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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2021-03-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Digitalt sammanträdesrum kl. 18:30-19:40

Beslutande 
närvarande

Zarah Sjökvist (M) (vice ordförande), Agneta Westerberg (S) (2:e vice 
ordförande), Cecilia Brändström (M), John Droguett (C), Hamdi Abazi 
(S), Rasmus Neideman (MP), Lars Stenling (SD), Lars Åsberg (M)  
ersätter Maj Birgersson (KD), Marcus Palm (L)  ersätter Ylva Mozis (L) 
(ordförande)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Fredrik Wirström (M), Albin Hedenstedt (C), Hans Boström (S), Annika 
Fagerberg (SD)

Övriga närvarande Martin From (nämndsekreterare), Susanna Falk (utbildningschef), Linda 
Hallén (avdelningschef verksamhetsutveckling), Christian Hedbrog 
(avdelningschef ekonomi och administration), Karina Karlsson 
(verksamhetschef), Johan Klintberg (rektor Vallentuna gymnasium) §§15-
17, Lisa Dahlman (samordnare marknad och etablering) §§15-19, Cathrine 
Bauhn (utbildningsstrateg), Cecilia Berg (biträdande rektor Vallentuna 
gymnasium) §§15-17

Paragrafer §§15-24

Justerande Hamdi Abazi

Plats och tid för 
justering

Underskrifter

Sekreterare _______________________
Martin From

Ordförande _______________________
Zarah Sjökvist

Justerande _______________________ 
Hamdi Abazi
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2021-03-25
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ÄRENDELISTA
§15 Val av justerare
§16 Fastställande av dagordning
§17 Verksamheten informerar
§18 Patientsäkerhetsberättelser 2020
§19 Kommunala sommarjobb 2021
§20 Internkontrollplan utbildningsnämnden 2021
§21 Månadsuppföljning januari-februari 2021
§22 Information från programråd 2021
§23 Redovisning av delegationsbeslut
§24 Anmälningar för kännedom
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2021-03-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 15
Val av justerare
Beslut
Utbildningsnämnden utser Hamdi Abazi (S) att justera protokollet jämte ordförande.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2021-03-25
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§ 16
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs enligt utskick.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2021-03-25
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§ 17
Verksamheten informerar
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Förändringar i gymnasieskolan, kursplan och programförändringar
Johan Klintberg, rektor Vallentuna gymnasium, och Cecilia Berg, biträdande rektor, 
informerade om förändringar inom gymnasieskolan som rör:
- Förändringar i läroplanen
- Förändringar i program
- Förändringar i examensmålen på yrkesprogrammen
- Förändringar i ämnesplanen
Coronasituationen
De nationella riktlinjerna för distansundervisning hävs från och med den 1 april. Planen är att 
Vallentuna gymnasium ska återgå till närundervisning succesivt.
 
Det kommer inte att ske några stora skolavslutningar.
 
Projektledartjänst för branschråd inom Storsthlm
Kommunerna i Storsthlm har kommit överens om att en projektledartjänst för branschråd ska 
inrättas.
 
Datum för nämnddialog
Nämnddialog ska hållas den 11 november klockan 13.00.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2021-03-25
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§ 18
Patientsäkerhetsberättelser 2020 (UN 2021.019)
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat patientsäkerhetsberättelser för barn- och 
elevhälsan och ungdomsmottagningen. Dessa redovisas i bilagor.

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, finns beskrivet hur arbetet med patientsäkerhetsarbete ska 
bedrivas. För Vårdgivaren innebär det bland annat följande:
• Ett tydligt ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och att arbeta 
förebyggande för att förhindra alla typer av vårdskador
• Skyldigheten att utreda tillbud, risker eller händelser
• Skyldighet att rapportera händelser som utförts som hälso- och sjukvård av legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal, som bedöms vara en fara för patientens säkerhet, till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
• Uppmuntra patienter och närstående att vara delaktiga i aktuell hälso-och sjukvård och 
därmed i patientsäkerhetsarbetet

Beslutsunderlag
 §13 UN AU Patientsäkerhetsberättelser 2020
 Tjänsteskrivelse, 2021-03-02, Patientsäkerhetsberättelser 2020
 PatientsäkerhetsberättelseUM2020
 PatientsäkerhetsberättelseEMI20
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Utbildningsnämnden 2021-03-25
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§ 19
Kommunala sommarjobb 2021 (UN 2021.015)
Beslut
Utbildningsnämnden fastställer bilagan Kommunala sommarjobb 2021, med ändringen att det 
ska stå att ungdomar 18-19 år prioriteras till sommarjobbsplatserna, inte ungdomar födda 
2003 och 2004.

Ärendebeskrivning
Ungdomar som är folkbokförda i Vallentuna kommun har möjlighet att söka sommarjobb 
inom kommunens egna verksamheter.

År 2021 prioriteras ungdomar som är 18-19 år till sommarjobbsplatserna på grund av rådande 
pandemi. Detta då minderåriga, enligt arbetsmiljöverkets regler, inte får arbeta med riskfyllda 
arbeten som kan medföra risk för kontakt med smittämnen. Därför föreslår barn- och 
ungdomsförvaltningen att utbildningsnämnden gör ett avsteg från riktlinjer för kommunala 
sommarjobb år 2021 och möjliggör för ansökningar från de som tidigare har sommarjobbat 
hos kommunen.

Yrkanden
Zarah Sjökvist (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, med ändringen att det ska stå att 
ungdomar 18-19 år prioriteras till sommarjobbsplatserna, inte ungdomar födda 2003 och 
2004.
 
Beslutsgång
Ordförande, Zarah Sjökvist (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §14 UN AU Kommunala sommarjobb 2021
 Kommunala sommarjobb 2021
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Utbildningsnämnden 2021-03-25
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§ 20
Internkontrollplan utbildningsnämnden 2021 (UN 2021.014)
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar godkänna föreslagen internkontrollplan 2021.

Ärendebeskrivning
Nämnden har ansvar för den interna kontrollen inom sina verksamhetsområden och fastställer 
årligen rutiner som ska granskas under året. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till 
interkontrollplan.

Yrkanden
Zarah Sjökvist (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Zarah Sjökvist (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §15 UN AU Internkontrollplan utbildningsnämnden 2021
 Internkontrollplan 2021
 Internkontrollplan 2021 UN
 Planering internkontroll UN
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§ 21
Månadsuppföljning januari-februari 2021 (UN 2021.018)
Beslut
Utbildningsnämnden godkänner månadsuppföljningen januari-februari 2021.

Ärendebeskrivning
Ekonomisk rapport för perioden januari-februari 2021 samt prognos för resterande del av året.

Yrkanden
Zarah Sjökvist (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Zarah Sjökvist (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Månadsuppföljning januari-februari 2021
 Månadsuppföljning januari-februari UN
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Utbildningsnämnden 2021-03-25
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§ 22
Information från programråd 2021 (UN 2021.013)
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Barn- och fritidsprogrammet
Lars Åsberg (M) informerade om programråd på barn- och fritidsprogrammet:
- Vallentuna gymnasium håller på att planera inför en ny yrkesutgång, personlig tränare, på 
barn- och fritidsprogrammet.
 
Handels- och administrationsprogrammet
Hans Boström (S) informerade om programråd på handels- och administrationsprogrammet:
- Corona har försvårat möjligheten att få praktikplatser hos företag.
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§ 23
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Utbildningsnämnden noterar listan med med delegationsbeslut som anmälts till och med den 
15 mars 2021.

Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar utbildningsnämnden del av en lista med anmälda 
delegationsbeslut. Nämnden har, med stöd av 6 kap. 33 § kommunallagen, rätten att föra över 
sin beslutanderätt i vissa frågor till politiker i nämnden alternativt till tjänstemän inom barn- 
och ungdomsförvaltningen. Vilka beslut som nämnden har valt att delegera framgår av 
utbildningsnämndens delegationsordning. Ett delegationsbeslut ska vara skriftligt och det ska 
återrapporteras till det nämndsammanträde som är närmast efter att beslutet fattades. Av 
beslutet ska det framgå vad som har beslutats, vem som har fattat beslutet, när det fattades och 
med stöd av vilken punkt i delegationsordningen. Ett anmält delegationsbeslut redovisas i 
nämndens kallelse och finns med i nämndens protokoll. Tiden för överklagan, tre veckor, 
börjar löpa från och med den dag som det justerade protokollet anslås på kommunens 
anslagstavla. Först därefter har beslutet vunnit laga kraft.
 
Delegationsbeslut
Inga delegationsbeslut har anmälts sedan senaste sammanträdet.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2021-03-25
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§ 24
Anmälningar för kännedom
Beslut
Utbildningsnämnden noterar listan med handlingar och som anmälts för kännedom till och 
med den 15 mars 2021.

Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar utbildningsnämnden del av en lista med anmälda protokoll och 
handlingar som anmälts för kännedom.
 
Anmälda protokoll
Utbildningsnämnden arbetsutskott 2021-03-11

Beslutsunderlag
  Kommunfullmäktige, HR-policy
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