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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2021-05-06

Referensnummer för signaturer:

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

Beslutande 
närvarande

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

Ej tjänstgörande 
ersättare

Marcus Palm (L), Hans Boström (S), Sven Ljungberg (S), Annika 
Fagerberg (SD)

Övriga närvarande Martin From (nämndsekreterare), Susanna Falk (utbildningschef), Linda 
Hallén (avdelningschef verksamhetsutveckling), Johan Klintberg (rektor 
Vallentuna gymnasium) §§25-28, Cathrine Bauhn (utbildningsstrateg)

Paragrafer §§25-33

Justerande Hamdi Abazi

Plats och tid för 
justering

Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges längst bak i 
protokollet.

Sekreterare Martin From

Ordförande Ylva Mozis

Justerande Hamdi Abazi
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2021-05-06

Referensnummer för signaturer:

ÄRENDELISTA
§25 Val av justerare
§26 Fastställande av dagordning
§27 Verksamheten informerar
§28 Första sökomgången inför läsåret 2021/22
§29 Kvalitetsredovisning Vallentuna vuxenutbildning 2020
§30 Dataskyddsombud för utbildningsnämnden
§31 Information från programråd 2021
§32 Redovisning av delegationsbeslut
§33 Anmälningar för kännedom
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2021-05-06

Referensnummer för signaturer:

§ 25
Val av justerare
Beslut
Utbildningsnämnden utser Hamdi Abazi (S) att justera protokollet jämte ordförande.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2021-05-06

Referensnummer för signaturer:

§ 26
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs enligt utskick.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2021-05-06

Referensnummer för signaturer:

§ 27
Verksamheten informerar
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Coronasituationen
Det finns ingen utbredd spridning på Vallentuna gymnasium, som har gått tillbaka till 
närundervisning. 
 
Avslutningar kommer att vara anpassade till corona.
 
Ny yrkesutgång, personlog tränare
Johan Klintberg, rektor Vallentuna gymnasium, informerade om den nya yrkesutgången 
"personlig tränare" på barn- och fritidsprogrammet.
 
Arbete med pornografi
Johan Klintberg, rektor Vallentuna gymnasium, informerade om hur skolan arbetar kring 
frågor om pornografi. Det är ett återkommande tema för årskurs 2-elever varje år. Detta år 
hölls en föreläsning med efterföljande workshop. Frågan om pornografi tas också upp i andra 
sammanhang. Enligt den nya läroplanen ska även samtycke tas upp i undervisningen.
 
Antagningsverktyget Indra
Antagningsverktyget Indra ska uppdateras efter sommaren.
 
Prisnivåer vuxenutbildning SFI
KCNO håller på att ta fram förslag till nya prisnivåer för SFI. Ett förslag kommer att 
presenteras på nästa nämndsammanträde.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2021-05-06

Referensnummer för signaturer:

§ 28
Första sökomgången inför läsåret 2021/22 (UN 2021.028)
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Årets första sökomgång inför läsåret 2021/22 visar att det är 71 elever som har sökt
Vallentuna gymnasium i första hand. Flest elever har sökt till bygg- och 
anläggningsprogrammet följt av fordons- och transportprogrammet. Förra året var
det 72 elever som sökte Vallentuna gymnasium i första hand och barn- och fritidsprogrammet 
hade flest sökande.

Av de elever som är folkbokförda i Vallentuna kommun har 61 procent sökt sig till
gymnasier i Täby kommun. Populärast var Tibble gymnasium följt av Åva och Täby
Enskilda gymnasium. Vallentuna gymnasium var det fjärde populäraste valet med nio
procent förstahandssökande. Att gymnasier i Täby är de tre populäraste valen följer
samma mönster som tidigare år.

Preliminära antagningen efter första sökomgången visar att 81 elever har antagits till 
Vallentuna gymnasium. Flest elever har antagits till bygg- och anläggningsprogrammet samt 
samhällsvetenskapsprogrammet, följt av ekonomiprogrammet.

Beslutsunderlag
 §21 UN AU Första sökomgången inför läsåret 2021/22
 Tjänsteskrivelse, Första sökomgången inför läsåret 2021/22
 Första sökomgången inför läsåret 202122
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2021-05-06

Referensnummer för signaturer:

§ 29
Kvalitetsredovisning Vallentuna vuxenutbildning 2020 (UN 2021.024)
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Som huvudman för vuxenutbildningen i Vallentuna ska utbildningsnämnden systematiskt och 
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna rapport är en 
sammanställning och analys av det systematiska kvalitetsarbetet för Vallentunas kommunala 
vuxenutbildning år 2020. Rapporten redogör för och analyserar statistik kring betygsresultat, 
avbrott samt resultat från den årliga länsgemensamma enkäten för studerande bosatta i 
Vallentuna. Rapporten bygger på resultat och statistik för Kunskapscentrum Nordost 
(KCNO). I KCNO ingår kommunerna Täby, Danderyd, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

Beslutsunderlag
 §20 UN AU Kvalitetsredovisning Vallentuna vuxenutbildning 2020
 Kvalitetsredovisning för Vallentuna vuxenutbildning
 Vallentuna kvalitetsredovisning vuxenutbildningen 2020
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2021-05-06

Referensnummer för signaturer:

§ 30
Dataskyddsombud för utbildningsnämnden (UN 2021.022)
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att:
- entlediga Johanna Attlerud som dataskyddsombud för utbildningsnämnden.
- utse Angelica Rosander till dataskyddsombud för utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämndens dataskyddsombud, Johanna Attlerud, har bytt tjänst. 
Kommunledningskontoret har rekryterat ett nytt dataskyddsombud, Angelica Rosander. Barn- 
och ungdomsförvaltningen föreslår därför att utbildningsnämnden entledigar Johanna Attlerud 
från sitt uppdrag och istället utser Angelica Rosander till dataskyddsombud.

Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga 
organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet 
ska också bevaka att reglerna följs och fungera som kontaktperson för 
Integritetsskyddsmyndigheten. Dataskyddsombudet hanterar inte det dagliga arbetet gällande 
personuppgiftsfrågor utan fungerar först och främst som en expert och kontrollinstans.

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

Beslutsunderlag
 §19 UN AU Dataskyddsombud för utbildningsnämnden
 Tjänsteskrivelse, 2021-03-10, dataskyddsombud för utbildningsnämnden
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2021-05-06

Referensnummer för signaturer:

§ 31
Information från programråd 2021 (UN 2021.013)
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Inga programråd hade hållits sedan senaste sammanträdet.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2021-05-06

Referensnummer för signaturer:

§ 32
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Utbildningsnämnden noterar listan med med delegationsbeslut som anmälts till och med den 
25 april 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.

Beslutsunderlag
 UN 2021.023-1  Delegationsbeslut enligt 2.1, Besluts- och behörighetsattestanter och 

ersättare till dessa fr.o.m. 1 april 2021
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2021-05-06

Referensnummer för signaturer:

§ 33
Anmälningar för kännedom
Beslut
Utbildningsnämnden noterar listan med handlingar och som anmälts för kännedom till och 
med den 25 april 2021.

Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar utbildningsnämnden del av en lista med anmälda protokoll och 
handlingar som anmälts för kännedom.
 
Anmälda protokoll
Utbildningsnämnden arbetsutskott 2021-04-22

Beslutsunderlag
  Kommunfullmäktige, Revidering av pensionspolicy för anställda
  Kommunfullmäktige, Uppdrag till kommunstyrelsen att meddela föreskrifter om 

förbud i samband med smittspridning
 UN 2020.002-7  Kommunfullmäktige, Svar på motion (MP) om bättre villkor för lärare
 UN 2020.001-7  Kommunfullmäktige, Svar på motion (MP) utredning av 1 till 1 är en bra 

lösning
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Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande
undertecknare:

NAMN: HAMDI ABAZI
ORGANISATION: Vallentuna UN
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _07f214b5bfeb5b917aefe7f851a0a3c4b1
DATUM & TID: 2021-05-07 19:23:44 +02:00

NAMN: Ylva Amanda Mozis
ORGANISATION: Vallentuna UN
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06877c605079b87d1624d4bd9da017e813
DATUM & TID: 2021-05-10 16:40:24 +02:00
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