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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning
Informationspunkter:
 Coronasituationen
 Personlig tränare som yrkesutgång på barn- och fritidsprogrammet

4. Första sökomgången inför läsåret 2021/22 (UN 2021.028)
Förslag till 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.

Handlingar
 §21 UN AU Första sökomgången inför läsåret 2021/22
 Tjänsteskrivelse, Första sökomgången inför läsåret 2021/22
 Första sökomgången inför läsåret 202122

5. Kvalitetsredovisning Vallentuna vuxenutbildning 2020 (UN 
2021.024)
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.
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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.

Handlingar
 §20 UN AU Kvalitetsredovisning Vallentuna vuxenutbildning 2020
 Kvalitetsredovisning för Vallentuna vuxenutbildning
 Vallentuna kvalitetsredovisning vuxenutbildningen 2020

6. Dataskyddsombud för utbildningsnämnden (UN 2021.022)
Förslag till 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.

Handlingar
 §19 UN AU Dataskyddsombud för utbildningsnämnden
 Tjänsteskrivelse, 2021-03-10, dataskyddsombud för utbildningsnämnden

7. Information från programråd 2021 (UN 2021.013)

8. Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar listan med med delegationsbeslut som anmälts till och med den 
25 april 2021.
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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
 UN 2021.023-1    Delegationsbeslut enligt 2.1, Besluts- och behörighetsattestanter och ersättare till 

dessa fr.o.m. 1 april 2021

9. Anmälningar för kännedom
Förslag till 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

Anmälda handlingar
     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


