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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2021-06-10

Referensnummer för signaturer:

Plats och tid Digitalt sammanträdesrum kl. 18:30-19:05

Beslutande 
närvarande

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

Ej tjänstgörande 
ersättare

Lars Åsberg (M) §§36-41, Fredrik Wirström (M), Albin Hedenstedt (C), 
Sven Ljungberg (S)

Övriga närvarande Martin From (nämndsekreterare), Susanna Falk (utbildningschef), Linda 
Hallén (avdelningschef verksamhetsutveckling) §§37-41, Christian 
Hedborg (avdelningschef ekonomi och administration), Cathrine Bauhn 
(utbildningsstrateg)

Paragrafer §§34-41

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 2021-06-10

Referensnummer för signaturer:

ÄRENDELISTA
§34 Val av justerare
§35 Fastställande av dagordning
§36 Verksamheten informerar

§37 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och arbetet med 
likabehandling och mångfald (LIMÅ) för 2020

§38 Medarbetarenkät 2021
§39 Tertialrapport januari-april 2021, utbildningsnämnden
§40 Redovisning av delegationsbeslut
§41 Anmälningar för kännedom
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2021-06-10

Referensnummer för signaturer:

§ 34
Val av justerare
Beslut
Utbildningsnämnden utser Hamdi Abazi (S) att justera protokollet jämte ordförande.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2021-06-10

Referensnummer för signaturer:

§ 35
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs enligt utskick.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2021-06-10

Referensnummer för signaturer:

§ 36
Verksamheten informerar
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Gymnasieantagning
Barn- och ungdomsförvaltningen bedömer att antalet elever på Vallentuna gymnasium 
kommer att vara ungefär lika stort nästa läsår. I juli kommer det slutgiltiga beskedet. 
 
Lokaler för de centrala förvaltningskontoren
Enligt ett förslag som kommunstyrelsen ska ta ställning till den 14 juni ska de centrala 
förvaltningskontorens verksamheter flyttas till delar av vad som idag är Vallentuna 
gymnasiums lokaler. Utbildningsnämnden diskuterade förslaget.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2021-06-10

Referensnummer för signaturer:

§ 37
Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och arbetet 
med likabehandling och mångfald (LIMÅ) för 2020 (UN 2021.036)
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och likabehandling och mångfaldsarbetet (LIMÅ) 
ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten i hela kommunen. Vallentuna 
kommun strävar efter att hela tiden förbättra sin arbetsmiljö såväl organisatoriskt, socialt och 
fysiskt. Arbetsgivare och arbetstagare arbetar kontinuerligt med att undersöka, genomföra och 
åtgärda risker och brister i arbetsmiljön. Verksamhetens arbetsmiljöarbete och arbetet med 
inkludering ska kontinuerligt följas upp på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet 
förebyggs och en god och hälsosam arbetsmiljö uppnås.
Denna rapport redovisar Barn- och ungdomsförvaltningens (gymnasiets) årliga uppföljning av 
SAM och LIMÅ för år 2020 och utgår från ett antal frågor som besvarats av chefer och 
huvudskyddsombud och skyddsombud.
I rapporten finns även en analys och sammanställning av de styrkor och förbättringsområden 
som förvaltningen kan ha med sig i sitt fortsatta arbetsmiljöarbete under 2021 och framledes.
Uppföljningen visar att gymnasiet arbetar utifrån den gemensamma rutin som finns för SAM 
och LIMÅ i kommunen. Följande punkter utgör en sammanfattning med styrkor och 
förbättringsområden för det fortsatta arbetet.

Beslutsunderlag
 §27 UN AU Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och arbetet 

med likabehandling och mångfald (LIMÅ) för 2020
 Tjänsteskrivelse (2021-05-20) Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 

(SAM) och arbetet med likabehandling och mångfald (LIMÅ) för 2020
 Rutinbeskrivning för kommunens arbete med sam och limå
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2021-06-10

Referensnummer för signaturer:

§ 38
Medarbetarenkät 2021 (UN 2021.039)
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Medarbetarenkäten genomförs som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Tanken med 
enkäten är att den ska vara framåtsyftande. I kommunen genomförs en enkät varje år under 
våren. Vartannat år genomförs en större och mer omfattande enkät och vartannat år 
genomförs en mindre enkät med fokus på OSA (Organisatorisk och social arbetsmiljö) och 
HME (hållbart medarbetarengagemang).

Frågorna berör olika områden och resultatet av undersökningen fungerar som underlag för 
arbetsplatsernas/förvaltningarnas framtida handlingsplaner med åtgärder.

Beslutsunderlag
 §26 UN AU Medarbetarenkät 2021
 Tjänsteskrivelse (2021-05-25) Medarbetarenkät 2021
 Sammanfattning MU 2021 UN Vallentuna gymnasium
 Presentation MU 2021 UN Vallentuna gymnasium
 Resultatrapport MU 2021 UN Vallentuna gymnasium
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2021-06-10

Referensnummer för signaturer:

§ 39
Tertialrapport januari-april 2021, utbildningsnämnden (UN 2021.035)
Beslut
Utbildningsnämnden godkänner tertialrapport januari-april 2021.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat en första tertialrapport som innehåller budget- 
och verksamhetsuppföljning samt en prognos för budgetutfallet för hela 2021. 
Tertialrapporten innehåller en uppföljning av de kommungemensamma målen och 
utbildningsnämndens mål för 2021-2023. Uppföljningen innehåller även ett styrkort med 
nyckeltal för kund/invånare, verksamhet, ekonomi och medarbetare. Resultaten inom 
respektive område analyseras och kommenteras.

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
 §25 UN AU Tertialrapport januari-april 2021, utbildningsnämnden
 Tjänsteskrivelse, tertialrapport januari-april 2021, utbildningsnämnden
 Tertialrapport januari-april 2021 Utbildningsnämnden
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2021-06-10

Referensnummer för signaturer:

§ 40
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Utbildningsnämnden noterar listan med med delegationsbeslut som anmälts till och med den 
30 maj 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
 BUN 2020.092-11  Delegationslista skolskjuts 2019-05-14 till 2020-12-10
 AVT 2021.028-1  Skolfotograferings avtal med Quickpix4u, Hagaskolan
 AVT 2021.028-2  Skolfotograferings avtal med Quickpix4u, Karbyskolan
 BUN 2021.075-1  Delegationsbeslut enligt 8.6, Avslag om skolskjuts
 BUN 2021.076-1  Delegationsbeslut enligt 8.6, Avslag om skolskjuts
 AVT 2021.028-3  Skolfotograferings avtal med Quickpix4u, Lovisedalsskolan
 BUN 2021.002-12  Ordförandebeslut. Delegationsbeslut enligt 1.1, Tillfällig och delvis 

distans- och fjärrundervisning för elever i årskurs 7-8 Lovisedalsskolan
 BUN RC 2021.002-6  Delegationsbeslut enligt 9.1, Mottagande i grundsärskola
 BUN RC 2021.001-8  Delegationsbeslut enligt 9.1, Prövning av målgruppstillhörighet
 BUN 2021.067-4  Delegationsbeslut, Beslut om att slutföra utbildningen
 BUN 2021.081-2  Delegationsbeslut, Beslut om att slutföra utbildningen
 BUN 2020.494-7  Delegationsbeslut enligt 3.6, Tilldelningsbeslut - Matlådor till ordinärt 

boende
 BUN 2020.230-3  Delegationsbeslut enligt 1.3, Avslag på begäran om utlämnande av 

allmän handling
 BUN 2020.230-4  Delegationsbeslut enligt 1.3, Avslag på begäran om utlämnande av 

allmän handling
 BUN 2020.230-5  Delegationsbeslut enligt 1.3, Avslag på begäran om utlämnande av 

allmän handling
 BUN 2020.230-7  Delegationsbeslut enligt 1.3, Avslag på begäran om utlämnande av 

allmän handling
 BUN 2020.230-6  Delegationsbeslut enligt 1.3, Avslag på begäran om utlämnande av 

allmän handling
 BUN 2020.230-14  Delegationsbeslut enligt 3.2, Tilldelningsbeslut – samordnad 

upphandling av vikarier till förskola, grundskola och gymnasium Anbudsområde 2 – 
Grundskola och gymnasium
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2021-06-10

Referensnummer för signaturer:

 BUN 2020.230-16  Delegationsbeslut enligt 3.2, Tilldelningsbeslut – samordnad 
upphandling av vikarier till förskola, grundskola och gymnasium Anbudsområde 1 - Förskola

 BUN 2017.168-34  Delegationsbeslut enligt 1.6, Yttrande i mål nr 14374-21
 BUN 2021.047-6  Delegationsbeslut enligt 1.8, Svar på begäran om komplettering 

angående anmälan om kränkande behandling vid Lovisedalsskolan, 2021:896
 BUN 2021.045-4  Delegationsbeslut enligt 1.8, Svar på begäran om komplettering särskild 

undervisningsgrupp
 BUN RC 2017.229-18 Delegationsbeslut enligt 9.1, prövning av målgruppstillhörighet
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2021-06-10

Referensnummer för signaturer:

§ 41
Anmälningar för kännedom
Beslut
Utbildningsnämnden noterar listan med handlingar och som anmälts för kännedom till och 
med den 27 maj 2021.

Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar utbildningsnämnden del av en lista med anmälda protokoll och 
handlingar som anmälts för kännedom.
 
Anmälda protokoll
Utbildningsnämnden arbetsutskott 2021-05-27

Beslutsunderlag
 BUN 2021.007-8  Dom, överklagat beslut angående skolskjuts. 3931-21
  Kommunala funktionshinderrådet (KFR), Tillgänglighet vallokaler
 BUN 2020.230-28  Beslut från kammarrätten angående fråga om prövningstillstånd, Mål nr 

1408-20
 BUN 2020.230-27  Dom från förvaltningsrätten gällande offentlig upphandling, 3158-21
 BUN 2020.230-26  Dom från förvaltningsrätten gällande offentlig upphandling, 21310-19
 BUN 2020.230-25  Dom från förvaltningsrätten gällande offentlig upphandling, 21193-19
  Kommunfullmäktige, Årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet för Vallentuna 

kommun 2020
 BUN 2020.030-13  Kommunfullmäktige, Internkontroll, helårsuppföljning 2020, samtliga 

nämnder
  Kommunstyrelsen, Svar på remiss gällande Strategi för främjande av psykisk hälsa och 

välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa 2022-2030
 BUN 2021.044-4  Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning januari-februari 2021 

Vallentuna kommun
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NAMN: HAMDI ABAZI
ORGANISATION: Vallentuna UN
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
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