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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2021-11-11

Referensnummer för signaturer:

Plats och tid Vallentuna gymnasium kl. 17:30-18:15

Beslutande 
närvarande

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

Övriga närvarande Martin From (nämndsekreterare), Susanna Falk (utbildningschef), Linda 
Hallén (avdelningschef ekonomi och administration)

Paragrafer §§63-73

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 2021-11-11

Referensnummer för signaturer:

ÄRENDELISTA
§63 Val av justerare
§64 Fastställande av dagordning
§65 Verksamheten informerar
§66 Läsårsdata 2022/2023

§67 Godkännande av reviderat auktorisationsavtal avseende tillhandahållande av 
vuxenutbildning

§68 Ingående av reviderat samverkansavtal avseende auktorisationssystem för 
vuxenutbildning

§69 Uppsägning av auktorisationsavtal avseende tillhandahållande av vuxenutbildning, 
STFG

§70 Information från programråd 2021
§71 Val av kontaktpolitiker till programråd 2021
§72 Redovisning av delegationsbeslut
§73 Anmälningar för kännedom
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2021-11-11

Referensnummer för signaturer:

§ 63
Val av justerare
Beslut
Utbildningsnämnden utser hamdi Abazi (S) att justera protokollet jämte ordförande.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2021-11-11

Referensnummer för signaturer:

§ 64
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs enligt utskick.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2021-11-11

Referensnummer för signaturer:

§ 65
Verksamheten informerar
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Samverkan för bästa skola
Projektet Samverkan för bästa skola är nu avslutat. Verksamheten fortsätter att arbeta utifrån 
de lärdomar som dragits i projektet.
 
Utvecklingskonferens
Barn- och ungdomsförvaltningen har haft en utvecklingskonferens där det bland annat var 
fokus på det kollegiala lärandet.
 
Betygsresultat för årskurs 9
Barn- och ungdomsförvaltningen informerade om betygsresultat för årskurs 9.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2021-11-11

Referensnummer för signaturer:

§ 66
Läsårsdata 2022/2023 (UN 2021.081)
Beslut
Utbildningsnämnden fastställer läsårsdata för läsåret 2022-2023 enligt bilaga.

Ärendebeskrivning
Varje höst fastställer utbildningsnämnden ramar för elevers kommande läsår. Beslutet gäller 
datum för terminernas början och slut samt vilka dagar som det är lov. Antalet studiedagar 
beslutas också.

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
 §48 UN AU Läsårsdata 2022/2023
 Tjänsteskrivelse, 2021-10-19, Läsårsdata 2022/2023
 Läsårsdata 2022-2023 elever gymnasiet
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2021-11-11

Referensnummer för signaturer:

§ 67
Godkännande av reviderat auktorisationsavtal avseende tillhandahållande 
av vuxenutbildning (UN 2021.038)
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att:
- godkänna reviderat auktorisationsavtal avseende tillhandahållande av vuxenutbildning med 
tillhörande bilagor, daterade den 1 november 2021.
- reviderat auktorisationsavtal avseende tillhandahållande av vuxenutbildning med tillhörande 
bilagor, daterade den 1 november 2021, träder i kraft 1 januari 2022.

Ärendebeskrivning
Den 11 december 2019, § 105 gav Täby kommuns gymnasie- och näringslivsnämnd Täby 
kommuns utbildningschef i uppdrag att utreda hur Auktorisationsavtal - Avseende 
tillhandahållande av vuxenutbildning med tillhörande bilagor kunde utvecklas för att 
ytterligare stärka kvalitetsuppföljningen hos de auktoriserade utbildningsanordnarna (UBA).
En översyn av tidigare beslutat auktorisationsavtal (GVN 2017/3-64) med tillhörande bilagor 
har genomförts. Genom revideringen säkerställs att samtliga dokument är samstämmiga och 
tillämpbara. Ärendet om reviderat auktorisationsavtal föranleder inga ekonomiska 
konsekvenser.

Yrkanden
Ylva Mozis (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag, med ändringen att den andra att-satsen 
om signering av avtalet tas bort.
 
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
 Tjänsteskrivelse, 2021-11-02, Godkännande av reviderat Auktorisationsavtal - 

Avseende tillhandahållande av vuxenutbildning
 Reviderat Auktorisationsavtal - Avseende tillhandahållande av vuxenutbildning - 

inklusive bilagor
 Nuvarande Auktorisationsavtal - Avseende tillhandahållande av vuxenutbildning - 

inklusive bilagor
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2021-11-11

Referensnummer för signaturer:

§ 68
Ingående av reviderat samverkansavtal avseende auktorisationssystem 
för vuxenutbildning (UN 2021.037)
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att:
- ingå reviderat samverkansavtal avseende auktorisationssystem för tillhandahållande av 
vuxenutbildning daterat den 1 november 2021. Genom att ingå reviderat samverkansavtal 
frånträds det befintliga samverkansavtalet då det ersätts med ovanstående.
- ge utbildningschef i uppdrag att signera det reviderade samverkansavtalet.

Ärendebeskrivning
En översyn av tidigare beslutat Auktorisationsavtal avseende tillhandahållande av 
vuxenutbildning (UN 2016.108) med tillhörande bilagor har genomförts. Mot bakgrund av 
denna översyn har även en revidering av dokumentet Samverkansavtal avseende 
Auktorisationssystem utförts. Samverkansavtalet reglerar förutsättningar och villkor för 
kommunernas samverkan avseende auktorisationssystemet och den genom systemet erbjudna 
vuxenutbildningen. Genom revideringen av samverkansavtalet säkerställs att de två 
dokumenten är samstämmiga. Vidare har förtydliganden och vissa kompletteringar gjorts 
avseende innehållet i samverkansavtalet. Ärendet om reviderat samverkansavtal föranleder 
inga ändrade ekonomiska konsekvenser jämfört med det befintliga samverkansavtalet.

Yrkanden
Ylva Mozis (L) yrkar bifall till förvaltningens 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
 Tjänsteskrivelse, 2021-11-02, Godkännande av reviderat Samverkansavtal avseende 

Auktorisationssystem för vuxenutbildning
 Reviderat Samverkansavtal avseende Auktorisationssystem för vuxenutbildning
 Befintligt Samverkansavtal avseende Auktorisatisationssystem
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2021-11-11

Referensnummer för signaturer:

§ 69
Uppsägning av auktorisationsavtal avseende tillhandahållande av 
vuxenutbildning, STFG (UN 2021.083)
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att:
- säga upp avtalet med Stockholms Transport och Fordonstekniska gymnasium i enlighet med 
punkt 7 i auktorisationsavtalet.
- uppdra utbildningschefen att i samarbete med auktorisationskansliet Vux Norrort verkställa 
uppsägelsen.

Ärendebeskrivning
Auktorisationsutfärdare Vux Norrorts ingående kommuner (”Vux Norrort”) och Stockholm 
Stad (Stockholms Transport och Fordonstekniska gymnasium), orgnr. 212000-0142, har 
sedan den 25 oktober 2018 ett auktorisationsavtal. Stockholm Stad (Stockholms Transport 
och Fordonstekniska gymnasium) har beslutat att inte lägga ut någon utbildning som sökbar i 
Vux Norrorts digitala system för kursutbud som den innehar auktorisation för inom Vux 
Norrort. Stockholm Stad (Stockholms Transport och Fordonstekniska gymnasium) har 
skriftligen begärt att säga upp avtalet den 21 september 2021. Leverantören har redogjort för 
att samtliga elever från Vux Norrort kommer slutföra sina pågående studier senast den 31 
december 2021.

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
 §49 UN AU Uppsägning av auktorisationsavtal avseende tillhandahållande av 

vuxenutbildning, STFG
 Tjänsteskrivelse, 2021-10-27, Uppsägning av auktorisationsavtal avseende 

tillhandahållande av vuxenutbildning, STFG
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2021-11-11

Referensnummer för signaturer:

§ 70
Information från programråd 2021 (UN 2021.013)
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden tog del av de minnesanteckningar som skickats ut.
Naturbruksprogrammet
John Droguett (C) informerade:
- Det informerades om tankar på hästinriktning.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2021-11-11

Referensnummer för signaturer:

§ 71
Val av kontaktpolitiker till programråd 2021 (UN 2021.077)
Beslut
Utbildningsnämnden utser Jennie Bergenholtz (MP) till kontaktpolitiker för bygg- och 
anläggningsprogrammet.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden gör fyllnadsval till programråd.

11 / 13

Comfact Signature Referensnummer: 23597SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2021-11-11

Referensnummer för signaturer:

§ 72
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Utbildningsnämnden noterar listan med med delegationsbeslut som anmälts till och med den 
31 oktober 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 2021.006-5  Delegationsbeslutslista över tilläggsbelopp, september 2021
 UN 2021.076-2  Delegationsbeslut enligt 5.2, Beslut om inackorderingsstöd
 UN 2021.082-2  Delegationsbeslut enligt 5.2, Beslut om inackorderingsstöd
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2021-11-11

Referensnummer för signaturer:

§ 73
Anmälningar för kännedom
Beslut
Utbildningsnämnden noterar listan med handlingar och som anmälts för kännedom till och 
med den 31 oktober 2021.

Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar utbildningsnämnden del av en lista med anmälda protokoll och 
handlingar som anmälts för kännedom.
 
Anmälda protokoll
Utbildningsnämnden arbetsutskott 2021-10-29

Beslutsunderlag
  Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott, Ungdomsjobb
  Kommunfullmäktige, årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet för Vallentuna 

kommun 2020
 UN 2020.008-12  Kommunfullmäktige, Internkontroll, helårsuppföljning 2020, samtliga 

nämnder
 UN 2021.003-5  Kommunfullmäktige, verksamhetsplaner 2021-2023, samtliga nämnder
  Kommunstyrelsen, Svar på remiss gällande Strategi för främjande av psykisk hälsa och 

välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa 2022-2030
 UN 2021.018-4  Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning januari-februari 2021 

Vallentuna kommun
  Kommunfullmäktige, Miljöredovisning 2020
  Kommunfullmäktige, Revidering av servicepolicy
  Kommunfullmäktige, Kommunplan 2022-2024
  PlanMU, Avfallshantering i kommunens verksamheter
  Kommunfullmäktige, Resultatöverföring från 2020 års bokslut
  Kommunfullmäktige, Föreskrifter för avfallshantering i Vallentuna kommun
  Kommunfullmäktige, Antagande av OPF-KL18 samt reviderad pensionspolicy för 

förtroendevalda
 UN 2021.035-5  Kommunfullmäktige, Tertialrapport jan-apr 2021,Vallentuna kommun
  Kommunfullmäktige, Slutrapport – Utredning samlokalisering centrala 

förvaltningskontor med Vallentuna gymnasium
  Kommunfullmäktige, Deltagande på distans i fullmäktiges styrelsens och nämndernas 

sammanträden
  Kommunfullmäktige, Revidering av arkivreglemente
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