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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning
Informationspunkter:
 Betygsresultat
 Ägargruppsförändring Cuben utbildning AB

4. Inriktning kommunala aktivitetsansvaret (UN 2021.079)
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen och återtar uppdraget om att ta fram riktlinjer för 
det kommunala aktivitetsansvaret.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen tagit fram inriktningar kring vilka insatser som kan bekostas 
inom kommunala aktivitetsansvaret samt hur dessa ska hanteras. I den bifogade rapporten 
finns mer utförlig information. På utbildningsnämndens senaste möte gavs ett uppdrag till 
barn- och ungdomsförvaltningen om att ta fram riktlinjer för det kommunala 
aktivitetsansvaret. Förvaltningen bedömer dock att riktlinjer för insatser inte är 
ändamålsenligt och skulle begränsa möjligheten till flexibilitet inom insatsåtgärder.

Handlingar
 §55 UN AU Inriktning kommunala aktivitetsansvaret
 Informationsärende KAA
 Kommunala aktivitetsansvaret

5. Remissvar, Motion om mensskydd (UN 2021.074)
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslår fullmäktige att anse motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har väckt en motion med förslag att fullmäktige ska besluta att elever i 
skolor i Vallentuna ska erbjudas mensskydd avgiftsfritt.

I Vallentuna finns sedan många år tillbaka tillgång till kostnadsfria mensskydd på alla 
kommunens skolor såväl som på ungdomsmottagningen. En rundringning bekräftar att även 
alla friskolor i kommunen tillhandahåller kostnadsfria mensskydd för sina elever. 
Produkterna, i form av tamponger, bindor såväl som menskoppar finns tillgängliga hos 
skolsköterskan och på den toalett som finns i anslutning till skolsköterskan lokal. På de 
skolor, där skolsköterska inte är på plats alla dagar i veckan, finns produkterna tillgängliga så 
att de kan hämtas via annan personal. Elevhälsan har i omgångar försökt med att 
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tillhandahålla mensskydd på fler toaletter ute på skolorna, men det har tyvärr inte fungerat på 
grund av sabotage och nedskräpning.

Handlingar
 §53 UN AU Remissvar, Motion om mensskydd
 Tjänsteskrivelse, 211012, Remissvar, Motion om mensskydd
 Remiss, motion om mensskydd

6. Revidering av nämndens delegationsordning och bilaga om 
verkställighet (UN 2021.080)
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden antar barn- och ungdomsförvaltningens förslag på reviderad 
delegationsordning samt bilaga om verkställighet.

Ärendebeskrivning
Som en del av den kommunövergripande översynen av samtliga nämnders delegationsordning 
föreslås ändringar:

- inom upphandlingsområdet, vilket underlättar den vardagliga hanteringen av 
upphandlingsärenden då de flesta upphandlingar går genom kommunens centrala 
upphandlingsenhet,
- gällande anställning och tillförordnande av personal samt
- entledigande av dataskyddsombud.

I samband med revideringen har barn- och ungdomsförvaltningen gått igenom även andra mer 
nämndspecifika delar i delegationsordningen, främst i syfte att förtydliga vid behov och 
förvaltningen har förslag på följande ändringar:

- tydliggörande av delegation vid överklaganden och yttranden,
- avstängning av elev inom frivilliga skolformer samt
- tydliggörande av överenskommelse om ersättning för elever på gymnasie- och 
gymnasiesärskolans olika program.

Med anledning av förslagen har verkställighetsbilagan uppdaterats.

Handlingar
 §56 UN AU Revidering av nämndens delegationsordning och bilaga om verkställighet
 Revidering av delegationsordning
 UN 2021.080 Förslag på revidering bilaga
 Sammanfattning förslag på ändringar UN delegationsordning och bilaga
 UN 2021.080 Revidering delegationsordning och bilaga

7. Månadsuppföljning januari-oktober 2021 (UN 2021.018)
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner månadsuppföljningen januari-oktober 2021
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Ärendebeskrivning
Ekonomisk rapport för perioden januari-oktober 2021 samt prognos för resterande del av året.

Handlingar
 §57 UN AU Månadsuppföljning januari-oktober 2021
 Månadsuppföljning januari-oktober 2021
 Månadsrapportering januari-oktober 2021 UN

8. Verksamhetsplan 2022-2024 utbildningsnämnden (UN 
2021.086)
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden fastställer verksamhetsplan för 2022-2024.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen har utifrån beslutad kommunplan 2022-2024 upprättat ett 
förslag till utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2022-2024.

Handlingar
 §58 UN AU Verksamhetsplan 2022-2024 utbildningsnämnden
 Tjänsteskrivelse, Verksamhetsplan 2022-2024 utbildningsnämnden
 Verksamhetsplan 2022-2024 utbildningsnämnden

9. Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar listan med med delegationsbeslut som anmälts till och med den 5 
december 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
 UN 2021.006-6    Delegationsbeslutslista, Tilläggsbelopp 2021-10-01 - 2021-10-31
 UN 2021.084-2    Delegationsbeslut enligt 5.2, Beslut om inackorderingsstöd
 UN 2021.085-2    Överenskommelse om ersättning vid mottagande på gymnasiesärskolans 

individuella program (IAIND), Häggviks Gymnasium
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 UN 2021.085-3    Överenskommelse om ersättning vid mottagande på gymnasiesärskolans 
individuella program (IAIND), Häggviks Gymnasium

 UN 2021.085-4    Överenskommelse om ersättning vid mottagande på gymnasiesärskolans 
individuella program (IAIND), Häggviks Gymnasium

 UN 2021.085-5    Överenskommelse om ersättning vid mottagande på gymnasiesärskolans 
individuella program (IAIND), Häggviks Gymnasium

 UN 2021.085-6    Överenskommelse om ersättning vid mottagande på gymnasiesärskolans 
individuella program (IAIND), Häggviks Gymnasium

 UN 2021.085-1    Överenskommelse om ersättning vid mottagande på gymnasiesärskolans 
individuella program (IAIND), Häggviks Gymnasium

 UN 2021.006-7    Delegationsbeslut enligt 1.14, Beslut att inte besvara remiss - detaljplan för 
Ställverket

 UN 2021.085-7    Överenskommelse om ersättning vid mottagande på gymnasiesärskolans 
introduktionsprogram (IMA AST), Häggviks Gymnasium

 UN 2021.085-8    Överenskommelse om ersättning vid mottagande på gymnasiesärskolans 
introduktionsprogram (IMA AST), Häggviks Gymnasium

 UN 2021.006-8    Delegationsbeslutslista, Beslut om tilläggsbelopp under perioden 2021-11-01 - 
2021-11-30

 UN 2021.085-10    Överenskommelse om ersättning vid mottagande på gymnasiesärskolans 
individuella program (IAIND) , Häggviks Gymnasium

 UN 2021.085-9    Överenskommelse om ersättning vid mottagande på gymnasiesärskolans 
individuella program (IAIND) , Häggviks Gymnasium

10. Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar listan med handlingar och som anmälts för kännedom till och 
med den 5 december  2021.

Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar utbildningsnämnden del av en lista med anmälda protokoll och 
handlingar som anmälts för kännedom.

 
Anmälda protokoll
Utbildningsnämnden arbetsutskott 2021-11-30

Anmälda handlingar
     Kommunfullmäktige, Revisionsrapporter slutet av 2020 samt första halvåret 2021
 UN 2021.073-5    Kommunfullmäktige, Delårsrapport jan-aug 2021, Vallentuna kommun
     Kommunstyrelsen, Uppföljning av handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck och våld
 UN 2020.107-3    Beslut från Attunda tingsrätt, Fodra, nu fråga om avvisning. 7413-21


