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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2022-06-16

Referensnummer för signaturer:

ÄRENDELISTA
§38 Val av justerare
§39 Fastställande av dagordning
§40 Verksamheten informerar

§41 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och likabehandling 
och mångfaldsarbetet (LIMÅ) 2021

§42 Medarbetarenkät 2022
§43 Revidering av riktlinjer för inackorderingsstöd och resebidrag för gymnasieelever
§44 Remissvar, motion om studiecoach till hemmasittare
§45 Remissvar, motion om ekonomisk trygghet för skolor med elever med NPF-diagnos
§46 Tertialrapport januari-april 2022, utbildningsnämnden
§47 Information från programråd
§48 Redovisning av delegationsbeslut
§49 Anmälningar för kännedom
§50 Reviderat samverkansavtal avseende auktorisationssystem för vuxenutbildning
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2022-06-16

Referensnummer för signaturer:

§ 38
Val av justerare
Beslut
Utbildningsnämnden utser Hamdi Abazi (S) att justera protokollet jämte ordförande.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2022-06-16

Referensnummer för signaturer:

§ 39
Fastställande av dagordning
Beslut
Följande ärende läggs till på dagordningen:
Reviderat samverkansavtal avseende auktorisationssystem för vuxenutbildning
 
Dagordningen fastställs i övrigt enligt utskick.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2022-06-16

Referensnummer för signaturer:

§ 40
Verksamheten informerar
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Ukraina-krisen
Vallentuna kommun inväntar anvisningar av flyktingar.
 
Utbildning om pågående dödligt våld
Barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter genomgår utbildning om pågående dödligt 
våld.
 
Gymnasieenkäten
Barn- och ungdomsförvaltningen informerade om resultatet för gymnasieenkäten.
 
Personal
Barn- och ungdomsförvaltningen har rekryterat en ny chef för avdelningen för ekonomi och 
administration.
 
Det nya kommunhuset
Barn- och ungdomsförvaltningen nuvarande bedömning är att Vallentuna gymnasiums behov 
kommer att tillgodoses efter att lokalerna byggts om inför flytten av de centrala 
förvaltningarnas verksamheter.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2022-06-16

Referensnummer för signaturer:

§ 41
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och 
likabehandling och mångfaldsarbetet (LIMÅ) 2021 (UN 2022.029)
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 är arbetsgivaren skyldig att årligen följa upp 
och dokumentera hur det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM har fungerat. Föreskriften 
beskriver vidare att om någonting inte fungerat bra
ska det förbättras. I Vallentuna kommun sker den årliga uppföljningen genom en checklista i 
kommunens verksamhetssystem för kvalitets- och förbättringsåtgärder Stratsys. Respektive 
chef med arbetsmiljöansvar fördelat till sig ansvarar årligen för att fylla i checklistan, delvis 
tillsammans med medarbetarna, och vid behov upprätta förbättringsåtgärder i en 
handlingsplan. På förvaltningsövergripande nivå görs sedan en sammanställning av alla 
underliggande verksamheters uppföljningar tillsammans med en analys och 
förbättringsområden till nästa år. I den centrala arbetsmiljögruppen analyseras 
förvaltningarnas uppföljningsunderlag och kommunövergripande insatser tas fram vid behov.

Under 2021 har frågorna i checklistan arbetats om och det har tillkommit frågor där chefen 
också ska diskutera och reflektera med arbetsgruppen. Årets redovisning är därmed inte fullt 
ut jämförbar med tidigare års redovisningar.

Den årliga uppföljningen visar att det systematiska arbetsmiljöarbetet på Vallentuna 
gymnasium överlag har fungerat bra under året. Även detta år har likt föregående år till stor 
del präglats av arbetsmiljöutmaningar på grund av den rådande pandemin. Löpande 
undersökningar, riskbedömningar och vidtagna åtgärder har därmed behövt anpassas och 
kontinuerligt arbetats med i verksamheterna. Uppföljningen visar på många styrkor och även 
några åtgärder utifrån vissa områden som behöver förstärkas under år 2022.

Beslutsunderlag
 §32 UN AU Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och 

likabehandling och mångfaldsarbetet (LIMÅ) 2021
 Tjänsteskrivelse, Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och 

arbetet med likabehandling och mångfald (LIMÅ) 2021 för utbildningsnämnden
 UN årlig uppfoljning av SAM och LIMÅ 2021
 Handbok för SAM och LIMÅ
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2022-06-16

Referensnummer för signaturer:

§ 42
Medarbetarenkät 2022 (UN 2022.032)
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
 §33 UN AU Medarbetarenkät 2022
 Tjänsteskrivelse, Medarbetarenkät 2022
 Sammanfattning 2022 UN Vallentuna gymnasium
 Resultatrappport 2022 UN Vallentuna gymnasium
 HME 2022 UN Vallentuna gymnasium
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2022-06-16

Referensnummer för signaturer:

§ 43
Revidering av riktlinjer för inackorderingsstöd och resebidrag för 
gymnasieelever (UN 2022.027)
Beslut
Utbildningsnämnden fastställer reviderade riktlinjer för inackorderingsstöd och resebidrag för 
gymnasieelever.

Ärendebeskrivning
Nuvarande riktlinjer för inackorderingsstöd och resebidrag antogs av nämnden under 2020 
och syftar till att skapa tydlighet och därmed ge förutsättningar för likvärdig behandling vid 
beslut om gymnasieelevers rätt till inackorderingsstöd eller resebidrag samt vid bedömning av 
ansökan och slutligen tillvägagångsätt för utbetalning.

Av förvaltningsrättens dom 2022-02-16 gällande ett ärende om inackorderingsstöd framkom 
att det saknas lagstöd för nuvarande riktlinjers begränsning av retroaktiv utbetalning av 
inackorderingsstöd. Utifrån domen har en översyn och revidering av riktlinjerna gjorts så att 
dessa går i linje med aktuell lagstiftning och praxis.

Revideringen innebär att de två sista meningarna i avsnitt 2.2.1. stryks samt att hänvisning till 
aktuell lagstiftning förtydligas.

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
 §34 UN AU Revidering av riktlinjer för inackorderingsstöd och resebidrag för 

gymnasieelever
 Tjänsteskrivelse, revidering av riktlinje för inackorderingsstöd och resebidrag
 Revidering riktlinjer inackorderingsstöd och resebidrag för gymnasieelever
 5.8.23 Revidering riktlinjer inackorderingsstöd och resebidrag för gymnasieelever
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2022-06-16

Referensnummer för signaturer:

§ 44
Remissvar, motion om studiecoach till hemmasittare (UN 2022.006)
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att:
-anta föreslaget remissvar
-föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet har väckt en motion med förslag att Vallentuna kommun i egenskap av 
skolhuvudman ska erbjuda alla elever som är hemmasittare en studiecoach i form av en ”en 
till en online-lärare”.

Sammanfattningsvis bedöms befintlig skollagstiftning samt gymnasieskolans och 
förvaltningens rutiner och arbete i samverkan med olika aktörer, överensstämma med 
målsättningen med motionen, det vill säga att ge eleven en fungerande skolgång. 
Undervisningen kan således redan idag utifrån elevens individuella förutsättningar och behov 
på kort och längre sikt anpassas och i vissa fall innebära undantag från närundervisning, med 
målet att eleven ska kunna återgå till undervisning i skolans lokaler tillsammans med sina 
klasskamrater.

Yrkanden
Jennie Bergenholtz (MP) yrkar att utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige 
bifaller motionen.
 
Ylva Mozis (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Ylva Mozis (L), föreslår att hon ställer sitt eget yrkande mot Jennie Bergenholtz 
(MP) yrkande. Utbildningsnämnden godkänner beslutsgången.
 
Ordförande, Ylva Mozis (L), ställer sitt eget yrkande mot Jennie Bergenholtz (MP) yrkande. 
Ordförande finner att utbildningsnämnden beslutar enligt hennes eget yrkande.

Beslutsunderlag
 §35 UN AU Remissvar på motion om studiecoach till hemmasittare
 Tjänsteskrivelse, 2022-05-17, Remissvar på motion om studiecoach till hemmasittare.
 Remissvar
 Remiss, Motion om studiecoach till hemmasittare
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2022-06-16

Referensnummer för signaturer:

§ 45
Remissvar, motion om ekonomisk trygghet för skolor med elever med 
NPF-diagnos (UN 2022.025)
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att:
- anta föreslaget remissvar.
- föreslå att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet har i en motion 2022-01-31 föreslagit att Vallentuna kommun snarast undersöker 
möjligheterna att se över möjligheterna att ge ett extra stöd till elever med neuropsykiatrisk 
funktionsvariation (NPF), alternativt ett fast belopp till resursskolor och resursklasser. I 
motionen lyfter miljöpartiet fram vikten av att barn med NPF får det stöd de behöver i skolan 
och att som kommun skapa förutsättningar för skolor att ge rätt stöd och insatser till sina 
elever.

Det finns en omfattande rättslig reglering som behöver beaktas för att kunna bedöma 
möjligheterna till riktat extra stöd till elever med NPF, alternativt en form av ett fast 
ersättningsbelopp till resursskolor och resursklasser.

Vallentuna kommun ingår genom samverkansavtal i en gemensam gymnasieregion 
tillsammans med Stockholms läns övriga kommuner samt Håbo kommun. Avtalet gör att alla 
elever i regionen kan söka, och antas, till regionens alla gymnasieskolor på samma villkor och 
reglerar gemensamt beslutade programpriser på nationella program för ersättning mellan 
kommuner och ersättningen till fristående huvudmän. Även mindre undervisningsgrupper 
ingår i gymnasiesamverkan.

Befintlig lagstiftning bedöms inte ge utrymme för att undersöka möjligheterna till individuellt 
extra stöd på annat sätt än vad som redan beskrivs i skollagen (2010:800), det vill säga att 
stödinsatser ska anpassas utifrån den enskilda elevens behov och förutsättningar, oaktat 
funktionsvariation eller diagnos och att alla elever ska behandlas lika samt att tillgången till 
barn- och elevhälsa omfattar alla elever inom samtliga skolformer. Utrymmet för utredning 
om möjligheten till en form av fast ersättning till resursskolor bedöms finnas just inom ramen 
för de så kallade resursskolorna, men då på en organisations- och elevgruppnivå och inte 
enbart kopplat till enskilda elever med NPF. Med hänsyn till likabehandlingsprincipen 
aktualiseras denna möjlighet parallellt även för en motsvarande möjlighet till en form av fast 
ersättning till särskilda undervisningsgrupper. Dock behöver beaktas att det vid beslut om 
sådana former av ersättningsmodeller kan få betydande ekonomiska konsekvenser då utfall av 
nuvarande ersättning inom tilläggsbelopp i relation till nivåer för ersättning riktat till mindre 
undervisningsgrupper i kombination med individuella tilläggsbelopp, kan skilja sig åt 
väsentligt.

Inom gymnasieregionen, deltar utbildningsnämnden i pågående dialog kring förutsättningar 
för att införa en gemensam modell för fast ersättning för elever antagna till mindre 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2022-06-16

Referensnummer för signaturer:

undervisningsgrupper. Vidare utredning kring fast ersättning till resursskolor och särskilda 
undervisningsgrupper behöver förhålla sig till denna dialog och eventuella utfall denna kan få 
för Vallentuna kommun som en del av gymnasieregionen. Parallellt med dialogen bevakar 
utbildningsnämnden även olika rättspraxis och ett pågående nätverk mellan ett antal 
kommuner kring framtagande av generella överenskommelser om ersättning till resursskolor 
och resursklasser.

Yrkanden
Jennie Bergenholtz (MP) yrkar att utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige 
bifaller motionen.
 
Ylva Mozis (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Ylva Mozis (L), föreslår att hon ställer sitt eget yrkande mot Jennie Bergenholtz 
(MP) yrkande. Utbildningsnämnden godkänner beslutsgången.
 
Ordförande, Ylva Mozis (L), ställer sitt eget yrkande mot Jennie Bergenholtz (MP) yrkande. 
Ordförande finner att utbildningsnämnden beslutar enligt hennes eget yrkande.

Beslutsunderlag
 §36 UN AU Remissvar, motion om ekonomisk trygghet för skolor med elever med 

NPF-diagnos
 Tjänsteskrivelse, 2022-05-18, Remissvar, motion om ekonomisk trygghet för skolor 

med elever med NPF-diagnos
 Remissvar
 Remiss, Motion om ekonomisk trygghet för skolor med elever med NPF-diagnos

11 / 16

Comfact Signature Referensnummer: 41881SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2022-06-16

Referensnummer för signaturer:

§ 46
Tertialrapport januari-april 2022, utbildningsnämnden (UN 2022.031)
Beslut
Utbildningsnämnden godkänner tertialrapport januari-april för 2022.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat en första tertialrapport som innehåller budget- 
och verksamhetsuppföljning samt en prognos för budgetutfallet för hela 2022. 
Tertialrapporten innehåller en uppföljning av de kommungemensamma målen och 
utbildningsnämndens mål för 2022-2024. 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
 §37 UN AU Tertialrapport januari-april 2022, utbildningsnämnden
 Tjänsteskrivelse, tertialrapport januari-april 2022, utbildningsnämnden
 Tertialrapport januari-april 2022 Utbildningsnämnden
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2022-06-16

Referensnummer för signaturer:

§ 47
Information från programråd (UN 2022.011)
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Ingen samråd hade hållits sedan senaste sammanträdet.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2022-06-16

Referensnummer för signaturer:

§ 48
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Utbildningsnämnden noterar listan med med delegationsbeslut som anmälts till och med den 
3 juni 2022.

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 2022.003-4  Delegationsbeslutslista, Beslut om tilläggsbelopp april 2022
 UN 2022.003-6  Delegationsbeslut enligt 1.15, Yttrande över remiss från 

skolinspektionen gällande godkännande som huvudman Au Claves AB 2022-1028
 UN 2022.003-5  Delegationsbeslut enligt 1.15, Yttrande över remiss från 

skolinspektionen gällande godkännande som huvudman Täby yrkesgymnasium 2022-1064
 BUN RC 2022.004-9  Prövning av målgruppstillhörighet
 UN 2022.003-7  Delegationsbeslut enligt 1.14, beslut att inte besvara remiss gällande 

detaljplan för del 2 av Rickebyhöjden
 UN 2022.003-8  Delegationsbeslut enligt 1.14, beslut att inte besvara remiss gällande 

detaljplan för Mörby Backe
 UN 2022.002-2  Interkommunal ersättning, Upplands Väsby kommun
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2022-06-16

Referensnummer för signaturer:

§ 49
Anmälningar för kännedom
Beslut
Utbildningsnämnden noterar listan med handlingar och som anmälts för kännedom till och 
med den 3 juni 2022.

Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar utbildningsnämnden del av en lista med anmälda protokoll och 
handlingar som anmälts för kännedom.
 
Anmälda protokoll
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-06-02

Beslutsunderlag
 UN 2021.014-14  Kommunfullmäktige, Internkontroll, helårsuppföljning 2021, samtliga 

nämnder
  Kommunfullmäktige, Årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet för Vallentuna 

kommun 2021
  Kommunfullmäktige, Miljöredovisning 2021
  Kommunfullmäktige, Revisionsrapporter 2021
  Kommunstyrelsen, Revidering av den grafiska profilen
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2022-06-16

Referensnummer för signaturer:

§ 50
Reviderat samverkansavtal avseende auktorisationssystem för 
vuxenutbildning (UN 2022.033)
Beslut
Utbildningsnämnden fastställer utbildningsplan och ersättning för en sammanhållen 
utbildning i Vallentuna kommun. Utbildningsplanen och ersättningen gäller från den 1 augusti 
2022 till och med den 31 december 2023.

Ärendebeskrivning
Från och med den 1 augusti 2022 ska alla kommuner erbjuda invånare, som av 
Arbetsförmedlingen anvisats till utbildningsplikt, en sammanhållen utbildning inom 
kommunal vuxenutbildning. Utbildningsnämnden föreslås därför fastställa en utbildningsplan 
och ersättning för en sammanhållen utbildning inom kommunal vuxenutbildning.

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, 2022-06-10, Reviderat samverkansavtal avseende 

Auktorisationssystem för vuxenutbildning
 Bilaga 1, utbildningsplan och ersättning för en sammanhållen utbildning i kommunal 

vuxenutbildning
 Bilaga 2, jämförande kostnader för en sammanhållen utbildning inom 

auktorisationen och köp av interkommunal ersättning
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