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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Utbildningsnämnden 2023-03-23  
   
 
 

Referensnummer för signaturer: 

Plats och tid Bällstarummet kl. 18:30-21:05 
  
Beslutande 
närvarande 

Jessica Johnson (L) (ordförande), Lars Åsberg (M) (vice ordförande), Eva 
Asplund (S) (2:e vice ordförande), Sofie Adlerz (KD), Mikaela Skoglind 
(S), Hans Jedlin (SD), Malin Welander (M)  ersätter Katarina Grip (M), 
Emil Dahlin (C)  ersätter Ulrika Larsson (C), Toma Jinga (S) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Anneli Vuojärvi (M), Robert Östling (MP), Ulf Sellgren (V), Vivianne 
Harryson (SD) 

  
Övriga närvarande Martin From (nämndsekreterare), Susanna Falk (utbildningschef), Linda 

Hallén (avdelningschef verksamhetsutveckling), Yllka Cameron 
(avdelningschef ekonomi och administration), Helena Henrikson 
(kvalitetsstrateg) §§23-25 

  
Paragrafer §§23-33 
  
Justerande Eva Asplund 
  
Plats och tid för 
justering 

Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges längst bak i 
protokollet. 

  
  

 

Sekreterare Martin From 
  

 
 

Ordförande Jessica Johnson  
 

 
 

 
  

Justerande Eva Asplund  
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
 

Utbildningsnämnden 2023-03-23  
   
 
 
 

Referensnummer för signaturer: 

ÄRENDELISTA 
§23 Val av justerare 
§24 Fastställande av dagordning 
§25 Verksamheten informerar 
§26 Val av ledamot och ersättare till utbildningsnämndens arbetsutskott 
§27 Val av 2:e vice ordförande till utbildningsnämndens arbetsutskott 
§28 Rapport om synpunkter, klagomål och skolinspektionsärenden, 2022 
§29 Rapport om frånvarostatistik, Vallentuna gymnasium höstterminen 2022 
§30 Månadsuppföljning januari-februari 2023 
§31 Information från programråd 
§32 Redovisning av delegationsbeslut 
§33 Anmälningar för kännedom 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
 

Utbildningsnämnden 2023-03-23  
   
 
 
 

Referensnummer för signaturer: 

§ 23 
Val av justerare 
Beslut 
Utbildningsnämnden utser Eva Asplund (S) att justera protokollet jämte ordförande. 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
 

Utbildningsnämnden 2023-03-23  
   
 
 
 

Referensnummer för signaturer: 

§ 24 
Fastställande av dagordning 
Beslut 
Dagordningen fastställs enligt utskick. 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
 

Utbildningsnämnden 2023-03-23  
   
 
 
 

Referensnummer för signaturer: 

§ 25 
Verksamheten informerar 
Beslut 
Utbildningsnämnden noterar informationen. 
 
Anteckning 
Mötet ajournerades under fem minuter. 
 

Ärendebeskrivning 
Arvet från Ulla Thalén 
Barn- och ungdomsförvaltningen informerade om användning av arvet från Ulla Thalén. 
 
Förutsättningar för styrning av utbildningsverksamheten 
Barn- och ungdomsförvaltningen informerade om förutsättningarna för styrning av 
utbildningsverksamheten i kommuner. 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
 

Utbildningsnämnden 2023-03-23  
   
 
 
 

Referensnummer för signaturer: 

§ 26 
Val av ledamot och ersättare till utbildningsnämndens arbetsutskott (UN 
2022.060) 
Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att: 
- utse Eva Asplund (S) till ledamot i utbildningsnämndens arbetsutskott. 
- utse Mikaela Skoglind (S) till Eva Asplunds (S) personliga ersättare. 
 

Ärendebeskrivning 
Kvarstående valärenden: 
- Ledamot i utbildningsnämndens arbetsutskott 
- Ersättarplats i utbildningsnämndens arbetsutskott 
   
Yrkanden 
Eva Asplund (S) yrkar att utbildningsnämnden beslutar att: 
- utse Eva Asplund (S) till ledamot i utbildningsnämndens arbetsutskott. 
- utse Mikaela Skoglind (S) till Eva Asplunds (S) personliga ersättare. 
 
Beslutsgång 
Ordförande, Jessica Johnson (L), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt det. 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
 

Utbildningsnämnden 2023-03-23  
   
 
 
 

Referensnummer för signaturer: 

§ 27 
Val av 2:e vice ordförande till utbildningsnämndens arbetsutskott 
Beslut 
Utbildningsnämnden utser Eva Asplund (S) till 2:e vice ordförande i utbildningsnämndens 
arbetsutskott. 
 

Ärendebeskrivning 
Val av 2:e vice ordförande till utbildningsnämndens arbetsutskott. 
 

   
Yrkanden 
Eva Asplund (S) yrkar att utbildningsnämnden utser Eva Asplund (S) till 2:e vice ordförande i 
utbildningsnämndens arbetsutskott. 
 
Beslutsgång 
Ordförande, Jessica Johnson (L), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt det. 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
 

Utbildningsnämnden 2023-03-23  
   
 
 
 

Referensnummer för signaturer: 

§ 28 
Rapport om synpunkter, klagomål och skolinspektionsärenden, 2022 (UN 
2023.004) 
Beslut 
Utbildningsnämnden noterar informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat en rapport som visar en sammanställning av 
statistik över inkomna och handlagda ärenden gällande de synpunkter, klagomål 
och skolinspektionsärenden som inkommit till utbildningsnämnden under 2022. 
 
Synpunkts- och klagomålshanteringen är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet. 
Målet är att kunna identifiera såväl goda exempel som utvecklingsområden både på 
huvudmannanivå och verksamhetsnivå, utifrån en sammanställning och analys av de inkomna 
ärendena. 
Beslutsunderlag 

• §11 UN AU Rapport om synpunkter, klagomål och skolinspektionsärenden, 2022 
• Tjänsteskrivelse, 2023-02-13, Rapport om synpunkter, klagomål och 

skolinspektionsärenden, 2022 
• UN, Rapport synpunkter, klagomål och skolinspektionsärenden 2022 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
 

Utbildningsnämnden 2023-03-23  
   
 
 
 

Referensnummer för signaturer: 

§ 29 
Rapport om frånvarostatistik, Vallentuna gymnasium höstterminen 2022 
(UN 2023.006) 
Beslut 
Utbildningsnämnden noterar informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Gymnasiet arbetar kontinuerligt för att analysera frånvaron och anmäla till CSN de elever 
som på grund av ogiltig frånvaro inte räknas som heltidsstuderande. Rapporten redovisar 
statistik gällande närvaro och frånvaro på Vallentuna gymnasium 
höstterminen 2022. Den statistik som presenteras baseras på närvaro och frånvaro utifrån 
gymnasiets rapportering i SchoolSoft samt anmälningar till Centrala Studiestödsnämnden, 
CSN. Genom rapporten kan utbildningsnämnden ta del av statistik och de insatser som görs 
för eleverna kopplat till närvaro. Rapporten utgör underlag för utbildningsnämndens 
uppföljning av kvaliteten i undervisningen och är en del av det systematiska kvalitetsarbetet 
för gymnasiet. Genom att analysera frånvaromönster kan organisation och insatser planeras 
för att öka närvaron. Både anmäld och oanmäld frånvaro innebär att eleven förlorar 
undervisningstid vilket påverkar förutsättningarna för att klara studierna. 
Beslutsunderlag 

• §10 UN AU Rapport om frånvarostatistik, Vallentuna gymnasium höstterminen 2022 
• Rapport frånvarostatistik, Vallentuna gymnasium 
• Rapport frånvarostatistik Vallentuna gymnasium höstterminen 2022 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
 

Utbildningsnämnden 2023-03-23  
   
 
 
 

Referensnummer för signaturer: 

§ 30 
Månadsuppföljning januari-februari 2023 (UN 2023.016) 
Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner månadsuppföljningen januari-februari 2023. 
 

Ärendebeskrivning 
Ekonomisk rapport för perioden januari-februari 2023 samt prognos för resterande del av 
året. 
   
Yrkanden 
Jessica Johnson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande, Jessica Johnson (L), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt det. 
 
Beslutsunderlag 

• §12 UN AU Månadsuppföljning utbildningsnämnden januari-februari 2023 
• Tjänsteskrivelse, 2023-03-13, Månadsuppföljning januari-februari 2023 
• UN Månadsuppföljning januari-februari 2023 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
 

Utbildningsnämnden 2023-03-23  
   
 
 
 

Referensnummer för signaturer: 

§ 31 
Information från programråd (UN 2023.021) 
Beslut 
Utbildningsnämnden noterar informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Fordons- och transportprogrammet 
Lars Åsberg (M) och Ulf Sellgren (V) informerade: 
- Representanter från branschen deltog. 
- De diskuterade inköp av fordon. 
- Det är stor efterfrågan på personal i branschen. 
 
Försäljnings och serviceprogrammet 
Jessica Johnson (L) infomerade: 
- En lokal företagare deltog på mötet. 
- Eleverna hade varit på praktik, vilket var mycket uppskattat. 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
 

Utbildningsnämnden 2023-03-23  
   
 
 
 

Referensnummer för signaturer: 

§ 32 
Redovisning av delegationsbeslut 
Beslut 
Utbildningsnämnden noterar listan med med delegationsbeslut som anmälts till och med 
den 12 mars 2023. 
 

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 2023.018-1  Delegationsbeslutslista, Beslut om tilläggsbelopp under perioden 2023-

02-01-2023-02-28 
• UN 2023.013-2  Delegationsbeslut enligt 5.19, Beslut om tilläggsbelopp för 

modersmålsundervisning 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
 

Utbildningsnämnden 2023-03-23  
   
 
 
 

Referensnummer för signaturer: 

§ 33 
Anmälningar för kännedom 
Beslut 
Utbildningsnämnden noterar listan med handlingar och som anmälts för kännedom till och 
med den 12 mars 2023. 
 

Ärendebeskrivning 
Varje nämndmöte tar utbildningsnämnden del av en lista med anmälda protokoll och 
handlingar som anmälts för kännedom. 
 
Anmälda protokoll 
Protokoll utbildningsnämndens arbetsutskott 2023-03-09 
 

Beslutsunderlag 
•   Kommunfullmäktige, Plan för samhällsstörningar 2023-2026 
•   Kommunfullmäktige, Revidering av reglemente för internkontroll 
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