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Unau § 60

Anmälan av övriga beslutsärenden och
godkännande av dagordningen
Inga övriga beslutsärenden är anmälda.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

Justerandes sign

godkänna dagordningen.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Unau § 61

Va! av justerare och tid för justering
Beslut
Arbetsutskottet beslutar

Justerandes sign

att

utse Måns Nilsson (S) att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll;

att

justeringen sker på barn- och utbildningskontoret torsdagen den
23 augusti.

Utdragsbestyrkande
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Unau § 62

Ekonomisk månadsrapport för Utbildningsnämnden, muntlig rapport
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

tacka för rapporten.

Bakgrund
Enligt kommunen policy för budgetering och uppföljning ska
förvaltningarna månadsvis, med undantag av januari och juni,
rapportera det ekonomiska läget till nämnd.
Delårsrapport och verksamhetsberättelse ska lämnas två gånger per år,
efter april och augusti månad.
Beslutande sammanträde
Tf. förvaltningschefen redogör för preliminärt resultat och prognos
per juli månad. En utförligare prognos lämnas vid nämndens
sammanträde 2012-09-04.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Unau § 63

Din-

Yttrande över ansökan från Balders Hus AB om
godkännande som huvudman för en fristående
gymnasiesärskola i Norrtälje kommun
Skolinspektionens dnr 32-2012:3372
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta
att
anta förvaltningschefens yttrande som sitt eget, och överlämna
det till Skolinspektionen.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-08-01
Bakgrund
Balders Hus A B har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för fristående gymnasiesärskola fr.o.m. läsåret 2013/2014.
Huvudmannen bedriver redan utbildning inom ramen för gymnasiesärskolans gamla program. Föreliggande ansökningar avser program
inom den nya gymnasiesärskolan.
Norrtälje kommun har getts tillfälle att yttra sig över ansökningarna
enligt 2 kap. 5§ skollagen (2010:800).
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-08-01
för ärendet och föreslår Utbildningsnämnden besluta att anta
förvaltningschefens yttrande som sitt eget, och överlämna det till
Skolinspektionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Unau § 64

Dnr

Yttrande över ansökan från Labanskolan
Frisärskola AB om godkännande som huvudman
för en fristående gymnasiesärskola i Uppsala
kommun
Skolinspektionens dnr 32-2012:3182
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta
att

anta förvaltningschefens yttrande som sitt eget, och överlämna
det till Skolinspektionen.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-08-01
Bakgrund
Labansskolan Frisärskola A B har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för fristående gymnasiesärskola fr.o.m.
läsåret 2013/2014. Huvudmannen bedriver redan utbildning inom
ramen för gymnasiesärskolans gamla program. Föreliggande ansökan
avser program inom den nya gymnasiesärskolan.
Norrtälje kommun har getts tillfälle att yttra sig över ansökningarna
enligt 2 kap. 5§ skollagen (2010:800).
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-08-01
för ärendet och föreslår Utbildningsnämnden besluta att anta
förvaltningschefens yttrande som sitt eget, och överlämna det till
Skolinsp ektionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr

Yttrande över ansökan från Kajans Friskola om
godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Uppsala kommun
Skolinspektionens dnr 32-2012:624
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att
anta förvaltningschefens yttrande som sitt eget, och överlämna
det till Skolinspektionen.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-08-01
Bakgrund
Kajan Friskola A B har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för fristående gymnasiesärskola fr.o.m. läsåret
2013/2014. Huvudmannen bedriver redan utbildning inom ramen för
gymnasiesärskolans gamla program. Föreliggande ansökningar avser
program inom den nya gymnasiesärskolan.
Norrtälje kommun har getts tillfälle att yttra sig över ansökningarna
enligt 2 kap. 5§ skollagen (2010:800).
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-08-01
för ärendet och föreslår Utbildningsnämnden besluta att anta
förvaltningschefens yttrande som sitt eget, och överlämna det till
Skolinspektionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Unau § 66

Dnr

Yttrande över ansökan från SRK konsultation AB
om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasiesärskola i Uppsala kommun
Skolinspektionens dnr 32-2012:3407
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

anta förvaltningschefens yttrande som sitt eget, och överlämna
det till Skolinspektionen.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-08-01
Bakgrund
SRK konsultation A B har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för fristående gymnasiesärskola fr.o.m.
läsåret 2013/2014.
Norrtälje kommun har getts tillfälle att yttra sig över ansökningarna
enligt 2 kap. 5§ skollagen (2010:800).
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-08-01
för ärendet och föreslår Utbildningsnämnden besluta att anta
förvaltningschefens yttrande som sitt eget, och överlämna det till
Skolinspektionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Unau § 67

Tillämpningsföreskrifter för beslut om
ersättning till gymnasieskolor för elever som
beviljas förlängd undervisning
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta
att

anta förslag till tillämpningsföreskrifter för beslut om
ersättning till gymnasieskolor för elever som beviljas
förlängd undervisning.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-08-13 inkl. bilaga
Bakgrund
Varje år fortsätter ett antal elever i gymnasieskolan sin utbildning
ett "fjärde år". Genom GY11 har kravet på ökad genomströmning
i gymnasieskolan skärpts och statsbidragen till kommunerna
sänkts. I nya skollagen har också elevens rätt till särskilt stöd
förtydligats.
Mot bakgrund av detta finns ett behov av att tydliggöra vilka
kriterier som ska vara uppfyllda för att bidrag ska beviljas till
såväl fristående som kommunala gymnasieskolor för elever som
beviljas förlängd undervisningstid ("fjärde år").
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-08-13
för ärendet och föreslår Utbildningsnämnden att anta förslag till
tillämpningsföreskrifter för beslut om ersättning till gymnasieskolor för
elever som beviljas förlängd undervisning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Unau § 68

Introduktionsprogram, bidrag hösten 2012
Förslag till beslut
Arbetsutskottet förslår Utbildningsnämnden besluta
att

fastställa bidrag för Fordons- och transportprogrammets
transportinriktning avseende programinriktat individuellt
val och yrkes introduktion för höstterminen 2012 enligt
tabell 1 nedan:
Tabell 1
Programpeng 2012
Introduktionsprogram GY11
(kommunal huvudman)
FT, transport, PRIV
169 700
FT, transport, Yrkesintro
181 578

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-08-03
Bakgrund
Utbildningsnämnden fattade 2011-12-13 § 86 beslut om bidrag
för introduktionsprogram för våren år 2012. Bidrag för hösten
2012 beslutades av Utbildningsnämnden 2012-05-29 § 61.
I de tidigare besluten om bidrag för introduktionsprogram saknas
bidrag för transportinriktningen på programinriktat individuellt
val och yrkesintroduktion inom Fordon- och transportprogrammet. Anledningen att transportinriktningens
introduktionsprogram inte fanns med vid de tidigare besluten
beror på att det då inte var möjligt för obehöriga att söka
inriktningen transport inom introduktionsprogram.
Programpriser enligt tabell är uträknade efter samma principer
som vid tidigare beslut.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad
2012-08-03 för ärendet och förslår Utbildningsnämnden att
fastställa bidrag för Fordons- och transportprogrammets
transportinriktning avseende programinriktat individuellt val och
yrkes introduktion för höstterminen 2012
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

2012-08-14

12

Unau § 69

Rutiner för klagomålshantering - redovisning
av inkomna klagomål och synpunkter
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

inkomna klagomål och synpunkter ska redovisas för
nämnden vid varje nämndsammanträde

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-06-29
Bakgrund
I skollagen (2010:800) 4 kap. 8 § anges att huvudmannen ska ha
skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot
utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt
sätt. Motivet från lagstiftarens sida är det är huvudmannen som
ansvarar för utbildningen och för att åtgärda brister i verksamheten som framkommer via klagomål. Barn, elever och föräldrar
liar tidigare i stor utsträckning anmält missförhållanden direkt till
Skolinspektionen utan att först ha vänt sig till huvudmannen med
sitt klagomål. Lagstiftarens intention är alltså att huvudmannen
ska ta ökade möjligheter, och en större skyldighet att själv utreda
och åtgärda brister i den egna verksamheten.
Det är upp till varje huvudman att bestämma hur klagomålshanteringen ska organiseras och hur informationen om
klagomåls-rutinerna ska lämnas. Rutinerna ska dock vara
skriftliga så att det är tydligt vad de innebär. De bör också
innehålla en intern ansvarsfördelning hos huvudmannen.
Barn- och utbildningskontoret har under våren 2012 utarbetat en
organisation och rutin för klagomålshanteringen. Föreliggande
förslag innebär ett förtydligande av hur huvudmannen, d.v.s.
Utbildningsnämnden, far kännedom om inkomna klagomål.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012¬
06-29 för ärendet och förslår Utbildningsnämnden besluta att
inkomna klagomål och synpunkter ska redovisas för nämnden vid
varje nämndsammanträde.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Unau § 70
Övriga frågor
Uppföljning av SFI-verksamheten
Sören Forslund (M) ställer frågan om när uppföljningen av SFIverksamheten kan presenteras för nämnden.
Tf. förvaltningschefen svarar att uppdraget kommer att
genomföras i två delar, dels en kvalitativ utvärdering, dels en
avtalsuppföljning. Delar av utvärderingen kommer att läggas ut
på en fristående konsult, och vissa delar av utvärderingen
kommer att utföras i samarbete med kommunstyrelsekontorets
upphandlingsenhet. Innan utvärderingen kan påbörjas måste
barn- och utbildningskontoret fastställa en kravspecifikation för
utvärderingen.
Fortsatt dialog med verksamheten
Ett förslag till tidplan för fortsatt dialog med verksamheten tas
fram av förvaltningschef i samråd med presidiet.
Information om sommarskolan 2012
Tf. förvaltningschefen informerar om årets sommarskola som
bedrivits under tre veckor i juni-juli. Sammanlagt 67 elever deltog,
varav 35 grundskoleelever och 32 gymnasieelever. Undervisning
har bedrivits i svenska, engelska, matematik och svenska som
andraspråk. Efter avslutad sommarskola har 15 betyg satts för
grundskoleelever, och 12 betyg för gymnasieelever.
Verksamhetsplan 2013
Mötet diskuterar arbetet med verksamhetsplanen för 2013.
Inledande diskussioner kommer att föras i samband med
arbetsutskottet den 4 september. V i d mötet deltar förutom
ordinarie ledamöter även ledamot från M P och FP.
Verksamhetschefen för gymnasieskolan
Tf. förvaltningschefen informerar om att tf. verksamhetschefen
för gymnasieskolanUlla-Britt Persdotter nu är placerad på barnoch utbildnings-kontoret.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

