SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

2008-12-09

1

Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden

Plats och tid

Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-16.00

Beslutande

Se närvarolista
Program:
Kl. 13.00-14.30
Kl. 14.30-15.30
Kl. 15.30-16.00

Dragning av dagens ärenden
Grupper inkl kaffe
Nämndsammanträde

Övriga deltagande

Ulf Gustavsson, förvaltningschef
Christina Skinnars Eriksson, tf verksamhetschef gymnasie o vuxenutbildning
Raija Engberg, förvaltningsekonom
Eva Sandström, sekreterare
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera

Kristian Krassman (s)

Justeringens
plats och tid

Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2008-12-15 kl 10.30

Underskrift

Sekreterare .........................................................................
Eva Sandström

Paragrafer 115 -131

Ordförande ........................................................................
Louise Branting
Justerande ..................................................................................................................
Kristian Krassman

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2008-12-09

Datum för
anslags uppsättande

2008-12-15

Förvaringsplats
för protokollet

Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Estunavägen 14, Norrtälje

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

.................................................................
Eva Sandström
Utdragsbestyrkande

2009-01-12
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NÄRVAROLISTA
Närvaro
LEDAMÖTER
Louise Branting, ordf

c

Ja
X

Kristian Krassman, v ordf

s

X

Sören Forslund

m

X

Beate Ronqvist

m

X

Eva Eriksson

m

X

Hans Öijerstedt

c

X

Åsa Wennerfors

fp

X

Anders Selholm

kd

X

Ulrika Falk

s

Lars-Erik Jansson

s

Ulla Bratt

s

Nej

Votering
Tid 13.00-14.30

Ja

Nej

Kom kl 14.05
X

X
X

ERSÄTTARE:
Gail Watt

m

X

Britt-Inger Kjellberg

m

X

Agneta Elg

m

X

Stefan Juhnell

m

X

Seida Sabanovic

c

Gunnar Englund

c

X

Birgitta Sämskar

fp

X

Per-Olof Lindell

s

X

Tjänstgörande ersättare

Katrine Mattsson

s

X

Tjänstgörande ersättare

Leif Oskarsson

s

X

Anna Zetterström

v

Totalt ledamöter:

Tjänstgörande ersättare

X

X

N

Ja

F

Nej
Avst

Justerandes sign
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NÄRVAROLISTA
Närvaro
LEDAMÖTER
Louise Branting, ordf

c

Ja
X

Kristian Krassman, v ordf

s

X

Sören Forslund

m

X

Beate Ronqvist

m

X

Eva Eriksson

m

X

Hans Öijerstedt

c

X

Åsa Wennerfors

fp

X

Anders Selholm

kd

X

Ulrika Falk

s

Lars-Erik Jansson

s

Ulla Bratt

s

Nej

Votering
Tid 15.30-16.00

Ja

Nej

X
X
X

ERSÄTTARE:
Gail Watt

m

X

Britt-Inger Kjellberg

m

X

Agneta Elg

m

X

Stefan Juhnell

m

X

Seida Sabanovic

c

Gunnar Englund

c

X

Birgitta Sämskar

fp

X

Per-Olof Lindell

s

X

Tjänstgörande ersättare

Katrine Mattsson

s

X

Tjänstgörande ersättare

Leif Oskarsson

s

X

Anna Zetterström

v

Totalt ledamöter:

X

X

N

Ja

F

Nej
Avst

Justerandes sign
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REGISTER
§
115
Val av justerare och tid för justering
116

Månadsbokslut för utbildningsnämnden november

117

Driftsbudget 2009

118

Investeringsbudget 2009

119

Redovisning av internkontroll 2008

120

Remiss – ungdomsparlamentet

121

Delegationsordning för utbildningsnämnden

122

Ändring av beslut angående Rodengymnasiets bibliotek

123

Förslag om ny programpeng för 2009

124

Ersättning till fristående gymnasieskolor 2009

125

Kurser och konferenser

126

Skolplan – diskussionsärende

127

Anmälan av delgivningsärenden

128

Anmälan av delegationsärenden

129

Rapport från arbetsutskott, presidiet och ordföranden

130

Rapport från förvaltningen

131

Övriga ärenden

__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden

5

2008-12-09

UN § 115
Val av justeringsman och tid för justering
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar:
att utse Kristian Krassman (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt
att justering äger rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor
2008-12-15, kl 10.30.
________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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UN § 116

Dnr UN 08-43 042

Månadsbokslut för utbildningsnämnden november månad 2008
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag:
att med godkännande överlämna månadsbokslut för november
månad 2008 till kommunstyrelsen.
Underlag för beslut
Månadsbokslut för november månad 2008-12-04
Bakgrund
Nämnderna skall varje månad upprätta månadsbokslut som skickas till
kommunstyrelsen via Ledningskontoret.
Tjänstemannaberedning
1. Kommentar till avvikelse mellan periodiserad budget för jan – november
och förbrukning tom november
Nettoavvikelse för januari-november 2008 blev underskott med -1626 tkr i jämfört med periodens
budget. Utfallet är 92 % av årsbudgeten . Intäktssidan visar ett överskott med
+3397 tkr och kostnadssidan ett underskott med- 5022 tkr.
• Verksamhetsintäkterna; + 3397tkr, statsbidrag, övriga intäkter och interkommunala ersättningar
pga fler elever från andra kommuner lämnar ett överskott.
Förvaltningsinterna intäkter blev lägre jämfört med budgeten för perioden pga. ändrat organisation
inom gymnasiet
• Verksamhetskostnaderna; - 5022 tkr. Köpta tjänster och övriga kostnader visat ett underskott
pga. att anställa egen personal, har tjänster köpts utifrån. I övriga kostnader ingår läromedel, IT,
kopiering, transporter och resor. Förvaltningsinterna kostnader visar ett överskott pga. förändringen i
organisationen inom gymnasiets resursenhet.

Avvikelse per verksamhet
• Nämndverksamhet:+ 107 tkr, lägre arvodeskostnader
• Lokaler, kultur och fritid; enligt plan +-0
• SYV, grundskola; +164 tkr, lägre övriga kostnader, del av personalbudgeten (737 tkr)
är överfört till BoS
• Gymnasieskola; -4494 tkr, större kostnader för köpta tjänster, läromedel, IT tjänster
inkl kopiering, transporter
• Gymnasiesärskola; + 336 tkr, lägre kostnader för köpta tjänster och något större intäkter
för sålda skolplatser
• Grundläggande vux; + 836 tkr: lägre lönekostnader
forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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UN § 116 forts
• Gymnasialvux/påbyggnad; +2554 tkr; lägre kostnader för köp av utbildningsplatser
och lönekostnader
• Särvux; -132 tkr; övriga interna kostnader
• KY-högskoleutbildningar – 1415tkr; överföring av 2007 års kostnader belastar
Ky-utbildningar med 1052 tkr, förbrukningsmaterial
• Svenska för invandrare; - 1176 tkr, lönekostnader och övrigt( förbrukning material,
It, telefoni)
• Uppdragsutbildningar; - 1208 tkr, köp av verksamheter, lönekostnader, IT
• Lönebidragsanställda; -21 tkr, lönekostnader
• Gemensamma verksamheter; + 2823 tkr; reserven och del av icke utbetalda elevpengen
1. Kommentar till prognostiserad avvikelse för 2008:
Det finns följande verksamheter som kommer att överskrida budgeten.
• Svenska för invandrare ser ut att överskrida sin budget med (ca 1250 tkr) pga fler
invandrare och flyktingar än prognosen för året.
• Kvalificerade yrkesutbildningar har ett underskott (1052 tkr) med sig sedan 2007
pga uteblivna intäkter och kostnader för olika kurser.
• Gymnasieskolans enheter redovisar ett större underskott än budgetprognosen
2. Beskrivning av åtgärder som kommer att vidtas för att eliminera eventuellt överskridande:
Utbildningsförvaltningens mål är att komma så nära 0-resultat som möjligt under förutsättning
• Att kommuner och landsting inte höjer de interkommunala ersättningar mer än vad avtalade
löneökningar fordrar
• Att det inte sker kraftiga svängningar i vilka utbildningar och gymnasieskolar eleverna
väljer hösten 2008.
• Att förvaltningsreserven täcker underskotten på gymnasieskolan och del av för Kyutbildningars underskott.
• Att vuxenutbildningen lämnar överskott för att täcka underskottet för SFI
• Att vara restriktiv med inköpen
Investeringar
5300 tkr

Budget
3428 tkr

Utfall
64,7 % av årsbudget

Överföring 300 tkr från 2007 års investeringsmedel är bokförd i årets investeringsbudget

Politisk beredning
Au 9/12

Arbetsutskottet har 2008-12-09 § 82, behandlat ärendet.
Beslutande sammanträde
Förvaltningsekonom Raija Engberg redogör för månadsbokslutet.
_________________

Expediering:
Kommunkansliet, Mari Lustig, förvaltningsekonom
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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UN § 117
Driftsbudget 2009 – detaljbudget
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag:
att fastställa driftbudget för 2009 i enlighet med förvaltningens förslag
till driftbudget 2009
Underlag för beslut
Förvaltningsskrivelse daterad 2008-11-30
Bakgrund
Den 1 oktober beslutade kommunfullmäktige om budget och inriktning för år 20082010. Enligt beslutet är ramen för Utbildningsnämnden för år 2009 totalt 288 711
tkr efter tekniska justeringar. I det nu framlagda budgetförslaget framgår vilka
justeringar som har gjorts i budgetramen och hur stor den är för år 2009.
Budget 2009
Utbildningsnämndens budget 2009 tillåter inga särskilda nya satsningar. Däremot
kommer nämnden att klara volymökningen inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och SFI med hänsyn till den utökade ram nämnden beviljats. Kostnaderna
för löneökningar utöver 2% för år 2009 måste emellertid resultatenheterna klara
genom effektiviseringar och rationaliseringar.
För att motsvara förväntad efterfrågan sker en viss omfördelning mellan de olika
vuxenutbildningarna enligt budgetförslaget. Förslaget innebär en viss neddragning
när det gäller grundläggande vuxenutbildning och en ökning av budgeten för
Svenska för invandrare.
Satsningen på högskoleutbildningar föreslås fortsätta enligt tidigare fattade avtal.
Inför 2009 föreslår förvaltningen en justering av programpengen som skall rymmas
inom den förslagna ramen för Norrtälje kommuns gymnasieskolor, 165 073 tkr.
Gymnasiesärskolan har en kraftig elevökning, vilket motiverar den kraftiga
ökningen av den totala budgeten för gymnasiesärskolan. Totalt ökar budgeten för
gymnasiesärskolan inklusive elevresorna med 2 748 tkr. I budget föreslås att medel
för riktat stöd förs till reserven.
forts
Justerandes sign
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UN § 117 forts
Med hänsyn till att många och stora förändringar kan ske i elevernas val, och att
elevströmmarna till och från andra kommuners gymnasieskolor och friskolor
förändras samt att inom viss vuxenutbildningen måste kommunen erbjuda
utbildning till dem som efterfrågar den föreslår förvaltningen en större reserv i 2009
års budget.
En budget i balans
Med hänsyn till ovanstående bedömer förvaltningen att Utbildningsnämnden
har en budget i balans under förutsättning att
* kommuner och landsting inte höjer de interkommunala ersättningarna mer
än vad avtalade löneökningar fordrar;
* det inte sker några kraftiga svängningar i vilka utbildningar och
gymnasieskolor eleverna väljer hösten 2009.
Beslutande sammanträde
Förvaltningsekonom Raija Engberg redogör för ärendet.
Yrkanden
Vice ordförande Kristian Krassman (s) yrkar enligt nedan:
”Jobben och vuxenutbildning
Vår budgetsatsning i utbildningsnämnden syftar till att stärka den viktigaste frågan i
tider med finansiell oro, ökning av varsel och avmattning av tillväxten. Vi vill se
fler i arbete och speciellt de som står längst från arbetsmarknaden. Vi har en tydlig
inriktning på arbete därför satsar vi extra resurser till kommunens SFI verksamhet
och stärker komvux utbildningarna. Vi vet att SFI utbildning för att lära sig det
Svenska språket och få en första kontakt med en arbetsgivare i form av praktik är
otroligt viktig och måste prioriteras. Likaså så är att kunna påbörja studier i
vuxenålder ett sätt att kunna säkerställa sin enskilda anställningsbarhet i framtiden
på en allt mer kompetenskrävande arbetsmarknad.
• full kompensation för kommande löneökningar
• 2 milj ytterligare till SFI
• 1 milj ytterligare till vuxenutbildning
• 500 tkr till körkort för OP och gymnasieinstruktörscertifikat till BF”
Ordförande Louise Branting (c) yrkar
- enligt arbetsutskottets förslag, dvs att fastställa driftbudget för 2009 i enlighet med
förvaltningens förslag till driftbudget 2009.
forts
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UN § 117 forts
Sören Forslund (m) yrkar
- bifall till arbetsutskottets förslag.
Per-Olof Lindell (s) yrkar
- bifall till Kristian Krassmans förslag.
Åsa Wennerfors (fp) yrkar
- bifall till arbetsutskottets förslag
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden
beslutar enligt ordförandens yrkande, dvs enligt arbetsutskottets förslag.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
_____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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UN § 118
Investeringsbudget 2009
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag:
att ge förvaltningschefen i uppdrag att snarast redogöra för lokala samordningsgruppen vilka önskemål och möjliga lösningar som finns när det gäller
gymnasieskolans och vuxenutbildningens lokalbehov.
Underlag för beslut
Förvaltningsskrivelse daterad 2008-11-30
Bakgrund
Kommunfullmäktige fastställde 2007-10-01 att Utbildningsnämndens
investeringsramar för 2008-2010 är följande:
- Investeringar avseende inventarier, utrustning m m uppgår till 5 000 tkr/år
för 2008-2010.
- Verksamhetsanpassningar, investeringar i fasta anläggningar 750 tkr/år.
Större lokalinvesteringar, gymnasieskolan
Rodengymnasiets aula
Sedan 2005 har målet varit att komma igång med ombyggnation och tillbyggnad av
Rodengymnasiets aula. Utbildningskontoret tillsammans med tekniska kontoret fick
tidigare i år i uppdrag att inom ramen för tillgängliga investeringsmedel och
underhållsmedel under början vårterminen 2009 genomföra en upprustning av
aulan.
Övriga investeringsbehov
Från och med 2007-01-01 har gymnasieskolan en helt ny organisation.
Programmen i de nya skolenheterna är inte samlade lokalmässigt. Däremot är det
på sikt önskvärt att de utbildningar, som skulle kunna göra kvalitetsvinster genom
samlokalisering, finns samlade.
Det kan också vara aktuellt med omdisponeringar av gymnasieskolans lokaler för
att i möjligaste mån kunna ta in elever på deras försthandsval av program i
gymnasieskolan.
forts
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UN § 118 forts
Under förra året gjordes förarbete, och förslag togs fram när det gäller upprustning
av bildsalar och ljudisolering av lokaler som används av det estetiska programmet.
Dessa åtgärder är större investeringar, som nämnden och lokalsamordningsgruppen
kommer att få ta ställning till under 2009.
Lokalförändringar vuxenutbildningen
Under 2007 har vuxenutbildningem organiserats om och grundläggande
vuxenutbildning, särvux, svenska för invandrare och gymnasial utbildning i
allmänna ämnen finns nu på Stockholmsvägen 57. Yrkesutbildningarna inom
omvårdnad och barn- och fritid är flyttade till Campus Roslagen. CLL, Centrum för
livslång lärande, finns numera på Hantverkaregatan. Under våren 2009 kommer
flera utredningar med förslag som rör framtidens vuxenutbildning. Dessa förslag
kan ändra förutsättningarna för vuxenutbildningen, och därmed även påverka
lokalbehov och lokalanvändning.
Politisk beredning
Au 9/12

Arbetsutskottet har 2008-12-09 § 84, behandlat ärendet
Beslutande sammanträde
Förvaltningsekonom Raija Engberg redogör för ärendet.
_______________

Justerandes sign
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UN § 119

Dnr UN 08-17 026

Internkontroll för utbildningsnämnden 2008
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag:
att med godkännande lägga internkontroll 2008 till handlingarna.
Underlag för beslut
Förvaltningsskrivelse daterad 2008-11-28
Bakgrund
Enligt kommunens ”Reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamheter” har varje resultatansvarig nämnd ansvar för att utforma och genomföra
den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde. För varje år ska
internkontrollområden beslutas.
Som ett komplement till reglementet har ”Tillämpningsanvisningar till
Reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet” tagits fram inom
utbildningsnämndens ansvarsområde.
Politisk beredning
Au 7/12

Arbetsutskottet har 2008-12-09 § 85, behandlat ärendet.
Beslutande sammanträde
Tf verksamhetschef för gymnasie- och vuxenutbildning Christina Skinnars
Eriksson redogör för ärendet.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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UN § 120
Remiss – demokratiprojekt för ungdomar - ungdomsparlament
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att ärendet återremitteras och att skrivelsen från Centerpartiet angående
demokratiprojekt för ungdomar (dnr VN08-1 118) returneras till de gymnasieenheter som ännu inte inkommit med yttrande över förslaget.
Bakgrund
?????????????????
______________

Justerandes sign
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UN § 121

Dnr UN 07-18 600

Reviderad delegationsförteckning
Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag:
att

i ärende nr V1, V2, V4 och V6 i utbildningsnämndens delegationsförteckning, skrivningen under ”Anm” Rapporteras till UNau två
gånger per år, utgår.

att

fastställa utbildningsnämndens delegationsförteckning i enlighet
med bilagda förslag till reviderad delegationsförteckning.

att

den reviderade delegationsförteckningen ska gälla från och med
2009-01-01.

Bakgrund
Kommunallagen reglerar delegering av ärenden inom en nämnd. Utbildningsnämndens nu gällande delegationsförteckning beslutades av utbildningsnämnden
2007-02-20 och reviderades 2008-04-17.
Den 1 oktober 2008 gick barn- och skolförvaltningen/barn- och skolkontoret
samman med utbildningsförvaltningen/utbildningskontoret till ett gemensamt barnoch utbildningskontor.
Utbildningsnämndens gällande delegationsförteckning måste därför revideras för
att vara anpassad till den förändrade organisationen.
Politisk beredning
Au 9/12

Arbetsutskottet har 2008-12-09 § 87, behandlat ärendet.
Beslutande sammanträde
Förvaltningschef Ulf Gustavsson redogör för ärendet.
___________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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UN § 122
Ändring av beslut angående Rodengymnasiets skolbibliotek
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag:
att beslut från UN:s sammanträde den 28 oktober 2008, § 92 angående
ändrad organisationstillhörighet för Rodengymnasiets skolbibliotek
upphör att gälla,
att överlämna ärendet om ändrad organisationstillhörighet för Rodengymnasiets skolbibliotek från den 1 augusti 2009 till kommunstyrelsen
för samberedning.
Bakgrund
Bakgrunden till ärendet finns beskriven i handlingar och protokoll från UN:s
sammanträde den 28 oktober 2008. Då ärendet rör två nämnders verksamheter och
innebär en ramjustering ska ärendet samberedas i kommunstyrelsen och beslut om
ramöverföring tas i kommunfullmäktige.
Förnyad handläggning innebär att tidplanen för överföring av Rodengymnasiets
skolbibliotek senareläggs i avvaktan på att ärendet sambereds.
Underlag för beslut
Förvaltningsskrivelse daterad 2008-12-08.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningskontoret föreslår Utbildningsnämnden att fatta beslut om att
beslut från 28 oktober 2008, § 92 om ändrad organisationstillhörighet för Rodengymnasiets skolbibliotek ska upphöra att gälla och att ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen för samberedning..
Politisk beredning
Au 9/12

Arbetsutskottet har 2008-12-09 § 88, behandlat ärendet
Beslutande sammanträde
Förvaltningschef Ulf Gustavsson redogör för ärendet.
_____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden
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2008-12-09

UN § 123

Dnr UN 08-147 612

Programpeng 2009 i kommunens gymnasieskola
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag:
att fastställa programpengen för 2009 i enlighet med bilagda förslag
till programpeng
Bakgrund
Av sammanställningen framgår, att nu gällande programpeng (2008) är relaterad
till den s.k riksprislistan på så sätt, att respektive nationellt program tilldelats ca
80,25% av riksprislistans nivåer 2007.
Beslutet att åter knyta programpengen till riksprislistan föregicks av en diskussion
där det kunde konstateras, att programmens hyreskostnader, det främsta skälet till
avvikelser relativt riksprislistan, underhand utjämnats och att inga orättvisor
därvidlag längre fanns.
Förvaltningens budget gav utrymme för en genomsnittlig höjning av programpengen med 3,9 % vilket kom att innebära en programpeng motsvarande 80,25%
av riksprislistan 2007.
Riksprislistan 2008 är genomsnittligen 0,5% högre än 2007.
I beräkningen av programpeng 2009 har den procentuella förändringen mellan 2007
års och 2008 års riksprislistor beaktats. Sammantaget föreslås den sammanlagda
programpengen öka med 2% jämfört med motsvarande belopp för 2008.
Antalet elever -08 och -09 är helt jämförbart.
Det kan också konstateras, att justeringarna i riksprislistan 2008 gynnar de program
som i senare budgetuppföljningar ligger sämre till.
Underlag för beslut
Förvaltningsskrivelse daterad 2008-11-27
forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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UN § 123 forts
Programpeng 2009
Riksprislistan

Programpeng
Roden
2009 2% i
ramkomp- Diff ensation
08/-09

Programpeng
Roden
2007

Programpeng Roden
2008
(80,25% av
riksp.list 07)

Diff jmf
2007

Diff %

BF

56 300

64 600

8 300

14,7%

80 500

80700

0,2%

66214

1614

2,4

65 710

65700

BP

91 200

86 000

-5 200

-5,7%

107 200

106500

-0,7%

87176

1176

1,3

86 672

86700

EC

77 300

83 000

5 700

7,4%

103 400

103900

0,5%

84938

1938

2,3

84 434

84400

ES

75 800

77 800

2 000

2,6%

96 900

98000

1,1%

79527

1727

2,2

79 023

79000

ES Mu

89 500

98 000

8 500

9,5%

122 100

123500

1,1%

100220

2220

2,2

99 716

99700

FP

104 900

98 300

-6 600

-6,3%

122 500

120800

-1,4%

98881

581

0,6

98 377

98400

HP

61 100

64 600

3 500

5,7%

80 500

80600

0,1%

66213

1613

2,4

65 709

65700

HR

74 200

80 600

6 400

8,6%

100 400

101700

1,3%

83247

2647

3,2

82 743

82700

MP

73 100

74 600

1 500

2,1%

92 900

95700

3,0%

75842

1242

1,6

75 338

75300

SMMP

73 100

74 600

1 500

2,1%

75842

1242

1,6

75 338

75300

NV

60 300

65 700

5 400

9,0%

81 800

82000

0,2%

67281

1581

2,3

66 777

66800

OP

67 100

70 700

3 600

5,4%

88 100

87500

-0,7%

71623

923

1,3

71 119

71100

SP

55 800

60 800

5 000

9,0%

75 700

76100

0,5%

62212

1412

2,3

61 708

61700

SMSP

55 800

60 800

5 000

9,0%

62212

1412

2,3

61 708

61700

TE

71 600

70 900

-700

-1,0%

88 300

89400

1,2%

72459

1559

2,2

71 955

72000

Snitt

72 473

75 400

2 927

4,0%

95 408

95 877

0,5%

76926

1526

2,0

76 422

76400

Förändr %

Riksprislista
Rikspris2007
lista 2008

Diff
20072008
(%)

Diff 08/-09 i
%

Programpeng
efter
ramjustering

Programpeng
avrundad

2,0

4,0%

IV

71 300

73 000

1 700

2,4%

74460

1 460

2,0

73 956

74000

HÄVERÖ

89900

86900

-3 000

-3,3%

88638

1 738

2,0

88638

88600

Politisk beredning
Au 9/12

Arbetsutskottet har 2008-12-08 § 89, behandlat ärendet.
Beslutande sammanträde
Tf verksamhetschef för gymnasie- och vuxenutbildning Christina Skinnars
Eriksson och förvaltningschef Ulf Gustavsson redogör för ärendet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden

19

2008-12-09

UN § 124

Dnr UN 08-148 612.20

Ersättning till fristående skolor 2009
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag:
att fastställa ersättningen till fristående gymnasieskolor för år
2009 i enlighet med ”Beloppsbilaga: Ersättning till fristående
skolor 2009” daterad 2008-11-28 r.
Bakgrund
Enligt skollagen 9 kap §8a ska kommunen fastställa bidragsbelopp till
fristående skolor. När kommunen ska fastställa bidraget för ett nationellt
program ska ske på samma grunder som kommunen fördelar resurser till
det programmet i den egna gymnasieskolan. Bidragsbeloppen ska senast
2008-12-15 meddelas till Skolverket.
Kompensation för övergripande administration
För Norrtälje kommuns del innebär det att utgångspunkten är den av
Utbildningsnämnden beslutade programpengen för 2009. Till detta läggs
de övergripande administrativa kostnader, 580 kronor/elev för 2009, som
framförallt servicekontoret tillhandhåller som en fri rättighet för
kommunens gymnasieskolor.
Momskompensation
Nödvändigheten av momskompensation uppkommer p g a att kommuner
har generell avdragsrätt för moms på köpta tjänster och varor. En privat
entreprenör som bedriver friskola måste betala moms för de varor och
tjänster man köper. P g a att entreprenören inte kan föra momsen vidare
mot slutkund måste entreprenören få en extra ersättning för momsen för
att få full täckning för sina kostnader.
forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
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UN § 124 forts
Beloppsbilaga: Ersättning till fristående skolor 2009

BF
BP
EC
ES
ES Mu
FP
HP
HR
MP
NV
OP
SP
TE
IV

Tillägg
för
Programövergrip
Varav ande
peng
2009
ersättn administ
ing för rativa
efter
skollun kostnade
ramjustering
ch
r

Momskompensation
3%

Tillägg
för
skolor
som
Friskoleerbj.
ersättn.
Grundskollunc inkl. ers.
ersättn.till h (inkl
för
friskolor
moms- skollunc
2009
komp)
h 2009

Bilaga

20081128

Bidragsbelopp till
fristående
skolor
2008

Diff.
friskoleb
e-lopp
inkl ers.
för
skollunc
h
2008/200
9

Programpeng
Roden
2007

Program
-peng
Roden
2008

56 300

64 600

65 700

4272

580

1 860

63868

4400

68268

67350

918

91 200

86 000

86 700

4272

580

2 490

85498

4400

89898

89300

598

77 300

83 000

84 400

4272

580

2 421

83129

4400

87529

86200

1329

75 800

77 800

79 000

4272

580

2 259

77567

4400

81967

80850

1117

89 500

98 000

99 700

4272

580

2 880

98888

4400

103288

101650

1638

104 900

98 300

98 400

4272

580

2 841

97549

4400

101949

101950

-1

61 100

64 600

65 700

4272

580

1 860

63868

4400

68268

67250

1018

74 200

80 600

82 700

4272

580

2 370

81378

4400

85778

83750

2028

73 100

74 600

75 300

4272

580

2 148

73756

4400

78156

77550

606

60 300

65 700

66 800

4272

580

1 893

65001

4400

69401

68400

1001

67 100

70 700

71 100

4272

580

2 022

69430

4400

73830

73550

280

55 800

60 800

61 700

4272

580

1 740

59748

4400

64148

63350

798

71 600

70 900

72 000

4272

580

2 049

70357

4400

74757

73750

1007

71 300

73 000

74 000

4272

580

2 109

72417

4400

76817

BF= Barn- och fritidsprogrammet
BP= Byggprogrammet
EC= Elprogrammet
ES= Estetiskt program
FP= Fordonsprogrammet

Au 9/12

0

HP= Handels- och administrationsprogrammet
HR= Hotell- och restaurangprogrammet
MP= Mediaprogrammet
NV= Naturvetenskapsprogrammet
OP= Omvårdnadsprogrammet

Politisk beredning
Arbetsutskottet har 2008-12-09 § 91, behandlat ärendet
Beslutande sammanträde
Tf verksamhetschef för gymnasie- och vuxenutbildning Christina Skinnars
Eriksson redogör för ärendet.
Yrkanden
Kristian Krassman (s) och Lars-Erik Jansson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
__________
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Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2008-12-09

UN § 125
Kurser och konferenser
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag:
att utbildningsnämnden anslår 30 000 kr för att användas till
kompetensutveckling/kurser och konferenser
att fördelas lika mellan majoriteten och oppositionen
Underlag för beslut
Förvaltningsekonomens skrivelse daterad 2008-11-27
Tjänstemannaberedning
I budgetförslaget för 2009 finns 30 000 kr reserverade för kurser och konferenser
för nämndledamöter. Anslaget ligger på resultatenhet 6501100 (utbildningsledamöter)
Politisk beredning
Au 9/12

Arbetsutskottet har 2008-12-09 § 93, behandlat ärendet
Beslutande sammanträde
Förvaltningsekonom Raija Engberg redogör för ärendet
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden
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UN § 126
Skolplan – diskussionsärende
Nämnden diskuterar huruvida barn- och skolnämnd och utbildningsnämnd
skall ha varsin skolplan för de olika verksamheterna, eller om barn- och
utbildningskontoret skall arbeta fram en gemensam kommunal skolplan.
Ärendet återkommer i januari 2009.
_____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Utbildningsnämnden
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UN § 127

Dnr UN 08-20 600

Anmälan av delgivningsärenden
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar:
att lägga delgivningsärendena till handlingarna.
Underlag för beslut
Förteckning på delgivningsärenden daterad 2008-12-08
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden
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2008-12-09

UN § 128

Dnr UN 08-21 600

Anmälan av delegationsärenden
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar:
att lägga delegationsärendena till handlingarna.
Underlag för beslut
Sammanställning av delegationsbeslut daterad 2008-12-08
Bakgrund
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande
och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsförteckning. Nämnden
beslutade på sammanträde 2005-02-08, § 3 om en komplettering. Återrapportering
av delegationsbeslut ska ske vid nämndens nästkommande sammanträde i enlighet
med kommunallagens 6 kap. § 35. Rapportskyldighet föreligger ej för beslut av ren
verkställighetskaraktär.
Utbildningsnämnden beslutade 2007-02-20, § 18, att anta förvaltningens förslag till
reviderad delegationsförteckning med tillägget att i enlighet med Ledningskontorets
rekommendation delegera samrådet för detaljplanerna till utbildningschefen.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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UN § 129
Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden
Ordföranden informerade från Campusgruppsmöte den 15 december.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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UN § 130
Rapport från förvaltningen
Med anledning av tidsbrist vid dagens sammanträde kommer förvaltningens
rapporter att lämnas vid utbildningsnämndens sammanträde i januari 2009.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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UN § 131
Övriga ärenden
Nämndens hemsida
Sören Forslund (m) frågar om protokollen även fortsättningsvis kommer att
läggas ut på hemsidan. Förvaltningschefen informerar att arbete pågår med att
ta fram en gemensam hemsida för både barn- och skolnämnd och utbildningsnämnd. Protokollen kommer, liksom nu, att finnas tillgängliga på
Norrtälje kommuns hemsida, dock inte på nämndens hemsida i den form som
är idag.
Uppföljning av kvalitén på den enskilde lärarens undervisning
Sören Forslund (m) efterlyser senast under mars 2009 en rapport om hur
arbetet med elev- och studerande enkäter fortskrider.
Karolinska Institutet
Christina Skinnars Eriksson informerar om beslutet att Karolinska Institutet
från och med 2009 inte längre är godkända som examinatorer för
sjuksköterskeutbildningen i Norrtälje, Gotland och Haninge. Brister har
funnits bland annat gällande att
• lärarnas akademiska nivå är för låg
• det pedagogiska utvecklingsarbetet inom huvudämnet omvårdnad inte
har varit tillräckligt omfattande
• Karolinska Institutets organisation är svår att förstå.
Den uppkomna situationen kan delvis förklaras av personalomsättningar
varför tiden att komma tillrätta med de brister som påtalades för ett år sedan
inte räckt till.
För att lösa den akuta situationen planeras för ett ökat volymintag i Uppsala
med studierna förlagda till Stockholm.
Redan antagna studenter kommer inte att påverkas.
Från Karolinska institutets sida är man mycket angelägen om att få tillbaka
examinationsrätten och kommer nu att kraftigt förstärka personalsidan. En
handlingsplan arbetas fram och projektstarten för arbetet med att komma
tillrätta med de påtalade bristerna planeras till januari 2009 så att en förnyad
ansökan om examinationsrätt kan lämnas in 2010.
Karolinska institutet framhåller att man är utomordentligt nöjda med samarbetet med Norrtälje Sjukhus.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

