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x
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x
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x
x
x
x
x
x
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N

F

Votering totalt

Ja
Nej
Avstår

KD, FP, C
FP, KD, M
M, C, KD
M, FP, C
V
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Un § 61

Val av justerare och tid för justering
Utbildningsnämnden beslutar
att

utse Kristian Krassman (S) att tillsammans med ordföranden
justera dagens protokoll,

att

justeringen sker på barn- och utbildningskontoret måndagen
den 24 augusti 2009 kl 14.00.

__________
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Dnr UN 09-026 042

Månadsrapport för utbildningsnämnden
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

tacka för rapporten, och

att

med godkännande överlämna månadsrapporten per juli månad
till kommunstyrelsen.

Underlag för beslut
Ekonomisk rapport per juli 2009
Au 4/8

UN 18/8

Politikerberedning
Ekonomichefen redogjorde muntligt för det ekonomiska dagsläget.
Med anledning av att det ekonomiska systemet inte hade stängt
presenteras en utförlig rapport på nämndens sammanträde den 18
augusti 2009.
Beslutande sammanträde
Ekonomichefen redogör för månadsrapport per juli 2009 över driftbudgeten med fördelning av kostnader och intäkter, samt per verksamhet.
Kommentarer och en avvikelserapport lämnas i skrivelsen. Prognosen
för helåret kvarstår oförändrad på -1,7 mnkr.
T.f. verksamhetschefen för gymnasie- och vuxenutbildningen informerar om arbetsgruppens fortsatta arbete kring åtgärder för att få en budget
i balans på da Vinci-enheten.
__________

Justerandes sign
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Dnr UN 09-099 041

Remissvar Mål och budget 2010-2012 – Utbildningsnämnden
Kristian Krassman (S), Ulrika Falk (S), Lars-Erik Jansson (S) och Ulla
Bratt (S) deltar inte i beslut.
Protokollsanteckning
Anna Zetterström (V) önskar antecknat i protokollet att Vänsterpartiet
stöder Socialdemokraterna.
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att

bifalla kommunstyrelsens förslag till Mål och budget för
2010 – 2012.

Underlag för beslut
Remissen Mål och budget för 2010-2012
Tjänsteutlåtande 2009-07-26
Sammanfattning
Under våren har ett förslag till Mål- och budget 2010 – 2012 tagits fram
i dialog mellan den politiska ledningen och chefstjänstemännen i kommunledningsgruppen (KLG). Förslaget präglas av den ekonomiska
krisen och innebär en försämrad ekonomi för utbildningsnämnden.
Inriktning och mål innebär en kontinuitet av de prioriteringar och satsningar som gjorts under de senaste åren. Goda förutsättningar ges därför
till ökad måluppfyllelse.
Budgetförslaget utmärks för utbildningsnämnden dels av att den kommande kraftiga nedgången i elevantalet i gymnasieskolan nu börjar göra
sig märkbar, dels av besparingar till följd av den ekonomiska krisen,
framför allt inom vuxenutbildningen.
Den främsta oron är att förslaget dels kommer att leda till att elever i
behov av särskilt stöd inte kan erbjudas den hjälp de har rätt till, dels att
det kan komma att begränsa möjligheterna att erbjuda den valfrihet som
hittills rått.

Justerandes sign
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Un § 63 forts
Bakgrund
I enlighet med majoritetens inriktning har ledningskontoret sammanställt förslag till Mål och budget för perioden 2010-2012 och sänt det
till samtliga nämnder på remiss.
Beskrivning av ärendet
Norrtälje kommun har sedan en tid tillbaka tillämpat ett system med
tvåårsbudgetar för nämnderna. Innevarande förslag till Mål och budget
2010-2012 innehåller
•
•

Mål för år 2010-2012
Budget 2010-2011 och plan 2012
Förslaget till Mål och budget 2010-2012 finns tillgängligt på Norrtälje
kommuns hemsida www.norrtalje.se under fliken Ekonomi och statistik,
Budget och inriktning.
Förvaltningens utlåtande
INRIKTNING MÅL OCH UPPDRAG
Förslagets inriktning innebär en fortsatt fokusering på kunskapsuppdraget och på att skapa förutsättningar för att fler elever som studerar på
gymnasieskolorna i Norrtälje kommun ska nå målen och bli behöriga
för studier vid högskolan och få bättre konkurrenskraft genom att de
erhåller högre meritvärden.
För att alla elever - utifrån sina förutsättningar - ska kunna erbjudas en
utbildning med god kvalitet kommer det att krävas beslut och satsningar
som inte ryms inom det nu presenterade förslaget. Detta gäller framför
allt elever i behov av särskilt stöd.
Inriktningen anger också det omfattande förändringsarbete som samtliga skolformer står inför under de kommande åren. För utbildningsnämnden gäller det framför allt att skapa förutsättningar för att arbetet
med Gy 11 ska bli framgångsrikt inom kommunen. Detta kommer att
kräva starka prioriteringar när det gäller samtliga resurser. Vi utgår
också ifrån att statliga medel kommer att tillföras för att möjliggöra
detta.
Inriktningen betonar också ledarskapets avgörande roll. Även inom
detta område kommer det arbete som påbörjats inom vissa fokusområden (som systematiskt kvalitetsarbete samt betyg och bedömning) att
fortsätta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Un § 63 forts
De fyra mål som föreslås är redan idag väl förankrade inom verksamheterna och innebär att redan påbörjade satsningar för ökad måluppfyllelse kan fortsätta.
EKONOMI
De ekonomiska förutsättningarna har försämrats sedan 2008 då den
tidigare justerade ekonomiska planen för 2010 fastställdes.
Volymförändringar
Budgetförslaget bygger på att den kommande kraftiga nedgången i
elevantalet i gymnasieskolan nu börjar göra sig märkbar.
Volymförändringen medför att utbildningsnämndens budgetram enligt
den preliminära beräkningen i förslag till Mål och budget minskar med
ca 10,5 mnkr. Förslaget bygger dock på en befolkningsprognos från
2008 och tar inte hänsyn till förändringar till följd av det ekonomiska
läget. Därmed bör budgetramen justeras i det fall eventuella avvikelser
kan konstateras i den nya befolkningsprognosen som är under bearbetning.
Förslaget utgår ifrån en ny och effektiviserad organisation för vuxenutbildningen samt minskade anslag för yrkesutbildningskurser. Det tar
därmed inte hänsyn till en möjlig ökad efterfrågan på vuxenutbildning
till följd av lågkonjunkturen.
Budgetförändringar till följd av reformer
I kommentarerna till Inriktningen betonades de satsningar som kommer
att behöva göras för att Norrtälje kommun på ett framgångsrikt sätt ska
kunna implementera Gy11 – och samtidigt anpassa den egna gymnasieverksamheten till de kraftigt minskande elevtalen.
Riksdagen beslutade den 10 juni om förtydligande av skollagens (1985:
1100) bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående skolor samt
enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser.
Beslutet innebär vissa förändringar i beräkningssättet för ersättningen
till fristående skolor. Vidare innebär beslutet även att huvudmän för
sådan enskilt bedriven verksamhet får överklaga en kommuns beslut om
bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol.
En avgörande skillnad mot nuvarande elevpengssystem är att enskilda
huvudmän ska ersättas för sina lokalkostnader med den genomsnittliga
lokalkostnaden per elev för motsvarande kommunala verksamhet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden

2009-08-18

9

Un § 63 forts
Detta kan på sikt komma att innebära en merkostnad för kommunen då
det riskerar att bli en stor överkapacitet av lokaler inom gymnasieskolan, vilket kan komma att driva upp den genomsnittliga lokalkostnaden per elev.
Överkapaciteten kan därmed få betalas ”två gånger”, dels i form av
outnyttjad lokalyta, dels i bidraget till friskolorna. Det är nödvändigt att
utbildningsnämnden kompenseras för detta för att inte ytterligare
resurser ska gå till att betala lokaler istället för verksamhet.
Övrigt
Lönekostnadsökningarna beräknas bli lägre än under tidigare år, och i
utbildningsnämndens föreslagna budgetram för 2010 ingår kompensation för löneökningar motsvarande 2 %. Med tanke på den ansträngda
ekonomin för gymnasieskolan är det av största vikt att utbildningsnämnden kompenseras för eventuella löneökningar utöver 2 %, för att
inte ytterligare besparingar i personal ska bli nödvändiga.
Ytterligare en utmaning de kommande åren är hur alla elever ska kunna
erbjudas utbildning utifrån sina förutsättningar. Resurserna till barn i
behov av särskilt stöd måste tillgodoses. Behoven växer, och föräldrarnas ökade medvetenhet om valfrihet att välja annan skola gör att allt fler
föräldrar ansöker om plats i specialskolor utanför kommunen, vilket
medför en betydligt högre kostnad i form av elevpeng, men också höga
skolskjutskostnader. Även inom kommunen finns behov av stärkta
resurser för barn i behov av särskilt stöd.
De senaste åren har skolskjutskostnaderna ökat kraftigt Detta gäller
framför allt inom gymnasiesärskolan och föräldrar och elever som
väljer skolalternativ inom andra kommuner. Den generösa inställning
som hittills tillämpats för att kunna erbjuda ett fritt skolval kan komma
att behöva omprövas – alternativt kan nya medel behöva tillföras.
Au 4/8

Politikerberedning
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 4 augusti 2009, § 65.

UN 18/8

Beslutande sammanträde
Förvaltningschefen redogör för ärendet och föreliggande remissvar.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr UN 09-091 007

Granskning av Intern kontroll
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att

till revisionen meddela att nämnden inte har några avvikande
uppfattningar eller kommentarer till revisorernas rapport över
Intern kontroll.

Underlag för beslut
Revisionens rapport
Tjänsteutlåtande 2009-07-27
Sammanfattning
KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen översiktligt granskat
kommunens arbete med intern kontroll. Revisionen begär i skrivelse
2009-05-27 samtliga nämnder om yttrande över rapporten senast den
15 september 2009.
Bakgrund
Enligt 9 kap 9 § i kommunallagen ska revisorerna pröva om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Kommunallagen fastställer vidare enligt 6 kap 7 § att nämnderna ska se till att den
interna kontrollen är tillräcklig.
Au 4/8

Politikerberedning
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 4 augusti 2009, § 66.

UN 18/8

Beslutande sammanträde
Förvaltningschefen redogör för ärendet.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr UN 09-073 612.20

Yttrande angående ansökan från Ununge Utbildning AB
om att etablera fristående gymnasieskola i Norrtälje
kommun
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att

föreslå kommunstyrelsen svara Skolinspektionen att Norrtälje
kommun inte har något att invända mot att Ununge Utbildning
AB utökar verksamheten vid Norrtelje Teknikgymnasium
genom att inrätta utbildning till djurskötare inom
naturbruksprogrammet.

Underlag för beslut
Remiss från Skolinspektionen
Tjänsteutlåtande 2009-07-17
Sammanfattning
I en ansökan till Skolinspektionen om att få starta utbildning till djurskötare inom naturbruksprogrammet i Norrtälje kommun beskriver
Ununge AB genom Gunnar Kjelldahl hur man genom undersökningar
bland grundskoleelever och skolpersonal kommit fram till att det finns
ett behov av denna utbildning inom kommunen. (Man anför också att
man under sommaren kommer att göra en skriftlig enkät ställd till de
blivande niorna.)
Ununge hävdar dels att utbildningen bidrar till att fylla ett tomrum som
uppstod när Finstas naturbruksgymnasium lades ner, dels att elever
avstår från att välja denna utbildning för att man inte vill långpendla.
Förvaltningen delar uppfattningen att detta är en utbildning som idag
saknas inom kommunen och ser inga negativa ekonomiska konsekvenser för kommunen av den föreslagna utbildningen.
Bakgrund
Från Skolinspektionen har den 30 april 2009 inkommit en skrivelse där
Norrtälje kommun bereds tillfälle att avge ett yttrande över Ununge
Utbildning AB:s ansökan om rätt till bidrag och statlig tillsyn för
utökning av verksamheten vid en fristående gymnasieskola, Norrtelje
Teknikgymnasium, i Norrtälje kommun fr o m läsåret 2010/11.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Un § 65 forts
Beskrivning av ärendet
I en ansökan till Skolinspektion, se bilaga 1, beskriver Ununge Utbildning AB hur man kommit fram till att man vill utöka den befintliga
verksamheten med ytterligare en utbildning. Det främsta skälet är att
nedläggningen 2001 av Finsta naturbruksgymnasium gör att utbildningen saknas inom Norrtälje kommun. Efter att Norrtelje Teknikgymnasium förra året startade utbildning inom Naturbruk entreprenadmaskin, har frågan aktualiserats allt oftare och nu lett fram till en
ansökan.
Utbildningen avser dels att erbjuda en yrkesutbildning, dels att ge en
god områdesbehörighet för vidare studier.
För att säkerställa att skolan kan fortsätta det goda samarbetet med
arbetslivet har man haft ett undersökande arbete från både lokala och
regionala aktörer inom området, allt från djuruppfödare och ridklubbar
till Skansen och Furuviksparken.
Sedan starten av Norrtelje Teknikgymnasium för nio år sedan har
skolan en väl fungerande APU, och även ett samarbete där man tar vara
på kompetensen i de företag man arbetar tillsammans med genom att ta
in personal från dessa som instruktörer som undervisar inom delar av
vissa kurser.
Skolan uppger också att det nära samarbetet med arbetslivet är en viktig
resurs för att utveckla kvaliteten i lärandet genom att få idéer och uppslag till innehållet i kurserna.
Skolan strävar också efter helhetstänkande i utbildningen genom en
nära samverkan mellan kärn- och karaktärsämnen. Detta anges vara en
viktig och nödvändig förberedelse för det kommande yrkeslivet.
Som ett skäl till att starta utbildningen anges också behovet av att få fler
elever till skolan, som vid tillfället för ansökan låg på totalt 51 elever,
inte minst i perspektivet av den kommande minskningen av elevkullar
från grundskolan.
Utbildningen som ansökan gäller omfattar 20 elevvårdsplatser, vilket
när verksamheten är fullt utbyggd skulle motsvara 60 platser. Skolan
anger dock att man genom samverkan med befintlig verksamhet kan
starta utbildningen med enbart 5 – 6 elever. Planerad start av verksamheten är hösten 2010.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Un § 65 forts
Ekonomiskt stärker man verksamheten genom att vid starten av utbildningen tillföra ett ägartillskott på 500.000 kronor för att under
uppstartsåret kunna säkerställa likviditeten.
Förvaltningens utlåtande
Förvaltningens bedömning är att detta kan vara en utbildning som kan
utgöra ett bra komplement till de utbildningar som redan erbjuds inom
ramen för kommunens egna utbildningar, särskilt som naturbruksprogrammet inte erbjuds av kommunens gymnasieskolor.
Au 4/8

Politikerberedning
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 4 augusti 2009, § 67.

UN 18/8

Beslutande sammanträde
Förvaltningschefen redogör för ärendet.
__________

Justerandes sign
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Dnr UN 09-071 612.20

Yttrande angående ansökan från Tomas Ronqvist
om att etablera fristående gymnasieskola i Norrtälje
kommun – dr 32-2009:1598.
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att

föreslå kommunstyrelsen svara Skolinspektionen att Norrtälje
kommun inte har något att invända mot att Tomas Ronqvist
startar en fristående gymnasieskola – med inriktning turism och
kombinationssysselsättning inom ramen för naturbruksgymnasiet – i Norrtälje kommun.

Underlag för beslut
Remiss från Skolinspektionen
Tjänsteutlåtande 2009- 07-27
Sammanfattning
I en ansökan till Skolinspektionen om att få starta ett Turismgymnasium
i Norrtälje kommun beskriver Tomas Ronqvist dels hur man kommit
fram till att det finns utrymme för ytterligare utbud för blivande gymnasieelever, dels hur man avser att bedriva utbildningen.
Utbildningen bidrar till att fylla ett tomrum som uppstod när Finstas
naturbruksgymnasium lades ner. Förvaltningen ser inga negativa
ekonomiska konsekvenser för kommunen av den föreslagna utbildningen.
Bakgrund
Från Skolinspektionen har den 28 april 2009 inkommit en skrivelse där
Norrtälje kommun bereds tillfälle att avge ett yttrande över Tomas
Ronqvists ansökan om rätt till bidrag och statlig tillsyn för en fristående
gymnasieskola, Turismgymnasiet, i Norrtälje kommun fr o m läsåret
2010/11.
Beskrivning av ärendet
I en ansökan till Skolinspektion, se bilaga 1, beskriver Tomas Ronqvist
de tre olika underlag man använt sig av för att göra en elevprognos som
visar på att det finns intresse och underlag för den planerade utbildningen. Det handlar om branschens prognoser, blivande elevers intresse och
statistik över hur tidigare elever sökt.
Justerandes sign
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Un § 66 forts
Ronqvist drar efter kontakten med ”kommuntjänstemän, politiker och
yrkesnämnder” slutsatsen att detta är en mycket efterfrågad utbildning
och den mest lämpade placeringen för utbildningen skulle vara i
Norrtälje kommun.
Av ansökan framgår att man inte främst utgår ifrån elevintresse/önskemål för utbildningen, utan att det i stället handlar om att utbilda elever
som behövs i framtidens samhälle.
Utbildningen ska leda till arbete inom något som beskrivs som kombinationssysselsättning. Detta innebär att man ska kunna arbeta med ett
flertal arbeten/yrken samtidigt som man har en gemensam kunskapsgrund inom turismen och att driva eget företag.
Den föreslagna utbildningen inom Turismgymnasiet kommer fullt
utbyggd att ha kunna ha 96 elever. Första intag – under förutsättning att
ansökan beviljas – är planerat till 32 elever hösten 2010. Av ansökan
framgår dock en mer försiktig bedömning av elevtillströmningen och
man redovisar ett budgetalternativ med 16 elever per årskurs. Minsta
antal elever för att kunna starta anges också vara 16.
Förvaltningens utlåtande
Förvaltningen delar bedömningen att detta kan vara en utbildning som
skulle stödja den viktiga besöksnäringen och därigenom utgöra ett bra
komplement till de utbildningar som redan erbjuds inom ramen för
kommunens egna utbildningar, särskilt som naturbruksprogrammet inte
erbjuds av kommunens gymnasieskolor.
Au 4/8

Politikerberedning
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 4 augusti 2009, § 68.

UN 18/8

Beslutande sammanträde
Förvaltningschefen redogör för ärendet.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden

2009-08-18
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Rapport från förvaltningen
Kvalitetsredovisning
Ingrid Letsjö informerar om en del av de resultat och förslag till åtgärder som hittills kommit fram vid sammanställning av kvalitetsredovisningen.
När kvalitetsredovisningen ligger klar återkommer förvaltningen med
en komplett rapport.
Den nya gymnasieskolan 2011
Förvaltningschefen presenterade ett utkast till tidsplan för framtagande
av förslag till Gy 11 för Norrtälje kommunala gymnasieverksamhet.
Målet är att ta ett inriktningsbeslut i mars 2010.
Gemensamma interkommunala priser för gymnasieprogrammen i
Stockholms län
Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) har skickat ut förslag om
gemensamma interkommunala priser för gymnasieprogrammen i Stockholms län på remiss till berörda kommuner.
Ärendet kommer upp för beslut i utbildningsnämnden den 15 september.
Information om den nya influensan
Representanter från Landstinget, TioHundra och Norrtälje kommun har
träffats för att gemensamt ta fram vilken information som skall gå ut till
de olika verksamheterna om den nya influensan. De kommer även att ta
fram en plan för vaccinering och göra nödvändiga prioriteringar.
Ordningsregler för politisk information
Inför nästa val kommer förvaltningen att se över de tidigare beslutade
ordningsreglerna för politisk information. Ett gemensamt förslag för
grundskolan och gymnasiet tas fram.
Förvaltningen återkommer med ett förslag efter samberedning.
Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV)
Förvaltningen har kallat till förhandling enligt MBL § 19 gällande
förslaget till organisationen av ledningen inom NKV. Christina
Skinnars Eriksson är processledare i förändringsarbetet tillsammans
med Lena Nordström.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden

2009-08-18
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Personal
Förvaltningschefen informerar att barn- och utbildningskontorets
ekonomichef har ansökt om tjänstledighet för att prova på annan tjänst.
Hennes ansökan har beviljats.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden

2009-08-18
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Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande
Campusgruppen
Ordföranden Louise Branting informerar att Campusgruppen träffas
kommande måndag.
Nämndens sammanträde i september
Ordföranden meddelar att kommande nämndsammanträde den 15
september äger rum hos Rodengymnasierna.
Programmet inleds då med att den nya aulan invigs, varefter gemensam
lunch intas på Roden. Därefter hålls ordinarie nämndsammanträde.
Utförligt program kommer att finnas i nämndkallelsen.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden

2009-08-18
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Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut under perioden
090601-090731 enligt förteckning daterad 2009-08-03.

Bakgrund
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott,
ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden.
Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa
delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad
delegation.
Beslutande sammanträde
Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger i delgivningspärmen.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden

2009-08-18

20

Un § 70

Anmälan av delgivningar
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

förteckningen godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutande sammanträde
Förteckning daterad 2009-08-07 över delgivningar föreligger.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

