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Ulf Gustavsson, förvaltningschef
Christina Skinnars Eriksson, tf. verksamhetschef för gymnasiet och vuxenutbildningen
Agneta Brus, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare
Carin Frössling-Mattsson, intagningskansliet
Elisabeth Palmcrantz, intagningskansliet
Lena Nordström, rektor Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning (NKV)

Utses att justera

Kristian Krassman (S)

Justeringens
plats och tid

Barn- och utbildningskontoret
2009-09-16

Underskrift

Sekreterare .........................................................................
Anne Josefsson

Paragrafer 71-80

Ordförande ..................................................................................................................
Louise Branting (C)
Justerande ..................................................................................................................
Kristian Krassman (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2009-09-15

Datum för anslags
uppsättande

2009-09-18

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret
Estunavägen 14, Norrtälje

Underskrift

.................................................................
Utdragsbestyrkande

Datum för anslags
nedtagande

2009-10-09
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NÄRVAROLISTA
NAMN

PARTI NÄRVARO TID
Ja

LEDAMÖTER
Louise Branting ordf
Sören Forslund
Beate Ronqvist
Eva Eriksson
Hans Öijerstedt
Åsa Wennerfors
Anders Selholm
Kristian Krassman vice ordf
Ulrika Falk
Lars-Erik Jansson
Ulla Bratt

C
M
M
M
C
FP
KD
S
S
S
S

ERSÄTTARE
Gail Watt
Britt-Inger Kjellberg
Agneta Elg
Stefan Juhnell
Seida Sabanovic
Gunnar Englund
Birgitta Sämskar
Per-Olof Lindell
Katrine Mattsson
Leif Oskarsson
Anna Zetterström

M
M
M
M
C
C
FP
S
S
S
V

Närvaro totalt

M
C
FP
KD
S
V

Nej

VOTERING

Kl 13.00-14.30, 15.30-16.00

Ja

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

Tjänstgörande § 71-80
x

x
x
x
x
x
x
x

13.00-14.30
x

x

N

F

Votering totalt

Ja
Nej
Avstår

KD, FP, C
FP, KD, M
M, C, KD
M, FP, C
V
S

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§ 71

Val av justerare och tid för justering

§ 72

Delårsbokslut 2, 2009 för utbildningsnämnden

§ 73

Nya bidragsregler för fristående gymnasieskolor, SFS 2009:672

§ 74

Förslag till gemensamma interkommunala priser för
gymnasieprogrammen i Stockholms län, remiss från KSL

§ 75

Nytt avtal för basgruppsverksamheten inom den
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU)

§ 76

Antagande av gemensam policy med Stockholms läns landsting
för att förebygga, tidigt upptäcka och behandla missbruk och
beroende

§ 77

Rapport från förvaltningen

§ 78

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 79

Anmälan av delegationsbeslut

§ 80

Anmälan av delgivningar
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Un § 71

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 onsdagen den
16 september 2009.

__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr UN 09-026 042

Delårsbokslut 2, 2009 för utbildningsnämnden
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

tacka för rapporten, och

att

med godkännande överlämna delårsbokslut 2, 2009 för
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2009-09-15 inkl delårsrapport
Politikerberedning
Au 1/9

Arbetsutskottet beslutade den 1 september 2009, § 75 att överlämna
ärendet till nämnden för beslut med anledning av att det ekonomiska
systemet inte hade stängts.
Beslutande sammanträde

UN 15/9

Förvaltningschefen redogör för delårsrapporten som omfattar de områden som varit i fokus under perioden, och ger en sammanfattande
bedömning av måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål.
Ekonomichefen redogör för ekonomisk rapport per augusti 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 tills effekterna
av rektorernas vidtagna besparingsåtgärder klarnat.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr UN 08-148 612.20

Nya bidragsregler för fristående gymnasieskolor, SFS
2009:672
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

till kommunfullmäktige inge framställan om att anta principer
för ersättning till fristående gymnasieskolor enligt föreliggande
tjänsteutlåtande 2009-09-07.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2009-09-07
Bakgrund
Riksdagen har fattat beslut om förtydliganden av skollagens bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående skolor. Regeringen har
därefter beslutat om kompletterande föreskrifter i SFS 2009:672. Som
underlag för tagna beslut föreligger propositionen 2008/20009:171,
Offentliga bidrag på lika villkor. Bestämmelserna ska tillämpas för
bidrag som utbetalas från och med den1 januari 2010.
Beskrivning av de viktigaste principerna
Likabehandlingsprincipen
Härmed menas att bidraget ska beräknas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten.
Kommunens budget
Budget för kommande år ska ligga till grund för bidragsberäkningen.
Riktade insatser kan fortfarande ske under förutsättning av att samma
tillämpning för resurstilldelning gäller för såväl kommunala som
fristående skolor. Om kommunen av andra skäl tillför medel under
löpande budgetår till den egna verksamheten ska samma resurstillskott
också ges till de fristående skolorna.
Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp.
Regeln om att hänsyn ska tas till skolans åtagande och elevens behov
tas bort.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Un § 73 forts
Möjlighet till överklagande
Fristående skola kan hos allmän förvaltningsdomstol överklaga både
nivån på kommunens bidrag och beslut om att inte lämna bidrag i form
av tilläggsbelopp. Domstolen kan alltså pröva och fastställa bidragens
storlek. Kommunen har dock rätt att överklaga domstolens beslut.
Särskilt om fristående gymnasieskolor
Bidrag lämnas i den omfattning som motsvarar en fullständig gymnasieutbildning. Det finns därmed ingen rätt att erhålla bidrag för överskjutande kurser. Riksprislistan tillämpas enbart för nationella program
som kommunen inte själv erbjuder. Avsteg från likabehandlingsprincipen gäller för elever som genomgår utbildning på ett individuellt
program, då dessa elever ej kan betraktas som en homogen grupp. Här
förutsätts i stället att elevens hemkommun kommer överens med den
fristående skolan om vilket bidrag som ska gälla.
Grundbelopp
I grundbeloppet ingår bl a ersättning för undervisning, läromedel,
elevvård, måltider, administration, moms och lokalkostnader. Ersättningen för lokalkostnader ska motsvara kommunens genomsnittliga
lokalkostnader per elev i motsvarande verksamhet. Kostnader för
administration ska ersättas med ett schablonbelopp om tre procent av
grundbeloppet. Kompensation för mervärdesskatt ska uppgå till sex
procent av summan av grundbelopp och eventuellt tilläggsbelopp.
Kommunens budget behöver ej vara utformad strikt i enlighet med de
angivna kostnadsposterna, men kommunen ska kunna redovisa hur
bidraget har räknats ut. Det ska också vara möjligt att urskilja hur
lokalkostnadsersättningen, administrationsschablonen, samt momskompensationen är uträknad.
Tilläggsbelopp
Med tilläggsbelopp avses ersättning till enskilda elever som har
omfattande behov av särskilt stöd.
Konsekvenser för utbildningsnämnden
De nya bidragsreglerna påverkar utbildningsnämndens ekonomi framför
allt vad gäller momskompensationen. Nämnden har tidigare utbetalat
momskompensation om tre procent i stället för nu beslutade sex procent.
För år 2010 bedöms därför utbildningsnämndens kostnader öka med ca 1
mnkr. Vad gäller ersättning för administration bedöms nivån för kommunens egen verksamhet motsvara ungefär den angivna schablonen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Un § 73 forts
Politikerberedning
Au 1/9

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 1 september 2009, § 76.
Beslutande sammanträde

UN 15/9

Förvaltningschefen redogör för ärendet.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr UN 08-087 612

Förslag till gemensamma interkommunala priser för
gymnasieprogrammen i Stockholms län, remiss från KSL
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

stödja Utbildningsberedningens förslag om gemensamt pris per
nationellt gymnasieprogram inom länet;

att

stödja förslaget om hur det gemensamma priset per nationellt
program skall beräknas.

Underlag för beslut
Remissförslag 2009-06-11 inkl bilagor
Tjänsteutlåtande 2009-08-31
Sammanfattning
I promemoria av 2009-05-27 bereds länets kommuner yttra sig över
rubricerade förslag innebärande att ett avtal om gemensamma programpriser upprättas mellan samtliga kommuner i Stockholms län och att
avtalet börjar tillämpas fr o m den 1 juli 2010.
Bakgrund
I Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) skrivelse till berörda
kommuner framhålls att behovet av en gemensam prislista för gymnasieprogrammen i länet aktualiserats ett flertal gånger.
De vägande skälen har varit att ett alltmer komplext utbud av gymnasieutbildningar och ökande elevströmmar mellan kommunerna har lett till
tung administrativ hantering och svårigheter att prognostisera kostnaderna för gymnasieutbildningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Un § 74 forts
Elevernas rörlighet inom länet kan illustreras av denna bild

En mindre del av eleverna sökte sig till den egna kommunens skolor
(42 %), vilket medför att stora belopp skickas mellan kommuner, och
mellan kommuner och fristående skolor. Beaktande att gymnasieverksamheten omsätter ca 6,9 miljarder kan förstås att hanteringen
kräver omfattande administrativa resurser.
Norrtälje, i egenskap av ”randstat” i länet, har en lägre andel elever
studerande utanför kommunen, men det handlar ändock om ca 50 mnkr
som transfereras mellan Norrtälje och övriga länskommuner varje läsår.
Utöver administrativa vinster framhålls:
- att gemensamt pris motverkar att enskilda kommuner genomför
kostnadsdrivande åtgärder som, av konkurrensskäl, ibland leder till att
andra kommuner också vidtar motsvarande åtgärder.
- att minskade anslag till den egna skolan inom nuvarande system också
minskar anslagen till fristående skolor och samtidigt den interkommunala ersättningen från andra kommuner.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Un § 74 forts
Dessa problem elimineras med en gemensam prislista. De interna
anslagen till de egna gymnasieskolorna – elevpengen till i vårt fall
Rodengymnasierna – berörs ej av denna prisöverenskommelse.
- att förtroendet mellan kommunerna ökar när alla utgår från samma
programpris.
De juridiska aspekterna på en länsgemensam prislista redovisas utförligt
i förslaget. Det är främst § 24 a i Skollagen som är grunden för möjligheten att ”komma överens om” en gemensam prislista.
Kostnader
Föreslagna programpriser ligger väldigt nära det vägda
genomsnittspriset och borde av den anledningen inte innebära några
betydande skillnader i kostnader respektive intäkter i förhållande till
nuläget.
För att säkerställa att förändringen inte heller för Norrtälje kommuns
del innebär några väsentliga förändringar har förvaltningen nedan
beräknat de totala skillnaderna i kostnader vt-09
Sammanställning över hur Norrtäljeeleverna fördelats inom länet vt -09:
Åk 1
Annan kommun i länet
Friskola i länet
Totalt

Elevfördelning vt -09
Åk 2
Åk 3
Tot
40
26
25
133
122
138
173
148
163

91
393
484

Denna fördelning innebar följande kostnader med nuvarande elevpeng
jämfört med kostnader enligt förslaget om ny gemensam prislista:

Annan kommun i länet
Friskola i länet
Totalt

Justerandes sign

Jmf kostnader vt -09
Nuvarande elevpeng
"Prislistan"
4 214 439
3 992 267
16 424 575
17 417 888
20 639 014
21 410 155

Diff
-222 173
993 313
771 140

Utdragsbestyrkande
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Un § 74 forts

Nuvarande elevpeng
Elever från andra kommuner
3 192 700

Jmf intäkter vt -09
Nya prislistan
3 749 975

Diff
557 275

Sammantaget kan konstateras, att kostnaderna med det nya systemet
ökar med 771 140 – 557 275 = 213 865 kr. På årsbasis blir skillnaden
ca 400 tkr.
KSL:s utredning bygger på elevtalen ht -08 och en mera schabloniserad
och schematisk kalkyl. Där är skillnaden mycket marginell, men pekar
på att kommunen skulle tjäna ca 100 tkr på förändringen.
Överväganden och förslag till beslut
Gemensamma interkommunala priser för gymnasieprogrammen i
Stockholms län bör ses som en naturlig utveckling av den redan
beslutade gemensamma gymnasieregionen. Radikala förenklingar av
den idag omfattande administrationen, vilken sannolikt ökar i takt med
ökande elevströmmar mellan kommunerna, enklare och framförallt
säkrare budgetering av gymnasiekostnaderna, samt ett effektivt instrument för att motverka intresset för kostnadsdrivande konkurrensåtgärder, bör intressera samtliga kommuner i regionen.
Förvaltningen ser ingen anledning att tolka Skollagens 24 a § på annat
sätt än vad som redovisas i utredningen, vilken gör aktuell prisöverenskommelse möjlig.
Det framgår också i Proposition 08/09:171 att en förändring i bestämmelserna om kommunernas bidrag till friskolor ändrats så att jämförelsen med kommunens resursfördelning inte endast skall ske i fråga
om gymnasieutbildningar som kommunen själv anordnar.
Den nya lydelsen: ”Fortsättningsvis skall utbildningar, som ingår i
kommunens utbildningsutbud på grund av t.ex samverkansavtal med
annan kommun eller genom att två eller flera kommuner har en gemensam nämnd för gymnasieskolan, också beaktas när bidraget bestäms.”
Denna ändring talar för att aktuell gemensam prislista också kan ligga
till grund för elevpengen till friskolorna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Un § 74 forts
Vidare konstateras att prisöverenskommelsen inte nämnvärt påverkar
nuvarande nettokostnader för gymnasieskolan.
Avslutningsvis finns anledning betona att kommunens interna resursfördelning, dvs elevpengen till i vårt fall Rodengymnasierna, inte berörs
av prisöverenskommelsen. Det vore dock inte helt överraskande, om
krav om en stegvis anpassning av den egna skolpengen till aktuell
gemensam prisöverenskommelse höjdes.
Politikerberedning
Au 1/9

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 1 september 2009, § 77 och
beslutade att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till
nämnden för beslut.
Beslutande sammanträde

UN 15/9

Förvaltningschefen redogör för ärendet.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr UN 09-100 602

Nytt avtal för basgruppsverksamheten inom den
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU)
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att

anta Nytt avtal för basgruppsverksamheten inom den
verksamhetsförlagda utbildningen.

Underlag för beslut
KSL:s skrivelse 2009-06-11
Tjänsteutlåtande 2009-08-18
Sammanfattning
Kommunförbundet Stockholms läns styrelse beslöt den 11 juni 2009
att rekommendera kommunerna i Stockholms län att anta Nytt avtal för
basgruppsverksamheten inom den verksamhetsförlagda utbildningen.
Bakgrund
För de studerande som började sin lärarutbildning fr o m höstterminen
2008 har basgruppsverksamheten blivit obligatorisk och utgör 3 högskolepoäng i lärarexamen. Tiden för basgruppsverksamheten har från
samma tid reducerats till att omfatta tre halvdagar per termin mot
tidigare fyra heldagar per termin.
Med anledning av ovanstående har länets kommuner gett KSL i uppdrag att förhandla fram ett nytt avtal med Stockholms universitet.
Strävan har varit att förtydliga kommunernas och universitetets
åtaganden. Utbildningsinnehåll och mål har dock inte ändrats.
Vidare har en ny ersättning avtalats om att bli 500 kr per studerande
och termin mot tidigare 350. Den nya ersättningen ges endast för de
studerande som deltar i basgruppsverksamhet.
Politikerberedning
Au 1/9

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 1 september 2009, § 78.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Un § 76

Antagande av gemensam policy med Stockholms läns
landsting för att förebygga, tidigt upptäcka och behandla
missbruk och beroende
Beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att

föreslå kommunfullmäktige anta den av Kommunförbundet i
Stockholms län rekommenderande gemensamma policyn med
Stockholms läns landsting för att förebygga, tidigt upptäcka och
behandla missbruk och beroende;

att

uppdra till berörda förvaltningar att redovisa en plan på hur
policyn ska implementeras och att i budgetarbetet beakta hur
finansiering ska ske.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande (gemensamt) 2009-08-17
Bakgrund
Sedan 1998 finns en gemensam missbrukspolicy för Stockholms läns
kommuner och landsting. 2005 beslutade Kommunförbundet i Stockholms läns vård- och omsorgsberedning och landstingets hälso- och
sjukvårdsnämnd att ge respektive kansli i uppdrag att ta fram en ny
policy för länets missbruks- och beroendevård.
Representanter från länets kommuner och landstingets beroendevård,
psykiatri och primärvård, samt kriminalvårdens frivård har deltagit i
arbetet. Intresseföreningar har deltagit som referensgrupp. Arbetet har
letts av en styrgrupp.
KSL beslutade i april 2008 att rekommendera kommunerna i Stockholms län att anta policyn. Syftet med policyn är att beskriva hur kommunerna och landstinget i Stockholms län ska samverka för att förebygga, tidigt upptäcka och behandla skador av missbruk och beroende.
Utgångspunkten är Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruksoch beroendevård med fokus på de speciella förutsättningar och behov
som finns i Stockholms län. Policyn fokuserar på områden där samverkan mellan huvudmännen är särskilt viktig och där kommunerna och
landstinget ska ta ett ökat gemensamt ansvar och intensifiera metoder
och insatser. Policyn har en giltighetstid på fem år.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Un § 76 forts
Då länets kommuner har olika befolkningsstruktur, organisation och
förutsättningar kan behovet av insatser skilja sig åt inom länet. Varje
kommun och stadsdel måste därför tillsammans med landstinget besluta
hur man ska arbeta utifrån policyn.
Beredning av ärendet
Samberedning av ärendet har skett mellan tiohundra-, social-, och barn
och utbildningsförvaltningarna.
Synpunkter
Policyn ger möjligheter till god struktur och hållbara former för samverkan mellan kommun och landsting, vilket är nödvändigt för att det
förebyggande arbetet och behandlingsarbetet ska utvecklas, förbättras
och framförallt effektiviseras. Dock konstateras att dokumentet inte
beaktar missbruksproblematik avseende spel-, mat-, och sexmissbruk.
Policydokumentet uttrycker en målinriktning där flera områden måste
utvecklas, förstärkas och förtydligas. Dokumentet kan därför ses som
ett utvecklingsprogram.
Det är angeläget att samordning och ansvar för berörda målgrupper
utvecklas mellan förvaltningarna och andra myndigheter. För att policyns intentioner ska kunna realiseras bör frågan om finansiering av de
olika åtgärderna som föreslås hanteras för respektive berörd nämnd i
kommunens budgetarbete för kommande år.
Politikerberedning
Au 1/9

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 1 september 2009, § 80 och
beslutade att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till nämnden för beslut.
Beslutande sammanträde

UN 15/9

Förvaltningschefen redogör för ärendet.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Un § 77

Rapport från förvaltningen
Rapport om intagningen till gymnasiet
Carin Frössling-Mattsson och Elisabeth Palmcrantz från intagningskansliet redogör för den kommunala och friskolornas gymnasieintagning per den 1 september 2009.
Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV)
Rektor Lena Nordström informerar om NKV:s organisation och vilka
utbildningar som erbjuds, samt antal studerande i respektive kurs.
Heartprojektet
Tf. verksamhetschefen för gymnasiet och vuxenutbildningen, Christina
Skinnars Eriksson, informerar att Norrtälje kommun har deltagit i två
förprojekteringsprojekt, Heart Competence och Heart Employment
under våren 2009.
Båda förstudierna har gjorts i syfte att målgruppen långtidsarbetslösa,
nyanlända invandrare och flyktingar snabbare ska komma ut i arbete
och egenförsörjning. Norrtälje kommun har valt att inte gå vidare i
genomförandeprojektet då de ekonomiska konsekvenserna för kommunen var mycket höga och svårbedömbara.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden

2009-09-15
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Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande
Verksamhetsplan 2010
Ordföranden informerar att arbetsutskottet och förvaltningen gemensamt arbetar med verksamhetsplanen för 2010. Beslut skall tas av
nämnden vid oktobersammanträdet.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden

2009-09-15
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Dnr UN 09-030 002

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut under perioden
090801-090831 enligt förteckning daterad 2009-09-03.

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

2009-09-15
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Anmälan av delgivningar
Inga delgivningar till nämnden har inkommit.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

