NORRTÄLJE
, ^x
rj

SAMMANTRÄD ESP ROTOKOLL

Sida

2012-03-27

1

Sammanträdesdatum
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KOMMUN
Utbildningsnämnden

Plats och tid

Närvarande och
beslutande

Norrtäljes alen, Kommunhuset Ankaret
Estunavägen 14, Norrtälje kl. 10.00-12.00

Enligt förteckning sid 2

övriga deltagande

Åse Modin, tf. förvaltningschef
Agneta Brus, sekreterare
Ulla-Britt Persdotter, rektor Rodengymnasiet §§ 28-30
Helen Rådbrink, bitr. rektor Rodengymnasiet § 30

Utses att justera

Måns Nilsson (S)

Justeringens
plats och tid

Barn- och utbildningskontoret
2012-04-J33/O

Underskrift

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Paragrafer 25-36

Agneta Brus

Louise Branting (é)

Måns Nilsson (S)

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

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2012-03-27

Datum för anslags
uppsättande

2012-04->f

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret
Estunavägen 14, Norrtälje

Underskrift
Utdrag sbe styrkande

Datum för anslags
nedtagande

2012-0>26r

SAMMANTRADESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden

2012-03-27

NARVAROLISTA
VOTERING

PARTI NÄRVARO TID

NAMN

Nej

Ja
LEDAMÖTER
Ann Lewerentz, 1 :e vice ordf
Sören Forshind
Cecilia Nordström
Hamed Abbasi
Louise Branting, ordförande
Birgitta Sämskar
Ulrika Falk, 2:e vice ordf
Måns Nilsson
Ulla Bratt
Sven- Olof Jansson
Ingrid Landin

M
M
M
M
C
FP
S
S
S
S
MP

K l . 10.00-11.20,11.40-12.00

Ja

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ERSÄTTARE
Inger Nordqvist
Gail Watt
Gustaf Palm
Ulla-Britt Pettersson
Hans Öijerstedt
Agneta Hedlundh
Catharina Erdtman
Jan Sjöblom
Anneli Björck-Andersson
Ingrid Sigfridsson
Douglas Granlöf

Närvaro totalt

M
C
FP
KD
S

K D , FP, C
FP, K D , M
M , C, K D
M , FP, C
V

MP

S (FP i barn- och skolnämnden)

V

X
X

M
M
M
KD
C
FP
S
S
S
V
MP

Tjänstgörande
Tjänstgörande
X
X
X

X
X

Tjänstgörande
X

X

Tjänstgörande
X
X

N

F

Votering totalt

Ja
Nej
Avstår

s

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Justerandes sign

§25

Anmälan av övriga beslutsärenden och godkännande av
dagordningen

§26

Val av justerare och tid för justering

§27

Regler för permanent reklam i kommunens idrottshallar med
föreningsverksamhet - remissyttrande

§28

Ekonomisk månadsrapport för utbildningsnämnden,
muntlig rapport

§29

Granskning av gymnasieskolan - Yttrande över rapport från
kommunrevis orerna

§30

Gymnasieorganisationen, antal platser för antagning till årskurs
1 läsåret 2012/13 - revidering efter sökbild 2012-02-16

§31

Delegationsordning för Utbildningsnämnden - delegation
avseende yttranden i elevärenden mot annan myndighet ändring

§32

Anmälan av delegationsbeslut

§33

Anmälan av delgivningar

§34

Rapport från förvaltningen

§35

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§36

Övriga frågor

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanlrädesdatum

Sida
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2012-03-27
Un § 2 5

Anmälan av Övriga beslutsärenden och godkännande av
dagordningen
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar

Justerandes sign

att

efter komplettering med övrigt ärende enligt nedan godkänna
dagordningen.

a)

Regler för permanent reklam i kommunens idrottshallar med
föreningsverksamhet - remissyttrande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida

2012-03-27

5

Un § 26

Val av justerare och tid för justering
Utbildningsnämnden beslutar

Justerandes sign

att

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

att

justeringen sker på barn- och utbildningskontoret tisdagen den 3
april.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

6

2012-03-27
Un § 27

Dm-UN 12-120 807

Regler för permanent reklam i kommunens idrottshallar
med föreningsverksamhet - remissyttrande
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att Överlämna barn- och utbildningskontorets yttrandet till kommunstyrelsen och uttala
att

Utbildningsnämnden inte har att något att invända mot förslaget
till regler för permanent reklamskyltning i kommunens
idrottshallar med föreningsverksamhet,

att

under förutsättning att de föreslagna reglerna antas och följs upp
har Utbildningsnämnden inget att invända mot att permanent
reklam tillåts i kommunens lokaler där matchverksamhet
bedrivs.

Underlag för beslut
Remiss 2012-03-14
Tjänsteutlåtande 2012-03-23
Sammanfattning
Föreningslivet har efterfrågat möjligheten att anslå permanent reklam i
kommunens idrottshallar där matchverksamhet bedrivs. Kultur- och
fritidskontoret har tagit fram förslag till regler för permanent reklamskyltning i kommunens idrottshallar med föreningsverksamhet. De
hallar som berörs är Sparbankshallen i Rimbo, Lännahallen samt
idrottshallarna i Långsjöskolan, Roslagsskolan och Hallstavik.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-03-14 § 80 att sända ut
Kultur- och fritidsnämndens förslag till regler för permanent reklamskyltning i kommunens idrottshallar med föreningsverksamhet till
Barn- och skolnämnden samt Utbildningsnämnden för yttrande.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i tjänsteutlåtande daterat
2012-03-23 för ärendet, och föreslår att permanent reklamskyltning kan
tillåtas i kommunens idrottshallar med föreningsverksamhet under
förutsättning att de föreslagna reglerna antas och följs upp.
Un 26/3

Justerandes sign

Beslutande sammanträde
Utbildningsnämnden beslutar enligt barn- och utbildningskontorets
förslag.
Utdragsbestyrkande
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Un § 28
Ekonomisk rapport för U t b i l d n i n g s n ä m n d e n
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna ekonomisk rapport per februari för Utbildningsnämnden och överlämna den till kommunstyrelsen.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-03-12 inkl. bilaga
Sammanfattning
Enligt kommunens policy för budgetering och uppföljning ska
förvaltningarna månadsvis, med undantag av januari och juni,
rapportera det ekonomiska läget till nämnd.
Barn- och utbildningskontoret har upprättat ekonomisk rapport per
februari. Utbildningsnämnden visar per februari en positiv avvikelse på
2,0 mnkr. Den positiva avvikelsen avser främst att utfallet för
förbruknings- och läromedelskostnader är lägre för perioden än
periodiserad budget. Prognosen för året är att utbildningsnämnden totalt
inte visar någon avvikelse. I böljan av året är det svårt att se tendenser
och i rapporten har ett antal risker tagits fram.
A u 6/3

Justerandes sign

Politikerberedning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2012-03-06 § 20.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden

2012-03-27
Un § 29

Dnr U N 12-016 007

Granskning av gymnasieskolan - Yttrande Över rapport
från kom m un revisionen
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

anta förvaltningschefens yttrande som sitt eget och överlämna
det till kommunrevisionen.

Underlag för beslut
Rapport från kommunrevisionen 2012-01-25
Tjänsteutlåtande 2012-03-20
Sammanfattning
K P M G har av Norrtäljes kommuns revisorer haft i uppdrag att
granska Utbildningsnämndens beredskap för att på ett effektivt sätt
klara kommande stora förändringsarbeten. Staten, kommunerna,
universitet/högskolor och näringslivet kräver en kvalitetshöjning av
gymnasieutbildningen. Elevunderlaget minskar i Norrtälje kommun
liksom i resten av landet, och konkurrensen om eleverna kommer att
fortsätta. Kravet på kostnadseffektivitet kommer att öka. I framtiden
måste man kunna hantera en planeringshorisont som är kortare än
tidigare.
För att kunna bedöma Norrtälje kommuns beredskap har revisorerna
haft i uppdrag att beskriva och analysera hur kommunen hanterar,
planerar och dimensionerar sin gymnasieverksamhet mot bakgrund av
minskande elevunderlag och ett växande gymnasieutbud parallellt
med implementering av nya gymnasieskolan G y l 1.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-03-30
för ärendet och föreslår Utbildningsnämnden besluta att anta
förvaltningschefens yttrande som sitt eget och överlämna det till
kommunrevisionen.
Au 6/3

Politikerberedning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2012-03-06 och beslutade att
Överlämna ärendet till Utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.

Sida
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Dnr UN11-189 001

Gymnasieorganisationen, antal platser för antagning till
årskurs 1 läsåret 2012/13 - revidering efter sökbild
2012-02-16
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

ingen antagning görs till årskurs ett till Vård- och omsorgsprogrammet samt Hotell- och turismprogrammet,

att

preliminär antagning görs till årskurs ett till Estetiska
programmets inriktningar "Estetik och media", "Bild och
formgivning" samt "Musik",

att

en programfördjupning per inriktning erbjuds inom det
Estetiska programmet,

att

delegera till Rektor för Rodengymnasiet att besluta om vilka
kurser som ska erbjudas som programfördjupning inom de
nationella programmen,

att

efter omvalsperiodens slut göra en ny översyn för att se om
det finns program och inriktningar som inte fått tillräckligt
antal sökande för att kunna genomföras inom budget,

att

uppdra åt förvaltningen att se över samarbetsmöjligheter med
vård- och omsorgssektorn i syfte att få fler elever som söker
Vård- och omsorgsprogrammet.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-02-24
Tjänsteutlåtande 2012-03-27
Sammanfattning
Utbildningsnämnden beslutade 2011-10-11 § 76 att Rodengymnasiet
skulle erbjuda ett antal Högskoleförberedande- och Yrkesprogram för
antagning till årskurs ett läsåret 2012/13. Tre av dessa program har
lågt antal förstahandssökande efter sökbilden 2011-02-16, och
bedöms ha stora svårigheter att kunna genomföras inom budget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

•35
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2012-03-27
Un § 30 forts.
De program som berörs är:
- Vård- och omsorgsprogrammet
- Hotell- och turismprogrammet
~ Estetiska programmets inriktning "Estetik och media"
Tjänstemannaberedning
Rektor för Rodengymnasiet redogör i skrivelse daterad 2012-02-24
för ärendet, och föreslår att antagningen stoppas till de ovan nämnda
utbildningarna och att det görs ett ny översyn efter omvalsperioden
för att se om det finns ytterligare program och inriktningar som inte
fatt tillräckligt antal sökande för att kunna genomföras inom budget.
A u 6/3

Politikerberedning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2012-03-06 § 22. Arbetsutskottet
beslutade att överlämna ärendet till Utbildningsnämnden utan eget
ställningstagande.

Un 27/3

Beslutande sammanträde
Rektor och biträdande rektor för Rodengymnasiet redogör för aktuell
sökbild, och för alternativa möjligheter att organisera det Estetiska
programmet för att möjliggöra intag på tre inriktningar, och förordar
att intag görs till år ett på tre inriktningar, men att endast en programfördjupning per inriktning erbjuds. Vidare föreslås att Utbildningsnämnden delegerar till rektor att besluta om programfördjupningar
inom de nationella programmen.
Yrkanden
Ordförande sammanfattar tjänstemannaförslaget enligt följande och
yrkar i enlighet med detsamma;
-

-

Justerandes sign

att ingen antagning görs till årskurs ett till Vård- och omsorgsprogrammet samt Hotell- och turismprogrammet,
att preliminär antagning görs till årskurs ett till Estetiska
programmets inriktningar "Estetik och media", "Bild och
formgivning" samt "Musik",
att en programfördjupning per inriktning erbjuds inom det
Estetiska programmet,
att delegera till Rektor för Rodengymnasiet att besluta om
vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning inom
de nationella programmen,

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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2012-03-27
Un § 30 forts.
-

att efter omvalsperiodens slut göra en ny översyn för att se om
det finns program och inriktningar som inte fatt tillräckligt
antal sökande för att kunna genomföras inom budget.

Tilläggsyrkande
Ulrika Falk (S) föreslår att förvaltningen far i uppdrag att se över
samarbetsmöjligheter med vård- och omsorgssektorn i syfte att få fler
elever som väljer Vård- och omsorgsprogrammet.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
Utbildningsnämnden bifaller desamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Un § 3 1

Delegationsordning för Utbildningsnämnden- delegation
avseende yttranden i elevärenden mot annan myndighet
- ändring
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att

delegera till förvaltningschef att yttra sig i enskilt elevärende
mot annan myndighet.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-02-22
Sammanfattning
Utbildningsnämnden beslutade 2011-04-05 § 29 att delegera till
presidiet, d.v.s. ordföranden, vice ordförande, andre vice ordförande
och förvaltningschef, att gemensamt yttra sig till Skolinspektionen
eller likartad myndighet, för det fall ett ärende inte hinner behandlas
på ett ordinarie nämndsammanträde.
Enligt kommunallagen kan en nämnd delegera till ett utskott, en
ledamot eller ersättare eller till en anställd hos kommunen eller
landstinget att besluta på nämndens vägnar (dock inte i de fal! som
omfattas av delegeringsförbud). Kommunallagen medger inte s.k.
blandad delegering, d.v.s. till anställd och förtroendevald i förening
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret föreslår i skrivelse daterad 2012-02-22
att Utbildningsnämnden delegerar till förvaltningschef att yttra sig i
enskild elevärende mot amian myndighet.
Politikerberedning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2012-03-06 § 23. Arbetsutskottets
förslag är detsamma som barn- och utbildningskontorets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Un § 3 2

Anmälan av delegationsbeslut
Inga delegationsbeslut föreligger.

Justerandes sign

, C3p

Utdragsbestyrkande
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2012-03-27
Un § 3 3

Anmälan av delgivningar
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att
Un 27/3

Justerandes sign

förteckningen

godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutande sammanträde
Förteckning daterad 2012- 03-16 över delgivningar föreligger.

Utdragsbestyrkande
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Un § 3 4

Rapport från förvaltningen
Inga rapporter föreligger.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRADESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden

16

2012-03-27
Un § 3 5

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande
Ordförande meddelar att arbetsutskottet den 3 april äger rum på
N K V , och inleds med en dialog med N K V s personal.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Un § 3 6
Övriga frågor
Inga övriga frågor föreligger.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

