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Sören Forslund
Cecilia Nordström
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Birgitta Sämskar
Ulrika Falk, 2:e vice ordf
Måns Nilsson
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Sven- Olof Jansson
Ingrid Landin
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VOTERING
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
Christina HamnÖ
Douglas Granlöf

M
M
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S
S
S
V
MP
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M
C
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S
V
MP

X
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X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

N

F

Votering totalt

Ja
Nej
Avstår

KD, FP, C
FP, KD, M
M, C, KD
M, FP, C
V
S
S (FP i barn- och skolnämnden)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2012-04-24
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§37

Anmälan av övriga beslutsärenden och godkännande av
dagordningen

§38

Val av justerare och tid för justering

§39

Ekonomisk månadsrapport för Utbildningsnämnden

§40

Internkontrollplan 2012 för Utbildningsnämnden konkretisering av nämndgemensamma internkontroll-områden

§41

§42

§43

§44

§45

§46

§47

Justerandes sign

Ansökan från Karlsson Åkersberga Bygg A B om godkännande
som huvudman för fristående gymnasieskola,
i Österåkers kommun - Yttrande till Skolinspektionen
Ansökan från IT Gymnasiet Sverige A B om godkännande som
huvudman för fristående gymnasieskola i Österåkers kommunYttrande till Skolinspektionen
Ansökan från IT Gymnasiet Sverige A B om godkännande som
huvudman för fristående gymnasieskola i Uppsala kommun Yttrande till Skolinspektionen
Ansökan från A u Claves A B om godkännande som huvudman
för fristående gymnasieskola i Österåkers kommun - Yttrande
till Skolinspektionen
Ansökan från Plusgymnasiet A B om godkännande som
huvudman för fristående gymnasieskola i Uppsala kommun Yttrande till Skolinspektionen
Ansökan från Kajan Friskola A B om godkännande som
huvudman för fristående gymnasieskola i Uppsala kommun, Yttrande till Skolinspektionen
Ansökan från Jan Liljeros om godkännande som huvudman för
riksrekryterande utbildning vid den fristående gymnasieskolan
Wilhelm Haglunds Gymnasium i Östhammars kommunYttrande till Skolinspektionen

§48

Motion från Hanna Stymne Bratt (S) om fler jobb till
högutbildade

§49

Anmälan av delegationsbeslut
Utdragsb estyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden

Justerandes sign

Sida
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§ 50

Anmälan av delgivningar

§51

Rapport från förvaltningen

§ 52

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 53

Övriga frågor

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

5

2012-04-24
Un § 3 7

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

Justerandes sign

godkänna dagordningen

Utdragsfaestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2012-04-24
Un § 3 8

Val av justerare och tid för justering
Utbildningsnämnden beslutar

Justerandes sign

att

utse Sven-Olof Jansson (S) att tillsammans med ordföranden
justera dagens protokoll,

att

justeringen sker på Barn- och utbildningskontoret torsdagen den
3 maj.

Utdragsbestyrkande

N0RRTÄL1E

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

. , ,

Sa mm anträd esdalum

KOMMUN
Utbildningsnämnden

Sida

2012-04-24
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Un § 3 9

Ekonomisk månadsrapport för Utbildningsnämnden
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna ekonomisk rapport per mars för Utbildningsnämnden,
och överlämna den till kommunstyrelsen,

att

uppdra åt barn- och utbildningskontoret att göra en åtgärdsanalys
och plan för att undvika ett eventuellt underskott.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-04-23 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 mars
2012 som visar en positiv avvikelse på 2,2 mnkr. Den positiva
avvikelsen avser främst övriga kostnader, t.ex. förbruknings- och
läromedelskostnader. Ingen avvikelse avseende prognos för året
redovisas i rapporten. Prognosen för året beräknas dock kunna visa en
negativ avvikelse. En riskbedömning på minus 6 mnkr redovisas i
rapporten. Ytterligare analys av elevtalen, och genomgång med rektor
för kommunens verksamhet i egen regi behöver göras. Utifrån
avstämning med rektor och ytterligare analys kommer en prognos att
redovisas i delårsrapport 1 per april månad.
A u 3/4

Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2012-04-03 § 27.

Un 24/4

Beslutande sammanträde
Ordförande Louise Branting (C) föreslår att förvaltningen får i
uppdrag att göra en åtgärdsanalys och plan för att undvika ett
eventuellt underskott.

justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanlrädesdatum
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2012-04-24
Un § 4 0

Dnr U N 12-009 026

Internkontrollplan 2012 för Utbildningsnämnden konkretisering av nämndgemensamma
internkontroll-områden
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

anta följande konkretiseringar av kommunstyrelsens
nämndgemensamma internkontrollområden för år 2012:

~
~
-

Rutiner för uppföljning av verksamhetens mål
plan för det systematiska kvalitetsarbetet "årspusslet",
kvalitetssäkring av utvärderingsunderlag
delaktighet och dialog

-

Rutiner för att säkerställa att beslut verkställs
återrapportering av verkställande av beslut

-

Rutiner för att säkerställa att lagar som styr verksamheten följs
återrapportering av delegationsbeslut
rektors beslut enligt skollagen vad avser åtgärdsprogram

att

anta följande tillägg till internkontrollplanen för år 2012:

-

Rutiner för uppföljning av introduktionsprogram
rutiner för att säkerställa elevens rättsäkerhet vad avser
utbildningens kvalitet
rutiner för att säkerställa kostnadseffektivitet

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-03-23 inkl bilaga
Sammanfattning
Enligt Norrtälje kommuns reglemente för internkontroll av ekonomi och
verksamhet ska nämnd vaije år anta en särskild plan för uppföljning av den
interna kontrollen.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-01-30 § 20 att följande internkontrollpunkter ska finnas med i nämndernas internkontrollplan:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
O'

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden

Sida
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Un § 40 forts.
Att undersöka om det finns rutiner för:
~

Hur verksamhetsplanens mål ska följas upp
Att säkerställa att beslut verkställs på alla nivåer i organisationen
Att säkerställa att lagar som styr verksamheten följs.

Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret föreslår i skrivelse 2012-03-23 att rutiner ska
tas fram vad gäller:
- plan för det systematiska kvalitetsarbetet "årspusslet",
- kvalitets säkring av utvärderingsunderlag,
- delaktighet och dialog,
- återrapportering av verkställande av beslut,
- återrapportering av delegationsbeslut,
- rektors beslut enligt skollagen vad avser åtgärdsprogram.

A u 3/4

Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2012-04-03 § 28. Arbetsutskottets
förslag är detsamma som barn- och utbildningskontorets förslag.

Un 31/1

Utbildningsnämnden uppdrog 2012-01-31 § 6 åt barn- och
utbildningskontoret att lämna förslag till internkontrollplan där de
nämndgemensamma internkontroll-punkterna konkretiseras.

Un 24/4

Beslutande sammanträde
Tilläggsyrkande
Ingrid Landin (MP) föreslår att internkontrollplanen för år 2012 utökas med
ett kontrollområde som avser rutiner för uppföljning av de nya
introduktionsprogrammen enligt G y l 1. Kontrollmomenten ska omfatta en
granskning av samtliga introduktionsprogram vad avser utbildningens
kvalitet (elevens rättssäkerhet) och kostnadseffektivitet.
Ulrika Falk (S) yrkar bifall till tilläggsyrkandet.
Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att
Utbildningsnämnden beslutar att bifalla detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
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2012-04-24
Un § 4 1

Dnr U N 12-109 612

Ansökan från Karlsson Åkersberga Bygg AB om
godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Österåkers kommun - Yttrande till
Skolinspektionen
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

till Skolinspektionen överlämna förvaltningschefens yttrande som
sitt eget.

Underlag för beslut
Remiss Skolinspektionen 2012-02-17 (Dm 32-2012:314)
Tjänsteutlåtande 2012-03-26
Bakgrund
Karlsson Åkersberga Bygg A B har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola, Bygggymnasiet, i Österåkers kommun fr.o.m. läsåret 2013/2014.
Norrtälje kommun har som närliggande kommun getts tillfälle att yttra sig
över ansökan enligt 2 kap. 5§ skollagen (2010:800).
Sammanfattning
Förvaltningen ser inte att etableringen av Bygg-gymnasiet kommer att
påverka Norrtäljes kommunala gymnasieskola i något väsentligt avseende.
Samtliga utbildningar som Bygg-gymnasiet planerar starta finns redan i
Norrtälje kommun. Det bör dock framhållas att etableringen planeras ske
samtidigt som antalet ungdomar i gymnasieåldern sjunker i Norrtälje
kommun.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-03-26 för
ärendet mot bakgrund av befolkningsprognos, elevflöden och sökandestatistik för gymnasieutbildningar och föreslår Utbildningsnämnden att till
Skolinspektionen överlämna förvaltningschefens yttrande som sitt eget.
A u 3/4

Justerandes sign

Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2012-04-03. Arbetsutskottets
förslag är detsamma som barn- och utbildningskontorets förslag.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Dm U N 12-110 612

Ansökan från IT-gymnasiet Sverige AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Österåkers
kommun - Yttrande till Skolinspektionen
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

till Skolinspektionen överlämna förvaltningschefens yttrande som
sitt eget.

Underlag för beslut
Remiss Skolinspektionen 2012-02-17 (Dm 32-2012:615)
Tjänsteutlåtande 2012-03-26
Bakgrund
IT-gymnasiet Sverige A B har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola, IT-gymnasiet, i Österåkers
kommun fr.o.m. läsåret 2013/2014.
Norrtälje kommun har som närliggande kommun getts tillfälle att yttra sig
över ansökan enligt 2 kap. 5§ skollagen (2010:800).
Sammanfattning
Förvaltningen ser inte att etableringen av IT-gymnasiet i Åkersberga
kominer att påverka Norrtäljes kommunala gymnasieskola i något väsentligt
avseende. Samtliga utbildningar som IT-gymnasiet planerar starta finns
redan i Norrtälje kommun. Det bör dock framhållas att etableringen planeras
ske samtidigt som antalet ungdomar i gymnasie-åldern sjunker i Norrtälje
kommun.
Tjänstemannaberediiing
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-03-26 för
ärendet mot bakgrund av befolkningsprognos, elevflöden och sökandestatistik för gymnasieutbildningar och föreslår Utbildningsnämnden att till
Skolinspektionen överlämna förvaltningschefens yttrande som sitt eget.
Au 3/4

Justerandes sign

Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2012-04-03. Arbetsutskottets
förslag är detsamma som barn- och utbildningskontorets förslag.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
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Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr U N 12-111 612

Ansökan från IT-gymnasiet Sverige AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala
kommun - Yttrande till Skolinspektionen
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

till Skolinspektionen överlämna förvaltningschefens yttrande som
sitt eget.

Underlag för beslut
Remiss Skolinspektionen 2012-02-17 (Dm 32-2012:614)
Tjänsteutlåtande 2012-03-26
Bakgrund
IT-gymnasiet Sverige A B har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola, IT-gymnasiet, i Uppsala
kommun fr.o.m. läsåret 2013/2014.
Norrtälje kommun har som närliggande kommun getts tillfälle att yttra sig
över ansökan enligt 2 kap. 5§ skollagen (2010:800).
Sammanfattning
Förvaltningen ser inte att etableringen av IT-gymnasiet i Uppsala kommer
att påverka Norrtäljes kommunala gymnasieskola i något väsentligt
avseende. Samtliga utbildningar som IT-gymnasiet i Uppsala planerar starta
finns redan i Norrtälje kommun. Det bör dock framhållas att etableringen
planeras ske samtidigt som antalet ungdomar i gymnasie-åldern sjunker i
Norrtälje kommun.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-03-26 för
ärendet mot bakgrund av befolkningsprognos, elevflöden och sökandestatistik för gymnasieutbildningar och föreslår Utbildningsnämnden att till
Skolinspektionen överlämna förvaltningschefens yttrande som sitt eget.
A u 3/4

Justerandes sign

i

D

Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2012-04-03. Arbetsutskottets förslag är
detsamma som barn- och utbildningskontorets förslag.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Sida
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Utbildningsnämnden
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Dnr U N 12-112 612

Ansökan från AU Claves AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Österåkers
kommun - Yttrande till Skolinspektionen
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

till Skolinspektionen överlämna förvaltningschefens yttrande som
sitt eget.

Underlag för beslut
Remiss Skolinspektionen 2012-02-17 (Dnr 32-2012:593)
Tjänsteutlåtande 2012-03-26
Bakgrund
Au Claves A B har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola, Skärgårdsgymnasiet, i
Österåkers kommun fr.o.m. läsåret 2013/2014.
Norrtälje kommun har som närliggande kommun getts tillfälle att yttra sig
över ansökan enligt 2 kap. 5§ skollagen (2010:800).
Sammanfattning
Förvaltningen ser inte att en utökning av Skärgårdsgymnasiet kommer att
påverka Norrtäljes kommunala gymnasieskola i något väsentligt avseende.
Ingen av utbildningarna som Skärgårdsgymnasiet planerar att starta erbjuds
i Norrtälje. Det bör dock framhållas att etableringen planeras ske samtidigt
som antalet ungdomar i gymnasieåldern sjunker i Norrtälje kommun.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-03-26 för
ärendet mot bakgrund av befolkningsprognos, elevflöden och sökandestatistik för gymnasieutbildningar och föreslår Utbildningsnämnden att till
Skolinspektionen överlämna förvaltningschefens yttrande som sitt eget.
A u 3/4

Justerandes sign

Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2012-04-03. Arbetsutskottets förslag är
detsamma som barn- och utbildningskontorets förslag.

Utdragsbestyrkande
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D n r U N 12-113 612

Ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala
kommun - Yttrande till Skolinspektionen
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

till Skolinspektionen överlämna förvaltningschefens yttrande som
sitt eget.

Underlag för heslut
Remiss Skolinspektionen 2012-02-24 (Dm- 32-2012:830)
Tjänsteutlåtande 2012-03-26
Bakgrund
Plusgymnasiet A B har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola, Plusgymnasiet, i Uppsala
kommun fr.o.m. läsåret 2013/2014.
Norrtälje kommun har som närliggande kommun getts tillfälle att yttra sig
över ansökan enligt 2 kap. 5§ skollagen (2010:800).
Sammanfattning
Förvaltningen ser inte att etableringen av Plusgymnasiet kommer att
påverka Norrtäljes kommunala gymnasieskola i något väsentligt avseende.
Samtliga utbildningar utom Hantverksprogrammet och inriktningen
Beteendevetenskap på Samhällsvetenskapsprogrammet och Fritid och hälsa
på Barn- och fritidsprogrammet erbjuds redan i Norrtälje kommun. Det bör
dock framhållas att etableringen planeras ske samtidigt som antalet
ungdomar i gymnasieåldern sjunker i Norrtälje kommun.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-03-26 för
ärendet mot bakgrund av befolkningsprognos, elevflöden och sökandestatistik för gymnasieutbildningar och föreslår Utbildningsnämnden att till
Skolinspektionen överlämna förvaltningschefens yttrande som sitt eget.
Au 3/4

Justerandes sign

Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2012-04-03. Arbetsutskottets förslag är
detsamma som barn- och utbildningskontorets förslag.

Utdragsbestyrkande
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2012-04-24
Un § 46

Dm-UN 12-115 612

Ansökan från Kajan Friskola AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala
kommun - Yttrande till Skolinspektionen
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

till Skolinspektionen överlämna förvaltningschefens yttrande som
sitt eget.

Underlag för beslut
Remiss Skolinspektionen 2012-03-06 (Dm 32-2012:662)
Tjänsteutlåtande 2012-03-26
Bakgrund
Kajan Friskola A B har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola, Kajans Friskola, i Uppsala
kommun fr.o.m. läsåret 2013/2014.
Norrtälje kommun har som närliggande kommun getts tillfälle att yttra sig
över ansökan enligt 2 kap. 5§ skollagen (2010:800).
Sammanfattning
Förvaltningen kan inte se att etableringen av Kajan Friskola som gymnasieskola skulle påverka Norrtäljes kommunala gymnasieskola i något väsentligt
avseende, och har därför inget att erinra mot etableringen.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-03-26 för
ärendet mot bakgrund av befolkningsprognos, elevflöden och sökandestatistik för gymnasieutbildningar och föreslår Utbildningsnämnden att till
Skolinspektionen överlämna förvaltningschefens yttrande som sitt eget.
A u 3/4

Justerandes sign

Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2012-04-03. Arbetsutskottets förslag är
detsamma som barn- och utbildningskontorets förslag.

Utdragsbestyrkande
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U N 12-121 612

Ansökan från Jan Liljeros om godkännande som huvudman
för riksrekryterande utbildning vid den fristående
gymnasieskolan Wilhelm Haglunds Gymnasium i
Östhammars kommun - Yttrande till Skolinspektionen
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

till Skolinspektionen överlämna förvaltningschefens yttrande som
sitt eget.

Underlag för beslut
Remiss Skolinspektionen 2012-03-16 (Dnr 32-2012:1582)
Tjänsteutlåtande 2012-03-26
Bakgrund
Jan Liljeros har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för riksrekryterande utbildning vid den fristående
gymnasieskolan Wilhelm Haglunds gymnasium i Östhammars kommun
fr.o.m. läsåret 2013/2014.
Norrtälje kommun har som närliggande kommun getts tillfälle att yttra sig
över ansökan enligt 2 kap. 2 § gymnasieförordningen (2010:2039).
Sammanfattning
Förvaltningen ser inte att en utökning av Wilhelm Haglunds Gymnasium
med en riksrekryterande utbildning kommer att påverka Norrtäljes
kommunala gymnasieskola i något väsentligt avseende. Industritekniska
programmet erbjuds inte i Norrtälje kommun. Det bör dock framhållas att
etableringen planeras ske samtidigt som antalet ungdomar i gymnasieåldern
sjunker i Norrtälje kommun.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-03-26 för
ärendet mot bakgrund av befolkningsprognos, elevflöden och sökandestatistik för gymnasieutbildningar och föreslår Utbildningsnämnden att till
Skolinspektionen överlämna förvaltningschefens yttrande som sitt eget.
A u 3/4

Justerandes sign

Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2012-04-03. Arbetsutskottets förslag är
detsamma som barn- och utbildningskontorets förslag.
Utdragsbestyrkande
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Dnr U N 12-023 091

Motion från Hanna Stymne Bratt (S) om fler jobb för
högskoleutbildade i Norrtälje kommun
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

till kommunstyrelsen överlämna förvaltningschefens yttrande som
sitt eget

Underlag för beslut
Motion 2011-01-17
Tjänsteutlåtande 2012-03-26
Sammanfattning
Hanna Stymne Bratt (S) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion
om fler jobb för högskoleutbildade i Norrtälje kommun. Kommunstyrelsen
lämnade sitt svar på motionen till kommunfullmäktige den 10 augusti
2011. Kommunfullmäktige beslutade den 7 november 2011 att återremittera motionen då den inte ansågs beredd på ett adekvat sätt.
Frågeställningarna är obesvarade.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-03-26 för
ärendet och föreslår att till kommunstyrelsen överlämna förvaltningschefens
yttrande som sitt eget och att för utbildningsnämndens del anse motionen
som besvarad.
Au 3/4

Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2012-04-03 och beslutade att
överlämna ärendet till Utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.

Un 24/4

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ordförande Louise Branting (C) med instämmande av Ulrika Falk (S)
yrkar bifall till barn- och utbildningskontorets förslag, med ändring
att andra att-satsen utgår.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att
Utbildningsnämnden beslutar att bifalla detsamma.
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Utdragsbestyrkande
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A n m ä l a n av delegationsbeslut
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut under perioden
120301-120331 enligt föreliggande förteckning daterad
2012-04-20.

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 far ompröva eller fastställa
delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad
delegation.
Beslutande sammanträde
Förteckning över anmälan av delegationsbeslut daterad 2012-04-20
föreligger i delgivnings-pärmen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Anmälan av delgivningar
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

förteckningen

godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutande sammanträde
Förteckning daterad 2012-04-23 över delgivningar föreligger.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Rapport från förvaltningen
Digitalt lärande i Norrtälje kommun
Rektor för Rodengymnasiet Ulla-Britt Persdotter redogör för det
pågående projektet att digitalisera lärandet i Norrtälje kommun.
Projektet kommer att genomföras i olika steg och enligt planen
kommer alla elever i ett på gymnasiet att förses med en digital enhet
från hösten 2012.
Rodengymnasiets organisation
Rektor för Rodengymnasiet Ulla-Britt Persdotter redogör för förslaget
till ny organisation för Rodengymnasiet.
Ärendet kommer att behandlas vid ett extra nämndsammanträde
2012-05-02 kl. 14:00-15:00.
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Utdragsbestyrkande
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Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande
Presidiekonferens kring utbildningsfrågor
Ordförande meddelar att Utbildningsnämndens presidium kommer att
delta vid en presidiekonferens kring utbildningsfrågor den 8 maj.
Konferensen anordnas av Kommunförbundet Stockholms Län.
Aktuella frågor är regionala programråd, K S L ' s förstudie vad avser
behov av fler högskoleplatser i regionen, programpris på gymnasiet
samt det pågående gymnasievalet 2012.
Med anledning av konferensen flyttas Utbildningsnämndens
arbetsutskott till kl. 13:00-14:00 samma dag.
Dialog med personal från NKV
Vice ordförande rapporterar från möte med N K V s personal den 3
april. De synpunkter som framkom vid mötet var sammanfattningsvis
att personalen Önskar tydligare mål för verksamheten, ett tydligare
uppdrag från nämnden samt en mer långsiktig planering.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Övriga frågor
Inga övriga frågor föreligger.

Justerandes sign
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