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Un § 7 0

Anmälan av övriga beslutsärenden och
godkännande av dagordningen
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar

Justerandes sign

att

efter komplettering med övrigt ärende enligt nedan godkänna
dagordningen.

1)

BUS-Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i
Stockholms län om samverkan kring barn i behov av särskilt
stöd

Utdragsbestyrkande
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Un §71

Val av justerare och tid för justering
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar

Justerandes sign

att

utse Anneli Björck Andersson (S) att tillsammans med
ordföranden justera dagens protokoll,

att

justeringen sker på Barn- och utbildningskontoret onsdagen den
27 juni.

Utdragsbestyrkande
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Un § 7 2

Ekonomisk månadsrapport för Utbildningsnämnden
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna ekonomisk rapport per maj 2012 för Utbildningsnämnden, och överlämna den till kommunstyrelsen.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-06-12 inkl. ekonomisk rapport per maj 2012
Bakgrund
Enligt kommunens policy för budgetering och uppföljning ska
förvaltningarna månadsvis, med undantag av januari och juni,
rapportera det ekonomiska läget till nämnd.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret har upprättat ekonomisk månadsrapport
per 31 maj för Utbildningsnämnden. Nämnden visar efter maj månad en
positiv avvikelse på 4,2 mnkr. Totalt för helåret 2012 beräknas en
negativ avvikelse på 1 mnkr. Barn- och utbildningskontoret avser att
återkomma med förslag till åtgärder i samband med delårsrapport 2.
A u 29/5

Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2012-05-29 6 52.
Protokollet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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U N 12-164 002

Delegationsordning för Utbildningsnämnden
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

med stöd av kommunallagen (1991:900) 6 kap. 33 § anta
föreliggande delegationsordning för Utbildningsnämnden
(bilaga 1) att gälla omedelbart,

att

tidigare delegationsordning upphör att gälla.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-06-11
Bakgrund
Enligt kommunallagen (1991:900) 6 kap. 33 § far en nämnd uppdra åt
ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos
kommunen eller landstinget att besluta å nämndens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i
34 § (ärenden som inte far delegeras).
Delegering innefattar rätt för delegat att fatta beslut å nämndens
vägnar. Syftet med delegering är att avlasta nämnden rutin-ärenden,
och på så sätt fa ökad effektivitet och bättre service i verksamheten.
Nuvarande delegationsordning för Utbildningsnämnden, senast
reviderad i nämnden 2011-12-13 § 95 behöver revideras, och
anpassas till de nya skolförfattningarna som trätt i kraft under 2011
och 2012.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret har i skrivelse daterad 2012-05-25,
med revidering 2012-06-11 upprättat förslag till ny delegationsordning för Utbildningsnämnden samt förteckning över
förvaltningschefens vidaredelegation.
A u 29/5

Justerandes sign

Politisk beredning
Ärendet behandlades i arbetsutskottet 2012-05-29. Arbetsutskottets
förslag är detsamma som barn- och utbildningskontorets förslag.

Utdragsbestyrkande
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Un § 73 forts.
Bilaga 1 - Delegationsordning för Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden delegerar sin beslutanderätt enligt denna
delegations-ordning med undantag för ärenden som inte far delegeras
enligt Kommunallagen 6 kap. 34 §:
I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige
överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, och
4. ärenden som väckts genom medborgarforslag och som överlåtits till
nämnden, och
5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter

DELEGERING TILL ORDFÖRANDE
Utbildningsnämnden uppdrar med stöd av kommunallagen 6 kap. 36
§ åt nämndens ordförande att besluta i ärenden som är så brådskande
att nämndens beslut inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid
nämndens nästa sammanträde.
Utbildningsnämnden uppdrar vidare åt nämndens ordförande att
besluta i följande ärenden:
1. utfärdande av fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och
andra myndigheter, samt vid förrättningar och förhandlingar av skilda
slag.
2. Deltagande i kurser och konferenser för nämndens ledamöter och
ersättare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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DELEGERING TILL ARBETSUTSKOTT
Utbildningsnämnden delegerar till arbetsutskottet att besluta på
nämndens vägnar i följande ärenden:
1. Beslut om behörighet och mottagande til! nationella program i
gymnasieskolan enligt skollagen (2010:800) 16 kap. 36 §. (Beslut kan
överklagas till Skolväsendets Överklagandenämnd enligt skollagen 28
kap. 12§p.7).
2. Beslut om mottagande av övriga behöriga sökande till nationellt
program enligt skollagen 16 kap. 44 § (avser elever som inte är
hemmahörande i kommunen eller inom samverkansområdet), samt
beslut om andra behöriga sökande än de som ska tas emot i första
hand enligt 16 kap. 47 § (avser elever som tas emot i andra hand).
3. Beslut om antalet platser som ska avsättas till fri kvot enligt
gymnasieförordningen (2010:2039) 7 kap. 3 §.
4. Beslut om behörighet och mottagande av elev på
introduktionsprogram enligt skollagen 17 kap. 14 §. (Beslut kan
överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd enligt skollagen 28
kap. 12§p.7).
5.

Beslut om mottagande av övriga behöriga sökande till
introduktionsprogram enligt skollagen 17 kap. 19,21 §§.

6. Antagning av elev i gymnasieskolan enligt skollagen 15 kap. 12 §.
7. Antagning av elev i gymnasiesärskolan enligt skollagen 18 kap. 9 §.

DELEGERING TILL FÖRVALTNINGSCHEF
Utbildningsnämnden delegerar till förvaltningschefen att besluta på
nämndens vägnar i alla övriga ärenden med undantag för följande:
1. Yttranden eller framställning till kommunstyrelsen,
kommunrevisionen, annan nämnd eller myndighet, med undantag för
ärenden som avser enskild elev.
2. Beslut om avstängning av elev enligt skollagen 5 kap 17-19 §§.
(Beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol enligt
skollagen 28 kap. 5 § p. 3).
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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3. Beslut om insyn fristående gymnasieskolors verksamhet enligt
skollagen 15 kap. 34 § samt 19 kap. 29 §.
4. Bidrag till fristående gymnasieskolor enligt skollagen 16 § 52-53 §§,
17 kap. 31-32,35-36 §§, 19 kap. 25-26 §§. (Beslut kan överklagas till
allmän förvaltningsdomstol enligt skollagen 28 kap. 5 § p. 2).
5. Beslut att inrätta program inriktat individuellt val som är inriktat mot
yrkesprogram enligt skollagen 17 kap 17 §.
6. Beslut om att arbetsplatsförlagt lärande ska finnas på högskoleförberedande program enligt gymnasieförordningen 4 kap. 12 §.
7. Beslut att färdighetsprov ska tillämpas vid urval till nationellt
program inom det estetiska området enligt Gymnasieförordningen 7
kap. 5 §.
8. Beslut om nämndens

förvaltningsorganisation.

9. Beslut om fastställande av förfrågningsunderlag vid upphandling för
upphandlingar som överstiger 10 basbelopp.
10. Överlämnande av uppgifter på entreprenad enligt Skollagen 23 kap.
Undantaget gäller dock inte överlämnande av uppgifter som avser
undervisning i karaktärsämnen som har en yrkesinriktad eller estetisk
profil inom gymnasieskolan enligt skollagen 23 kap 4 § 1 st.

VIDAREDELEGERING
Förvaltningschefen ges i enlighet med kommunallagen 6 kap 37 § rätt
att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd inom
kommunen.
Förvaltningschefen far dock besluta i samtliga ärenden som är
vidaredelegerade till annan anställd inom kommunen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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I följande ärenden far förvaltningschefen inte uppdra åt annan
anställd inom kommunen:
1. Beslut om dagarna för höst- och vårterminens början och slut enligt
gymnasieförordningen (2010:2039) 3 kap 2 §.
2. Yttranden till annan myndighet i enskilda elevärenden.
3. Upphandlingsärenden som överstiger kriterierna för lågt värde.
4. Anställdas resor utanför E U .
Vid delegats frånvaro eller jäv övergår beslutanderätten till
förvaltnings chefen.

ANMÄLAN A V DELEGATIONSBESLUT
Beslut som fattats med stöd av delegering från nämnden ska anmälas
till nämnden. Detta sker genom att delegationsbeslut redovisas på
föredragningslistan till nämndens sammanträden, och att besluten
finns tillgängliga på barn- och utbildningskontoret.
Beslut som fattats med stöd av vidaredeiegering ska anmälas till
förvaltningschefen på samma sätt som ovan.

ÖVRIGT
Lämnad delegation/vidaredelegation gäller tills vidare men kan när
som helst återkallas av nämnden/förvaltningschefen.
Om delegat bedömer att ett ärende är av sådan beskaffenhet att beslut
bör fattas av nämnden, ska delegat Överlämna ärendet till nämnden
för avgörande.
Delegat kan även i andra fall hänskjuta ett ärende till nämnden eller
förvaltningschefen för avgörande.
Delegatens rätt att fatta beslut är begränsad till det egna
ansvarsområdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dm-UN 12-131 001

Gymnasieskolans organisation - Benämning av
Rodengymnasiets enheter från ht 2012
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

Rodengymnasiets tre enheter från höstterminen 2012 ska
benämnas enligt följande:

Rodens högskoleförberedande gymnasium
Ekonomiprogrammet (EK)
Samhälsvetenskapsprogrammet (SA)
Naturvetenskapsprogrammet (NA)
Estetiska programmet (ES)
Teknikprogrammet (TE)
Rodens service- och omsorgsgymnasium
Barn och fritidsprogrammet (BF)
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)
Handels- och administrationsprogrammet (HA)
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
Hotell- och turismprogrammet (HT)
Programinriktat individuellt val (IMPRIV) och Yrkesintroduktion
(IMYRK) på resp. yrkesprogram.
Språkintroduktion (SI)
Gymnasiesärskolans:
Hotell- och restaurangprogram (HR4)
Medieprogram (MP4)
Individuella program (IVP4)
Rodens yrkesgymnasium
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
Fordons- och transportprogrammet (FT)
E l - och energiprogrammet (EE)
Programinriktat individuellt val (IMPRIV) och Yrkesintroduktion
(IMYRK) på resp. yrkesprogram.
Individuella alternativet (IA)
Gymnasiesärskolans:
Naturbruksprogram (NP4)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

2012-06-19

13

Un § 74 forts.
Underlag för beslut
Förslag från rektor for Rodengymnasiet 2012-05-28
Bakgrund
Utbildningsnämnden beslutade 2012-05-02 om ny organisation för
Rodengymnasiet från och med höstterminen 2012. Beslutet innebär att
Rodengymnasiet delas upp i tre gymnasieenheter som leds av en rektor per
enhet. Bakgrunden var att den organisation som gällt från 2011 av många
uppfattades som otydlig och inte förankrad inom Rodengymnasiet.
Organisationen har också varit föremål för granskning i kommunrevisionens
rapport utförd av K P M G A B daterad 2012-01-12.
Utbildningsnämnden beslutade vidare att uppdra åt barn- och utbildningskontoret att senast till nämndens sammanträde den 19 juni lämna förslag på
hur de tre gymnasieenheterna ska benämnas.
Tjänstemannaberedning
Rektor för Rodengymnasiet redovisar i förslag daterat 2012-05-28
alternativa förslag på hur enheterna kan benämnas.
A u 29/5

Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2012-05-29 § 54. Arbetsutskottet
föreslår Utbildningsnämnden besluta att Rodengymnasiets tre enheter
ska benämnas; Rodens högskoleförberedande gymnasium, Rodens
service- och omsorgsgymnasium och Rodens yrkesgymnasium.
Protokollet ska skickas till
Rodengymnasiet

Justerandes sign
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Dm* U N 12-127 617

BUS-överenskommelse mellan kommunerna och
landstinget i Stockholms län om samverkan kring
barn i behov av särskilt stöd
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

föreslå kommunfullmäktige att anta BUS-Överenskommelse
mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län om
samverkan kring barn i behov av särskilt stöd.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-05-29
Bakgrund
Kommunförbundet Stockholms län, K S L , rekommenderar i skrivelse
daterad 2012-03-29 länets kommuner att teckna överenskommelse
med landstinget om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd.
BUS-överenskommelsen ska i huvudsak vara stöd för ledningen och
cheferna inom kommunernas och landstingets förvaltningar och
verksamheter. Den tydliggör framförallt:
•
•
•
•

gemensamma utgångspunkter för samverkan
chefernas ansvar för en fungerande samverkan
strukturer för samverkan på lokal och regional nivå, mellan
såväl politiker som tjänstemän
uppföljning av samverkan på lokal och regional nivå

Ledningen i kommunen och landstinget ansvarar för att besluta om hur
implementeringen av BUS-överenskommelsen ska genomföras lokalt
Tjänstemannaberedning
Barn- och Utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-05-29
för ärendet och föreslår Utbildningsnämnden besluta att föreslå
kommunfullmäktige att anta BUS-överenskommelse mellan
kommunerna och landstinget i Stockholms län om samverkan kring
barn i behov av särskilt stöd.
Protokollet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut under perioden
120501-120531 enligt föreliggande förteckning 2012-06-08.

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.
Un 19/6

Beslutande sammanträde
Förteckning över anmälan av delegationsbeslut daterad 2012-06-08
föreligger.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Un § 7 7

Anmälan av delgivningar
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

förteckningen

godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutande sammanträde
Förteckning daterad 2012- 06-19 över delgivningar föreligger.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Un § 7 8

Rapport från förvaltningen
Rekrytering av rektorer till Rodengymnasiets enheter
Tf. förvaltningschefen informerar om att tillsättningen av rektorer vid
Rodengymnasiets tre enheter från höstterminen 2012 håller på att
slutföras. Samverkan med de fackliga parterna är avslutad och beslut
har fattats om vilka sökande som ska erbjudas tjänsterna.
Redovisning av preliminär betygsstatistik
Utvecklingsledare Ingrid Letsjö redovisar preliminär betygs statistik för
Rodengymnasiets avgångselever läsåret 2011/12.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Un § 7 9

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och
ordförande
Ordförande informerar från deltagande vid studentlunchen för
avgångseleverna vid Rodengymnasiet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Un § 8 0

Övriga frågor
Digitala handlingar
Gail Watt (M) ställer fråga om när samtliga nämndledamöter kommer
att erhålla läsplattor, och när de ledamöter som redan har läsplattor
kommer att fa handlingar översända genom den applikation som
används för att översända handlingar till ledamöter i kommunstyrelse
och kommunfullmäktige,
Tf. förvaltningschefen och nämndsekreteraren far i uppdrag att ta reda
på hur beslutsprocessen ser ut, och vilka möjligheter barn- och
utbildningskontoret har att tillgodose önskemålet att översända
handlingar genom applikationen utöver sedvanlig post och e-post.
"NETT-mässan" den 15 augusti
Gail Watt (M) ställer fråga om nämndens ledamöter har möjlighet att
delta vid "NETT-mässan" om digitalt lärande den 15 augusti.
Tf. förvaltningschefen svarar att mässan i första hand vänder sig till
lärare i verksamheten, men att det även finns möjlighet för nämndens
ledamöter att delta.
Separat inbjudan kommer att skickas till nämndens ledamöter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

