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SAMMANTRADESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sammanträdesdatum

1(26)

2013-06-18

Utbildningsnämnden

Plats och tid

Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret
Estunavägen 14, Norrtälje kl. 1 4 . 0 0 - 1 5 . 0 0

Beslutande ledamöter

Louise Branting (C), ordf.
Ann Lewerentz (M)
Sören Forslund (M)
Britt-Inger Kjellberg (M)
Hamed Abbasi (M)
Birgitta Sämskar ((FP)

Tjänstgörande ersättare

Jan Sjöblom (S)
Anneli Björck Andersson (S)

Övriga närvarande ersättare

Inger Nordqvist (M)
Ulla-Britt Pettersson (KD)

övriga deltagande

Åse Modin, förvaltningschef
Agneta Brus, nämndsekreterare
Heinz Giöckler, verksamhetschef för gymnasieskolan och vuxenutbildningen
Susanne Storck, Lärarförbundet
Catarina Lindén, ekonom §§ 58-62
Petra Jansson, controller §§ 58-62

Utses att justera

Sven-Olov Jansson (S)

Justeringens
plats och tid

Barn- och utbildningskontoret
2013-06-26

Underskrift

Sida

Kristian Krassman (S)
Ulla Bratt (S)
Sven-Olov Jansson (S)

Conny Andersson (S)

Sekreterare ...T^rrrr^T..^::.'...
Agneta Brus
Ordförande
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Paragrafer 58-72

.^^p.^.l^p.
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Justerande

/eiLotov Jansson (S)

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

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2013-06-18

Datum för anslags
uppsättande

2013-06-27

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret
Estunavägen 14, Norrtälje

Underskrift
Agneta Brus
Utdragsbestyrkande

Datum för anslags
nedtagande

2013-07-19

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

2013-06-18
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Justerandes sign

§58

Val av justerare och tid för justering

§59

Ändringar i föredragningslistan

§60

Information från förvaltningen

§61

Ekonomisk månadsrapport för Utbildningsnämnden
Maj 2013

§62

Verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 2014-2016
Underlog för kommunens verksamhetsplan

§63

Gemensam ersättningsmodell för Programinriktat individuellt
val (IMPRO)
Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län

§64

Remiss till nämnderna om förtydligande av beslutsmandatet att
anta taxor och skolpeng till följd av ny styrprocess
Yttrande till kommunstyrelsen

§65

Programutbud vid Rodengymnasiets enheter årskurs 1 läsåret
2014/15 - Gymnasieskolan

§66

Programutbud vid Rodengymnasiets enheter årskurs 1 läsåret
2014/15 - Gymnasiesärskolan

§67

Rodengymnasiets organisation från läsåret 2013/14

§68

Överenskommelse om gemensamma tilläggsbelopp inom
gymnasieskolan
Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län

§69

Anmälan av delegationsbeslut

§70

Meddelanden

§71

Redovisning av inkomna klagomål och synpunkter-

§72

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
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U N § 58

Val av justerare och tid för justering
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar

Justerandes sign

Sida

att

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

att

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

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2013-06-18
UN §59

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

efter komplettering med nedanstående ärenden godkänna
föredragningslistan:
-

-

Justerandes sign

Gemensam ersättningsmodell för Programinriktat individuellt
val (IMPRO) Rekommendation från Kommunförbundet
Stockholms Län, behandlas som ärende nr* 6;
Remiss till nämnderna om förtydligande av beslutsmandatet att
anta taxor och skolpeng till följd av ny styrprocess - Yttrande
till kommunstyrelsen, behandlas som egen ärendepunkt som
ärende nr 7.

Utdrag sb estyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanlrädesdatum
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2013-06-18
U N § 60

Information från förvaltningen
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

tacka för rapporterna.

Beslutande sammanträde
Följande rapporter lämnas:
Sökande tillförsholttirarprogrammet vid Lärcenirum
Förvaltningschefen informerar om att en hög andel av de sökande till
höstens förskoliärarprogram vid Lärcentrum kommer från Norrtälje
kommun. Förskollärarprogrammet vid Lärcentrum bedrivs av Karlstad
universitet med Norrtälje som studieort.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

2013-06-18
U N § 61
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Dm-UN 13-047 042

Ekonomisk månadsrapport för Utbildningsnämnden
Maj 2013
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna ekonomisk rapport per maj 2013 för Utbildningsnämnden, och överlämna den till kommunstyrelsen;

att

delegera till Utbildningsnämndens arbetsutskott att vid
sammanträdet den 3 september besluta om ekonomisk
månadsrapport för Utbildningsnämnden per juli 2013.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-06-11 inkl. ekonomisk rapport per maj 2013

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunen policy för budgetering och uppföljning ska förvaltningarna månadsvis, med undantag av januari och juni, rapportera det
ekonomiska läget till nämnd.
Utbildningsnämnden redovisar för perioden ett överskott om 7,2 mnkr
som främst hänför sig till gymnasieskola och gymnasiesärskola i egen
regi samt förvaltningsreserv.
Ett antal åtgärder har vidtagits för att undvika och reducera underskott
inom egen regi, och bedömningen är att nämnden för 2013 kommer att
redovisa ett resultat inom budget.

Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret har upprättat ekonomisk rapport per maj
2013 för Utbildningsnämnden, och föreslår Utbildningsnämnden
besluta att godkänna ekonomisk rapport per maj 2013 för Utbildningsnämnden, och överlämna den till kommunstyrelsen, samt att delegera
till Utbildningsnämndens arbetsutskott att vid sammanträdet den 3
september besluta om ekonomisk månadsrapport för Utbildningsnämnden per juli 2013.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

2013-06-18
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U N § 61 forts.
Beslutande sammanträde
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Barn- och
utbildningskontorets förslag och finner att nämnden säger ja till
förslaget.
Protokollet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanlrädesdalum

2013-06-18
U N § 62
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Dm-UN 13-052 012

Verksamhetsplan 2014-16 för Utbildningsnämnden
Underlag för kommunens verksamhetsplan
Socialdemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna och till kommunstyrelsen överlämna Utbildningsnämndens underlag för kommunens verksamhetsplan för
2014-16, med förslag till budget och mål för verksamheten samt
styrtal med syfte att utvärdera om verksamheten har uppnått god
ekonomisk hushållning;

att

anta de föreslagna områdena för internkontroll för Utbildningsnämnden 2014.

Protokollsanteckning
Socialdemokraternas ledamöter lämnar följande protokoll santeckning:
"Verksamhetsplan 2014/2016pekar på en rad viktiga punkter och
förbättringsområden, baserade på verksamhetsberättelsen från 2012.
Man pekar tydligt ut ett antal områden som är avgörande för
utbildningsfrågorna i kommunen. Däremot ser vi inte hur den nu
sittande majoriteten skall leverera förutsättningar för att verksamheten
skall nå de uppsatta målen. För att nå verksamhetsplanens mål är en
politisk vilja som tar ansvar för gymnasieskolans utveckling
avgörande "

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-06-11 inkl. förslag till verksamhetsplan 2014-16
för Utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2013-03-11 § 48 om Planeringsdirektiv
2014-15 med budget för 2014-2015 och plan 2016.1 planeringsdirektiven fastställs en ny styrprocess som innebär att nämnderna
utarbetar förslag till verksamhetsplan. Utifrån nämndernas förslag
utarbetar kommunstyrelsen ett förslag till verksamhetsplan för hela
kommunen som fastställs av kommunfullmäktige under hösten 2013.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2013-06-18
U N § 62 forts.
Den nya styrprocessen syftar i korthet till att förbättra kopplingen
mellan verksamhet och ekonomi, tidigarelägga budgetprocessen, och
förtydliga ansvar och transparens.
I planeringsdirektivet anges budgetförutsättningarna för nämnderna i
form av generella beräkningar i verksamhetsramar, beräknade volymförändringar samt resultatbudget för planeringsperioden.

Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2013-06-11
för ärendet och föreslår Utbildningsnämnden beslutar att godkänna och
till kommunstyrelsen överlämna Utbildningsnämndens underlag för
kommunens verksamhetsplan för 2014-16, med förslag till budget och
mål för verksamheten samt styrtal med syfte att utvärdera om verksamheten har uppnått god ekonomisk hushållning (bilaga 1), att anta de
föreslagna områdena för internkontroll för Utbildningsnämnden 2014,
samt att Utbildningsnämnden har tagit del av remiss till nämnderna om
förtydligande av beslutsmandatet att anta taxor och skolpeng till följd
av ny styrprocess och överlämnar nämndens yttrande (bilaga 2).

Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2013-06-03 § 33.

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ordförande Louise Branting (C) föreslår att Utbildningsnämnden
beslutar enligt Barn- och utbildningskontorets förslag med ändring att
tredje att-satsen utgår då ärendet om remiss till nämnderna om
förtydligande av beslutsmandat att anta taxor och skolpeng till följd av
ny styrprocess behandlas som egen ärendepunkt.

Beslutsgång
Socialdemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet men önskar lämna
protokollsanteckning.
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Barn- och
utbildningskontorets förslag med ändring att tredje att-satsen utgår, och
finner att nämnden säger ja till förslaget.

Protokollet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2013-06-18

U N § 63

Dnr U N 13-097 605

Gemensam ersättningsmodell för Programinriktat
individuellt val (IMPRO)
Rekommendation från Kommunförbundet
Stockholms Län
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

under hösten 2013 tillämpa den gemensamma prissättningen
gällande Programinriktat individuellt val (IMPRO) enligt förslag
från Kommunförbundet Stockholms län i rekommendation
daterad 2013-06-05;

att

i Utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2014 föreslå
kommunfullmäktige besluta att Norrtälje kommun från och med
2014 använder gemensam prissättning gällande Programinriktat
individuellt val (IMPRO) enligt förslag från Kommunförbundet
Stockholms län i rekommendation daterad 2013-06-05.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-06-14
Rekommendation K S L 2013-06-05

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden beslutade 2011-12-13 § 90 att teckna samverkansavtal med Kommunförbundet Stockholms län (KSL) för
Programinriktat individuellt val respektive Yrkesintroduktion som
anordnas för en grupp elever.
Samverkansavtalet innebär att gymnasieelever som är behöriga att söka
något av de två introduktionsprogrammen kan söka och bli mottagna på
samma villkor i de i dagsläget 22 kommuner som undertecknat
s amverkansavtalet.
Gemensam prissättning fanns inte reglerat i detta samverkansavtal. K S L
har dock under våren 2013 tagit fram ett förslag till gemensam prissättning och rekommenderar i skrivelse daterad 2013-06-05 kommunerna
inom samverkansområdet att använda den gemensamma prissättningen
från hösten 2013.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanfrädesdatum
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U N § 63 forts.

Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2013-06-14
för ärendet och föreslår Utbildningsnämnden besluta att under hösten
2013 tillämpa den gemensamma prissättningen gällande Programinriktat individuellt val (IMPRO) enligt förslag från Kommunförbundet
Stockholms län i rekommendation daterad 2013-06-05, samt att i
Utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2014 föreslå kommunfullmäktige besluta att Norrtälje kommun från och med 2014 använder
gemensam prissättning gällande Programinriktat individuellt val
(IMPRO) enligt förslag från Kommunförbundet Stockholms län i
rekommendation daterad 2013-06-05.

Beslutande sammanträde
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Barn- och
utbildningskontorets förslag och finner att nämnden säger ja till
förslaget.

Protokollet ska skickas till
Kommunförbundet Stockholms län
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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U N 13-086 040

Remiss tili nämnderna om förtydligande av
beslutsmandatet att anta taxor och skolpeng till
följd av ny styrprocess
Yttrande till kommunstyrelsen
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

till kommunstyrelsen överlämna Barn- och utbildningskontorets
förslag tili yttrande daterat 2013-06-11 som nämndens eget
yttrande.

Beslutsunderlag
Förslag till yttrande daterat 2013-06-11

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-05-08 § 133 att
remittera ärende om förtydligande av beslutsmandat att anta taxor och
skolpeng till följd av ny styrprocess till nämnderna för yttrande. Vidare
beslutades att berörda nämnder redovisar de taxor till vilken kommunfullmäktige beslutat att nämnden får justera avgiften med hänvisning till
förändring av exempelvis konsumentprisindex eller liknande.
Förtydligande av beslutsmandatet innebär kortfattat att fullmäktige
beslutar om taxor, avgifter och skolpeng. Fullmäktige förtydligar
genom detta kompetensfördelningen mellan fullmäktige och nämnder, i
enlighet med kommunallagen (1991:900) 3 kap. 9 §.

Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret har upprättat förslag till yttrande daterat
2013-06-11.

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ordförande Louise Branting (C) föreslår att Utbildningsnämnden
beslutar att till kommunstyrelsen överlämna Barn- och utbildningskontorets förslag till yttrande daterat 2013-06-11 som nämndens eget
yttrande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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U N § 64 forts.
Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden kan anta Barn- och utbildningskontorets förslag till yttrande som nämndens eget yttrande och
överlämna det till kommunstyrelsen. Ordförande finner att nämnden
säger ja till förslaget.
Protokollet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

2013-06-18
U N §65
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Dm* U N 13-082 612

Programutbud vid Rodengymnasiets enheter
årskurs 1 läsåret 2014/15 - Gymnasieskolan
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

de nationella programmen vid Rodengymnasiet och dess
skolenheter organiseras utifrån intentionerna i Gy 11 med
högskoleförberedande program och yrkesprogram enligt
nedanstående förslag till programutbud och inriktningar för
sökande till årkurs 1 läsåret 2014/15 (bilaga 1).

Reservationer
Kristian Krassman (S), Ulla Bratt (S), Sven-Olov Jansson (S), Jan
Sjöblom (S) och Anneli Björck Andersson (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-05-24

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden ska fastställa programutbud för Rodengymnasiets
enheter för sökande till årskurs 1 läsåret 2014/15.

Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse för ärendet, och
föreslår Utbildningsnämnden besluta att de nationella programmen vid
Rodengymnasiet och dess skolenheter organiseras utifrån intentionerna
i Gy 11 med högskoleförberedande program och yrkesprogram enligt
förslag av inriktningar från och med läsåret 2014/15.

Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2013-06-03 § 34.

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Kristian Krassman (S) föreslår att Utbildningsnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag med tillägg att Barn- och fritidsprogrammet,
Restaurang och livsmedelsprogrammet, samt Estetiska programmet
erbjuds för sökande till årskurs 1 läsåret 2014/15.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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U N § 65 forts.
Ann Lewerentz (M) föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Reservationer
Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag.
Protokollet ska skickas till
Antagningskansliet
Rektor Rodengymnasiets enheter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL
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U N § 65 forts.

1
Programutbud vid Rodengymnasiets enheter
årskurs 1 läsåret 2014-15 - Gymnasieskolan
NATIONELLA HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM
Nedanstående program erbjuds vid Rodens högskoleförberedande
gymnasium:
Program
Ekonomiprogrammet

Inriktning
Ekonomi

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap
Naturvetenskap och samhälle

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskap
Medier, information och kommunikation
Samhällsvetenskap
Beteendevetenskap (programfördjupning
pedagogik)

Teknikprogrammet

Design- och produktutveckling
Informations- och medieteknik

NATIONELLA YRKESPROGRAM
Nedanstående program erbjuds vid Rodens Service- och
omsorgsgymnasium:
Program
Inriktning
Handels- och administrationsprogrammet Handel och service
Vård- och omsorgsprogrammet

Justerandes sign

Sida

Sammanträdesdatum

Inga nationella inriktningar

Utdragsbestyrkande

I^t^l

NORRTÄLJE
KOMMUN

SAiVlIVIANTRADESPROTOKOLL

Utbildningsnämnden
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Nedanstående program erbjuds vid Rodens Yrkesgymnasium:
Program
Bygg- och anläggningsprogrammet

Inriktning
Husbyggnad
Mark och anläggning
Måleri

E l - och energiprogrammet

Elteknik
Dator- och
kommuni kationsteknik

Fordons- och transportprogrammet

Personbil
Transport

INTRODUKTIONSPROGRAM
Samtliga introduktionsprogram erbjuds vid Rodengymnasiets enheter.

Justerandes sign

Sida

Sammanträdesdatum

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2013-06-18
UN §66

D n r U N 13-083 612

Programutbud vid Rodengymnasiets enheter
årskurs 1 läsåret 2014/2015- Gymnasiesärskolan
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

Rodengymnasiets enheter erbjuder följande program inom
gymnasiesärskolan för sökande till årskurs 1 läsåret 2014/2015:
-

Programmet för Skog, mark och djur,
Programmet för Administration, handel och varuhantering,
Individuella programmet för elever som inte kan följa
undervisningen på nationella program.

Reservationer
Kristian Krassman (S), Ulla Bratt (S), Sven-Olov Jansson (S), Jan
Sjöblom (S) och Anneli Björck Andersson (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-05-24

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden ska besluta om programutbud för
gymnasiesärskolan för sökande till årskurs 1 läsåret 2014/15.

Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2013-05-24
för ärendet och föreslår Utbildningsnämnden att Rodengymnasiets
enheter erbjuder följande program inom gymnasiesärskolan för sökande
till årskurs 1 läsåret 2014/2015: -Programmet för Skog, mark och djur
-Programmet för Administration, handel och varuhantering, samt
-Individuella programmet för elever som inte kan följa undervisningen
på nationella program

Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2013-06-03 § 35.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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U N § 66 forts.
Beslutande sammanträde

Yrkanden
Kristian Krassman (S) föreslår att Utbildningsnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag med tillägg att programmet för Hotell,
restaurang och bageri erbjuds för sökandet till årskurs 1 läsåret 2014/15.
Ann Lewerentz (M) föreslår att Utbildningsnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Reservationer
Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag.
Protokollet ska skickas till
Antagningskansliet
Rektor Rodengymnasiets enheter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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U N 13-090 001

Rodengymnasiets organisation läsåret 2013/14
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

Rodengymnasiet från och med höstterminen 2013 organiseras i
en verksamhet med tre underliggande skolenheter med var sin
ansvarig rektor enligt Barn- och utbildningskontorets förslag
daterat 2013-06-03.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-05-24 rev. 2013-06-03

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden fattade 2012-05-02 § 56 beslut om Rodengymnasiets organisation från läsåret 2012/13. Det blev en organisation med
tre skolenheter med en ansvarig rektor per skolenhet.
Organisationen saknar idag tydlig samarbets- och kommunikationsstruktur, vilket gör att det uppstår olika tolkningar om verksamhetens
mål och uppdrag.
Den nu föreliggande förslaget tydliggör organisationen, och ger
uppdragsgivaren, rektorer och de anställda en bild över verksamheten
som helhet, och vilka forum för samarbete som finns inom Rodengymnasiets enheter. På så sätt skapas bättre utrymme för rektorerna att
utöva det pedagogiska ledarskapet inom sina enskilda skolenheter.

Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2013-05-24
med revidering 2013-06-03 för ärendet, och föreslår Utbildningsnämnden besluta att Rodengymnasiet från och med höstterminen 2013
organiseras i en verksamhet med tre underliggande skolenheter med var
sin ansvarig rektor enligt Barn- och utbildningskontorets förslag.

Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2013-06-03 § 36.

Protokollet ska skickas till
Rektor Rodengymnasiets enheter
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Dm-UN 13-064 612

Överenskommelse om gemensamma tilläggsbelopp inom gymnasieskolan
Rekommendation från Kommunförbundet
Stockholms län
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

föreslå kommunstyrelsen att teckna överenskommelse om
gemensamma tilläggsbelopp för gymnasieskolan i enlighet med
rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län
2013-03-21.

Sammanfattning av ärendet
Skollagen anger att tilläggsbelopp ska lämnas för elever med ett
omfattande behov av särskilt stöd och för modersmålsundervisning.
Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) har tagit fram ett förslag till
gemensamma tilläggsbelopp inom gymnasieskolan. K S L
rekommenderar kommunerna att så snart som möjligt anta
överenskommelsen.
Förslaget innebär att kommunen:
-

-

tillämpar de gemensamma riktlinjerna för bedömning av
tilläggsbelopp för extraordinärt stöd inom gymnasieskolan, och
den föreslagna modellen för nivåindelning av stödbehov och
ersättningsbelopp;
tillämpar den föreslagna beräkningsmodellen och prissättningen
av ersättningen för modersmålsundervisningen;
använder ungdoms- och eievdatabasen U E D B för administration
av ersättningen/tilläggsbelopp både för extraordinärt stöd och
för modersmålsundervisning.

Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2013-05-13
för ärendet och föreslår Utbildningsnämnden föreslå kommunstyrelsen
att teckna överenskommelse om gemensamma tilläggsbelopp för
gymnasieskolan i enlighet med rekommendation från
Kommunförbundet Stockholms län 2013-03-21.
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Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2013-05-21 § 30.

Protokollet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut under perioden
maj 2013 enligt förteckning daterad 2013-06-11.

Sammanfattning av ärendet
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 delegationsbeslut daterad 2013-06-11 föreligger.
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Meddelanden
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

förteckningen

läggs till handlingarna.

Beslutande sammanträde
Förteckning daterad 2013-06-11 över meddelanden föreligger.
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Redovisning av inkomna klagomål och synpunkter
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna redovisning av inkomna klagomål och synpunkter
perioden april-maj 2013.

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden beslutade 2012-09-04 § 89 att inkomna klagomål
och synpunkter ska redovisas tor nämnden vid varje
nämndsammanträde.
Beslutande sammanträde
Förteckning Över inkomna klagomål och synpunkter perioden april-maj
2013 föreligger.
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UN §72

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och
ordförande
Ordförande och vice ordföranden tillönskar Utbildningsnämndens
ledamöter och övriga närvarande en trevlig sommar.
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