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§ 19

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
Utbildningsnämndens fastställer föredragningslistan.
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§ 20

Information från förvaltningen
Följande rapporter lämnas:
Riktlinjer skolmåltider
Kostkonsulent Marie Assarsson informerar om det pågående arbetet med att
ta fram förslag till riktlinjer för måltidsverksamheten inom förskolan,
grundskolan och gymnasieskolan.
Förslaget ska behandlas vid utbildningsnämndens sammanträde den 20 maj.
Digitalt lärande
IT-strateg Danny Stacey informerar om digitalt lärande inom
utbildningsnämndens verksamheter.
”Röda Tråden” - konferens 15 april
Förvaltningschefen påminner om ”Röda Tråden”- konferensen den 15 april.
Vid konferensen deltar förvaltningschefen, verksamhetschefer samt
förskolechefer och rektorer från förskola till vuxenutbildning. Även barnoch utbildningskontorets skolutvecklare deltar. Ämnet för dagen är kollegialt
lärande och ledarskap i klassrummet.
Separat inbjudan har skickats ut via e-post. Förrättningsersättning utgår.
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§ 21

Dnr 2015-000010 042

Ekonomisk månadsrapport för utbildningsnämnden,
prognos per februari 2015
Beslut
Utbildningsnämnden godkänner ekonomisk månadsrapport med prognos per
februari 2015, och överlämnar den till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens styrprocess för planering, uppföljning och styrning ska
nämnderna löpande rapportera verksamhetens resultat till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige.
Barn- och utbildningskontoret har upprättat ekonomisk rapport som
innefattar prognos per februari 2015. Prognosen för utbildningsnämnden är
ett mindre överskott om 1-1,5 mnkr för budgetåret 2015.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2015-03-16 inklusive månadsrapport
Arbetsutskottets protokoll 2015-03-18 § 7
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 22

Dnr 2015-000035 042

Årsredovisning 2014 för utbildningsnämnden
Beslut
Utbildningsnämnden godkänner årsredovisning 2014 för utbildningsnämnden, och överlämnar den till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens styrprocess för planering, uppföljning och styrning ska
nämnderna löpande rapportera verksamhetens resultat till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige.
Årsredovisning är kommunens verksamhetsberättelse för det gångna året.
Den beskriver vad pengarna har använts till, och hur man har lyckats med
det som var planerat. Barn- och utbildningskontoret har upprättat
årsredovisning för utbildningsnämndens verksamhet 2014.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2015-02-17
Arbetsutskottets protokoll 2015-03-18 § 8
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 23

Dnr 2014-000127 612.1

Uppföljning av resultat i gymnasieskolan läsåret
2013/14
Beslut
1. Utbildningsnämnden tar del av redovisningen.
2. Utbildningsnämnden uppdrar åt barn- och utbildningskontoret att till
nämndens sammanträde den 16 december 2015 återkomma med en
uppföljning av hur de beskrivna åtgärderna har genomförts, och
vilken effekt de haft på resultatet på de nationella proven.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden beslutade den 9 december 2014 § 80 att ge rektorerna
vid Rodengymnasiets enheter i uppdrag att följa upp resultaten i gymnasieskolan vårterminen 2014 vad avsåg resultaten av de nationella proven i
matematik och svenska samt avvikelsen mellan nationella provresultat och
satt betyg.
Rektorerna för Rodengymnasiets enheter har i rapport lämnat en analys och
en beskrivning av hur de ska arbeta för att förbättra resultaten och minska
avvikelser mellan nationella prov och slutbetyg. Rektorerna beskriver i sin
rapport även åtgärder som ska hjälpa till att minska skillnaden mellan
nationella prov och betyg.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2015-03-09
Arbetsutskottets protokoll 2015-03-18 § 9
Beslutet ska skickas till
Verksamhetschefen för gymnasieskolan
Rektor Rodengymnasiets enheter
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§ 24

Dnr 2015-000025 001

Gymnasieskolans organisation 2015/2016 - Ny
organisation för elevhälsan
Beslut
1. Den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan ska bedrivas i
egen regi från och med 1 augusti 2015.
2. Elevhälsan vid Rodengymnasiets enheter ska organiseras i ett
sammanhållet elevhälsoteam med tillgång till samtliga i skollagen
föreskrivna kompetenser från och med 1 augusti 2015.
3. En uppföljning och utvärdering av den nya organisationen ska
genomföras efter vårterminen 2016, och redovisas för
utbildningsnämnden under hösten 2016.
4. En lägesrapport om implementeringen av den nya organisationen ska
lämnas till utbildningsnämnden under hösten 2015.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningskontoret har upprättat förslag till ny organisation för
elevhälsan inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Förslaget innebär
att elevhälsan vid Rodengymnasiet organiseras i ett sammanhållet
elevhälsoteam innehållande samtliga i skollagen föreskrivna kompetenser.
Detta innebär också att den medicinska och psykologiska delen av
elevhälsan återförs i egen regi från och med 1 augusti 2015.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2015-03-10
Arbetsutskottets protokoll 2015-03-18 § 10
Beslutande sammanträde
Arbetsutskottets förslag

1. Den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan ska bedrivas i
egen regi från och med 1 augusti 2015.
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2. Elevhälsan vid Rodengymnasiets enheter ska organiseras i ett
sammanhållet elevhälsoteam med tillgång till samtliga i skollagen
föreskrivna kompetenser från och med 1 augusti 2015.
3. En uppföljning och utvärdering av den nya organisationen ska
genomföras efter vårterminen 2016, och redovisas för
utbildningsnämnden under hösten 2016.
Yrkanden

Christina Frisk (FP) yrkar ett tillägg till arbetsutskottets förslag att en
ytterligare lägesrapport om implementeringen av den nya organisationen bör
lämnas till nämnden under hösten 2015.
Beslutsgång

Ordförande frågar om utbildningsnämnden kan besluta enligt arbetsutskottets förslag med bifall till Christina Frisks (FP) tilläggsyrkande och
finner att nämnden säger ja.
Beslutet ska skickas till
Elevhälsostrateg
Verksamhetschefen för gymnasieskolan
Rektor Rodengymnasiets enheter
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§ 25

Dnr 2015-000048 001

Organisation av antagningen till gymnasie- och
gymnasiesärskolan från läsåret 2016/2017
Beslut
1. Utbildningsnämnden ger barn och utbildningskontoret i uppdrag att
utreda och lämna förslag till organisation av antagningen till
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan från läsåret 2016/17.
2. Ärendet behandlas vid utbildningsnämndens sammanträde den 17
juni.
Sammanfattning av ärendet
Gymnasieantagningen Stockholms län bedriver verksamhet med ett
gemensamt antagningskansli för gymnasie- och gymnasiesärskolorna där
samtliga Stockholms läns kommuner utom Norrtälje kommun deltar. Även
Håbo kommun i Uppsala län och Gnesta kommun i Södermanlands län har
anslutit sig till det gemensamma antagningskansliet. Kommunförbundet
Stockholms län (KSL) är huvudman för verksamheten som bedrivs på
uppdrag av kommunerna.
Barn- och utbildningskontoret har under hösten 2014 genomfört en översyn
av de administrativa processerna runt elevernas skolgång och konstaterat att
det finns behov av förbättringsåtgärder för att få tillstånd en helhet för alla
processer vad gäller antagning, ekonomi, uppföljning och kvalitetssäkring.
För att säkerställa helhetsprocessen önskar barn- och utbildningskontoret
utreda förutsättningarna att delta fullt ut i det gemensamma antagningskansliet i Stockholms län från och med läsåret 2016/17.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2015-03-09
Arbetsutskottets protokoll 2015-03-18 § 11
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Beslutande sammanträde
Arbetsutskottets förslag

1. Utbildningsnämnden ger barn och utbildningskontoret i uppdrag att
utreda och lämna förslag till organisation av antagningen till
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan från läsåret 2016/17.
2. Ärendet behandlas vid utbildningsnämndens sammanträde den 17
juni.
Yrkanden

Sören Forslund (M) för moderaterna, Christina Frisk (FP) samt Hanna
Stymne Bratt (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång

Ordförande frågar om utbildningsnämnden kan besluta enligt arbetsutskottets förslag och finner att nämnden säger ja.
Beslutet ska skickas till
Verksamhetschefen för gymnasieskolan
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§ 26

Dnr 2015-000030 612.2

Remiss - Ansökan om godkännande som huvudman för
utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid
Kunskapsgymnasiet, Uppsala (dnr 32-2015:779)
Beslut
Utbildningsnämnden besvarar remisserna med barn- och utbildningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 11 mars 2015. Utbildningsnämnden
ställer sig därmed bakom det yttrande som framförs i tjänsteutlåtandet.
Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen har mottagit en ansökan om godkännande som huvudman
för utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Uppsala kommun från
och med läsåret 2016/17.
Norrtälje kommun har som närliggande kommun getts tillfälle att yttra sig
över ansökningarna enligt skollagen (2010:800) 2 kap. 5§.
Sammanfattning av yttrandet

Norrtälje kommun har svårt att ha en uppfattning huruvida utökning
och/eller nyetablering av fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor i
närområdet kommer att påverka Norrtäljes kommunala verksamhet i något
väsentligt avseende. De utbildningar som ansökningarna avser erbjuds
redan i Norrtälje och/eller i närliggande kommuner.
Det bör dock framhållas att etableringen planeras att ske samtidigt som
antalet ungdomar i gymnasieåldern minskat kraftigt i Norrtälje kommun.
Befolkningsprognosen visar att antalet ungdomar i gymnasieåldern även
under de närmaste åren kommer att ligga på en väsentligt mycket lägre nivå
än tidigare. Kommunen ser med stor oro på den överetablering av utbildningsplatser som finns i regionen, och ställer sig kritisk till ytterligare
skoletableringar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2015-03-11
Arbetsutskottets protokoll 2015-03-18 § 12
Beslutet ska skickas till
Skolinspektionen
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§ 27

Dnr 2015-000031 612.2

Remiss - Ansökan om godkännande som huvudman för
nyetablering av fristående gymnasieskola vid
ProCivitas Privata Gymnasium, Uppsala (dnr 32-2015:946)
Beslut
Utbildningsnämnden besvarar remisserna med barn- och utbildningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 11 mars 2015. Utbildningsnämnden
ställer sig därmed bakom det yttrande som framförs i tjänsteutlåtandet.
Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen har mottagit en ansökan om godkännande som huvudman
för en nyetablering av fristående gymnasieskola i Uppsala kommun från och
med läsåret 2016/17.
Norrtälje kommun har som närliggande kommun getts tillfälle att yttra sig
över ansökningarna enligt skollagen (2010:800) 2 kap. 5§.
Sammanfattning av yttrandet

Norrtälje kommun har svårt att ha en uppfattning huruvida utökning
och/eller nyetablering av fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor i
närområdet kommer att påverka Norrtäljes kommunala verksamhet i något
väsentligt avseende. De utbildningar som ansökningarna avser erbjuds
redan i Norrtälje och/eller i närliggande kommuner.
Det bör dock framhållas att etableringen planeras att ske samtidigt som
antalet ungdomar i gymnasieåldern minskat kraftigt i Norrtälje kommun.
Befolkningsprognosen visar att antalet ungdomar i gymnasieåldern även
under de närmaste åren kommer att ligga på en väsentligt mycket lägre nivå
än tidigare. Kommunen ser med stor oro på den överetablering av utbildningsplatser som finns i regionen, och ställer sig kritisk till ytterligare
skoletableringar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2015-03-11
Arbetsutskottets protokoll 2015-03-18 § 13
Beslutet ska skickas till
Skolinspektionen
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§ 28

Dnr 2015-000036 612.2

Remiss - Ansökan om godkännande för utökad
verksamhet vid fristående gymnasieskola - Livets Ords
Kristna Gymnasium, Uppsala (dnr 32-2015:863)
Beslut
Utbildningsnämnden besvarar remisserna med barn- och utbildningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 11 mars 2015. Utbildningsnämnden
ställer sig därmed bakom det yttrande som framförs i tjänsteutlåtandet.
Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen har mottagit en ansökan om godkännande som huvudman
för en utökning av befintligt fristående gymnasieskola i Uppsala kommun
från och med läsåret 2016/17.
Norrtälje kommun har som närliggande kommun getts tillfälle att yttra sig
över ansökningarna enligt skollagen (2010:800) 2 kap. 5§.
Sammanfattning av yttrandet

Norrtälje kommun har svårt att ha en uppfattning huruvida utökning
och/eller nyetablering av fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor i
närområdet kommer att påverka Norrtäljes kommunala verksamhet i något
väsentligt avseende. De utbildningar som ansökningarna avser erbjuds
redan i Norrtälje och/eller i närliggande kommuner.
Det bör dock framhållas att etableringen planeras att ske samtidigt som
antalet ungdomar i gymnasieåldern minskat kraftigt i Norrtälje kommun.
Befolkningsprognosen visar att antalet ungdomar i gymnasieåldern även
under de närmaste åren kommer att ligga på en väsentligt mycket lägre nivå
än tidigare. Kommunen ser med stor oro på den överetablering av utbildningsplatser som finns i regionen, och ställer sig kritisk till ytterligare
skoletableringar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2015-03-11
Arbetsutskottets protokoll 2015-03-18 § 14
Beslutet ska skickas till
Skolinspektionen
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§ 29

Dnr 2015-000037 617.2

Remiss - Ansökan om godkännande som huvudman för
en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola vid
Livets Ords Kristna Skola - Emanuelgymnasiet i
Uppsala kommun (dnr 32-2015:864)
Beslut
Utbildningsnämnden besvarar remisserna med barn- och utbildningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 11 mars 2015. Utbildningsnämnden
ställer sig därmed bakom det yttrande som framförs i tjänsteutlåtandet.
Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen har mottagit en ansökan om godkännande som huvudman
för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola i Uppsala kommun
från och med läsåret 2016/17.
Norrtälje kommun har som närliggande kommun getts tillfälle att yttra sig
över ansökningarna enligt skollagen (2010:800) 2 kap. 5§.
Sammanfattning av yttrandet

Norrtälje kommun har svårt att ha en uppfattning huruvida utökning
och/eller nyetablering av fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor i
närområdet kommer att påverka Norrtäljes kommunala verksamhet i något
väsentligt avseende. De utbildningar som ansökningarna avser erbjuds
redan i Norrtälje och/eller i närliggande kommuner.
Det bör dock framhållas att etableringen planeras att ske samtidigt som
antalet ungdomar i gymnasieåldern minskat kraftigt i Norrtälje kommun.
Befolkningsprognosen visar att antalet ungdomar i gymnasieåldern även
under de närmaste åren kommer att ligga på en väsentligt mycket lägre nivå
än tidigare. Kommunen ser med stor oro på den överetablering av utbildningsplatser som finns i regionen, och ställer sig kritisk till ytterligare
skoletableringar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2015-03-11
Arbetsutskottets protokoll 2015-03-18 § 15
Beslutet ska skickas till
Skolinspektionen
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§ 30

Dnr 2015-000038 612.2

Remiss - Ansökan från AU Claves AB om godkännande
som huvudman för utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola vid Skärgårdsgymnasiet i Österåkers
kommun (dnr 32-2015:713)
Beslut
Utbildningsnämnden besvarar remisserna med barn- och utbildningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 11 mars 2015. Utbildningsnämnden
ställer sig därmed bakom det yttrande som framförs i tjänsteutlåtandet.
Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen har mottagit en ansökan om godkännande som huvudman
för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Österåkers kommun
från och med läsåret 2016/17.
Norrtälje kommun har som närliggande kommun getts tillfälle att yttra sig
över ansökningarna enligt skollagen (2010:800) 2 kap. 5§.
Sammanfattning av yttrandet

Norrtälje kommun har svårt att ha en uppfattning huruvida utökning
och/eller nyetablering av fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor i
närområdet kommer att påverka Norrtäljes kommunala verksamhet i något
väsentligt avseende. De utbildningar som ansökningarna avser erbjuds
redan i Norrtälje och/eller i närliggande kommuner.
Det bör dock framhållas att etableringen planeras att ske samtidigt som
antalet ungdomar i gymnasieåldern minskat kraftigt i Norrtälje kommun.
Befolkningsprognosen visar att antalet ungdomar i gymnasieåldern även
under de närmaste åren kommer att ligga på en väsentligt mycket lägre nivå
än tidigare. Kommunen ser med stor oro på den överetablering av utbildningsplatser som finns i regionen, och ställer sig kritisk till ytterligare
skoletableringar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2015-03-11
Arbetsutskottets protokoll 2015-03-18 § 16
Beslutet ska skickas till
Skolinspektionen
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§ 31

Dnr 2015-000001 002

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Utbildningsnämnden tar del av redovisningen av delegationsbeslut för
perioden februari 2015, och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott,
ordförande och tjänstemän. Vilka beslut som överlåtits framgår av en
delegationsordning som beslutats av nämnden. Beslut som fattas med stöd av
denna delegationsordning ska anmälas till nämnden. Redovisningen innebär
inte att nämnden ska fastställa, eller får ompröva de beslut som fattats på
delegation. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.
Beslutsunderlag
Förteckning över delegationsbeslut 2015-03-24

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18(21)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-04-01
Utbildningsnämnden

§ 32

Dnr 2015-000014 600

Meddelanden
Beslut
Utbildningsnämnden tar del av förteckningen, och lägger den till
handlingarna.
Beslutsunderlag
Förteckning över meddelanden 2015-03-24
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§ 33

Dnr 2015-000013 610

Redovisning av inkomna klagomål och
anmälningsärenden
Beslut
Utbildningsnämnden godkänner redovisning av inkomna klagomål och
anmälningsärenden perioden februari 2015
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningskontoret sammanställer och redovisar för
utbildningsnämnden inkomna klagomål mot utbildningen samt inkomna
anmälningar om kränkande behandling.
Enligt skollagen ska varje huvudman för utbildning ha skriftliga rutiner för
att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Utbildningsnämnden
beslutade 2012-09-04 § 89 att inkomna klagomål och synpunkter ska
redovisas för nämnden vid varje nämndsammanträde.
Vidare gäller att en lärare, eller annan personal som får kännedom om att en
elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med
verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn som i sin tur är skyldig
att anmäla detta vidare till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att
skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna, och i
förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att
förhindra kränkande behandling i framtiden.
Beslutsunderlag
Förteckning över klagomål och anmälningsärenden 2015-03-24
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§ 34

Rapporter från arbetsutskottet, presidiet och
ordförande
Följande rapporter lämnas:
Upphandling svenska för invandrare (SFI)
Arbetsutskottet beslutade den 18 mars på delegation från utbildningsnämnden om tilldelning av SFI.
Antal platser för antagning till Rodengymnasiets årskurs 1 läsåret 2015/16
Arbetsutskottet beslutade den 18 mars på delegation från utbildningsnämnden att öka antalet platser för antagning till årskurs 1 på Handels- och
administrationsprogrammet vid Rodengymnasiet läsåret 2015/16.
Ärenden till utbildningsnämnden den 20 maj
Ordförande informerar om ärenden till kommande sammanträde den 20 maj.
Vuxenutbildning
Verksamhetschefen för gymnasieskolan och vuxenutbildningen informerar
om vuxenutbildningens roll i utbildningsväsendet, och om organisationen av
den kommunala vuxenutbildningen i Norrtälje.
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