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2012-04-03

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§25

Anmälan av övriga beslutsärenden och godkännande av
dagordningen

§26

Val av justerare och tid för justering

§27

Ekonomisk månadsrapport för utbildningsnämnden muntlig rapport

§28

Internkontrollplan 2012 för Utbildningsnämnden konkretisering av nämndgemensamma internkontrollområden

§29

Ansökan från Karlsson Åkersberga Bygg A B om
godkännande som huvudmanförfristående gymnasieskola,
i Österåkers kommun - Yttrande till Skolinspektionen

§30

Ansökan från IT Gymnasiet Sverige A B om godkännande
som huvudmanförfristående gymnasieskola i Österåkers
kommun- Yttrande till Skolinspektionen

§31

Ansökan från IT Gymnasiet Sverige A B om godkännande
som huvudmanförfristående gymnasieskola i Uppsala
kommun - Yttrande till Skolinspektionen

§32

Ansökan från A u Claves A B om godkännande som
huvudmanförfristående gymnasieskola i Österåkers
kommun - Yttrande till Skolinspektionen

§33

Ansökan från Plusgymnasiet A B om godkännande som
huvudmanförfristående gymnasieskola i Uppsala kommun
- Yttrande till Skolinspektionen

§34

Ansökan från Kajan Friskola A B om godkännande som
huvudmanförfristående gymnasieskola i Uppsala kommun,
- Yttrande till Skolinspektionen

§35

Justerandes sign

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

Utdragsbestyrkande
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§ 36

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

§ 37

Övriga frågor

Utdragsbestyrkande
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Unau § 25
A n m ä l a n av övriga b e s l u t s ä r e n d e n och g o d k ä n n a n d e
av dagordningen
Beslut
Ärende 13 ÖversiktsplanförNorrtälje kommun 2040 utgår.
Inga Övriga beslutsärenden är anmälda.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

godkänna dagordningen.

Justerandes sign

Utdrag sbestyrkande
A
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2012-04-03
Unau § 26
V a l av justerare och tid för justering
Beslut
Arbetsutskottet beslutar

Justerandes sign

att

utse Ulrika Falk (S) att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll,

att

justeringen sker på Barn- och utbildningskontoret måndagen den
16 april.

Utdrag sb estyrkande
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2012-04-03
Unau § 27
Ekonomisk m å n a d s r a p p o r t för U t b i l d n i n g s n ä m n d e n ,

muntlig rapport
Beslut
Ai-betsutskottet beslutar
att

tacka för rapporten.

Beslutande sammanträde
Ekonomichefen redogör för preliminärt resultat per den sista mars.
Då ekonomisystemet ännu inte stängts för perioden lämnas endast en
preliminär rapport och prognos. En utförligare prognos lämnas vid
nämndens sammanträde 2012-04-24.

Justerandes sign

Utdrag sbestyrkande
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2012-04-03
Dnr U N 12-009 026

Internkontrollplan 2012 f ö r U t b i l d n i n g s n ä m n d e n -

konkretisering av nämndgemensamma internkontrollområden
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta
att

anta följande konkretiseringar av kommunstyrelsens
nämndgemensamma internkontrollområden för år 2012:

-

Rutiner för uppföljning av verksamhetens mål
planfördet systematiska kvalitetsarbetet "årspussiet"
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

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-03-23 inkl. bilaga
Sammanfattning
Enligt Norrtälje kommuns reglementeförinternkontroll av ekonomi
och verksamhet ska nämnd varje 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:
Att undersöka om det finns rutiner för:
Justerandes sign

Hur verksamhetsplanens mål ska följas upp
Att säkerställa att beslut verkställs på alla nivåer i
organisationen
Att säkerställa att lagar som styr verksamheten följs.
Utdragsbestyrkande
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Unau § 28 forts.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret föreslår i skrivelse 2012-03-23 att rutiner
ska tas fram vad gäller
planfördet systematiska kvalitetsarbetet "årspusslet",
kvalitetssäkring av utvärderingsunderlag
delaktighet och dialog
återrapportering av verkställande av beslut
återrapportering av delegationsbeslut
rektors beslut enligt skollagen vad avser åtgärdsprogram
Un 31/1

Justerandes sign

Politisk beredning
Utbildningsnämnden uppdrog 2011-01-31 § 6 åt barn- och
utbildningskontoret att lämna förslag till internkontrollplan där de
nämndgemensamma internkontroll-punkterna konkretiseras.

Utdragsbestyrkande
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2012-04-03
Dnr U N 12-109 612

A n s ö k a n f r å n Karlsson Å k e r s b e r g a Bygg A B om
g o d k ä n n a n d e som huvudman för en f r i s t å e n d e
gymnasieskola i Ö s t e r å k e r s kommun - Yttrande till

Skolinspektionen
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta
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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 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
Ai-betsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta
att

till Skolinspektionen överlämna förvaltningschefens yttrande
som sitt eget.

Underlag för beslut
Remiss Skolinspektionen 2012-02-17 (Dnr 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, ITgymnasiet, 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
kommer 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 gymnasieåldern sjunker i Norrtälje kommun.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbiidningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-03-26
för ärendet mot bakgrund av befolkningsprognos, elevflöden och
sökandestatistik för gymnasieutbildningar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2012-04-03
Dm-UN 12-111 612

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

till Skolinspektionen överlämna förvaltningschefens yttrande
som sitt eget.

Underlag för beslut
Remiss Skolinspektionen 2012-02-17 (Dnr 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, ITgymnasiet, 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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2012-04-03
Unau § 32

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
Ai-betsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta
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 for 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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2012-04-03
Dnr U N 12-113 612

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

till Skolinspektionen Överlämna förvaltningschefens yttrande
som sitt eget.

Underlag för beslut
Remiss Skolinspektionen 2012-02-24 (Dm- 32-2012:830)
Tjänsteutlåtande 2012-03-26
Bakgrund
Plusgymnasiet A B har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudmanfören 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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2012-04-03
Dnr U N 12-115 612

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

till Skolinspektionen överlämna förvaltningschefens yttrande
som sitt eget.

Underlag för beslut
Remiss Skolinspektionen 2012-03-06 (Dnr 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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2012-04-03
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
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta
att

till Skolinspektionen Överlämna förvaltningschefens yttrande
som sitt eget.

Underlag för beslut
Remiss Skolinspektionen 2012-03-16 (Dm 32-2012:1582)
Tjänsteutlåtande 2012-03-26
Bakgrund
Jan Liljeros har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudmanförriksrekryterande 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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2012-04-03
Unau § 36

Dnr U N 12-023 091

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

Överlämna ärendet till Utbildningsnämnden utan eget
ställningstagande.

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.
Tjänsteinannaberedning
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.
A u 3/4

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Sören Forslund (M) föreslår att arbetsutskottet överlämnar ärendet till
Utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet
beslutar att bifalla detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

mm
É H

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Utbildningsnämndens arbetsutskott

17

2012-04-03

Unau § 37

Övriga frågor
Inbjudan till "En dag på Roden"
Ledningen för Rodengymnasiet har bjudit in Utbildningsnämndens
ledamöter att besöka Rodengymnasiets program och verksamheter
under en dag, den 17 april och/eller den 10 maj.
Separat inbjudan med program och ytterligare information har skickats
ut med e-post till nämndens ledamöter.
"Öppet hus"på Rodengymnasiet
Rodengymnasiet kommer att ha öppet hus för nya elever torsdagen den
3 maj kl. 14.00-19.00.
Rodengymnasiets organisation
Tf. förvaltningschefen och rektorförRodengymnasiet redogör muntligt
för förslag till ny organisationförRodengymnasiet. Ärendet kommer att
behandlas vid ett extra arbetsutskott den 16 april, och ett extra
nämndsammanträde den 2 maj.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

