SAMMANTRADESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2012-02-07

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Plats och tid

Sammanträdesrum Skonaren, N K V
Astrid Lindgrens gata 2, Norrtälje kl 15.00-16.15

Beslutande

Louise Branting (C), ordförande
Ann Lewerentz (M), 1:e vice ordförande
Sören Forslund (M)
Ulrika Falk (S), 2:e vice ordförande
Måns Nilsson (S)

övriga deltagande

Åse Modin, tf. förvaltningschef
Agneta Brus, sekreterare
ingrid Letsjö, utvecklingsledare
Ulla-Britt Persdotter, rektor
Madelene Fredriksson, ekonomichef

Utses att justera

Ulrika Falk (S)

Justeringens
plats och tid

Barn- och utbildningskontoret
2012-02-09

Underskrift

Sekreterare

Paragrafer 11-17
Agneta Brus

Ordförande

..^^Cc^.^.tri.
Louise Branting ( C ) /

Justerande
Ulrika Falk (S)

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

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2012-02-07

Datum för anslags
uppsättning

2012-02-10

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret
Estunavägen 14, Norrtälje

Underskrift
Utdragsbestyrkande

Datum för anslags
nedtagande

2012-03-05

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanlrädesdatum

2012-02-07

2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Justerandes sign

i o4

§ 11
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Unau§ 11
A n m ä l a n av ö v r i g a 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
Arbetsutskottet beslutar
att

efter komplettering med nedanstående beslutsärenden
godkänna dagordningen.
a)
b)

Justerandes sign
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Uppföljning av internkontrollplan 2011 för
Utbildningsnämnden
Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och
Norrtälje kommun avseende gymnasieskolan
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Unau § 12
V a l av justerare och tid för justering
Beslut
Arbetsutskottet beslutar

Justerandes sign

13

(Ujf

att

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

att

justeringen sker på Barn- och utbildningskontoret torsdagen den
9 februari 2012.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
I V

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

,

Sida

Sammanträdesdatum

KOMMUN
Utbildningsnämndens arbetsutskott

2012-02-07

Unau§ 13
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Å r s r e d o v i s n i n g 2011 for U t b i l d n i n g s n ä m n d e n
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att
överlämna ärendet till Utbildningsnämnden utan eget
ställningstagande.
Bakgrund
Barn- och utbildningskontorets förslag till redovisning av
verksamheten för 2011 föreligger. Materialet redogör bland
annat för nämndens verksamheter, måluppfyllelse, satsningar
och förändringar, samt ger kommentarer till den ekonomiska
rapporten för 2011.

A u 7/2

Beslutande sammanträde
Förvaltningen redogör för det huvudsakliga innehållet i verksamhetsberättelsen, d.v.s. måluppfyllelse, ekonomiskt resultat, samt viktiga
händelser under året och framtidsutsikter.
Ordförande Louise Branting (C) föreslår att ärendet överlämnas till
Utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.
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Dnr 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
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

hänskjuta ärendet till Utbildningsnämndens sammanträde
2012-04-24.

Bakgrund
Varje resultatansvarig nämnd har ansvar tor att utforma och genomföra
den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområden.
Förutom de egna områden som nämnden beslutar om har
kommunstyrelsen 2012-01-30 beslutat att följande
internkontrollpunkter ska finnas med i nämndernas internkontrollplan:
Undersöka om:
- det finns rutiner för hur verksamhetsplanens mål ska följas upp,
- det finns rutiner för att säkerställa att beslut verkställs på alla
nivåer i organisationen,
- det finns rutiner för att säkerställa att lagar som styr
verksamheten följs.
Kommunstyrelsen uppdrog samtidigt till respektive nämnd att fastställa
prioriteringsordning inom respektive internkontrollpunkt enligt ovan.

U N 31/1

Politikerberedning
Utbildningsnämnden beslutade 2012-01-31 § 6 att anta kommunstyrelsens internkontrollpunkter för år 2012 som sina egna, och uppdrog
åt förvaltningen att till nämndens sammanträde 2012-03-06 lämna
förslag till internkontrollplanförår 2012 där antagna kontrollpunkter
konkretiseras. Utbildningsnämnden beslutade vidare att anta följande
kontrollpunkter:
-

-

Justerandes sign

att undersöka om det finns rutiner för att säkerställa att beslut
om att bevilja elever ett fjärde år följer förordningens krav,
oavsett huvudman;
att undersöka om det finns rutiner för uppföljning av elever som
gör avhopp och programbyten, oavsett huvudman.
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Dm-UN 11-123 026

U p p f ö l j n i n g av internkontrollplan 2011 för
Utbildningsnämnden
Beslut
Arbetsutskottet förestår Utbildningsnämnden besluta
att

godkänna rapporten och överlämna den till kommunstyrelsen

att

2011 års kontrollpunkter kvarstår i Utbildningsnämndens
internkontrollplan för 2012 i syfte att följa upp föreslagna
förbättringsåtgärder.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-02-06
Bakgrund
Enligt kommunens Reglemente för internkontroll av ekonomi och
verksamhet har varje resultatansvarig nämnd ansvar för att
utforma och genomföra den interna kontrollen inom nämndens
verksamhetsområde.
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska senast i
samband med bokslutet rapporteras till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
För år 2011 fastställdes följande två kontrollområden för
utbildningsnämndens ansvarsområde:
-

Rutiner för utbetalning av bidrag/peng till skolor
Rutiner för utbetalning av inackorderingsbidrag till
gymnasieelever

Kontrollrapporter har upprättats av kontrollansvarig. Där framgår
att rutinbeskrivningar finns, att rutiner fungerar enligt rutinbeskrivningen, men att dessa behöver utvecklas. Det gäller såväl
utbetalning av bidrag/peng, som inackorderingsbidrag.
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Dm-11-010 612

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och N o r r t ä l j e
kommun avseende gymnasieskola
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta
att
avtal om samverkan upprättas mellan Norrtälje kommun och
Uppsala kommun avseende gymnasieskolans år 1, 2 och 3 för de
program och de inriktningar inom Estetiska programmet som inte
anordnas vid Rodengymnasiet.
att

delegera till tf förvaltningschefen att underteckna avtalet.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-02-03
Bakgrund
Inför budgetåret 2012 har Uppsala kommun meddelat att min vill
omförhandla det nu gällande samverkansavtalet med Norrtälje
kommun.
Samverkansavtalet 2011 omfattades av: Estetiska programmets
inriktningar dans och teater, Humanistiska programmet,
Naturbruksprogrammet, V V S - och fastighetsprogrammet samt
sökande från Norrtälje som antogs till NIU (nationellt godkänd
idrottslig utbildning). Detta var då program som inte Norrtälje
kommuns gymnasieskolor erbjöd. När det avtalet tecknades var
Häverögymnasiet en kommunal gymnasieskola och därför fanns
inte Hantverks- och Industritekniska programmet med i avtalet.
För Norrtälje kommun är det viktigt att elever som söker
utbildningar i Uppsala som inte kommunens egen gymnasieskola
kan erbjuda tas emot som förstahandssökande på de nationella
program och inriktningar som redovisas i bilaga 1 nedan.
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Bilaga 1 till samverkansavtal
Avtalet avser för sökande från Uppsala kommun samtliga utbildningar i
Norrtälje kommun.
Avtalet avser för sökande från Norrtälje kommun nedanstående
utbildningar i Uppsala kommun.

Program

In riktn ing

1 Estetiska programmet

Dans
Teater

2 Hantverksprogrammet
3 Humanistiska programmet
4 Industritekniska programmet
5 Naturbruksprogrammet
6 V V S - och fastighetsprogrammet
För sökande från Norrtälje som antagits till NIU (nationellt godkänd
idrottslig utbildning) i Uppsala avser avtalet samtliga nationella
program i Uppsala.
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Unau § 17
Övriga frågor
Granskning av gymnasieskolan
K P M G liar av Norrtälje kommuns revisorer haft i uppdrag att granska
Utbildningsnämndens beredskap för att kunna på ett effektivt sätt klara
kommande stora förändringsarbeten. Revisorernas rapport är nu klar,
och revisionen har begärt yttrande över rapporten senast 2012-04-15.
Revisionsrapporten och yttrandet över densamma kommer att behandlas
vid Utbildningsnämndens sammanträde 2012-03-26.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

