SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

2012-09-04

Plats och tid

Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret
Estunavägen 12, Norrtälje kl 15.50-16.20

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, nämndsekreterare
Ulla-Britt Persdotter, tf. verksamhetschef för gymnasieskolan

Utses att justera

Ulrika Falk (S)

Justeringens
plats och tid

Barn- och utbildningskontoret
2012-09-06

1

Underskrift

Ulrika Falk (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Utbildningsnämndens arbetsutskott
2012-09-04

Datum för anslags
uppsättning

2012-09-07

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret
Estunavägen 14, Norrtälje

Underskrift
Agneta Brus
Utdragsbestyrkande

Datum för anslags
nedtagande

2012-10-01
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§71

Ändringar i föredragningslistan

§72

Val av justerare och tid för justering

§73

Delårsrapport 2 2012 för Utbildningsnämnden
Muntlig rapport

§74

§75

§76

§77

Justerandes sign

Detaljplan för fastigheterna Haren 2, Tullgården med flera i
Norrtälje stad
Yttrande till Kommunstyrelsen
Avtal för gemensam utvärdering av vuxenutbildningen i
Stockholms Län
Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län
Överenskommelse om verksamhetsförlagda inslag i internationella
studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår
Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms
Övriga frågor

Utdragsbestyrkande
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Unau § 71

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
Arbetsutskottet beslutar

Juslerandes sign

att

ärende 7) "Yttrande över promemoria om Grundskole- och
gymnasieutbildning vid Dammsdalskolan" utgår

att

efter ovanstående förändring godkänna

föredragningslistan.

Utdragsbestyrkande
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Unau § 72

Val 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 torsdagen den
6 september.

Utdragsbestyrkande
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Unau § 73

Ekonomisk månadsrapport för Utbildningsnämnden, muntlig rapport
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

tacka för rapporten.

Bakgrund
Enligt kommunen policy för budgetering och uppföljning ska
förvaltningarna månadsvis, med undantag av januari och juni,
rapportera det ekonomiska läget till nämnd.
Delårsrapport och verksamhetsberättelse ska lämnas två gånger per år,
efter april och augusti månad.
Au 4/9

Justerandes sign

Beslutande sammanträde
En muntlig redogörelse över preliminärt resultat och prognos per
augusti månad lämnas. En utförligare prognos lämnas vid nämndens
sammanträde 2012-09-25

Utdragsbestyrkande
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Dm-UN 11-229 214

Detaljplan för fastigheterna Haren 2, Tullgården
1 med flera i Norrtälje stad
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta
att

framföra till Kommunstyrelsen att Utbildningsnämnden
inte har något att invända mot utställningsförslaget 2012¬
05-30 gällande detaljplan för fastigheterna Haren 2,
Tullgården 1 med flera i Norrtälje stad.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-08-30
Kommunstyrelsekontorets utställningsförslag 2012-05-30
Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har upprättat utställningsförslag
avseende detaljplan för fastigheterna Haren 2, Tullgården 1 med
flera i Norrtälje stad.
Ovanstående planförslag är utställt för granskning under tiden 28
augusti till 25 september 2012. Kommunstyrelsen har 2012-08¬
24 anhållit om Utbildningsnämndens yttrande över förslaget.
Yttrandet ska vara Kommunstyrelsen tillhanda senast den 25
september.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012¬
08-30 för ärendet och föreslår Utbildningsnämnden besluta att
framföra till Kommunstyrelsen att Utbildningsnämnden inte har
något att invända mot utställningsförslaget 2012-05-30 gällande
detaljplan för fastigheterna Haren 2, Tullgården 1 med flera i
Norrtälje stad..

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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D m 12-172 614

Avtal för gemensam utvärdering av
vuxenutbildningen i Stockholms län
Rekommendation från Kommunförbundet
Stockholms Län
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta
att

delta i gemensam utvärdering av kvaliteten hos länets
vuxenutbildningssamordnare;

att

uppdra åt förvaltningschefen att underteckna avtalet med
värdkommunen Botkyrka kommun.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-08-27
Rekommendation från K S L inkl. avtalsförslag 2012-06-15
Bakgrund
Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) rekommenderar i
skrivelse daterad 2012-06-15 kommunerna i länet att besluta att
delta i gemensam utvärdering av kvaliteten hos länets vuxenutbildningsanordnare.
K S L har uppdrag att tillsammans med kommunerna skapa en
gemensam vuxenutbildningsregion. En del i detta är ett
gemensamt system för utvärdering av länets utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen såväl i egen regi som i
upphandlad verksamhet.
Tidplanen är att den gemensamma utvärderingen påböijas den 1 januari
2013
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-08-27 för
ärendet och föreslår Utbildningsnämnden besluta att delta i gemensam
utvärdering av kvaliteten hos länets vuxenutbildningssamordnare samt att
uppdra åt förvaltningschefen att underteckna avtalet med värdkommunen
Botkyrka kommun.

Juslerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 12-187 027

Rekommendation att teckna överenskommelse
om verksamhetsförlagda inslag i internationella
studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår
Rekommendation från Kommunförbundet
Stockholms Län
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta
att

teckna överenskommelse om verksamhetsförlagda inslag i
internationella studenters studiegångar samt inom
utbildningsvetenskapligt basår;

att

uppdra åt tf. förvaltningschefen att underteckna avtal med
Stockholms universitet.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-08-13
Rekommendation från K S L inkl. avtalsförslag 2012-06-15
Bakgrund
Kommunförbundet Stockholms Län rekommenderar i skrivelse
2012-06-15 länets kommuner att teckna överenskommelse om
verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters
studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår.
I samband med att samverkansavtalet om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen, V F U , tecknades mellan
länets kommuner och lärosäten, konstaterade även att parterna
har gemensamt intresse av att även övriga kategorier av
lärarstudenter ges fortsättningar och möjligheter till
verksamhetsförlagda inslag/fältstudier i sin utbildning.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012¬
08-13 för ärendet och föreslår Utbildningsnämnden besluta att
teckna överenskommelse om verksamhetsförlagda inslag i
internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår, samt att uppdra åt tf. förvaltningschefen att
underteckna avtal med Stockholms universitet.
Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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Unau § 77

Övriga frågor
Rodengymnasiets deltagande vid gymnasiemässan
Sören Forslund (M) frågar om Rodengymnasiets enheter kommer
att delta vid gymnasiemässan i Älvsjö i november.
Tf. verksamhetschefen för gymnasieskolan svarar att
Rodengymnasiets enheter kommer att delta vid gymnasiemässan,
och även planerat för öppet hus i december.

Juslerandes sign

Utdragsbestyrkande

