SAMMANTRADESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2012-10-02

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Plats och tid

Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret
Estunavägen 12, Norrtälje kl. 16.00-16.25

Beslutande

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

övriga deltagande

Ulla-Britt Persdotter, tf. verksamhetschef för gymnasieskolan
Agneta Brus, nämndsekreterare
Catarina Lindén, förvaltningsekonom § 80

Utses att justera

Måns Nilsson (S)

Justeringens
plats och tid

Barn- och utbildningskontoret
2012-10-02
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Agneta Brus
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Paragrafer 78-82
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Louise Branting (£
Justerande
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Måns Nilsson (S)

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

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2012-10-02

Datum för anslags
uppsättning

2012-10-03

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret
Estunavägen 14, Norrtälje

Underskrift
Agneta Brus
Utdragsbestyrkande

Datumföranslags
nedtagande
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Ändringar i föredragningslistan

§ 79

Val av justerare och tid för justering

§ 80

Ekonomisk månadsrapport för Utbildningsnämnden
Muntlig rapport

§81

Motion om hur man kan bekämpa barnfattigdom

§ 82

Övriga frågor
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Unau § 78

Ändringar i föredragningslistan
Inga Övriga beslutsärenden är anmälda.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

Juste rändes sign

godkänna dagordningen.

Utdragsbestyrkande
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Unau § 79

Val av justerare och tid för justering
Beslut
Arbetsutskottet beslutar

Justerandes sign

att

utse Måns Nilsson (S) att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll,

att

justeringen sker på Barn- och utbildningskontoret tisdagen den 2
oktober.

Utdrag sbestyrkande
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Dnr U N 12-194 042

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 ska lämnas två gånger per år, efter april och augusti
månad.
Beslutande sammanträde
Förvaltningsekonomen redogör för preliminärt resultat och prognos
som visar på ett underskott på ca 600 tkr. Då det ekonomiska systemet
ännu inte stängts kan inte någon detaljerad redovisning lämnas.
Utförlig rapport kommer att lämnas vid nämndens sammanträde
2012-10-23.
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Utdragsbestyrkande
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Dnr U N 12-159 751

Motion om hur man kan bekämpa barnfattigdom
Yttrande till kommunstyrelsen
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta
att

till kommunstyrelsen framföra att motionärens Önskemål i
huvudsak redan är tillgodosedda inom Utbildningsnämndens
verksamhetsområde.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-09-20
Motion 2011-05-05
Bakgrund
Elisabeth Björk (S) har vid fullmäktige 2011-06-20 länmat en
motion om hur man kan bekämpa barnfattigdom.
Motionen har 2012-08-27 överlämnats till Utbildningsnämnden
för yttrande.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse 2012-09-20 för
ärendet och föreslår Utbildningsnämnden besluta att till kommunstyrelsen framföra att motionärens Önskemål i huvudsak redan är
tillgodosedda inom Utbildningsnämndens verksamhetsområde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Unau § 82

Övriga frågor
Organisatoriska konsekvenser av Gymnasiereformen 2011
Tf. verksamhetschefen för gymnasieskolan redogör för Statskontorets
rapport "Organisatoriska konsekvenser av Gymnasiereformen 2011".
En av slutsatserna i rapporten är att det är svårt att dra några säkra
slutsatser av effekterna då det har gått för kort tid sedan reformen
infördes. Dessutom har reformen genomförts i en tid då gymnasieskolan
står inför andra större förändringar vad gäller vikande elevunderlag,
förändrat sökmönster m.m.
Programråd
Ordförande Louise Branting (C) föreslår att inbjudningar till
programråd skickas ut tidigare och delges nämnden så att fler ledamöter
har möjlighet att delta vid programråden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

