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2013-01-22
Unau § 1

Val av justerare och tid för justering
Beslut
Arbetsutskottet beslutar

Justerandes sign

att

utse Kristian Krassman (S) att tillsammans med ordföranden
justera dagens protokoll,

att

justeringen sker på Barn- och utbildningskontoret fredagen den
1 februari.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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2013-01-22
Unau § 2

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

Justerandes sign

godkänna

föredragningslistan.

Utdragsbestyrkande
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2013-01-22
Unau § 3

Dnr U N 12-274 042

Årsredovisning 2012 - Utbildningsnämndens
redovisning av verksamheten 2012
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

överlämna ärendet till Utbildningsnämnden utan eget
ställningstagande.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2013-01-15 inkl. verksamhetsberättelse 2012 för
Utbildningsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsberättelsen redogör bland annat för viktiga händelser
under året, måluppfyllelse, satsningar inför kommande verksamhetsår, samt ekonomiskt resultat.
Utbildningsnämndens verksamheter redovisar ett underskott på
6,0 mnkr för verksamhetsåret 2012.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret har upprättat förslag till verksamhetsberättelse för redovisning av Utbildningsnämndens verksamhet
2012, och föreslår Utbildningsnämnden besluta att godkänna
Utbildningsnämndens redovisning av verksamheten 2012, och
överlämna den till kommunstyrelsen.
Beslutande sammanträde
Yrkande
Ordförande Louise Branting (C) föreslår att arbetsutskottet överlämnar
ärendet till Utbildningsnämnden utan eget ställningstagande
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med ordförandes förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2013-01-22
Unau § 4

Dm-UN 12-009 026

Uppföljning av internkontrollplan 2012 för
Utbildningsnämnden
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta
att

godkänna uppföljningen av Utbildningsnämndens
internkontrollplan för 2012, och överlämna den till
kommunstyrelsen.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2013-01-15
Internkontrollplan för Utbildningsnämnden 2012
Sammanfattning av ärendet
Syftet med intern kontroll är att klarlägga om lagar och andra
föreskrifter samt kommunens mål och riktlinjer följs.
Nämnderna har ansvaret för den interna kontrollen inom
respektive verksamhetsområde. Nämndernas ansvar regleras i
kommunallagen (1991:900) 6 kap. 7 §.
Enligt Norrtälje kommuns reglemente för internkontroll av
ekonomi och verksamhet antaget av kommunfullmäktige
2001-12-19 § 52, ska nämnderna senast i samband med bokslutet
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen
inom nämnden till kommunstyrelsen,
Utbildningsnämnden antog 2012-04-24 § 40 internkontrollplan
för år 2012.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2013-01-15
för ärendet, och föreslår Utbildningsnämnden besluta att godkänna
uppföljningen av nämndens internkontrollplan för 2012, och överlämna
den till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2013-01-22
Unau § 5

D n r U N 13-013 026

Internkontrollplan för Utbildningsnämnden
2013
Beslut
Ai-betsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta
att

anta barn- och utbildningskontorets förslag till
internkontrollplan för 2013, med följande ändring:

att

kontrollmomentet inom kontroll området Rutiner för
uppföljning av introduktionsprogram under 2013 ska vara
att följa upp introduktionsprogrammen preparandutbildning och programinriktat individuellt val, för att se hur
många elever som går vidare till ett nationellt program
inom ett år.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2013-01-15 inkl. förslag till internkontrollplan
för Utbildningsnämnden 2013
Sammanfattning av ärendet
Syftet med intern kontroll är att klarlägga om lagar och andra
föreskrifter samt kommunens mål och riktlinjer följs.
Nämnderna har ansvaret för den interna kontrollen inom
respektive verksamhetsområde. Nämndernas ansvar regleras i
kommunallagen (1991:900) 6 kap. 7 §.
Enligt Norrtälje kommuns reglemente för internkontroll av
ekonomi och verksamhet antaget av kommunfullmäktige 2001¬
12-19 § 52, ska nämnderna varje år anta en särskild plan för
uppföljning av den interna kontrollen.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2013¬
01-15 för ärendet och föreslår Utbildningsnämnden besluta att
anta barn- och utbildningskontorets förslag till internkontrollplan
för 2013.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2013-01-22

Unau § 5 forts.
Beslutande sammanträde
Ändringsyrkande
Ordförande Louise Branting (C) föreslår att arbetsutskottet
beslutar i enlighet med barn- och utbildningskontorets förslag
med ändringen att kontrollmomentet under 2013 inom kontrollområdet Rutiner för uppföljning av introduktionsprogram ska
vara att följa upp introduktionsprogrammen preparandutbildning
och programinriktat individuellt val, för att se hur många elever
som går vidare till ett nationellt program inom ett år.
Ai-betsutskottet beslutar i enlighet med ordförandes förslag.

Justerandes sign

Utdragsb estyrkande
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2013-01-22
Dm-UN 12-291 612

Unau § 6

Erbjudande att teckna samverkansavtal
avseende gymnasiesärskolans nationella
program (GYS13)
Kommunförbundet

Stockholms län

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta
att

teckna samverkansavtal med kommunerna inom
Stockholms län med flera avseende gymnasiesärskolans nationella program från och med läsåret
2013/14;

att

uppdra åt förvaltningschefen att underteckna
avtalet.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2013-01-15
Missiv K S L daterat 2012-12-19
Sammanfattning av ärendet
Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) erbjuder i skrivelse daterad
2012-12-19 kommunerna i Stockholms län att teckna samverkansavtal
för den nya gymnasiesärskolan GYS13.
Den nya reformerade gymnasiesärskolan GYS13 böljar tillämpas
hösten 2013(skollagen kap. 18-19, lag 2012:109). I den nya
gymnasiesärskolan ska nio nationella program finnas.
Utbildningsnämnden beslutade 2012-09-25 § 102 om
programutbud vid Rodengymnasiets enheter årskurs 1 läsåret
2013/14. Beslutet innebär att Rodengymnasiet från och med
läsåret 2013/14 för elever i årskurs 1 endast erbjuder två
nationella program samt individuella program för elever som inte
kan följa undervisningen på nationella program.
Genom att teckna samverkansavtal med kommunerna i
Stockholms län säkerställer kommunen att eleverna far tillgång
till ett allsidigt utbud av utbildningsvägar med möjlighet att bli
mottagen på samma villkor, d.v.s. förstahandssökande inom
samverkansområdet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Unau § 6 forts.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2013-01-15
för ärendet och föreslår Utbildningsnämnden besluta att teckna
samverkansavtal med kommunerna inom Stockholms län med flera
avseende gymnasiesärskolans nationella program från och med läsåret
2013/14, samt att uppdra åt förvaltningschefen att underteckna avtalet.

Justerandes sign

Utdragsb estyrkande
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U N 13-007 214

Detaljplan för fastigheterna Tullen 6 med flera i
Norrtälje stad
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta
att

framföra till Kommunstyrelsen att Utbildningsnämnden
inte har något att invända mot samrådsförslaget
2012-11-21 gällande detaljplan för fastigheten Tullen 6
med flera i Norrtälje stad.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2013-01-17
Samrådsförslag 2012-11 -21
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret har upprättat samrådsförslag avseende
detaljplan för fastigheten Tullen 6 med flera i Norrtälje stad.
Förslaget är ute på samråd under tiden 14 december 2012 8 februari 2013. Kommunstyrelsen har 2012-12-14 anhållit om
Utbildningsnämndens yttrande över förslaget. Yttrandet ska vara
Kommunstyrelsen tillhanda senast den 8 februari.
Planens syfte är att möjliggöra ett uppförande av ett kontorsoch/eller flerbostadshus i anslutning till befintlig kontorsbyggnad
på fastigheten Tullen 6.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2013-01-17
för ärendet, och föreslår Utbildningsnämnden besluta att framföra till
Kommunstyrelsen att Utbildningsnämnden inte har något att invända
mot samrådsförslaget 2012-11-21 gällande detaljplan för fastigheten
Tullen 6 med flera i Norrtälje stad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2013-01-22
Unau § 8

Dnr U N 12-268 600

Remiss - Promemoria om Fritidspedagogers,
speciallärare och specialpedagogers behörighet att undervisa m.m.
Yttrande till Utbildningsdepartementet
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta
att

till Utbildningsdepartementet framföra att Utbildningsnämnden i Norrtälje kommun inte har något att invända
mot de förändringar i skollagen m.m. som föreslås i
remisspromemorian.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2013-01-15
Remisspromemoria 2012-11-30
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsdepartementet har i en remisspromemoria presenterat
ett förslag till ändrade bestämmelser i skollagen (2010:800) och
lagen (2010:801) om införande av skollagen gällande
fritidspedagogers, speciallärares och specialpedagogers
behörighet att undervisa m.m. Norrtälje kommun har bjudits in
att lämna synpunkter över förslaget.
De föreslagna förändringarna bedöms inte innebära några
negativa konsekvenser eller kostnader för huvudmännen.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2013-01-09 för
ärendet och föreslår Utbildningsnämnden att till Utbildningsdepartementet
framföra att Utbildningsnämnden inte har något att invända mot de
förändringar i skollagen m.m. som föreslås i remisspromemorian.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

