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Sammanträdesdatum

KOMMUN
Utbildningsnämndens arbetsutskott

2013-05-21

Plats och tid

Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret
Estunavägen 12, Norrtälje kl. 16.15-16.45

Beslutande

Louise Branting (C), ordförande
Ann Lewerentz (M), 1:e vice ordförande
Sören Forslund (M)
Kristian Krassman (S) 2:e vice ordförande
Catharina Erdtman (S)

övriga deltagande

Ase Mod in, ^förvaltning sch ef
Agneta Brus, nämndsekreterare
Heinz Glöckler, verksamhetschef för gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Utses att justera

Kristian Krassman (S)

Justeringens
plats och tid

Barn- och utbildningskontoret
2013-05-29^

Underskrift

Sekreterare

Paragrafer 28-30
Agneta Brus

Ordförande
Louise Branjing (C)
Justerande
Kristian Krassman (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Datum för anslags
uppsättning
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Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret
Estunavägen 14, Norrtälje

Underskrift

t :

Agneta Brus
Utdragsbestyrkande

Datum för anslags
nedtagande

2013-06-24"
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Justerandes sign

§ 28

Val av justerare och tid för justering

§ 29

Ändringar i föredragningslistan

§ 30

Överenskommelse om gemensamma tilläggsbelopp inom
gymnasieskolan
Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län

Utdragsbestyrkande
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U N A U § 28
Val av justerare o c h tid f ö r 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 onsdagen den
29 maj.

Utdragsbestyrkande
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U N A U § 29

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

följande ärenden utgår från föredragningslistan och behandlas vid
ett extra arbetsutskott den 3 juni:

Ärende 3
Ärende 4
Ärende 5
Ärende 6
att

Justerandes sign

Verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 2014/16
Programutbud vid Rodengymnasiets enheter årskurs
läsåret 2014/15 - Gymnasieskolan
Programutbud vid Rodengymnasiets enheter årskurs 1
2014/15 - Gymnasiesärskolan
Rodengymnasiets organisation från läsåret 2013/14

efter ovanstående ändringar godkänna

föredragningslistan.

Utdragsbestyrkande
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U N A U § 30
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Dnr U N 13-064 612

Överenskommelse om gemensamma tilläggsbelopp inom gymnasieskolan
Rekommendation från Kommunförbundet
Stockholms län
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta
att

föreslå kommunstyrelsen att teckna överenskommelse om
gemensamma tilläggsbelopp för gymnasieskolan i enlighet med
rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län
2013-03-21.

Sammanfattning av ärendet
Skollagen anger att tilläggsbelopp ska lämnas för elever med ett
omfattande behov av särskilt stöd och för modersmålsundervisning.
Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) har tagit fram ett förslag till
gemensamma tilläggsbelopp inom gymnasieskolan. K S L rekommenderar kommunerna att så snart som möjligt anta Överenskommelsen.
Förslaget innebär att kommunen:
-

-

tillämpar de gemensamma riktlinjerna för bedömning av
tilläggsbelopp för extraordinärt stöd inom gymnasieskolan, och
den föreslagna modellen för nivåindelning av stödbehov och
ersättningsbelopp;
tillämpar den föreslagna beräkningsmodellen och prissättningen
av ersättningen för modersmålsundervisningen;
använder ungdoms- och elevdatabasen UEDB för administration
av ersättningen/tilläggsbelopp både för extraordinärt stöd och
för modersmålsundervisning.

Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2013-05-13
för ärendet och föreslår Utbildningsnämnden föreslå kommunstyrelsen
att teckna överenskommelse om gemensamma tilläggsbelopp för
gymnasieskolan i enlighet med rekommendation från
Kommunförbundet Stockholms län 2013-03-21.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

