SAMMANTRADESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2013-09-03

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Plats och tid

Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret
Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.45

Beslutande

Louise Branting (C), ordförande
Ann Lewerentz (M), 1:e vice ordförande
Sören Forslund (M)
Sven-Olov Jansson (S)
Catharina Erdtman (S)

övriga deltagande

Äse Modin, förvaltningschef
Agneta Brus, nämndsekreterare
Heinz Glöckler, verksamhetschef för gymnasieskolan och vuxenutbildningen
Petra Jansson, controller §§ 41-44

Utses att justera

Catharina Erdtman (S)

Justeringens
plats och tid

Barn- och utbildningskontoret
2013-09-09

Underskrift

Sekreterare

Paragrafer 41-48
Agneta Brus

/jSJ^fllt^.Lt-

Ordförande
Louise Branting (C)'

y

Catharina Erdtman

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

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2013-09-03

Datum för anslags
uppsättning

2013-09-10

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret
Estunavägen 14, Norrtälje

Underskrift

Agneta Brus
Utdragsbestyrkande

Datum för anslags
nedtagande

2013-10-02
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Justerandes sign

§41

Val av justerare och tid för justering

§42

Ändringar i föredragningslistan

§ 43

Ekonomisk månadsrapport för Utbildningsnämnden
Juli 2013

§ 44

Delårsrapport 2 2013 för Utbildningsnämnden

§ 45

Överenskommelse om samverkan mellan kommuner i Stockholms
län gällande nyanlända, Kommunförbundet Stockholms län
Yttrande till kommunstyrelsen

§ 46

Förfrågan om nästa steg i skapandet av gemensam
vuxenutbildningsregion, Kommunförbundet Stockholms län

§ 47

Avveckling av undervisningslokaler vid Rodengymnasiet
Inriktningsbeslut

§ 48

Avveckling av undervisningslokaler vid Rodengymnasiet
Restaurang- och livsmedelsprogrammets lokaler
"Motormannen 1", Stockholmsvägen Norrtälje

Utdragsbestyrkande
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2013-09-03
U N A U § 41

Val av justerare och tid för justering
Beslut
Arbetsutskottet beslutar

Justerandes sign

att

utse Catharina Erdtman (S) att tillsammans med ordföranden
justera dagens protokoll,

att

justeringen sker på Barn- och utbildningskontoret måndagen den
9 september.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

. , ,

Sida

Sammanträdesdatum

KOMMUN
Utbildningsnämndens arbetsutskott

2013-09-03

U N A U § 42

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

komplettera föredragningslistan med nedanstående ärenden:
-

att

Justerandes sign

Avveckling av undervisningslokaler vid
Rodengymnasiet, Inriktningsbeslut
Avveckling av undervisningslokaler vid
Rodengymnasiet, Restaurang- och
livsmedelsprogrammets lokaler "Motormannen V\
Stockholmsvägen Norrtälje

efter ovanstående ändringar godkänna

föredragningslistan.

Utdragsbestyrkande
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U N 13-047 042

Ekonomisk månadsrapport för Utbildningsnämnden
Juli 2013
Beslut
Arbetsutskottet beslutar på delegation från Utbildningsnämnden
att

godkänna ekonomisk rapport för Utbildningsnämnden per juli
2013, och överlämna den till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-08-27 inklusive ekonomisk rapport per juli
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunen policy för budgetering och uppföljning ska
förvaltningarna månadsvis, med undantag av januari och juni,
rapportera det ekonomiska läget till nämnd.
Utbildningsnämnden redovisar för perioden ett överskott som främst
hänför sig till gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning,
uppdragsutbildning och förvaltningsreserv.
Ett antal åtgärder har vidtagits för att undvika och reducera underskott
inom egen regi och bedömningen är att nämnden kommer att redovisa
ett resultat inom budget.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2013-08-27
för ärendet och föreslår Utbildningsnämnden besluta att godkänna
ekonomisk rapport för Utbildningsnämnden per juli 2013, och
överlämna den till kommunstyrelsen.
Protokollet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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U N 13-085 042

Delårsrapport 2 2013 för Utbildningsnämnden
Muntlig rapport
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

tacka for rapporten.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunen policy for 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.
Beslutande sammanträde
Då det ekonomiska systemet ännu inte stängts kan inte någon detaljerad
redovisning för perioden lämnas.
Utförlig rapport kommer att presenteras vid nämndens sammanträde
den 24 september.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2013-09-03

U N A U § 45

Dnr U N 13-094 133

Överenskommelse om samverkan mellan
kommuner i Stockholms län gällande nyanlända
Kommunförbundet Stockholms Län
Yttrande till kommunstyrelsen
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta
att

att rekommendera kommunstyrelsen att anta den reviderade
Överenskommelse om samverkan mellan kommuner i
Stockholms län gällande nyanlända.

Beslutsunderlag
Rekommendation Kommunförbundet Stockholms Län 2013-06-05
Tjänsteutlåtande 2013-08-27
Sammanfattning av ärendet
Sedan 2009 har det funnits en överenskommelse mellan
kommunerna i Stockholms län om samverkan kring introduktion
m.m. av nyanlända. Under hösten 2012 gjorde K S L en uppföljning
av överenskommelsen som visade på vissa brister. Resultatet av
uppföljningen tillsammans med förändrat ansvar för kommunerna
till följd av att stora delar av ansvaret flyttades från kommunen till
Arbetsförmedlingen, resulterade i en revidering av dokumentet
Utbildningsnämnden har getts tillfälle att yttra sig till kommunstyrelsen över Kommunförbundet Stockholms Läns (KSL) rekommendation till kommunerna att anta den reviderade överenskommelsen om samverkan mellan kommuner i Stockholms län gällande
nyanlända.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2013-08¬
27 för ärendet, och föreslår Utbildningsnämnden besluta att
rekommendera kommunstyrelsen att anta den reviderade
Överenskommelse om samverkan mellan kommuner i Stockholms
län gällande nyanlända.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2013-09-03
U N A U § 46

Dnr U N 13-089 614

Förfrågan om nästa steg i skapandet av
gemensam vuxenutbildningsregion
Kommunförbundet Stockholms Län
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta
att

anta Barn- och utbildningskontorets förslag till yttrande daterat
2013-08-30 som nämndens eget yttrande och överlämna det till
Kommunförbundet Stockholms län.

Beslutsunderlag
Skrivelse Kommunförbundet Stockholms Län 2013-05-31
Tjänsteutlåtande 2013-09-02
Sammanfattning av ärendet
Arbetet med att skapa en gemensam vuxenutbildningsregion har pågått
sedan 2006/2007. Under 2012 uppdaterades handlingsplanen och målet
med gemensam vuxenutbildningsregion förtydligades:
-

Den studerande ska kunna studera i en kommun och bo i en
annan.
Hela utbudet av kurser och utbildningar blir gemensamt och
tillgängligt.
Gemensamma riktlinjer för sök- och antagningsprocessen.

Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) begär i skrivelse daterad
2013-05-31 (Dnr: KSL/12/0263-4) svar på hur kommunen anser att
arbetet med att skapa en gemensam vuxenutbildningsregion ska
fortsätta.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2013-09-02
för ärendet, och föreslår Utbildningsnämnden besluta att anta Barn- och
utbildningskontorets förslag till yttrande daterat 2013-08-30 som
nämndens eget yttrande och överlämna det till Kommunförbundet
Stockholms län.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2013-09-03
U N A U § 47

Dm-UN 13-128 610

Avveckling av undervisningslokaler vid
Rodengymnasiet - Inriktningsbeslut
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta
att

friställa lokalyta vid Rodengymnasiet motsvarande ca 1600 kvm
senast efter utgången av höstterminen 2016;

att

takten i lokalöveriämnande anpassas till antalet elever/och
program vid Rodengymnasiet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-09-03
Sammanfattning av ärendet
Enligt beslut i Utbildningsnämnden 2013-06-18 §§ 65-66 över
programutbud och inriktningar läsåret 2014/2015, samt mot bakgrund
av ett minskat elevunderlag de kommande åren finns behov av att se
över lokalanvändningen vid Rodengymnasiets olika enheter.
Kostnaderna för dessa inte fullt utnyttjade lokaler är betydande och
påverkar Rodengymnasiets budget negativt. Genom samläsningseffekter och bättre utnyttjande av lokaler kan ovanstående minskning av
iokalytor genomföras med bibehållen kvalitet i undervisningen, samt
med en bra lärande -och arbetsmiljö,
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2013-09-03
för ärendet, och föreslår Utbildningsnämnden besluta att friställa
lokalyta vid Rodengymnasiet motsvarande ca 1600 kvm senast efter
utgången av höstterminen 2016; samt att takten i lokalöverlämnande
anpassas till antalet elever/och program vid Rodengymnasiet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dm-13-129 610

Avveckling av undervisningslokaler Rodengymnasiet - Restaurang- och livsmedelsprogrammets lokaler, "Motormannen 1",
Stockholmsvägen, Norrtälje
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta
att

friställa Restaurang- och livsmedelsprogrammets lokaler på
Stockholmsvägen ("Motormannen 1") efter utgången av
vårterminen 2014.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-09-03
Sammanfattning av ärendet
Elevunderlaget för restaurang- och livsmedelsprogrammet är idag
vikande, och uppgår läsåret 2013/14 till endast 38 elever fördelat på
årskurs 2 och 3. Enligt beslut i nämnden 2013-06-18 § 65 kommer
restaurang- och livsmedelsprogrammet inte att ingå i utbildningsutbudet vid Rodengymnasiet läsåret 2014/2015. Det finns därmed
behov av att se över lokalanvändningen.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2013-09-03
för ärendet, och föreslår Utbildningsnämnden besluta att friställa
Restaurang- och livsmedelsprogrammets lokaler på Stockholmsvägen
("Motormannen 1") efter utgången av vårterminen 2014.

Juslerandes sign

Utdragsbestyrkande

