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§ 50

Ändringar i föredragningslistan

§51

Ekonomisk månadsrapport för Utbildningsnämnden
September 2013

§ 52

Sammanträdestider 2014 för Utbildningsnämnden

§ 53

Antal platser för antagning till årskurs 1 vid
Rodengymnasiets enheter läsåret 2014/15

§ 54

Uppföljning av tidigare granskning avseende styrning och
ledning av gymnasieskolan - Rodengymnasiet
Yttrande till kommunrevisionen
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U N A U § 49

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
25 oktober.

Utdragsbestyrkande
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U N A U § 50

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

Justerandes sign

godkänna

föredragningslistan.

Utdragsbestyrkande
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U N 13-047 042

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

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-10-11 inkl. ekonomisk rapport per september
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 reducera underskott inom egen regi och bedömningen är att
nämnden vid årets slut kommer att redovisa ert sammanlagt överskott
på ca 7,5 mnkr för 2013.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i tjänsteutlåtande daterat
2013-10-11 för ärendet, och föreslår Utbildningsnämnden besluta att
godkänna ekonomisk rapport per september 2013 för Utbildningsnämnden, och överlämna den till kommunstyrelsen.
Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordförande Louise Branting (C) frågar om arbetsutskottet kan besluta
enligt Barn- och utbildningskontorets förslag och finner att
arbetsutskottet säger ja.
Protokollet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkando
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D m U N 13-138 006

Sammanträdesdagar 2014 för Utbildningsnämnden
Beslut
Arbets utskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta
att

fastställa nedanstående sammanträdesdagar 2014 för
Utbildningsnämnden:

Arbetsutskott

Nämnd

4 februari
25 mars
29 april
20 maj
12 augusti
23 september
14 oktober
25 november

18 februari
8 april
13 maj
3 juni
26 augusti
7 oktober
28 oktober
9 december

Arbetsutskottets sammanträden för antagning till
gymnasieskolan:
Datum
16 april
25 juni

Antagningsnämnd
Preliminär antagning
Slutlig antagning

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-10-10
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden ska fastställa sammanträdesdagar för 2014
för nämnd och arbetsutskott, samt för arbetsutskottets
sammanträden för antagning till gymnasieskolan.
Förslaget har utarbetats utifrån Kommunstyrelsekontorets
anvisningar.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret har upprättat förslag till
sammanträdesdagar för Utbildningsnämnden 2014, och föreslår
Utbildningsnämnden att fastställa dessa.
Justerandes sign

Utdragsbestyrka n de
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Antal platser för antagning till årskurs 1 vid
Rodengymnasiets enheter läsåret 2014/15
Socialdemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta
att

fastställa antal platser för antagning till årskurs 1 vid Rodengymnasiets enheter läsåret 2014/2015 enligt nedanstående tabell;

att

en översyn av gymnasieorganisationen genomförs omedelbart
efter den första ansökningsperiodens utgång för att fastställa att
alla program fått tillräckligt många sökanden;

att

delegera till arbetsutskottet att omedelbart efter den första
ansökningsperiodens utgång besluta om en eventuell utökning
av antalet platser inom enskilda program, om förutsättningar
finns att genomföra utökningen inom budgetram.

Bygg- och anläggning
El- och energi
Ekonomi
Fordon- och transport
Handel- och administration
Naturvetenskap
Samhällsvetenskap
Teknik
Vård och omsorg
Summa platser

Antal
platser
2014/
2015
25/10
25/5
32
35/15
25/10
32
60
32
15/5
281/45

Individuellt alternativ (plan)
Språkintroduktion (plan)

20
20

Program

1

Antal
antagna
elever
2013/2014
20/12
24/5
30
37/21
20/5
32
50
33
14
260/43

Beslut
platser
2013/2014
54
42
34
57
32
32
34
34
20
339

17
21

Angivet antal avser 25 platser på nationelit program och 10 platser på introduktionsprogram
Justerandes sign

pb

A/

Utdragsbestyrkande
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U N A U § 53 forts.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-10-10
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden ska inför varje läsår fastställa antalet platser
vid de olika gymnasieprogrammen vid Rodengymnasiets enheter.
Organisationen ska vara fastställd innan ansökningsperioden till
gymnasieskolans årskurs 1 påböijas.
Utbildningsnämnden beslutade den 18 juni 2013 § 65 vilka
program och inriktningar som ska erbjudas vid Rodengymnasiets
enheter läsåret 2014/2015. Mot bakgrund av ett minskat elevunderlag de kommande åren finns behov av att anpassa antalet
utbildningsplatser Prognosen utgår ifrån en total minskning av
antalet elever enligt befolkningsstatistiken och befintliga elever i
årskurs 9 i Norrtälje kommun. Den bygger även på att andelen
elever som söker till Rodengymnasiet är oförändrad.
Eventuella förändringar av programutbud och/eller antalet platser
som kan behöva göras efter den första ansökningsperiodens
utgång måste preliminärt fattas före den 11 april 2014. Den
preliminära antagningen beräknas äga rum den 16 april.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i tjänsteutlåtande daterat
2013-10-10 för ärendet, och föreslår Utbildningsnämnden besluta
att fastställa antal platser för antagning till årskurs 1 vid Rodengymnasiets enheter läsåret 2014/2015 enligt tabell; att en Översyn
av gymnasieorganisationen genomfors omedelbart efter den
första ansökningsperiodens utgång för att fastställa att alla
program fatt tillräckligt många sökanden; samt att delegera till
arbetsutskottet att omedelbart efter den första ansökningsperiodens utgång besluta om en eventuell utökning av antalet
platser inom enskilda program, om förutsättningar finns att
genomföra utökningen inom budgetram.
Beslutande sammanträde
Kristian Krassman(S) meddelar att Socialdemokraternas
ledamöter inte deltar i beslutet, men avser att återkomma med
ställningstagande till Utbildningsnämndens sammanträde den 19
november.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dm-UN 12-016 007

Uppföljning av tidigare granskning avseende
styrning och ledning av gymnasieskolan Rodengymnasiet
Yttrande till kommunrevisionen
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

uppdra åt Barn- och utbildningskontoret att utarbeta
förslag till yttrande över kommunrevisorernas rapport;

att

ärendet behandlas på arbetsutskott den 19 november, inför
Utbildningsnämnden samma datum.

Beslutsunderlag
Rapport Kommunrevisionen/KPMG 2013-09-11
Sammanfattning av ärendet
K P M G hade våren 2012 i uppdrag av Norrtäljes kommuns revisorer
att granska Utbildningsnämndens beredskap för att på ett effektivt
sätt klara kommande stora förändringsarbeten. Uppdraget var att
beskriva och analysera hur kommunen hanterar, planerar och
dimensionerar sin gymnasieverksamhet mot bakgrund av minskande
elevunderlag och ett växande gymnasieutbud, parallellt med
implementering av nya gymnasieskolan G y l 1.
K P M G har under hösten 2013 fatt ett nytt uppdrag att genomföra en
uppföljning av den tidigare granskningen. Syftet har varit att bedöma
om och hur åtgärder genomförts, och om tidigare iakttagelser
fortfarande är aktuella.
Sammantaget anger den nu föreliggande rapporten att klart positiva
förändringar har ägt rum alternativt planeras att äga rum. För flera
förbättringsområden återstår dock ett nödvändigt och långsiktigt
utvecklingsarbete.
Utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna yttrande över
rapporten senast den 30 november 2013.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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U N A U § 54 forts.
Beslutande sammanträde
Förvaltningschefen och verksamhetschefen för gymnasieskolan
redogör muntligt för ärendet.
Yrkanden
Ordförande Louise Branting föreslår att Barn- och utbildningskontoret far i uppdrag att utarbeta förslag till yttrande över
kommunrevisorernas rapport, och att ärendet behandlas på
tidigarelagt arbetsutskott den 19 november, inför Utbildningsnämnden samma datum.
Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt förslaget och
finner att arbetsutskottet säger ja.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

