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Agneta Brus
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§55

Val av justerare och tid för justering

§56

Ändringar i föredragningslistan

§57

Ekonomisk månadsrapport för Utbildningsnämnden
Oktober 2013

§58

Uppföljning av tidigare granskning avseende styrning och
ledning av gymnasieskolan - Rodengymnasiet
Yttrande till kommunrevisionen

§59

Tidplan för antagning till gymnasieskolan läsåret 2014/15

§60

Ändringsvalsperiod för om- och nyval vid antagning till
gymnasieskolan läsåret 2014/15

§61

Beslut efter riktad tillsyn av Norrtälje kommun inom området
rätten till modersmålsundervisning i nationella
minoritetsspråk i gymnasieskolan
Föreläggande från Sko/inspektionen

§62

Beslut efter kvalitetsgranskning av introduktionsprogrammen
individuellt alternativ och yrkesintroduktion vid Rodens
yrkesgymnasium i Norrtälje kommun
Yttrande till Skolinspektionen

§63

Uppföljning av SFI-verksamheten i Norrtälje kommun,
kvalitetsredovisning
Uppdrag för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning (NKV)

§64
Interkontrollplan 2013 - Uppföljning av nämndens beslut
§65
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U N A U § 55

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
29 november.

Utdragsbestyrkande
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U N A U § 56

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

Justerandes sign

godkänna

föredragningslistan.

Utdragsbestyrkande
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U N A U § 57

U N 13-047 042

Ekonomisk månadsrapport för Utbildningsnämnden, Oktober 2013
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta
att

godkänna ekonomisk månadsrapport för Utbildningsnämnden
per oktober 2013, och överlämna den till kommunstyrelsen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-11-12 inkl. ekonomisk rapport per oktober 2013
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens policy för 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.
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 totalt kommer att redovisa ett mindre överskott.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret har upprättat ekonomisk rapport per
oktober 2013, och föreslår Utbildningsnämnden besluta att godkämia
ekonomisk månadsrapport för Utbildningsnämnden per oktober 2013,
och Överlämna den till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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U N A U § 58

U N 12-016 007

Uppföljning av tidigare granskning avseende
styrning och ledning av gymnasieskolan ™
Rodengymnasiet, Yttrande till kommunrevisionen
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta
att

anta Barn- och utbildningskontorets yttrande som sitt eget, och
överlämna det till kommunrevisionen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-10-25
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 l .
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. Uppföljning görs inom tidigare identifierade
förbättringsområden avseende planering och framförhållning, otydlighet
i organisation, helhetssyn, kvalitetsarbete och förtroendeskapande
åtgärder.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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U N A U § 58 forts.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2013-10-25
för ärendet, och föreslår Utbildningsnämnden besluta anta Barn- och
utbildningskontorets yttrande som sitt eget, och överlämna det till
kommunrevisionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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U N A U § 59

9

Dm-UN 13-146 615

Tidpfan för antagning till gymnasieskolan läsåret
2014/15
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta
att

godkänna antagningskansliets förslag till tidplan för antagning
till gymnasieskolan läsåret 2014/15.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-11-12
Antagningskansliets förslag till tidplan 2013-10-30
Sammanfattning av ärendet
Bestämmelser om behörighet, mottagande och antagning till gymnasieskolan återfinns i skollagen (2010:800) samt gymnasieförordningen
(2010:2039).
Enligt gymnasieförordningen ska huvudmannen efter urval av de
sökande preliminärt besluta om antagning. Beslutet ska fattas senast i
början av vårterminen närmast före utbildningens start. Det slutliga
beslutet om antagning ska fattas före den 1 juli det år utbildningen ska
starta.
Utöver ovanstående bestämmelse ska huvudmannen besluta om tidplan,
detta för att säkerställa att elevernas rättigheter att söka utbildning ska
kunna upprätthållas. Det krävs en omfattande samverkan mellan
elevernas hemkommuner och huvudmän för gymnasieskolan, vilket
förutsätter en enhetlig tidplan för arbetet.
Antagningskansliet har upprättat förslag till tidplan utifrån Sveriges
kommuner och Landstings (SKL) anvisningar och i samråd med länets
antagningskanslier.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i tjänsteutlåtande 2013-11-12 för
ärendet, och föreslår Utbildningsnämnden besluta att godkänna
antagningskansliets förslag till tidplan för antagning till gymnasieskolan
läsåret 2014/15.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 13-145 615

Ändringsvalsperiod vid antagning till
gymnasieskolan läsåret 2014/15
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta
att

tillämpa om- och nyval till och med 2014-05-15 vid antagningen
till gymnasieskolan läsåret 2014/15.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-11-12
Sammanfattning av ärendet
Bestämmelser om behörighet, mottagande och antagning till
gymnasieskolan återfinns i skollagen (2010:800) samt
gymnasieförordningen (2010:2039).
Om en sökande ska ha möjlighet att efter det preliminära antagningsbeskedet göra om-/nyval eller inte avgörs lokalt eller eventuellt
regionalt, likaså hur det ska ske och vilka tider som ska gälla. Om
huvudmannen tillåter att ändringar görs i den ursprungliga ansökan har
man formellt sett förlängt ansökningstiden. Några villkor för att fa göra
sådant om- och nyval/ändringsval får inte uppsättas. Både sökande och
avlämnande skola ska informeras om vad som gäller.
Antagningskanslierna i Stockholms län har enats om att föreslå att om»
och nyval ska tillämpas vid antagningen till gymnasieskolan läsåret
2014/15. Perioden föreslås pågå till och med 2014-05-15.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i tjänsteutlåtande daterat 2013¬
11-12 för ärendet, och föreslår Utbildningsnämnden besluta att tillämpa
om- och nyval till och med 2014-05-15 vid antagningen till
gymnasieskolan läsåret 2014/15.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dm-UN 13-133 616

Beslut efter riktad tillsyn av Norrtälje kommun inom
området rätten till modersmålsundervisning i
nationella minoritetsspråk i gymnasieskolan
Föreläggande från Skolinspektlonen
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

överlämna ärendet till Utbildningsnämnden utan eget
ställningstagande.

Beslutsunderlag
Skolinspektionens beslut 2013-10-11
Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen har under hösten 2013 genomfört en riktad tillsyn för
att granska om och hur Norrtälje kommun fullgör sina skyldigheter att
erbjuda och anordna modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk i gymnasieskolan.
A v tillsynen framgår att Norrtälje kommun anordnar modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk i enlighet med de krav som
författningarna ställer. Däremot finner Skolinspektionen att kommunen
inte erbjuder modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk i
gymnasieskolan i enlighet med de krav som författningarna ställer, då
det finns brister i den information som ges bl.a. på kommunens
webbsida.
Skolinspektionen förelägger i beslut daterat 2013-10-11 Norrtälje
kommun att se till att modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk erbjuds de elever som har en vårdnadshavare med ett nationellt
minoritetsspråk som modersmål och som har goda kunskaper i språket.
Beslutande sammanträde
Verksamhetschefen för gymnasieskolan redogör muntligt för ärendet.
Yrkande
Ordförande Louise Branting (C) föreslår att ärendet överlämnas till
Utbildningsnämnden utan eget ställningstagande. Arbetsutskottet
bifaller förslaget.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dm-UN 12-252 612

Beslut efter kvalitetsgranskning av utbildningen på
introduktionsprogrammen individuellt alternativ
och yrkesintroduktion vid Rodens Yrkesgymnasium
Yttrande til! Skolinspektionen (Dnr 40-2011:6487)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta
att

anta Barn- och utbildningskontorets yttrande som sitt eget, och
överlämna det till Skolinspektionen.

Beslutsunderlag
Skolinspektionens rapport 2013-08-28
Skolinspektionens beslut 2013-08-28
Tjänsteutlåtande 2013-11-12
Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen har under våren 2013 genomfört en kvalitetsgranskning av utbildningen på introduktionsprogrammen individuellt
alternativ och yrkesintroduktion vid Rodens Yrkesgymnasium.
Efter genomförd granskning har Skolinspektionen redovisat sina
iakttagelser, analyser och bedömningar i en rapport, och fattat beslut i
ärendet. I syfte att höja verksamhetens kvalitet bedömer
Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete behöver inledas inom
följande områden:
-

-

Rektorn behöver utveckla utbildningen så att den utformas från
elevernas förutsättningar, behov och framtidsplaner.
Rektorn behöver utveckla skolans arbete med stödjande och
motiverande insatser samt säkerställa att de elever som är i
behov av sådana insatser får det.
Rektorn behöver se till att undervisningen varieras och anpassas
till elevernas olika behov och intressen för att på så sätt stärka
elevernas motivation att nå utbildningsmålen.

Utbildningsnämnden ska senast den 28 februari 2014 redovisa till
Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits eller planerats utifrån de
utvecklingsområden som myndigheten identifierat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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U N A U § 62
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i tjänsteutlåtande daterat 2013¬
11 -12 för ärendet, och föreslår Utbildningsnämnden besluta att anta
Barn- och utbildningskontorets yttrande som sitt eget, och överlämna
det till Skolinspektionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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U N A U § 63

14

Dnr U N 13-150 616

Uppföljning av SFI-verksamheten i Norrtälje
kommun
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta
att

ta del av kvalitetsredovisningen, och lägga den till handlingarna;

att

uppdra åt Barn- och utbildningskontoret att säkerställa att
verksamheten uppfyller fastställda kvalitetskrav enligt avtal.

Beslutsunderlag
Kvalitetsredovisning, Norrtälje SFI, Utbildningsborgen A B 2013/14
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsborgen A B bedriver sedan 2011 undervisning i Svenska för
invandrare (SFI) i Norrtälje kommun.
Utbildningsborgen A B har inkommit med kvalitetsredovisning för
läsåret 2012/13.
Beslutande sammanträde
Verksamhetschefen för gymnasieskolan redogör muntligt för
kvalitetsredovisningen.
Yrkanden
Ordförande Louise Branting (C) föreslår att arbetsutskottet föreslår
Utbildningsnämnden besluta att ta del av kvalitetsredovisningen, och
lägga den till handlingarna, samt att uppdra åt Barn- och utbildningskontoret att säkerställa att verksamheten uppfyller fastställda
kvalitetskrav enligt avtal.
Arbetsutskottet bifaller förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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U N A U § 64

Dnr U N 13-154 614

Uppdrag för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning
(NKV)
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

ärendet överlämnas till Utbildningsnämnden utan eget
ställningstagande.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-11-11
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2013-10-28 verksamhetsplan för Norrtälje
kommun 2014-16.1 verksamhetsplanen anges ett antal strategiska
utvecklingsområden, verksamhetsmål och aktiviteter som berör
vuxenutbildningen i Norrtälje kommun.
Mot bakgrund av verksamhetsplanens strategiska utvecklingsområden,
verksamhetsmål och aktiviteter har verksamhetschefen för vuxenutbildningen i samråd med rektor och personal utarbetat förslag till uppdrag
för Norrtälje kommunala vuxenutbildning för perioden 2014-2020.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i tjänsteutlåtande 2013-11-11 för
ärendet, och föreslår Utbildningsnämnden besluta att vidareutveckla
och bedriva grundläggande och gymnasial vuxenutbildning med ett
kursutbud som ger Norrtäljes kommuns invånare möjlighet till ett
livslångt lärande, och som ökar anställningsbarheten på den lokala och
regionala arbetsmarknaden, samt ger förutsättningar för att läsa vidare
på eftergymnasiala utbildningar, att vidareutveckla och bedriva
yrkesutbildningar som ger Norrtälje kommuns invånare förutsättningar
att växla om till nya yrken eller tillgodogöra sig nya kunskaper,
färdigheter och kompetenser inom områden där det finns ett lokalt eller
regionalt behov på arbetsmarknaden, att utveckla och bedriva
vuxenlärlingsutbildningar utifrån ett lokalt och regionalt behov på
arbetsmarknaden för individer som står utanför arbetsmarknaden.
Arbetsplatsförlagd lärande kan samverkas och utvecklas tillsammans
med befintliga gymnasieutbildningar, att utveckla, främja och bedriva
yrkeshögskoleutbildningar som ger Norrtälje kommuns invånare och
näringsliv möjlighet att täcka sitt framtida kompetensbehov. Detta för
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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U N A U § 64 forts.
att öka individens framtida anställningsbarhet och skapa
tillväxtmöjligheter för det lokala näringslivet, att vidareutveckla
samarbete och samverkan med lokala och regionala aktörer för att
analysera utbildningsbehov och vidareutveckla utbildningarna, att
enbart anordna uppdragsutbildningar enligt lagen om uppdragsutbildning i vissa fall samt förordningen om uppdragsutbildning inom
skolväsendet, att vidareutveckla befintliga och framtida utbildningar på
ett flexibelt sätt och göra dem tillgänglig för Norrtäljes kommuns
invånare, detta via digitalt lärande, flexibelt lärande , lokalt lärcenter
och med eleverna i fokus, att ta fram och sätta upp mål för vaije
utbildningsform inom Vuxenutbildningen, som kan utvärderas och
redovisas för nämnden, att inom området särskild utbildning för vuxna
skapa en gemensam plattform med utbildningar inom gymnasieskolan i
samarbete med förvaltningar och aktörer i Norrtälje kommun och i
regionen, för att effektiv utnyttja befintliga resurser, att studievägledning ska vidareutvecklas tydligare med att vägleda Norrtälje
kommuns invånare till eftergymnasiala vidareutbildningar som främjar
tillväxten i kommunen och verkar för uppfyllande av verksamhetsplanen för Norrtälje kommun, att uppdra åt Barn och utbildningskontoret att ta fram och sätt upp mål för vaije utbildningsform inom
Vuxenutbildningen, som kan utvärderas och redovisas för nämnden
samt att uppdra Barn- och utbildningskontoret att skyndsamt analysera
och redovisa varför kostnadsbilden för vuxenutbildningen i Norrtälje
kommun enligt den offentliga statistiken avviker från riksgenomsnittet
och kommungruppen.
Beslutande sammanträde
Yrkande
Ordförande Louise Branting (C) föreslår att ärendet överlämnas till
Utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.
Arbetsutskottet bifaller förslaget.
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Dm-13-013 026

Internkontrollplan 2013 - Uppföljning av
Utbildningsnämndens beslut
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta
att

godkänna uppföljningen av nämndens beslut under perioden
januari-oktober 2014, och lägga den till handlingarna.

att

uppföljning av nämndens beslut 2014 lämnas vid nämndens
sammanträden i maj (för perioden november 2013 - april 2014)
och december (för perioden maj-oktober 2014).

Beslutsunderlag
Internkontrollplan 2013
Tjänsteutlåtande 2013-11-04
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden antog 2013-02-12 § 10 internkontrollplan för år
2013. Enligt planen ska nämnden vid två gånger per år få en redovisning över verkställda och icke verkställda beslut, samt pågående
verkställda och icke verkställda uppdrag från kommunfullmäktige,
kommunstyrelse eller nämnd.
Uppföljningen avser beslut fattade av Utbildningsnämnden under
perioden januari-oktober 2013, samt uppdrag från Utbildningsnämnden
till Barn- och utbildningskontoret.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i tjänsteutlåtande 2013-11-04 för
ärendet, och föreslår Utbildningsnämnden besluta att godkänna
uppföljningen av nämndens beslut under perioden januari-oktober 2014,
och lägga den till handlingarna samt att uppföljning av nämndens beslut
2014 lämnas vid nämndens sammanträden i maj (för perioden
november 2013 - april 2014) och december (för perioden maj-oktober
2014).
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