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Dnr UN 14-018 042

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden 2013
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

överlämna ärendet till Utbildningsnämnden utan eget
ställningstagande.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2014-01-28 inkl. utkast till verksamhetsberättelse för
Utbildningsnämnden 2013.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningskontoret har upprättat förslag till verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden 2013. Verksamhetsberättelsen redogör bland annat för viktiga händelser under året,
måluppfyllelse, uppföljning av beslutade aktiviteter samt en
redovisning av det ekonomiska utfallet för år 2013.
Utbildningsnämndens verksamheter lämnar ett överskott på 12,3
mnkr för verksamhetsåret 2013.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i tjänsteutlåtande daterat 2014-01-28
för ärendet, och föreslår Utbildningsnämnden besluta att godkänna
verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden 2013, och överlämna den
till kommunstyrelsen.
Beslutande sammanträde
Verksamhetsberättelsen diskuteras och revideras.
Yrkanden

Ordförande Louise Branting (C) föreslår att arbetsutskottet överlämnar
ärendet till Utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.
Arbetsutskottet bifaller förslaget.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr UN 13-013 026

Uppföljning av internkontrollplan 2013 för
Utbildningsnämnden
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta
att

godkänna uppföljningen av Utbildningsnämndens
internkontrollplan för 2013, och överlämna den till
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-01-07
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 §
Utbildningsnämnden antog 2013-02-12 § 10 internkontrollplan
för år 2013. 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.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redovisar i tjänsteutlåtande daterat
2014-01-07 resultatet av 2013 års uppföljning av internkontrollplanen för Utbildningsnämndens verksamhetsområde, och föreslår
Utbildningsnämnden besluta att godkänna uppföljningen av
nämndens internkontrollplan för 2013, och överlämna den till
kommunstyrelsen.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr UN 14-019 605

Samverkansavtal avseende gymnasieskolan
och gymnasiesärskolan mellan Uppsala
kommun och Norrtälje kommun
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta
att

godkänna förslag till nytt samverkansavtal med Uppsala
kommun inom gymnasieskolan, med förtydligande av § 4,
att endast övergång till utbildning som anges i bilaga 1
omfattas av samverkansavtalet;

att

inte ingå samverkansavtal avseende gymnasiesärskolan;

att

bilaga 1 för läsåret 2014/15 för sökande från Norrtälje ska
omfatta de nationella program som Norrtälje kommun
inte själv anordnar;

att

godkänna att avtalet för sökande från Uppsala kommun
avser samtliga utbildningar i Norrtälje kommun;

att

för sökande från Norrtälje som antagits till nationellt
godkänd idrottsutbildning (NIU) avser avtalet samtliga
nationella program i Uppsala;

att

delegera till förvaltningschefen att underteckna avtalet,
inklusive bilaga 1.

Beslutsunderlag
Tjänstutlåtande 2014-01-27
Sammanfattning av ärendet
Norrtälje kommun och Uppsala kommun har sedan 2008 avtal
om samverkan avseende gymnasieskolan. Avtalet innebär att
gymnasieelever kan tas emot som förstahandssökande i
respektive kommun. För elever från Uppsala har avtalet omfattat
samtliga utbildningar som anordnas av Norrtälje kommun. För
elever från Norrtälje har avtalet omfattat de utbildningar som
Norrtälje kommun inte själv anordnar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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UNAU § 3 forts.
Uppsala kommun har kommit in med förslag till ändringar i
samverkansavtalet mellan kommunerna avseende gymnasieskolan inför läsåret 2014/15. I förslaget till nytt samverkansavtal
omfattas även gymnasiesärskolan.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i tjänsteutlåtande daterat
2014-01-27 för ärendet, och föreslår Utbildningsnämnden besluta
att godkänna förslag till nytt samverkansavtal med Uppsala
kommun inom gymnasieskolan, med förtydligande av § 4, att
endast övergång till utbildning som anges i bilaga 1 omfattas av
samverkansavtalet; att inte ingå samverkansavtal avseende
gymnasiesärskolan; att bilaga 1 för läsåret 2014/15 för sökande
från Norrtälje ska omfatta de nationella program som Norrtälje
kommun inte själv anordnar; att godkänna att avtalet för sökande
från Uppsala kommun avser samtliga utbildningar i Norrtälje
kommun; att för sökande från Norrtälje som antagits till
nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) avser avtalet samtliga
nationella program i Uppsala; att delegera till förvaltningschefen
att underteckna avtalet, inklusive bilaga 1.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr UN 14-017 624

BUS-överenskommelse - Revidering av lokal
överenskommelse om samverkan kring barn
och ungdomar i behov av särskilt stöd
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta
att

godkänna förslag till reviderad överenskommelse om lokal
samverkan mellan Sjukvård- och omsorgsnämnden, Socialnämnden, Barn- och skolnämnden samt Utbildningsnämnden;

att

uppdra åt förvaltningschefen att underteckna
överenskommelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2014-01-27
Sammanfattning av ärendet
Kommunförbundet Stockholms län (KSL) och Stockholms läns
landsting (SLL) har i överenskommelse enats om att utveckla former
för samverkan kring barn och ungdomar i behov av särskilt stöd.
Efter beslut i Norrtälje kommun och SLL tecknade huvudmännen
2012-10-08 en överenskommelse om fortsatt samverkan.
Lokal BUS-överenskommelse tecknades initialt 2009-12-18, och
reviderades i maj 2012. Revideringen år 2014 innehåller en bilaga,
”BUS-plan”, med mål och aktiviteter för att tydliggöra samverkansuppdraget. BUS-planen ska revideras av den lokala styrgruppen vid
behov. Syftet med samverkansöverenskommelsen är att tydliggöra
ansvarsfördelningen, och samverka för att på bästa sätt ta tillvara
kommunens resurser och kompetenser, så att barn och ungdomar
folkbokförda i Norrtälje kommun i behov av särskilt stöd och deras
anhöriga får de insatser de behöver och har rätt till.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i tjänsteutlåtande daterat
2014-01-27 för ärendet och föreslår Barn- och skolnämnden besluta att
godkänna förslag till reviderad överenskommelse om lokal sam-verkan
mellan Sjukvård- och omsorgsnämnden, Socialnämnden, Barn- och
skolnämnden samt Utbildningsnämnden, samt att uppdra åt
förvaltningschefen att underteckna överenskommelsen.
__________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Utbildningsnämndens arbetsutskott

UNAU § 5

2014-02-04

8

Dnr UN 13-150 616

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

förlänga avtalet med Utbildningsborgen AB ytterligare ett
år fram till 2015-06-30;

att

ge Barn- och utbildningskontoret i uppdrag att snarast
klargöra följande punkter i granskningsrapporten:
 huvudmannens ansvar när det gäller
myndighetsutövande inom SFI, samt delegation av
uppgifter;
 vem som är huvudmannens motpart och
samtalspart gentemot Utbildningsborgen AB.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2014-02-04
Utvärderingsrapport 2014-01-31
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningskontoret har med hjälp av extern granskare
genomfört en utvärdering av SFI-undervisningen i Norrtälje
kommun, som bedrivs på entreprenad av Utbildningsborgen AB.
Utvärderingen visar att eleverna ges en i huvudsak fungerande
utbildning, men att det finns förbättringsområden. Vidare behöver
vissa områden klargöras vad gäller rutiner och ansvarsförhållanden
mellan huvudmannen och Utbildningsborgen AB.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i tjänsteutlåtande daterat
2014-02-04 för ärendet, och föreslår Utbildningsnämnden besluta
att förlänga avtalet med Utbildningsborgen AB ytterligare ett år
fram till 2015-06-30; att ge Barn- och utbildningskontoret i
uppdrag att snarast klargöra följande punkter i granskningsrapporten: -huvudmannens ansvar när det gäller myndighetsutövande inom SFI, samt delegation av uppgifter och vem som är
huvudmannens motpart och samtalspart gentemot
Utbildningsborgen AB.
__________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr UN 13-163 616

Remiss – Betänkandet Svenska för invandrare –
valfrihet, flexibilitet och individanpassning
(SOU 2013:76)
Yttrande till kommunstyrelsen
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta
att

föreslå kommunstyrelsen besluta att anta
Utbildningsnämndens förslag till remissvar, och
överlämna det till Utbildningsdepartementet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2014-01-28
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsdepartementet har remitterat SFI-utredningens
betänkande (SOU 2013:76) ”Svenska för invandrare – valfrihet,
flexibilitet och individanpassning. I remissen föreslås att SFI
upphör som egen skolform och blir en del inom komvux. SFI och
svenska som andraspråk inom grundläggande komvux slås ihop
till en utbildning. Kraven ska öka på utbildningsanordnarna att
erbjuda SFI flexibelt och individanpassat. Nationella valfrihetssystem reglerade i skollagen införs för SFI samt för grundläggande och gymnasial komvux. Kommunerna kommer att ha ett
fortsatt ansvar för mottagning av eleverna och ett utökat ansvar
för vägledning bland annat inför valet av utbildningsanordnare.
Kommunerna kommer också ha kvar möjligheten att erbjuda
utbildning i egen regi, vilket blir en skyldighet om inga enskilda
utbildningsanordnare etablerar sig på rimligt avstånd.
Kommunerna ansvarar för att alla som har rätt till utbildning
också får tillgång till den. Statens skolinspektion ska godkänna
utbildningsanordnarna som huvudmän. Skolinspektionen ska
också svara för tillsyn och kontroll.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i tjänsteutlåtande daterat
2014-01-28 för ärendet och föreslår Utbildningsnämnden besluta
att föreslå kommunstyrelsen besluta att anta Utbildningsnämndens förslag till remissvar, och överlämna det till
Utbildningsdepartementet.
__________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

