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Uppföljning av utbildningsnämndens beslut, maj
2020
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner uppföljningen av nämndens beslut under perioden november 2019maj 2020.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Utbildningsnämnden följer upp beslut och uppdrag två gånger per år.
Denna uppföljning avser beslut fattade av utbildningsnämnden under perioden november 2019-maj
2020.

Ärendet
Beskrivning
Utbildningsnämnden beslutade 2013-12-17 § 107 att uppföljning av nämndens beslut ska
lämnas vid nämndens sammanträden i juni och december.
Uppföljningen avser beslut fattade av utbildningsnämnden under perioden november 2019 – maj 2020.
Uppföljningen omfattar även uppdrag från utbildningsnämnden till barn- och utbildningskontoret, samt
uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen till utbildningsnämnden. Fasta ärendepunkter
som återkommer vid varje nämndsammanträde har inte tagits upp i denna redovisning.

Verkställda beslut
Utbildningsnämnden har beslutat om, och verkställt följande ärenden under perioden november 2019maj 2020:













Ekonomisk månadsrapport för Utbildningsnämnden, oktober 2019, 2019-11-19
Antal platser för antagning till Rodengymnasiet årskurs 1, läsåret 2019/2020. 2019-11-19.
Tidplan för antagning till gymnasieskolan inför läsåret 2020/2021. 2019-11-19.
Ändringsvalsperiod för om- och nyval vid antagning till gymnasieskolan läsåret 2020/21. 201911-19.
Revidering av Kontaktpolitikerorganisation 2019-2020 för Utbildningsnämnden. 2019-11-19.
Granskning av kommunens anpassning till ny kommunallag och förvaltningslag. 2019-11-19.
Sammanträdestider för Utbildningsnämnden 2020. 2019-11-19.
Uppföljning av utbildningsnämndens beslut 2019. 2019-11-19
Utvärdering av elevhälsans centralisering. UN. 2019-11-19
Beslut om utnämnande och entledigande av dataskyddsombud för utbildningsnämnden. 201911-19.
Stärkt trygghetsarbete på Rodengymnasiet. 2019-11-19.
Verksamhetsplan för utbildningsnämnden 2020-2022. 2020-02-05.


























Information angående ekonomisk månadsrapport per dec och preliminärt resultat 2019 för
Utbildningsnämnden. 2020-02-05.
Information angående redovisning av utbildningsnämndens årsbudget 2020. 2020-02-05.
Yttrande över förslag till reviderad a-del för nämndernas reglementen. 2020-02-05.
Årsredovisning 2019 för utbildningsnämnden. 2020-03-18.
Ekonomisk månadsrapport för utbildningsnämnden, februari 2020. 2020-03-18.
Uppföljning av internkontrollplan för utbildningsnämnden 2019. 2020-03-18.
Antal platser för antagning till Rodengymnasiet årskurs 1, läsåret 2020/2021. 2020-03-18.
Frivillig självförsvarsutbildning i gymnasieskolan - Ärendeinitiativ från ledamot. 2020-03-18.
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser (EMI) läsåret 2018/2019. 202003-18.
Initiativ från ordförande – Uppdrag avseende uppföljningsmodell för högpresterande elever
samt elever ej behöriga till nationellt program. 2020-03-18.
Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning. 2020-03-18.
Medlyssning på distans för utbildningsnämnden. 2020-05-13.
Delårsrapport 1 för utbildningsnämnden 2020. 2020-05-13.
Internkontrollplan för utbildningsnämnden 2020. 2020-05-13.
Svar på föreläggande från Skolinspektionen gällande tillsyn av gymnasieverksamheten i
Norrtälje kommun. 2020-05-13.
Svar på föreläggande från Skolinspektionen gällande tillsyn av
gymnasiesärskoleverksamheten i Norrtälje kommun. 2020-05-13.
Svar på föreläggande från Skolinspektionen gällande tillsyn av vuxenutbildningsverksamheten
i Norrtälje kommun. 2020-05-13.
Beslut om förslag till vidare projektering och utredning för ett samlat yrkesprogram på
Nordrona området. 2020-05-13.
Remiss från Skolinspektionen - Ansökan om godkännande som huvudman- IT-Gymnasiet
Sverige AB. 2020-05-13.
Remiss från Skolinspektionen - Ansökan om godkännande som huvudman – Folkuniversitetet.
2020-05-13.
Remiss från Skolinspektionen- Ansökan om godkännande som huvudman - Thorengruppen
AB. 2020-05-13.
Remiss från Skolinspektionen - Ansökan om godkännande som huvudman - Norrtelje
Teknikgymnasium. 2020-05-13.
Beslut enligt förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid
spridning av smitta – avsteg från beslut om fjärr-/distans- undervisning för elever åk 1 och 2 på
Rodengymnasiets yrkesförberedande program. 2020-05-13.
Val av ny ersättare i utbildningsnämndens arbetsutskott. 2020-05-13.

Kvarvarande beslut/uppdrag som ännu inte verkställts
1. Uppdrag att utforma en stipendieorganisation, stipendiekategorier sant finansieringsmodell för
stipendierna, KF 2018-10-01.
2. Uppdrag att fortsätta utveckla och marknadsför Barn- och fritidsprogrammet för att utöka
söktrycket till utbildningen, 2019-03-12.
3. Uppdrag att undersöka möjligheten till att framtaga ordningsregler för Rodengymnasiet samt
att undersöka möjligheten till att ta fram riktlinjer vid lärares ingripande vid ordningsstörande,
2019-10-09.
4. Uppdrag att på nytt belysa och redovisa ungdomars trender och val, 2019-10-09.
5. Uppdrag att genomföra narokotikasök av Rodengymnasiet med hund som i samordning med
TINK skall genomföras minst en gång per kvartal (vid ytterligare tillfällen om skolledningen
anser att behov finns) med start 1/1 2020, som en del av det ordinarie trygghetsarbetet. 201911-19
6. Uppdrag att redovisa en kostnadsuppskattning för att politiskt kunna prioritera åtgärden i
kommande budgetarbete. 2019-11-19
7. Utveckla samverkan med barn- och skolnämnden för att fler elever blir behöriga till
gymnasieskolan och därmed får bättre förutsättningar att lämna gymnasieskolan med
gymnasieexamen och behörighet till högre utbildning. 2020-02-05.
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8. Utveckla samverkan med fastighetsavdelning och fastighetsförvaltare för att möjliggöra insyn
och styrning av kostnader och prioriteringar inom lokaler och markhyra. 2020-02-05.
9. Aktivt verka för att skolmåltider ska ha så låg miljöpåverkan som möjligt gällande transporter,
inköp av råvaror, tillagningsteknik och svinnhantering. 2020-02-05.
10. Införa tjänstegarantier. 2020-02-05.
11. Ta fram en strategi för målområdet inklusive ett uppdaterat skolutvecklingsprogram. 2020-0205.
12. Sätt det pedagogiska uppdraget i fokus och låt lärare vara lärare genom att införa
lärarassistenter. 2020-02-05.
13. NPF-säkra fler skolmiljöer. 2020-02-05.
14. Erbjuda ett brett utbud av gymnasieprogram i samverkan med övriga aktörer. 2020-02-05.
15. Utred möjligheterna att söka statsbidrag för att etablera ett science center i Norrtälje kommun,
i syfte att stimulera intresset för naturvetenskap och teknik (i samverkan med Campus
Roslagen). 2020-02-05.
16. Genomför en satsning på barns och unga psykiska hälsa. 2020-02-05.
17. Genomför trygghetsanalys enligt modellen Trygg skola i fler skolor. 2020-02-05.
18. Ta fram en handlingsplan för att motverka våld eller hot om våld i skolmiljö (däribland väpnat
våld). 2020-02-05.
19. Säkerställ en uppdaterad lägesbild av behov och förutsättningar bland unga som varken
arbetar eller studerar. 2020-02-05.
20. Säkerställ en kontinuerlig utveckling av kvaliteten i den kommunala vuxenutbildningen i syfte
att stimulera det livslånga lärandet och skapa förutsättningar för egenförsörjning. 2020-02-05.
21. Utbildningsnämnden uppdrar till barn- och utbildningskontoret att utreda möjligheten till att
anordna självförsvarsutbildning, exempelvis som en idrottsprofil i likhet med Rodengymnasiets
befintliga idrottsprofil för yoga. 2020-03-18.
22. Uppdrag att återkomma med förslag till hur en uppföljningsmodell kan se ut för gruppen
högpresterande elever. 2020-03-18.
23. Uppdrag att återkomma med förslag till en uppföljningsmodell kan se ut för elever som inte är
behöriga till nationellt program ex. IA och språkintro. 2020-03-18.
24. Uppdrag att löpande arbeta fram förslag för en budget i balans. 2020-03-18.

Verkställda uppdrag från utbildningsnämnden
1. Uppdrag att under HT 2019 bereda ett förslag hur ombyggnation på Baldersgatan kan ske
samt föra en dialog med Campus Roslagen om anpassning av lokaler så att de uppfyller
Rodengymnasiets behov, 2019-05-07.
2. Uppdrag att utreda intresset och möjlighet till att anordna frivillig självförsvarsutbildning i
gymnasieskolan, 2019-05-28.
3. Ta fram en handlingsplan för att motverka våld eller hot om våld i skolmiljö (däribland väpnat
våld). 2020-02-05.
Lagkrav
Ej tillämpligt.
Koppling till gällande styrdokument
Ej tillämpligt.
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Ej tillämpligt.

Tidplaner
Ärendet behandlas vid utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-06-03 och vid utbildningsnämndens
sammanträde 2020-06-17.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Agneta Brus
Kanslichef
Barn- och utbildningskontoret
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Beslut skickas till
Registrator
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