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Narvarande

Ledamoier Elof Hansjons (S), ordforande
Salwa Barsoum (S)
Tommy Zetterwall (S)
Nursel Awrohum (S)
Mats Siljebrand (KD), 1 :e vice ordforande
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Metin Hawsho (L)
Andreas Birgersson (SD)
Simonlsso(RP),§§115-130
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Ann-Louise Ostling Lind (S)
Mikael Jene (KD)
Eisa Kandela (KD)
Tomas Fogelqvist (MP)
Maria Fritzh Warg (M), tjanstgorande ersattare for Goran Lundberg (M)
Regina Bennergard (M), §§ 114-130, tjanstgorande ersattare for Simon Isso (RP),
§114
Erika Murga (V), tjanstgorande ersattare for Simon Isso, §§112-113

ovriga narvarande Monica Sonde, utbildningsdirektor
Lena hlenlov, ledningsstrateg, utbildningskontoret
Jenny Stanser, §114
Johan Abrahamsson, §§114-116
Anna Appelgren, §117

Justerandes signum

^
Anslagsdatum

2020-11-13

Utdragsbestyrkande



Sammantradesprotokoll 12020-11-05 | Sodertalje kommun | Utbildningsnamnden 3(27)

Innehall

Narvarande ..................................................................................................................................................2

§112 Faststallandeavdagordning.........................................................................................................4

§113 Utbildningsdirektoren informerar................................................................................................... 5

§114 Uppfoljning enheter, bedomning av resultat-kvalitet-ekonomi, muntlig information .....................6

§115 Redovisning av status for utvecklings- och forbattringsomraden vuxenutbildningen samt
framatblick infor plan for systematiskt kvalitetsarbete 2021, muntlig information ..........................7

§116 Elevarende....................................................................................................................................8

§117 Verksamhets- och kvalitetsrapport Elevhalsans medicinska insats 2019/2020 samt
verksamhetsplan 2020/2021 ..........................................................................................................9

§118 Plan for systematisktkvalitetsarbete 2020/2021.........................................................................10

§119 Forstudie storkok och matsal samt funktonsprogram for storkokslokaler...................................11

§ 120 Stallningstagande till STORSTHLMS forslag till upprakning av programpriser och strukturtillagg
2021 inom gymnasieskolan..........................................................................................................12

§ 121 Oversyn av programutbud for Sodertaljes kommunala gymnasieskolor....................................13

§122 Uppfoljningferiepraktiken 2020...................................................................................................17

§123 Tidplan for utbildningsnamnden 2021......................................................................................... 18

§ 124 Svar pa remiss "En mer likvardig skola" (SOU 2020:28)............................................................19

§125 Svar pa remiss "Gemensamt ansvar - en modell for planering och dimensionering av gymnasial
utbildning" (SOU 2020:33)............................................................................................................20

§ 126 Svar pa remiss promemoria "Gymnasie- och gymnasiesarskoleutbildning med specialidrott"
(U2020/04134/GV)........................................................................................................................22

§ 127 Svarpa remiss "Ny renhallningsordning for Sodertalje kommun" ..............................................23

§ 128 Arendebalans..............................................................................................................................25

§ 129 Delegeringsbeslut........................................................................................................................26

§ 130 Meddelanden...............................................................................................................................27

Justerandes signum

^
Ansi ags datum

2020-11-13

Utdragsbestyrkande



Sammantradesprotokoll [ 2020-11-05 | Sodertalje kommun [ Utbildningsnamnden 4(27)

§112 Faststallande av dagordning

Utbildningsnamndens beslut
Utsand dagordning faststalls med nedanstaende andringar.

Tillkommande arende

6 a) Elevarende

Utgarfran dagordningen
20. Ovriga fragor

Justerandes signum

^
Anslagsdatum
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§ 113Utbildningsdirektoren informerar

Sammanfattning av arendet
Utbildningsdirektor Monica Sonde informerar om covid -19 och nulaget inom utbildningskontorets
verksamheter. Glasberga forskola har stangt ner verksamheten med anledning av sjuka medarbetare
perioden 6 november-11 november. Modersmalsundervisningen pa kommunens forskolor har satts pa
paus till och med 19 november, i grundskolorna fortsatter modersmalsundervisningen som vanligt, i de
fall lararen ar stationerad pa en skola, for de pedagoger som tjanstgor i fler skolor gors en oversyn for att
undvika resor mellan olika skolor.

Justerandes signum
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§ 114Uppfoljning enheter, bedomning av
resultat-kvalitet-ekonomi, muntlig information

Sammanfattning av arendet
Utbildningsdirektor Monica Sonde redovisar utbildningskontorets kvartalsuppfoljning for de olika

enheterna avseende resultat, kvalitet i undervisningen och ekonomi for forskolan.

Verksamhetscheffor grundskolan, Jenny Stanser informerar om resultaten for kommunens grundskolor
och Johan Abrahamsson, verksamhetscheffor gymnasieskolan redogorfor uppfoljning avseende de
kommunala gymnasieskolorna, vuxenutbildningen och SFI-verksamheten.

Justerandes signum

^
Anslagsdatum
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§ 115Redovisning av status for utvecklings- och
forbattringsomraden vuxenutbildningen samt
framatblick infor plan for systematiskt
kvalitetsarbete 2021, muntlig information

Sammanfattning av arendet
Johan Abrahamsson, verksamhetscheffor gymnasieskolan, informerar om status for utvecklings- och
forbattringsomraden for vuxenutbildningen i kommunen dar kontoret, forutom de ordinarie
utvecklingsomradena, har fokuserat extra pa:

IKT och larplattformen dar pandemin har medfort en snabbare digitalisering an vad som
planerades fran borjan.
Karriar- och studivagledning med karriarvagledare, vilka sedan januari 2020 erbjuder bade ett
generellt liksom individuellt stod.

Justerandes signum

a
Anslagsdatum
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§ 116EIevarende Dnr: UN 20/130

Justerandes signum

^
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§ 117Verksamhets- och kvalitetsrapport
Elevhalsans medicinska insats 2019/2020 samt
verksamhetsplan 2020/2021 Dnr: UN 20/119

Utbildningsnamndens beslut
Utbildningsnamnden godkanner verksamhets- och kvalitetsrapport Elevhalsans medicinska insats
2019/2020 samt verksamhetsplan 2020/2021.

Sammanfattning av arendet
Utbildningsnamnden ar vardgivare for elevhalsans medicinska insatser (EMI). Vardgivaren har ett
overgripande ansvarfor ati den halso- och sjukvard som erbjuds uppfyller halso- och sjukvardslagens
krav pa god och saker vard. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlopande utvecklas och
sakras. Vardgivaren ska for varje lasar uppratta en verksamhetsberattelse/kvalitetsrapport som bland
annat redogor for de resultat som uppnatts under foregaende lasar samt redovisa strategier och mal for
den fortsatta EMI-verksamheten. Varje skolenhet har skrivit en verksamhetsberattelse, vilken ligger till
grund for denna overgripande verksamhetsberattelse for EMI.

I den framlagda verksamhets- och kvalitetsrapporten for 2019/2020 redovisas hur arbetet inom
elevhalsans medicinska insatser bedrivits och vilka resultat som uppnatts. Har redovisas de mal och
resultat som gjorts utifran foregaende ars verksamhetsberattelse. I verksamhetsplan 2020/2021
presenteras utvecklingsomraden for 2020/2021.

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse fran utbildningskontoret daterad 2020-10-09

Verksamhets och kvalitetsrapport for Elevhalsans medicinska insats i Sodertalje kommun, daterad
2020-10-09

Verksamhetsplan for 2020/2021

Bilaga 1 Antal Vaccinationer

Bilaga 2 Antal Halsobesok

Beslutet skickas till

Verksamhetschef elevhalsans medicinska insats, Anna Appelgren
Akten

Justerandes signum

^
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§ 118Plan for systematiskt kvalitetsarbete
2020/2021 Dnr: UN 20/120

Utbildningsnamndens beslut
Utbildningsnamnden godkanner:

1. plan for systematiskt kvalitetsarbete for forskolor, grundskolor och gymnasieskolor plan for
systematiskt kvalitetsarbete forskolan

2. plan for systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan och grundsarskolan

3. plan for systematiskt kvalitetsarbete i gymnasieskolan och gymnasiesarskolan

4. plan for systematiskt kvalitetsarbete Resurscentrum larande och halsa

Sammanfattning av arendet
Enligt den av namnden beslutade tidsplanen for resultatredovisning skall redovisning av planerna for
systematiskt kvalitetsarbete ske i november. Syftet med planerna ar att ge en samlad bild av
verksamheterna, beskriva resultat och maluppfyllelse i forhallande till de nationella och kommunala
malen, analysers och bedoma maluppfyllelsen i verksamheterna, ange atgarder for forbattring samt att
ge namnderna ett bra beslutsunderlag infor kommande ars mal- och budgetarbete.

Ytterst syftar planerna for systematiskt kvalitetsarbete till att kommunens pedagogiska verksamheter nar
de mal Utbildningsnamnderna satt for verksamheten.

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse fran utbildningskontoret daterad 2020-10-13

Plan for systematiskt kvalitetsarbete forskolor, grundskolor och gymnasieskolor utbildningskontoret i
Sodertalje kommun

Plan for systematiskt kvalitetsarbete forskolan

Plan for systematiskt kvalitetsarbete grundskolan och grundsarskolan

Plan for systematiskt kvalitetsarbete gymnasieskolan och gymnasiesarskolan

Plan for systematiskt kvalitetsarbete, larande och halsa - Resurscentrum

Beslutet skickas till

Akten

Justerandes signum

(k.a
Anslagsdatum

2020-11-13

Utdragsbestyrkande
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§119 Forstudie storkok och matsal samt
funktonsprogram for storkokslokaler Dnr: UN 20/120

Utbildningsnamndens beslut
1. Funktionsprogram for storkokslokaler daterad 2020-10-06 ska ligga till grund vid projektering av om-,
ny-, och tillbyggnad av storkok och matsal.

2. Funktionsprogram for storkokslokaler" daterad 2020-10-06 ska uppdateras arligen eller oftare om
behov uppstar

Sammanfattning av arendet
Forstudien "Storkok och matsal 2019/2020 -funktioner, samband och forslag till atgarder" har resulterat
i bade ett arbetsdokument [Inventering, organisation och prioritering av storkokslokaler] samt ett
funktionsprogram [Funktionsprogram for storkokslokaler]. Dessa tva dokument kommer att vara
fullvardiga styr- och informationsdokument i arbetet med bedomningar och prioriteringar infor askande
av framtida investeringar. Forstudie "Storkok och matsal 2019/2020 - funktioner, samband och forslag till
atgarder" innehaller mer detaljerad information om uppdragets innehall och resultat.

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse fran utbildningskontoret daterad 2020-10-07

Forstudie "Storkok och matsal 2019/2020 - funktioner, samband och forslag till atgarder" daterad
2020-10-07

Funktionsprogram "Funktionsprogram for storkokslokaler", daterad 2020-10-06

Sartryck fran arbetsdokument "Inventering, organisation och prioritering av storkokslokaler" daterad
2020-10-06

Beslutet skickas till

Akten

Kommunstyrelsens kontor

Telge Fastigheter

Utbildningskontoret

Justerandes signum

_^
Anslagsdatum

2020-11-13
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§ 120Stallningstagande till STORSTHLMS forslag
till upprakning av programpriser och
strukturtillagg 2021 inom gymnasieskolan Dnr: UN 20/123

Utbildningsnamndens beslut
Utbildningsnamnden fastslar:

1. bifogad prislista for gymnasieskolan 2021 baserad pa genomsnittlig upprakning pa noil procent.
2. bifogat forslag till upprakning av strukturtillagget om noil procent.
3. foreslagen upprakning av priser for klasser med horselanpassning.

Sammanfattning av arendet
Enligt samverkansavtalet avseende gymnasieutbildning mellan kommunerna i Stockholms lan,
angransande kommuner som anslutit sig samt Stockholms lans landsting, ska avtalsparterna arligen
besluta om eventuell justering av programpeng for respektive utbildning efterforslag fran STORSTHLMs
styrelse. STORSTHLMs styrelse foreslar att programpengen i den gemensamma prislistan samt
stukturtillagget raknas upp med i genomsnitt noil procent jamfort med foregaende ar. De foreslar aven att
ersattningsnivan for klasser med horselanpassning fastslas i enlighet med upprakning av Stockholms
stads beraknade sjalvkostnad.

Utbildningskontoret foreslar att utbildningsnamnden antar forslaget fran STORSTHLMs styrelse.

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse fran utbildningskontoret daterad 2020-10-19

Rapport daterad 2020-10-19, STORSTHLM:s rekommendation "Forslag till upprakning av programpriser
och strukturtillagg inom gymnasieskolan 2021"

STORSTHLM 2020-06-24, Forslag till upprakning av programpriser och strukturtillagg inom
gymnasieskolan for 2021

STORSTHLM 2020-06-04, Rekommendation , Prislista for gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2021

Sodertalje kommun, Delegationsprotokoll nr 37

Beslutet skickas till

STORSTHLM, e-posttill registrator(5)storsthlm.se
Akten

Justerandes signum

^^
Anslagsdatum

2020-11-13
Utdragsbestyrkande
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§ 1210versyn av programutbud for Sodertaljes
kommunala gymnasieskolor Dnr: UN 20/131

Utbildningsnamndens beslut
Utbildningsnamnden beslutaratt:

1. det i Sodertaljes kommunala gymnasieskolor ska finnas ett programutbud som omfattar bade
hogskoleforberedande, yrkesprogram och introduktionsprogram av hog kvalitet. Ungdomar i
Sodertalje kommun ska, i sin egen kommun, ha mojlighet att ga en gymnasieutbildning som leder till
hogre studier eller en yrkesutbildning. I synnerhet utbudet av yrkesprogram ska kannetecknas av
nara samverkan med branscher och arbetsliv. Hogskoleforberedande program ska samverka med
hogskolor och universitet. Strukturen for gymnasieskolornas utbildningar ska ge mojlighet att
utveckla och fordjupa estetiska fardigheter samt utova idrott pa hog niva. Samverkan ska ske med
kulturella institutioner, idrottsforeningar och idrottsforbund. Programutbudet ska lopande tas fram i ett
regionalt perspektiv och inkludera fristaende aktorers programutbud.

2. fortsatta med nuvarande hogskoleforberedande nationella program pa Taljegymnasiet. Infor
ansokningen 2021 vidtas atgarderfor att oka antalet platser, i forsta hand pa ekonomiprogrammet.

3. behalla nuvarande utbud av nationella yrkesprogram pa Torekallgymnasiet.
4. utbildningskontoret ges i uppdrag att starts Barn- och fritidsprogrammet med inriktning pedagogik

och socialt arbete med en estetisk verksamhetside fran och med hostterminen 2021. Programmet
ska utvecklas och drivas i samverkan med utbildningskontorets forskoleverksamhet.

5. Wendela Hebbegymnasiet upphor i bemarkelsen renodlad estetiskt inriktad gymnasieskola
hostterminen 2021. Istallet for en renodlad gymnasieskola foreslas mojligheter till estetisk
verksamhet i olika former pa flera av vara gymnasieskolor.

6. utbildningskontoret far i uppdrag att foresla organisation och insatser for okad kvalitet inom
gymnasiesarskolan, introduktionsprogram samtfor elever i behov av sarskilt stod oavsett
programform.

7. utbildningskontoret far i uppdrag att skyndsamt utreda gymnasieskolornas lokaler i forsta hand
utifran kapacitet, andamalsenlighet och attraktionskraft. Oversynen ska redovisas for namnden varen
2021.

8. Taljegymnasiet ska fortsatta utvecklingen mot en hogskoleforberedande gymnasieskola med hog
kvalitet. Kontoret far i uppdrag att utoka antalet platser i takt med elevokningen.

9. utbildningskontoret far i uppdrag att planera for att, tillsammans med berorda branscher, utveckla en
attraktiv profil och starts ytterligare en inriktning av teknikprogrammet med inriktning medie- och
informationsteknik.

10. utbildningskontoret far i uppdrag att verka for att behalla nationell idrottsutbildning i sa star
utstrackning som mojligt. Uppdraget ska aven omfatta en fortsatt utveckling av lokal idrottsutbildning
for att oka attraktiviteten i gymnasieskolan.

11. utbildningskontoret far i uppdrag att inom ramen for den kommunala feriepraktiken anordna t ex
forskar- eller ledarskapskola for elever pa hogskoleforberedande program i samverkan med t ex
naringsliv, hogskolor eller andra intresseorganisationer.

12. Utbildningskontoret far i uppdrag att inom ramen for den kommunala feriepraktiken garantera elever
pa yrkesprogrammen sommarjobb inom sitt yrkesomrade.

Justerandes signum

^^
Anslagsdatum

2020-11-13
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§121 forts

Samt:

•

•

Att samverka med branscher, naringsliv, andra huvudman och narliggande kommuner med
syfte att starts fordons- och transportprogrammet med inriktning transport pa kommunal eller
fristaende gymnasieskola i Sodertalje eller narregionen
Att utbildningskontoret far i uppdrag att starta estetiska programmet med inriktning mot bild
och form pa nagon av de kommunala gymnasieskolorna senast hostterminen 2022 samt att
fortsatta utreda forutsattningarna for att starts ytterligare en estetisk inriktning
Att utbildningskontoret sakerstaller att nuvarande elever pa Wendela hlebbegymnasiet far
mojlighet att ga klart sina respektive utbildningar pa skolan
Att utbildningskontoret far i uppdrag att infora lokala estetiska utbildningar med gemensam

schemalagd fordjupning inom t ex musik, teater, bild och form osv i liknande form som lokala
idrottsutbildningar
Att utbildningskontoret far i uppdrag att utveckla samarbete om lokal estetisk utbildning med
relevanta aktorer bland annat inom kommunens kultur- och fritidsverksamheter, till exempel
kulturskolan, och inom foreningslivet i Sodertalje
Att utbildningskontoret far i uppdrag att sakerstalla fortsatta kontakter med besoksnaringen i
narregionen och utifran branschens utveckling och aktiva medverkan fortsatta utreda
forutsattningarna att starta hotell- och turismprogrammet
Att utbildningskontoret far i uppdrag att utreda hur studie- och yrkesvagledarverksamheten
kan starkas inom grundskolan i syfte att starka likvardigheten bland eleverna
Att Utbildningskontoret far i uppdrag att starka samverkan med fristaende huvudman i
Sodertalje kommun for att i hogre utstrackning utveckla och marknadsfora ett gemensamt,
attraktivt och varierat utbud av gymnasieutbildning i Sodertalje
Att utbildningskontoret far i uppdrag att samverka med narliggande kommuner i Storsthlms

"kluster syd" for att utveckla samarbetet kring programutbud och gymnasieskolans attraktivitet
och kvalitet

Att utbildningskontoret far i uppdrag att utveckla arbetet med kommunikation om
gymnasieskolornas program och inriktningar utifran besluten angaende "Oversyn av
gymnasieskolans programutbud"
Att utbildningskontoret far i uppdrag att starka samverkan med branscherna, naringslivet
och andra intressenter for yrkesprogrammen. Samverkan ska omfatta gymnasieskolan,
gymnasiesarskolan, vuxenutbildningen och yrkeshogskolan
Att utbildningskontoret far I uppdrag att senast under varen 2021 avge en lagesrapport om
det fortsatta arbetet kring besluten angaende "Oversyn av gymnasieskolans programutbud"

Sammanfattning av arendet
Utbildningskontoret har pa uppdrag av utbildningsnamnden genomfort en oversyn av programutbudet

inom den kommunala gymnasieskolan.

Sammanfattningsvis foreslas att pa kort sikt behaller gymnasieskolorna nuvarande programutbud och
sakerstaller att det finns mojlighet att oka antalet platser vid behov. Infor hostterminen 2021 foreslas
aven att starta barn- och fritidsprogrammet, inriktning pedagogik och socialt arbete. Pa grund av for fa
sokande till estetiska utbildningar upphorWendela Hebbegymnasiet som en renodlad estetisk
gymnasieskola. Utbildningskontoret foreslar dock att med start hostterminen 2021, infora mojligheten till
utveckling av estetiska formagor pa flera nationella program i liknande struktur som lokal

Justerandes signum
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§ 121 forts

idrottsutbildning. Utvecklingen ska ske i samverkan med Kulturskolan. I ovrigt ska kontoret utveckla en
mer aktiv och konkret samverkan med branscherna, arbetsmarknaden samt andra intressenter for att

oka kvaliteten och attraktiviteten i vara gymnasieprogram, t ex genom att utveckla mojlighet till
feriepraktik kopplad till respektive gymnasieprogram.

Antal ungdomar i gymnasiealdern 16-18 ar okar relativt kraftigt de kommande aren. Det innebar ati det
maste finnas en okad beredskap att utoka antalet platser inom gymnasieskolan. For att sakerstalla
mojligheten till ett okat antal gymnasieplatser far kontoret i uppdrag att se over gymnasieskolornas
kapacitet, andamalsenlighet och attraktivitet. Oversynen ska presenteras under varen 2021 . Kontoret far
ocksa i uppdrag att fortsatta utreda programutbud, organisation och insatser for okad kvalitet inom
gymnasiesarskolan, introduktionsprogram samtfor elever i behov av sarskilt stod oavsett programform.

Till utbildningsnamndens sammantrade har ett andringsforslag inlamnats fran Socialdemokraterna,
Kristdemokratema, Centerpartiet och Miljopartiet, bilaga §121 A.

Beslutsunderlag
Andringsforslag fran Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljopartiet

Tjansteskrivelse fran utbildningskontoret daterad 2020-10-20, bilaga § 121 B

Rapport Oversyn programutbud Sodertaljes kommunala gymnasieskolor

Yrkanden

Yrkande 1
Elof Hansjons (S) yrkar bifall till kontorets forslag punkterna 1-3, 5-10, 13, 15 och 17 och avslag till
punkterna 4, 11-12, 14 och 16.

Yrkande 2
Ordforanden yrkar aven bifall till nedanstaende att-satser enligt forslaget fran Socialdemokraterna,
Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljopartiet:

Att bifalla utbildningskontorets forslag till beslut gallande punkterna 1-3, 5-10, 13,15, 17
Att samverka med branscher, naringsliv, andra huvudman och narliggande kommuner med
syfte att starta fordons- och transportprogrammet med inriktning transport pa kommunal eller
fristaende gymnasieskola i Sodertalje eller narregionen
Att utbildningskontoret far i uppdrag att starta estetiska programmet med inriktning mot bild
och form pa nagon av de kommunala gymnasieskolorna senast hostterminen 2022 samt att
fortsatta utreda forutsattningarna for att starta ytterligare en estetisk inriktning
Att utbildningskontoret sakerstaller att nuvarande elever pa Wendela Hebbegymnasiet far
mojlighet att ga klart sina respektive utbildningar pa skolan
Att utbildningskontoret far i uppdrag att infora lokala estetiska utbildningar med gemensam
schemalagd fordjupning inom t ex musik, teater, bild och form osv i liknande form som lokala
idrottsutbildningar
Att utbildningskontoret far i uppdrag att utveckla samarbete om lokal estetisk utbildning med
relevanta aktorer bland annat inom kommunens kultur- och fritidsverksamheter, till exempel

kulturskolan, och inom foreningslivet i Sodertalje
Att utbildningskontoret far i uppdrag att sakerstalla fortsatta kontakter med besoksnaringen i
narregionen och utifran branschens utveckling och aktiva medverkan fortsatta utreda
forutsattningarna att starts hotell- och turismprogrammet

Justerandes signum

L /^-

^^

Anslagsdatum

2020-11-13

Utdragsbestyrkande
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§121 forts

•

Att utbildningskontoret far i uppdrag att utreda hur studie- och yrkesvagledarverksamheten
kan starkas inom grundskolan
Att Utbildningskontoret far i uppdrag att starka samverkan med fristaende huvudman i
Sodertalje kommun for att i hogre utstrackning utveckla och marknadsfora ett gemensamt,

attraktivt och varierat utbud av gymnasieutbildning i Sodertalje
Att utbildningskontoret far i uppdrag att samverka med narliggande kommuner i Storsthlms
"kluster syd" for att utveckla samarbetet kring programutbud och gymnasieskolans attraktivitet
och kvalitet

Att utbildningskontoret far i uppdrag att utveckla arbetet med kommunikation om
gymnasieskolornas program och inriktningar utifran besluten angaende "Oversyn av
gymnasieskolans program utbud"
Att utbildningskontoret far i uppdrag att starka samverkan med branscherna, naringslivet
och andra intressenter for yrkesprogrammen. Samverkan ska omfatta gymnasieskolan,

gymnasiesarskolan, vuxenutbildningen och yrkeshogskolan
Att utbildningskontoret far i uppdrag att senast under varen 2021 avge en lagesrapport om
det fortsatta arbetet kring besluten angaende "Oversyn av gymnasieskolans programutbud"

Nina Wahlin (C), Mats Siljebrand (KD) och Sonya Aho (MP) bifaller ordforandens yrkanden.

Yrkande 3
Christoffer Johansson (M) yrkar bifall till ordforandens hela yrkande forutom punkten 3 dar han yrkar
avslag pa ordforandens forslag och foreslar istallet foljande: "Utbildningskontoret far i uppdrag att utreda
forutsattningarna for ett estetiskt program, inriktning bild och form inom gymnasieskolan i Sodertalje och
aterkomma till namnden med denna senast varen 2021 med syfte att forbereda och mojliggora eventuell
programstart hostterminen 2022." samt bifall med foljande tillagg I texten till punkt 8 i forslaget fran
Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljopartiet "/' syfte att starka likvardigheten
bland eleverna" efter "grundskolan".

Ordforande Elof Hansjons (S) bifaller Christoffer Johanssons (M) tillaggsyrkande till punkten 8.

Propositionsordning
Ordforande Elof Hansjons (S) staller proposition pa sitt eget bifallsyrkande avseende punkten 3 och
Christoffer Johanssons (M) avslagsyrkande och finner att utbildningsnamnden beslutat enligt forslaget
fran Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljopartiet.

Sarskilt yttrande
Metin Hawsho (L) anmaler och inkommer med ett sarskilt yttrande, bilaga § 121 C).

Andreas Birgersson (SD) anmaler och inkommer med ett sarskilt yttrande, bilaga § 121 D).

Reservation

Christoffer Johansson (M) anmaler och inkommer med en skriftlig reservation, bilaga § 121 E).

Beslutet skickas till

Akten

Justerandes signum

r̂
Anslagsdatum

2020-11-13

Utdragsbestyrkande
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§ 122Uppfoljning feriepraktiken 2020 Dnr: UN 20/05

Utbildningsnamndens beslut
Utbildningsnamnden godkanner uppfoljningen av feriepraktiken 2020.

Sammanfattning av arendet
Sodertalje kommun anordnar sedan flera ar feriepraktik for kommunens ungdomar. Sedan
verksamhetsaret 2019 ar utbildningsnamnden ansvarig for feriepraktiken och beslutade ijanuari 2020
om feriepraktikens omfattning och malgrupp. Malgruppen for feriepraktiken ar ungdomar som gatt ut
arskurs 9 i grundskolan, arskurs ett i gymnasieskolan samt ungdomar med sarskilda behov fodda -01
och -03. Av 1381 ungdomar som ansokt om feriepraktik har 1 111 fatt erbjudande om en plats. Under
sommarlovet 2020 har 958 ungdomar genomfort feriepraktik. Det ar 38 % av malgruppen, vilket ar den
lagsta andelen de senaste fyra aren.

En enkatundersokning har genomforts med feriepraktikanter och arbetsplatser. Sammanfattningsvis kan
vi konstatera att feriepraktiken upplevs som positiv av bade ungdomar och arbetsplatser.

Det ekonomiska utfallet beraknas i nuvarande prognos till ett overskott pa 363 tkrjamfort med budget.
Overskottet beror pa att det under varen tillkommit mojlighet till statsbidragsfinansiering avseende loner
till feriepraktikanter samt administrativa kostnader.

Utbildningsnamnden bordlade 2020-10-13, § 108, arendet.

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse 2020-09-25 Uppfoljning av feriepraktiken 2020

PM Uppfoljning av feriepraktiken 2020

Beslutet skickas till

Akten

Justerandes signum

a^^
Anslagsdatum

2020-11-13

Utdragsbestyrkande
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§ 123Tidplan for utbildningsnamnden 2021 Dnr: UN 20/122

Utbildningsnamndens beslut
Utbildningsnamnden faststaller namndens sammantradesdagar och tider for ar 2021.

Sammanfattning av arendet
Utbildningsnamnden foreslas godkanna forslaget till sammantradesplan for 2021. Namnden
sammantrader i stadshuset torsdagar klockan 17.00 och i nagot fall en tisdag.

Presidium

kl 15.30
Namndsammantrade

kl 17.00

12januari 28januari

23 februari 11 mars

8 mars (reserv) 25 mars (reserv)

13april 29 april

11 maj 27 maj

1juni 17juni

10 augusti 26 augusti

21 September 7 oktober

26 oktober 11 november

23 november 9 december

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse daterad 2020-10-20

Beslutet skickas till

• Akten

Utbildningsnamnden
Utbildningskontoret

Justerandes signum

_^^
Anslagsdatum

2020-11-13
Utdragsbestyrkande
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§ 124Svar pa remiss "En mer likvardig skola"
(SOU 2020:28) Dnr: UN 20/124

Utbildningsnamndens beslut
Utbildningsnamnden antar utbildningskontorets forslag till yttrande 2020-10-09 som sitt eget.

Sammanfattning av arendet
Sodertalje kommun harfatt regeringens betankande av Utredningen om en mer likvardig skola pa
remiss. I betankandet beskrivs ett flertal foreslagna atgarderfor att minska skolsegregationen och
forbattra resurstilldelningen till forskoleklass och grundskola i syfte att oka likvardigheten inom dessa
skolformer. Sodertalje kommun harfatt mojligheten att yttra sig pa betankandet och komma med
synpunkter pa forslagen.

Utbildningskontoret vill lyfta att det ar viktigt att se utredningens forslag som en helhet. Att infora nagra
forslag och forkasta andra kan innebara att likvardigheten inte starks sa som avsetts.

Utbildningskontoret anser att forslagen overgripande ar bra och att de kan leda till en okad likvardighet
pa en nationell niva, vilket ar positivt. Utbildningskontoret valj'er dock att lyfta ett antal synpunkter och
kommentarer. Utbildningskontoret lyfter bl.a.:

Arbetet pa Skolverkets regionala kontor behover vara flexibelt och bygga pa huvudmannens
skilda forutsattningar.
Utbildningskontoret undrar om det ar rimligt att tanka att ett nationellt skolvalssystem ar praktiskt
mojligt och hanterbart i ett system inom tidsramarna for ett lasar med hansyn till alia lokala
forutsattningar.

Det ar viktigt med en tat kommunikation mellan hemkommunerna och Skolverket i relation till
skolpliktsbevakningen, omplacering av en elev som en form av disciplinar atgard och utredning
av mottagande i grundsarskola om ett nationellt skolvalssystem infers.
Det behover sakras att det inte blir en overkapacitet pa statlig niva och huvudmannaniva som tar
resurser fran skolorna.

Att ett okat statligt inflytande i det kommunala huvudmannaskapet staller krav pa forutsagbarhet
och kontinuitet i den statliga styrningen. Atgarderna behover vara langsiktiga och det behover
finnas politisk enighet kring de atgarder som faktiskt genomfors.

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse fran utbildningskontoret daterad 2020-10-20

Sodertalje kommun 2020-10-09, Svar pa remiss "En mer likvardig skola" SOU 2020:28"

Missivbrev 2020-06-23, Remiss En mer likvardig skola

Remiss "En mer likvardig skola - minskad skolsegregation och forbattrad resurstilldelning" SOU 2020:28

Sodertalje kommun, delegationsprotokoll nr 39

Sarskilt yttrande
Christoffer Johansson (M) anmaler och inkommer med ett sarskilt yttrande, bilaga § 124)

Beslutet skickas till

Utbildningsdepartementet, u.remissvar(5).reaerinQskansliet.se
Akten

Justerandes signum

^
Anslagsdatum

2020-11-13

Utdragsbestyrkande
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§ 125Svar pa remiss "Gemensamt ansvar- en
modell for planering och dimensionering av
gymnasial utbildning" (SOU 2020:33) Dnr: UN 20/125

Utbildningsnamndens beslut
Utbildningsnamnden antar utbildningskontorets yttrande daterat 2020-10-20 so sitt eget.

Sammanfattning av arendet
Sodertalje kommun har fatt betankandet SOU 2020:33 "Gemensamt ansvar - en modell for planering
och dimensionering av gymnasial utbildning". Sammanfattningsvis instammer utbildningskontoret i
utredningens syfte att forbattra resursutnyttjandet samt oka vikten av gymnasieutbildning som
kompetensforsorjning regionalt och nationellt. Vidare instammer kontoret i att det finns ett behov av okad
samverkan kring planering och dimensionering av utbudet av utbildningar inom bade gymnasieskolan
och komvux.

Utbildningskontoret lamnar sammanfattningsvis bl a foljande synpunkter:

Utbildningskontoret ser inte att utredningen har beaktat Stockholmsregionens komplexa
forutsattningar med manga skolhuvudman och en star rorlighet bland eleverna i foreslagna
modell med samverkansomraden for planering och dimensionering av gymnasieskolans
programutbud. Kontoret ser stora svarigheter att i dialogform komma overens om fordelning av
program och antal platser mellan huvudmannen i regionen.
Utbildningskontoret ifragasatter om del racker att styra storleken pa programutbudet sa att det
battre speglar arbetsmarknadens behov. Det vore mer andamalsenligt att se over mojliga
atgarder for att oka elevernas intresse for yrkesprogram dar ett start behov av arbetskraft finns.
Ska kommunerna ta ett ansvar for att sakra utbildningsplatser for arbetsmarknadens behov av
arbetskraft, maste det ocksa finnas ett tydligt incitament for att ta den ekonomiska risken att
driva yrkesutbildningar med hoga kostnader.
Utredningen behover fortydliga och ge nagra konkreta forslag pa hur en allsidig social
sammansattning av elever kan uppnas inom gymnasieskolan.
Utbildningskontoret ser att utredningens forslag om att infora ett kompensatoriskt belopp pa
5 000 kr for att utjamna de socioekonomiska forutsattningarna mellan gymnasieskolor ar for
begransat. Kommuner ska fordela resurser till utbildning inom skolvasendet efter elevernas
olika forutsattningar och behov.
Med en okad statlig styrning av utformning och dimensionering av yrkesutbildningar inom
Komvux maste aven sakras att finansieringen av utbildningen ar i forhallande till omfattningen.
Utbildningskontoret ser stora svarigheter att genomfora forslaget med att erbjuda alternativ
utbildningsplats till elever som inte fatt plats pa sokt utbildning. Ett sadant erbjudande skulle
krava en vasentligt okad administration for antagning hos huvudmannen.

•

•

Justerandas signum

^^
Anslagsdatum

2020-11-13

Utdragsbestyrkande
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§125 forts

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse fran utbildningskontoret daterad 2020-10-20

Sodertalje kommun 2020-10-20, Svar pa remiss "Gemensamt ansvar- en modell for planering och
dimensionering av gymnasial utbildning"

Missivbrev 2020-06-23 Utredningen om planering och dimensionering av Komvux och gymnasieskola

Remiss "Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola" (SOU 2020:33)

Sodertalje kommun, delegationsprotokoll nr 38

Sarskilt yttrande
Christoffer Johansson (M) anmaler och inkommer med ett sarskilt yttrande, bilaga § 125.

Beslutet skickas till

Utbildningsdepartementet, u.remissvar@regerinaskansliet.se
Akten

Justerandes signum

(k.
Anslagsdatum

2020-11-13

Utdragsbestyrkande
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§ 126Svar pa remiss promemoria "Gymnasie-
och gymnasiesarskoleutbildning med
specialidrott" (U2020/04134/GV) Dnr: UN 20/126

Utbildningsnamndens beslut
Utbildningsnamnden antar utbildningskontorets yttrande daterat 2020-10-21 som sitt eget.

Sammanfattning av arendet
Utbildningsdepartementet har skickat promemorian Idrottsutbildningar i gymnasie- och
gymnasiesarskolan pa remiss till utvalda remissinstanser. Sodertalje kommun tillhor inte
remissinstanserna. Da kommunen har nationella idrottsutbildningar inom flera idrotter lamnar kontoret ett
forslag pa remissvar pa promemorian. Sammanfattningsvis lamnar kontoret bl a foljande synpunkter:

Utbildningskontoret vill framhalla att det ar viktigt ati kraven och forutsattningarna for att driva
utbildning med specialidrott ar forutsagbara och tydliga for de sokande huvudmannen. Det bor
finnas framtagna objektiva kriterierfor bedomningarna. Utredningen saknar sadan beskrivning
vilket innebar att det inte gar att ta stallning fullt ut till forslagets konsekvenser.
Utbildningskontoret bedomer att forslaget kommer att minska antalet platser och darmed antalet
skolor med nationell idrottsutbildning. Att minska antalet platser och darmed antal skolor med
nationell idrottsutbildning kan innebara en okad skolsegregation. Om faktorn dock beaktas vid
beslut am vilka skolor som ska driva utbildning med specialidrott sa ar det en mojlighet att oka
en allsidig social sammansattning pa berorda skolor.
Utbildningskontoretser positivt pa forslaget att Skolverket far i uppdrag att kurserna forandras sa
att forutsattningarna forbattras for fler an elitsatsande ungdomar att utova idrott. Det innebar att
de skolor som inte langre far status som utbildningar med specialidrott fortsatt Ran anordna
idrottsutbitdningar.

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse fran utbildningskontoret daterad 2020-10-20

Utbildningskontoret, remissvar 2020-10-21

Missivbrev 2020-07-17, Remittering av promemorian Gymnasie- och gymnasiesarskoleutbildning med
specialidrott

Regeringskansliet, PM 2020-07-17, Idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesarskolan

For lank till PM, se httos://www.reaerinaen.se/rattsliaa-dokumenVdepartementsserien-och-
oromemorior/2020/07/idrottsutbildninaar-i-civmnasie-och-avmnasiesarskolan/

Beslutet skickas till

Utbildningsdepartementet, u.remissvar@.reaerinaskansliet.se
• Akten

Justerandes signum

^^
Anslagsdatum

2020-11-13
Utdragsbestyrkande
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§ 127Svar pa remiss "Ny renhallningsordning for
Sodertalje kommun" Dnr: UN 20/127

Utbildningsnamndens beslut
Utbildningsnamnden tillstyrker forslaget till ny renhallningsordning for Sodertalje kommun med
nedanstaende tillagg:

"Sedan en tid tillbaka deltar Sodertaljes skolor med personal, barn och elever i arbetet med sopsortering
och atervinning. Det sker bland annat i form av medverkan pa skrapplockardagar, anvandning av sopkarl
enligt Miljonarens koncept och naturligtvis som en del av den ordinarie undervisningen.
Utbildningsnamnden foreslar att vi inom Sodertalje kommuns utbildningsverksamhet ska fortsatta att
engagera oss for en bra hantering av avfall. Det handlar om verksamheten pa forskolor, undervisningen i
larosalar, hur den inre och yttre miljon vardas pa skolenheterna samt hur maltidsverksamheten bedrivs.
Detta arbete bar vara en del av kommande handlingsplaner, dock bar avfallsplanen innehalla tydligare
skrivningar pa detta omrade."

Sammanfattning av arendet
Forslaget "Ny renhallningsordning for Sodertalje kommun" arframtaget av en arbetsgrupp med deltagare
fran kommunstyrelsens kontor, samhallsbyggnadskontoret, miljokontoret och Telge Atervinning dar
samhallsbyggnadskontoret ansvaratfor samordningen.

Renhallningsordning med avfallsplan 2030 ska bidra till hallbar resurshantering i samhallet dar vi
minimerar uppkomsten av avfall. Den lyfter fram hallbar konsumtion och produktion for att skapa hallbara
stader och samhallen for dagens och framtidens generationer. Framtida generationer som gar i dagens
skolor och forskolor kommer att fa forvalta det som beslutas i dag.

Utbildningskontoretforeslar att utbildningsnamnden tillstyrker renhallningsordning med avfallsplan 2030.

Till sammantradet utdelas tillaggsforslag fran Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och
Milj6partiet,bilaga§127.

Beslutsunderlag
Tillaggsforslag daterat 2020-11-03 fran Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och
Miljopartiet

Tjansteskrivelse fran utbildningskontoret daterad 2020-09-18

Brev 2020-05-25 Utstallning och remiss av ny renhallningsordning for Sodertalje kommun

Remissversion Foreskrifter om avfallshantering for Sodertalje kommun

Avfallsplan 2030

Yrkande

Ordforande Elof Hansjons (S) yrkar bifall till kontorets forslag med tillaggsyrkande fran
Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljopartiet.

Christoffer Johansson (M), Metin Hawsho (L) och Mats Siljebrand (KD) bifaller ordforandens yrkande.

Justerandes signum

(k
Anslagsdatum

2020-11-13

Utdragsbestyrkande
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§127 forts

Beslutet skickas till

Samhallsbyggnadskontoret, avfallsplan2030@sodertalie.se
• Akten

Justerandes signum

fc~ ^
Anslagsdatum

2020-11-13

Utdragsbestyrkande
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§ 128Arendebalans

Utbildningsnamndens beslut
Utbildningsnamnden lagger arendebalansen till handlingarna med tillagg att lagga in ett
informationsarende om avfuskvid tentamen inom utbildningsnamndens verksamhet i arendebalansen.

Justerandes signum

(k

7̂

Anslagsdatum

2020-11-13
Utdragsbestyrkande
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§ 129Delegeringsbeslut

Utbildningsnamndens beslut
Utbildningsnamnden godkanner redovisningen.

Sammanfattning av arendet
Utbildningsdirektor

43 Beslut om beslutsattestanter

44 Beslut om beslutsattestanter

2020-11-05

2020-11-05

Lina/Enhorna forskoleomrade

D.3 Utokad placeringstid, 3 st 2020-11-05

Tveta forskoleomrade

Utokad placeringstid, 1 st 2020-11-05

Brunnsang-Grusasenforskoleomrade

D.3 Utokad placeringstid, 2 st 2020-11-05

Resurscentrum

G.6

D.2

F.5

J.15

J.15

J.14

C.6

C.1,
G.1

Beviljat tillaggsbelopp, 2 st

Beviljat tillaggsbelopp, 3 st

Beviljat tillaggsbelopp, 5 st

Avslag tillaggsbelopp, 1 st

Beviljat tillaggsbelopp, 6 st

Beviljat tillaggsbelopp, 1 st

Beviljad ansokan skolplikt, 1 st

Emottagande i grundsarskolan, 3 st

2020-11-05

2020-11-05

2020-11-05

2020-11-05

2020-11-05

2020-11-05

2020-11-05

Justerandes signum

^
Anslagsdatum

2020-11-13

Utdragsbestyrkande
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§ 130Meddelanden

Utbildningsnamndens beslut
Utbildningsnamnden godkanner redovisningen.

Kommunfullmaktige

Protokollsutdrag 2020-10-05, § 148

Protokollsutdrag 2020-10-05, § 164

Justerandes signum

^€,
Anslagsdatum

2020-11-13
Utdragsbestyrkande



^ĝl 0
0^̂

1(3)
UN 2020-11-05, bilaga § 124- A

2020-11-04

Utbildningsnamnden
Socialdemokraterna

Kristdemokraterna

Centerpartiet
Miljopartiet

Utbildningsnamnden

Arende 10 Oversyn programutbud Sodertaljes kommunala gymnasieskolor

Sodertalje ska ha bra och attraktiva gymnasieskolor som ger unga manniskor den bildning
och kunskap de behover infor att de blir vuxna och ska etablera sig pa arbetsmarknaden
eller studera pa hogre utbildning.

Pa utbildningsnamndens uppdrag bar utbildningskontoret darfor genomfort en utredning
om gymnasieskolans framtida programutbud. I normalfallet sker forandringar av
programutbudet lopande, dar det oftast och nastan varje ar skerjusteringar dar program
eller inriktningar laggs till eller tas bort utifran de bedomningar som gors ute i
verksamheten. I detta arende har vi istallet starmat upp, ga igenom hela verksamheten och
pekar nu ut riktningar infer framtiden kring hur Sodertalje ska arbeta med
gymnasieutbildning.

I Storstockholm finns det ett mycket stort utbud av olika program och inriktningar for

elevema att valja mellan. Genom ett samverkansavtal har elevema i Sodertalje tillgang till
hela detta utbud och det ar en star konkurrens om elevema mellan huvudman och

utbildningar.

Det ar gymnasieskolans huvudman som formar vilket utbud som ska finnas genom art

erbjuda program. Finansieringen till respektive program och skola foljer med elevema i
form av elevpeng och det langsiktiga utbudet styrs darmed i stor utstrackning utifran vad
elevema soker.

Postadress

151 89 Sodertalje
Tfn 08-523 010 00
sodertalie.kommun@sodertalie.se

www.sodertalje.se
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Efter att soktrycket till kommunens gynmasieskolor trendmassigt sjunkit under lang tid har
det under de senaste aren stabiliserat sig sa att strax under 30 procent gar i kommunens
egna gymnasieskolor. Till hostterminen 2020 var det relativt hogt soktryck till nastan hela

den kommunala gymnasieskolans utbud, sarskilt Taljegymnasiet.

Vi bedomer att vi nu steg for steg kan starka utbudet i Sodertaljes kommunala
gynmasieskolor. Tillsammans med det omfattande utbud som finns pa fristaende skolor i
Sodertalje och i narliggande kommuner ska och kommer Sodertalje vara en plats dar det
finns bra mojligheter for de ungdomar som vaxer upp att fa en bra gymnasieutbildning.

Med utgangspunkt fran detta foreslar S, KD, C och MP utbildningsnamnden besluta

Att

Att

Att

Att

bifalla utbildningskontorets forslag till beslut gallande punktema 1-3, 5-10,
13,15,17

samverka med branscher, naringsliv, andra huvudman och narliggande

kommimer med syfte att starta fordons- och transportprogrammet med
inriktning transport pa kommunal eller fristaende gymnasieskola i Sodertalje

eller narregionen

utbildningskontoret far i uppdrag att starta estetiska prograramet med

inriktning mot bild och form pa nagon av de kommunala gymnasieskoloma

senast hostterminen 2022 samt att fortsatta utreda forutsattningama for art

starta ytterligare en estetisk inriktning

utbildningskontoret sakerstaller att nuvarande elever pa Wendela

Hebbegymnasiet far mojlighet att ga klart sina respektive utbildningar pa
skolan

Att

Att

utbildningskontoret far i uppdrag att infora lokala estetiska utbildningar med
gemensam schemalagd fordjupning inom t ex musik, teater, bild och form osv

i liknande form som lokala idrottsutbildningar

utbildningskontoret far i uppdrag art ufrveckla samarbete om lokal estetisk
utbildning med relevanta aktorer bland annat inom kommunens kultur- och
fritidsverksamheter, till exempel kulturskolan, och inom foreningslivet i
Sodertalje
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Att

Att

Att

Att

Att

Att

Art

utbildningskontoret far i uppdrag att sakerstalla fortsatta kontakter med
besoksnaringen i narregionen och utifran branschens utveckling och aktiva
medverkan fortsatta utreda forutsattningama att starta hotell- och
turismprogrammet

utbildningskontoret far i uppdrag att utreda hur shidie- och
yrkesvagledarverksamheten kan starkas inom grundskolan

Utbildningskontoret far i uppdrag att starka samverkan med fristaende
huvudman i Sodertalje kommun for att i hogre utstrackning utveckla och
marknadsfora ett gemensamt, attraktivt och varierat utbud av
gymnasieutbildning i Sodertalje

utbildningskontoret far i uppdrag att samverka med narliggande kommuner i
Storsthlms "kluster syd" for att utveckla samarbetet kring programutbud och
gymnasieskolans attraktivitet och kvalitet

utbildningskontoret far i uppdrag att utveckla arbetet med kommunikation om
gymnasieskolomas program och inriktningar utifran besluten angaende
"Oversyn av gymnasieskolans programutbud"

utbildningskontoret far i uppdrag att starka samverkan med branscheraa,
naringslivet och andra intressenter for yrkesprogrammen. Samverkan ska
omfatta gymnasieskolan, gymnasiesarskolan, vuxenutbildningen och
yrkeshogskolan

utbildningskontoret far i uppdrag att senast under varen 2021 avge en
lagesrapport om det fortsatta arbetet kring besluten angaende "Oversyn av
gymnasieskolans programutbud"



• Sodertalie Tjansteskrivelse
kommun utbildnin9skontoret
UN 2020-11 -05, bilaga § 121 B)

Datum

2020-10-20

Diarienummer
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Handlaggare

Lena Henlov

Stab

Ledningsstrateg
08-523 022 02

lena.henlov@sodertalje.se

Mottagare

Utbildningsnamnden

Oversyn programutbud Sodertaljes kommunala gymnasieskolor

Kontorets forslag till namnden
Utbildningsnamnden beslutaratt

1. det i Sodertaljes kommunala gymnasieskolor ska finnas ett programutbud som omfattar bade
hogskoleforberedande, yrkesprogram och introduktionsprogram av hog kvalitet. Ungdomar i
Sodertalje kommun ska, i sin egen kommun, ha mojlighet att ga en gymnasieutbildning som leder till
hogre studier eller en yrkesutbildning. I synnerhet utbudet av yrkesprogram ska kannetecknas av
nara samverkan med branscher och arbetsliv. Hogskoleforberedande program ska samverka med
hogskolor och universitet. Strukturen for gymnasieskolornas utbildningar ska ge mojlighet att
utveckla och fordjupa estetiska fardigheter samt utova idrott pa hog niva. Samverkan ska ske med
kulturella institutioner, idrottsforeningar och idrottsforbund. Programutbudet ska lopande tas fram i ett
regionalt perspektiv och inkludera fristaende aktorers programutbud.

2. fortsatta med nuvarande hogskoleforberedande nationella program pa Taljegymnasiet. Infor
ansokningen 2021 vidtas atgarder for att oka antalet platser, i forsta hand pa ekonomiprogrammet.

3. behalla nuvarande utbud av nationella yrkesprogram pa Torekallgymnasiet.
4. utbildningskontoret ges i uppdrag att konkret samverka med branscher, foretag och kluster syd i

syfte att skapa kvalitet och attraktionskraft for fordons- och transportprogrammet.
5. utbildningskontoret ges i uppdrag att starts Barn- och fritidsprogrammet med inriktning pedagogik

och socialt arbete med en estetisk verksamhetside fran och med hostterminen 2021. Programmet
ska utvecklas och drivas i samverkan med utbildningskontorets forskoleverksamhet.

6. Wendela Hebbegymnasiet upphor i bemarkelsen renodlad estetiskt inriktad gymnasieskola
hostterminen 2021. Istallet for en renodlad gymnasieskola foreslas mojligheter till estetisk
verksamhet i olika former pa flera av vara gymnasieskolor.

7. utbildningskontoret far i uppdrag att foresla organisation och insatser for okad kvalitet inom
gymnasiesarskolan, introduktionsprogram samtfor elever i behov av sarskilt stod oavsett
programform.

8. utbildningskontoret far i uppdrag att skyndsamt utreda gymnasieskolornas lokaler i forsta hand
utifran kapacitet, andamalsenlighet och attraktionskraft. Oversynen ska redovisas for namnden varen
2021.

9. Taljegymnasiet ska fortsatta utvecklingen mot en hogskoleforberedande gymnasieskola med hog
kvalitet. Kontoret far i uppdrag att utoka antalet platser i takt med elevokningen.

10. utbildningskontoret far i uppdrag att planera for att, tillsammans med berorda branscher, utveckla en
attraktiv profil och starta ytterligare en inriktning av teknikprogrammet med inriktning medie- och
informationsteknik.

Sodertaljekommun, 151 89 Sodertalje • Orgnr: 212000-0159 • Besoksadress: Nykopingsvagen 26 • Kontaktcenter: 08-523 010 00 • www.sodertalje.se
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11. utbildningskontoret far i uppdrag att utreda forutsattningarna for ett estetiskt program, inriktning bild
och form inom gymnasieskolan i Sodertalj'e.

12. utbildningskontoretfar i uppdrag att bevaka forutsattningarna for att starta hotell- och
turismprogrammet. Om utbyggnaden av hotellverksamheten i Sodertalje fortsatter, kan
forutsattningar finnas att pa Torekallgymnasiet starta hotell- och turismprogrammet. Forutsattning for
att starta programmet ar att det finns ett konkret intresse fran branschen lokalt att aktivt samverka
och ta ett ansvar i utbildningen.

13. utbildningskontoret far i uppdrag att verka for att behalla nationell idrottsutbildning i sa star
utstrackning som mojligt. Uppdraget ska aven omfatta en fortsatt utveckling av lokal idrottsutbildning
for att oka attraktiviteten i gymnasieskolan.

14. utbildningskontoretfar i uppdrag att ge mojlighet att utveckla estetiska formagor, t ex musik, tester,
bild och form o s v genom att infora lokala estetiska utbildningar i liknande form som lokala
idrottsutbildningar.

15. utbildningskontoretfar i uppdrag att inom ramen for den kommunala feriepraktiken anordna t ex
forskar- eller ledarskapskola for elever pa hogskoleforberedande program i samverkan med t ex
naringsliv, hogskolor eller andra intresseorganisationer.

16. utbildningskontoret far i uppdrag ati arbeta aktivt med att starka samverkan med branscherna,
naringslivet och andra intressenterforyrkesprogrammen. Samverkan ska omfatta gymnasieskolan,
vuxenutbildningen och yrkeshogskolan

17. Utbildningskontoret far i uppdrag att inom ramen for den kommunala feriepraktiken garantera elever
pa yrkesprogrammen sommarjobb inom sitt yrkesomrade.

Sammanfattning av arendet
Utbildningskontoret har pa uppdrag av Utbildningsnamnden genomfort en oversyn av programutbudet
inom den kommunala gymnasieskolan.

Sammanfattningsvis foreslas att pa kort sikt behaller gymnasieskolorna nuvarande programutbud och
sakerstaller att det finns mojlighet att oka antalet platser vid behov. Infer hostterminen 2021 foreslas
aven att starts barn- och fritidsprogrammet, inriktning pedagogik och socialt arbete. Pa grund av for fa
sokande till estetiska utbildningar upphorWendela Hebbegymnasiet som en renodlad estetisk
gymnasieskola. Utbildningskontoret foreslar dock att med start hostterminen 2021, infora mojligheten till
utveckling av estetiska formagor pa flera nationella program i liknande struktur som lokal
idrottsutbildning. Utvecklingen ska ske i samverkan med Kulturskolan. I ovrigt ska kontoret utveckla en
mer aktiv och konkret samverkan med branscherna, arbetsmarknaden samt andra intressenter for att

oka kvaliteten och attraktiviteten i vara gymnasieprogram, t ex genom att utveckla mojlighet till
feriepraktik kopplad till respektive gymnasieprogram.

Antal ungdomar i gymnasiealdern 16-18 ar okar relativt kraftigt de kommande aren. Det innebar att det
maste finnas en okad beredskap att utoka antalet platser inom gymnasieskolan. For att sakerstalla
mojligheten till ett okat antal gymnasieplatserfar kontoret i uppdrag att se over gymnasieskolornas
kapacitet, andamalsenlighet och attraktivitet. Oversynen ska presenteras under varen 2021 . Kontoret far
ocksa i uppdrag attfortsatta utreda programutbud, organisation och insatser for okad kvalitet inom
gymnasiesarskolan, introduktionsprogram samtfor elever i behov av sarskilt stod oavsett programform.

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse 2020-10-20 Oversyn programutbud Sodertaljes kommunala gymnasieskolor

Rapport Oversyn programutbud Sodertaljes kommunala gymnasieskolor
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Samberedning
Ingen samberedning har skett.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
De ekonomiska konsekvenserna ar beroende bade av vilka beslut som fattas till foljd av oversynens
forslag samt av elevers val av skolor och program. Foreslagna forandringar kommer att hanteras och
finansieras inom namndens ordinarie mal och budgetprocess. Nar det galler atgarder for att oka
lokalkapaciteten, lokalernas andamalsenlighet och attraktivitet ska dessa utredas sarskilt och hanteras i
ordinarie lokalforsorjningsprocess inom ramen for mal och budget.

w/^^? \;.
Monica Sonde

Utbildningsdirektor

^'

Beslutet skickas till

Akten
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Liberalerna

Utbildningsnamnden
2020-11-05

Sarskilt yttrande

Arende 10

Oversyn programutbud Sodertaljes kommunala gymnasieskolor

Utbildningsnamnden har fattat ett antal beslut gallande programutbudet pa Sodertaljes
kommunala gymnasieskolor efter forslag fran kontoret samt majoriteten. Flera av besluten ar i
ratt riktning, sa som att oka marknadsforingen av vara kommunala gymnasieskolor.

Andra beslut tycks enligt Liberal ema inte vara konsekventa och folja en rimlig logik i hur
beslutsfattande bor goras. De estetiska programmen pa Wendela Hebbegymnasiet laggs ned
och skolan stangs igen, ett beslut som redan var fattat innan denna utredning var genomford.
Fran 2022 foreslas nu estetiska program startas upp igen pa en amian gymnasieskola. Ett
avbrott pa tva ar i antagningen infors nu enbart for att Sodertalje kommun vill gora
organisatoriska forandringar, nagot som drabbar manga clever i gymnasiealdem.

Namnden beslutar aven att lagga ned en valfungerande skola med ett gott rykte for att
aterstarta verksamheten nagon annanstans, var ar annu inte faststallt. Sodertalje kommun
maste vara mer konsekventa i sitt beslutsfattande och sluta upp med forhastade beslut som
man sedan backar pa.

Liberalema vill darfor se en kommunal gymnasieskola som ges mojlighet att profilera sig, dar
kontinuitet och forutsagbarhet rader inom programutbudet och utbudet av skolor samt att en
plan dras upp for hur vi ska fa fler att valja gymnasieskolor i Sodertalje. Bade
Sodertaljeelever men aven elever fran andra kommuner.

Sodertalje den 5 november 2020

Metin Hawsho (L)
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Utbildningsnamnden

2020-11-05

Reservation

ARENDE 10

Oversyn programutbud Sodertaljes kommunala
gymnasieskolor

I detta arende har utbildningsnamnden tagit stallning till den oversyn av
programutbud pa Sodertaljes kommunala gymnasieskolor som genomforts under
2020 och som nu namnden har att ta stallning till.

Oversynen ar val genomford och lyfter manga av de fragor som Moderaterna under
flertalet ar lyft fram kring kommunens gymnasieskolor och program, dar trenden de
senaste aren varit minskade elevunderlag och en elevflykt som medfort ekonomiska
svarigheter for de egna skolorna.

Denna oversyn har fokuserat framst pa kommunens programutbud pa
gymnasieskolorna vilket ar ett forsta steg i att gora Sodertaljes kommunala
gymnasieskolor attraktiva och locka fler eleven Oversynen foreslar till detta totalt 17
punktertill namnden att ta stallning till, alia val formulerade och rimliga forslag for
arbetet framat.

Till detta har majoriteten, bestaende av Socialdemokraterna, Kristdemokratema,
Centerpartiet och Miljopartiet, inkommit med ett eget forslag till beslut varav
majoriteten av punkterna arfortydliganden av de forslag som oversynen foreslar.
Aven dessa star Moderaterna bakom, vi anser att det ar bra att vara tydlig i hur
arbetet framat bor ske och det ar en bild vi delar med den politiska majoriteten i detta
arende.

Dock foreslar majoritetens forslag foljande att-sats:

Att utbildningskontoret fSr i uppdrag att starta estetiska programme? med inriktning mot bild
och form pS nagon a v de kommunala gymnasieskolorna senast hostterminen 2022
samt att fortsatta utreda forutsattningarna for att starta ytterligare en estetisk inriktning.

Detta som ett andringsforslag mot oversynens forslag att utreda mojligheten till att
ater starta upp estetiska programmet med inriktning mot bild och form.

Vi forstar majoritetens ambition och onskan att redan nu faststalla ett beslut att detta
ska ske senast hasten 2022, dels for att utat kunna pasta att man raddat det
estetiska programmet men aven for att blidka sina egna foretradares onskningar.



UN 2020-11-05, bilaga § 121 E)

Utbildningsnamnden

2020-11-05

VI finner dock att det ar nagot markligt och felaktig hantering att forega den utredning
som utbildningskontoret onskargora i fragan och istallet ta det egna initiativet att
faststalla ett startdatum for programmet utan att utredningen kring hur detta ska ske
ar genomford.

Moderaterna delar ambitionen och viljan att kunna erbjuda estetiska utbildningar pa
vara kommunala gymnasieskolor. Vi vet att de estetiska amnena ar extremt viktiga
for var kommun och den lokala kulturen i Sodertalje ar vard att beakta och utveckla.
Vi anser dock att det ar av stor vikt att gora forandringar i denna skala pa ett
genomtankt och utrett satt dels for att kunna sakerstalla att de beslut som vi tar idag
har mojlighet att galla aven imorgon samt for att se till att de grundar sig pa ansvar
och inte enbart pa politisk vilja. Med anledning av detta yrkade vi istallet pa foljande:

Att utbildningskontoret far i uppdrag att utreda forutsattningarna for ett estetiskt program,
inriktning bild och form inom gymnasieskolan i SQdertalje och aterkomma till namnden
med denna senast varen 2021 med syfte att forbereda och mojliggora eventuell
programstart hostterminen 2022.

Detta som en forlangning av kontorets utredningsforslag som vi anser bar ligga som
grund for det fortsatta arbetet framat.

Dock fick vi inte gehor for vart yrkande och anmaler och inkommer darfor med
denna reservation till forman for det egna yrkandet.

For Moderaterna

Christoffer Johansson (M) Maria Fritz Warg (M)
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2020-10-30

SARSKILT YTTRANDE

ARENDE 13

Svar pa remiss "En mer likvardig skola" (SOU
2020:28)
I detta arende har utbildningsnamnden tagit stallning till det av utbildningskontoret
foreslagna yttrande pa remissen "En mer likvardig skola" (SOU 2020:28).
Moderaterna star bakom utbildningskontorets yttrande till storsta del men vill
fortydliga vara tankar om utredningen i detta sarskilda yttrande.

I utredningen foreslas en helt ny organisation och styrning av grundskolan.
Skolverket ska decentraliseras och finnas i regionala myndigheter. Skolinspektionen
och Specialpedagogiken likasa. Den regionala skolmyndigheten, staten, tar over
uppgifter om budgetfordelning, koer och antagning och ska arbeta med
kompetensutveckling av larare, kvalitetsuppfoljning etc.

I utredningen foreslas sammanslagning av flertalet statsbidrag till forman for ett
sektorsbidrag. Detta betalas sedan ut av den nya myndigheten, denna del tycker vi
verkar bra da det underlattar planering och finansiering av verksamheten.

I utredningen foreslas forbud mot koer, det vill saga att inga friskolor far ha egna
koer. Myndigheten ska genomfora ett skolval dar alia foraldrar ska valja skola. Om
man inte valjer sa ar det narhetsprincipen som blir gallande, i man av plats.
Huvudmannen (enligt forslaget staten) valjer enligt vilka grunder eleverna placeras
men det ska vara socioekonomisk blandning. Vid fler sokande an platser till skolan
kan lottning anvandas. Byte av skola ska i princip inte vara mojligt och som foralder
ska man inte kunna overklaga beslutet om barnets placering. Man foreslar aven en
sankning av skolpengen med 8-10%. Forslaget garocksa ut pa att lyfta skolan fran
den lokala politiken genom en statlig myndighet med regional placering vilket innebar
att skolan lyfta bort fran kommunen. Dock inte fastigheter och andra praktiska fragor.

Moderaterna kanner en star oro kring denna statliga utredning da den i princip
foreslar ett forstatligande av skolan och bortryckning av densamma fran kommunen.
Med forslagen i utredningen forsvinner den valfrihet som idag rader och man slar helt
undan fottema for friskolorna da dessa inte skulle klara av en sankning av
skolpengen med 8-10% och maste kunna ta emot intresseanmalningar och dylikt for
att kvalitetsmata verksamheten. Forslagen innebar ocksa en risk for att den statliga
myndigheten forst och framst fyller de kommunala skolorna och friskolorna da far
elever om det finns nagra kvar att placera.
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Vi staller oss ocksa tveksamma till lampligheten med att samlokalisera myndigheten
med Skolinspektionen da den sistnamnda ska vara helt opartisk och fristaende.

Tyvarr tar inte utredningen upp de viktiga fragorna om daliga skolor, hur vi ska mata
kvalitet, forslag om att stanga daliga skolor, hur vi farfler larare eller andra stora
odesfragor for den svenska skolan utan syftar helt at att ge staten allt storre makt och
inskranka pa det kommunala sjalvstyret och individens valfrihet.

Med anledning av ovan beskrivna inkommer vi med detta sarskilda yttrande.

For Moderaterna

Christoffer Johansson (M) Maria Fritz Warg (M)
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SARSKILT YTTRANDE

ARENDE 14

Svar pa remiss "Gemensamt ansvar - en modell
for planering och dimensionering av gymnasial
utbildning" (SOU 2020:33)
I detta arende har utbildningsnamnden tagit stallning till det av utbildningskontoret
foreslagna yttrande pa remissen "Gemensamt ansvar - en modell for planering och
dimensionering av gymnasial utbildning" (SOU 2020:33). Moderaterna star bakom
utbildningskontorets yttrande till storsta del men vill fortydliga vara tankar om
utredningen i detta sarskilda yttrande.

Syftet med utredningen ar att fa ner en "skenande" kostnad for gymnasiet, med andra
ord blir det betydligt farre gymnasieplatser, och att fa fler elever till arbetsmarknadens
behov, det vill saga flertill yrkesprogrammen, enligt Stjernkvist.

Utredningen foreslar att 3 kommuner ska ga samman och bilda en gymnasieregion.
Kommunerna maste sjalva bestamma vilka 3 som gar samman. Darefter ska
staten/riksdagen/skolverket bestamma antalet platser regionen far att driva och
fordela. Till exempel kan staten besluta att regionen ska ha 50 platser
platslagarutbildning och 20 platser pa teoretiska program. Darefter ska pa politisk
niva i gymnasieregionen beslutas vem som gora vad och sjalva komma fram till
platsfordelningen.

Om en ny skola vill etablera sig sa ar detta inte tillatet da staten redan fordelat ut
antalet gymnasieplatser. Det blir fortsatt en delad kostnad for kommunerna och
staten men i forslaget foreslas storre tilldelning av socioekonomiska tillskott.

Moderaterna anser inte att denna utrednings forslag ar genomforbara. Vem vet hur
arbetsmarknadens behov ser ut om 10 ar och hur dessa kommer paverkas?

Sodertalje kommun ingar idag i en gemensam gymnasieregion med flera andra
kommuners I Stockholmsregionen, Storsthlm. Har samverkar kommunerna kring till
exempel gymnasieutbildningen for att framja en sund konkurrens pa
gymnasiemarknaden. Detta samarbete fungerar valdigt val men kommer sjalvklart
med sina fordelar saval som nackdelar. Dock ar det oklart i utredningen om
samverkan pa denna stora niva (dvs totalt 22 kommuner istallet for 3) fortsatt skulle
vara mojlig.
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Denna utredning, likt utredningen "En likvardig skola", glommer de viktiga och stora
utmaningar som skolan star infor och fokuserar endast pa att ge mer makt at staten,
ta bort valfriheten och satta kappar i hjulen for friskolorna.

Vi anser att dessa utredningar ar ett oroande tecken pa forminskandet av friheten i
skolsverige, nagot som inte gynnar varken elever eller samhallet.

Mod anledning av ovan beskrivna inkommervi med detta sarskilda yttrande.

For Moderaterna

Christoffer Johansson (M) Maria Fritz Warg (M)
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Utbildningsnamnden
Socialdemokraterna
Kristdemokraterna
Centerpartiet
Miljopartiet

Utbildningsnamnden

,'"Arende 16 "Svar pa remiss 'Ny renhallningsordning for Sodertalje kommun'"
Forslagen till renhallningsordning och avfallsplan 2030 har givits till utbildningsnamnden
for remissvar. I aktuella dokument namns det helt kort om vikten av att barn och ungdomar
engageras i genomforandet av avfallsplanen. Det kan dock fortydligas ytterligare. Foljande
tillagg foreslas darfor till remissvaret:

"Sedan en tid tillbaka deltar Sodertaljes skolor med personal, barn och elever i arbetet med
sopsortering och atervinning. Det sker bland annat i fonn av medverkan pa
skrapplockardagar, anvandning av sopkarl enligt Miljonarens koncept och naturligtvis som
en del av den ordinarie undervisningen. Utbildningsnamnden foreslar att vi inom Sodertalje
kommuns utbildningsverksamhet ska fortsatta att engagera oss for en bra bantering av
avfall. Det handlar om verksamheten pa forskolor, undervisningen i larosalar, hur den inre
och yttre miljon vardas pa skolenhetema samt hur maltidsverksamheten bedrivs. Detta
arbete bor vara en del av kommande handlingsplaner, dock bor avfallsplanen innehalla
tydligare skrivningar pa detta omrade."??

Utbildningsnamnden foreslas besluta

Att godkanna kontorets yttrande, inklusive forslaget till tillagg till remissvar pa ny
renhallningsordning for Sodertalje kommun

Postadress

151 89 Sodertalje
Tfn 08-523 010 00
sodertal1e.kommun@sodertalje.se

www.sodertalje.se


