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Ingrid Letsjö, kvalitetsstrateg §§ 31-32
Annica Johansson, chef strategistaben kommunstyrelsekontoret §§ 31-32
Catarina Lindén, controller § 32

Justerare

Bino Drummond

Justeringens plats och tid
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§ 31

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
Barn- och skolnämnden fastställer föredragningslistan.
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§ 32

Information från förvaltningen
Beslut
Barn- och skolnämnden tar del av rapporterna.
Beslutande sammanträde
Följande rapporter lämnas:
Norrtälje kommuns styrprocess
Annica Johansson, chef för strategistaben vid kommunstyrelsekontorets
ekonomiavdelning, informerar om Norrtälje kommuns styrprocess, som
syftar till att:
− skapa en resultatorienterad styrning som syftar till kopplar ihop
verksamhet och ekonomi
− inom givna tidsramar göra det möjligt att genomföra anpassningar i
verksamheten som fungerar långsiktigt
− ta fasta på helheten i det kommunala uppdraget och därmed stärka
kommunstyrelsens uppsiktsplikt
− tydliggöra ansvar och skapa transparens
Verksamhetsplan 2016-18
Kvalitetsstrateg Ingrid Letsjö informerar om den pågående processen med att
ta fram förslag till verksamhetsplan för 2016-18 för barn- och skolnämnden.
Barn- och skolnämnden ska fatta beslut om förslag till verksamhetsplan den
15 juni. Slutligt beslut om verksamhetsplan för Norrtälje kommun fattas av
kommunfullmäktige den 2 november 2015.
Översyn av förskolans och skolans resursfördelningsmodell
Controller Catarina Lindén informerar om översynen av förskolans och
skolans resursfördelningsmodell som genomförts under vintern 2014/15.
I översynen har ett antal förslag till förändring av nuvarande resursfördelningsmodell lagts fram, vilka kommer att inarbetas i barn- och
skolnämndens förslag till verksamhetsplan 2016-18.
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§ 33

Dnr 2015-000214 042

Delårsrapport 1, 2015 för barn- och skolnämnden
Beslut
1. Barn och skolnämnden godkänner delårsrapport 1 2015 för barn- och
skolnämnden, och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Barn och skolnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om
ändring av avgifter i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg från
och med 1 juli 2015, enligt förslag i delårsrapporten.
Reservationer
Bino Drummond (M), Stina Berg (M) och Inger Nordqvist (M) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens styrprocess för planering, uppföljning och styrning ska
nämnderna löpande rapportera verksamhetens resultat till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige.
Barn- och utbildningskontoret har upprättat delårsrapport 1 för barn- och
skolnämnden. Prognosen visar på ett underskott på ca 4 mnkr för 2015.
I delårsrapporten återfinns även förslag till nya avgifter för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg. Förslaget innebär att avgifterna höjs i
enlighet med nya avgiftsnivåer i maxtaxan. Från och med 1 juli 2015
indexeras det s.k. inkomsttaket. Genom att kommunens avgiftsintäkter
därmed ökar, minskas statsbidraget i motsvarande omfattning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2015-04-24 inklusive delårsrapport 1 2015
Arbetsutskottets protokoll 2015-05-04 § 13
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Beslutande sammanträde
Yrkanden

Bino Drummond (M) för moderaterna yrkar på ett tillägg till arbetsutskottets
förslag att barn- och skolnämnden ska redovisa åtgärder för att komma
tillrätta med underskottet i verksamheten.
Ordförande Olle Jansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, med
avslag på Bino Drummonds (M) tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande frågar först om barn- och skolnämnden kan anta arbetsutskottets
förslag och finner att barn- och skolnämnden bifaller förslaget.
Därefter frågar ordförande om barn- och skolnämnden kan anta Bino
Drummonds (M) tilläggsyrkande och finner att barn- och skolnämnden
avslår förslaget.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Avdelningschef barn- och utbildningskontoret
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§ 34

Dnr 2015-000210 001

Grundskolans organisation läsåret 2015/2016
Närtuna skola
Beslut
1. Närtuna skola tar inte emot elever läsåret 2015/16.
2. Ingen fritidshemsverksamhet erbjuds vid Närtuna skola läsåret
2015/16.
3. De elever som i dag tillhör Närtuna skolas upptagningsområde tillhör
läsåret 2015/16 Långsjöskolans upptagningsområde.
Reservationer och protokollsanteckningar
Bino Drummond (M), Stina Berg (M), Inger Nordqvist (M), Robert Beronius
(FP), Johan Österberg (ROOP) och Sune Renberg (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Skriftliga reservationer redovisas sist i denna paragraf.
Sammanfattning av ärendet
Läsåret 2014/15 har ingen verksamhet i förskoleklass eller grundskola
bedrivits vid Närtuna skola.
Barn- och utbildningskontoret föreslår att Närtuna skola inte tar emot elever
läsåret 2015/16 då elevunderlaget är fortsatt lågt. Befintlig fritidshemsverksamhet vid skolenheten avvecklas, och upptagningsområdet för Närtuna
skola införlivas i Långsjöskolans upptagningsområde.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2015-04-24
Arbetsutskottets protokoll 2015-05-04 § 14
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Beslutande sammanträde
Yrkanden

Bino Drummond (M) för moderaterna, med instämmande av Robert
Beronius (FP) och Sune Rehnberg (SD), yrkar avslag på arbetsutskottets
förslag med motivering att kommunfullmäktiges beslut om en skolutredning
ska genomföras först, och att beslut i ärendet bör fattas av kommunfullmäktige.
Johan Österberg (ROOP) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag med
motivering att kommunfullmäktiges beslut om en skolutredning ska
genomföras först.
Ordförande Olle Jansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och
skolnämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.
Skriftliga reservationer

Bino Drummond för (M) lämnar följande skriftliga reservation:
Vi reserverar oss till förmån för våra egna förslag.
Att skolan i Norrtälje, och Sverige, står inför stora utmaningar är de flesta
överens om. När den styrande minoriteten i Norrtälje kommun försöker
adressera dessa går det mesta dock fel. Vi har primärt tre invändningar till
hur Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet hanterat denna
fråga:
1. Man struntar uttryckligen i kommunfullmäktiges beslut att en
skolutredning skall genomföras. Det är sorgligt att det styre som inte ens har
en majoritet i kommunfullmäktige helt och hållet åsidosätter kommunen
högst beslutande organ. För oss är det en självklarhet att följa
kommunfullmäktiges beslut eller åtminstone upphäva detsamma. Vi kan inte
acceptera att Norrtälje kommun styrs av en person som tillfrågats om att
göra en utredning och på den frågan svarat nej.
2. Oavsett sakfrågan så måste den styrande minoriteten vara ärliga och visa
detta för vad det egentligen är. Man hävdar att det är en organisatorisk
fråga och att kommunfullmäktige därför inte behöver fatta beslut i denna
fråga. Det är inte förvånande utifrån ovan, men det vore klädsamt om man
faktiskt pratade om vad detta handlar om; en de facto-nedläggning.
Kommunfullmäktige bör fatta dessa beslut.
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3. Den styrande minoriteten kallar sig ett samverkansstyre, trots detta har
man inte ansträngt sig för att samverka. Vi är medvetna om behovet av
förändring för att främja kvalitet och resultat, men så länge S, C och MP
inte säger vad deras vision för skolan är blir det omöjligt för oss att ta
ställning till huruvida vi delar den eller inte. Vi antar att visionen för att
skolresultaten ska förbättras är mer långtgående än att spendera en dryg
miljon kronor på färg på Grisslehamns skola, det har dock inte presenterats
än, om det någonsin kommer göra det.
Robert Beronius(FP) lämnar följande skriftliga reservation:
Norrtälje kommuns skolor står inför stora utmaningar. Den långsiktiga
kompetensförsörjningen när det gäller lärare är den viktigaste
framgångsfaktorn för en kvalitetsskola. Under flera år har också frågan om
skolornas antal och organisation varit föremål för debatt och därför fanns
en bred politisk enighet om att genomföra en ny skolutredning.
Det var inte länge sedan som s, c och mp gav klara besked om
skolutredningen. Ulrika Falk svarade kommunfullmäktige i ett
interpellationssvar (daterat den 141211) men behandlat 150216 ”att
skolutredningen ska genomföras”. Avsikten var att direktiven skulle
fastställas i början av året av kommunstyrelsen och att utredningen skulle
genomföras under våren 2015. Som vi har väntat! Men några utkast till
skoldirektiv har vi inte sett till. Däremot fick vi genom Norrtelje tidning veta
att samverkansstyret inte anser sig behöva någon utredning och att två
skolor ska läggas ner.
En skolutredning var väl inte bara tänkt att vinna tid för vissa skolpolitiker,
utan den skulle åtminstone enligt vår syn på saken verkligen redovisa ett mer
grundligt underlag med alternativa lösningar för fortsatta diskussioner. I en
sådan utredning borde man också titta på om det är något särskilt stöd de
små skolorna med få lärare eventuellt skulle behöva och vad det skulle
kosta.
Om s, c och mp tycker att beslutet var så självklart så hade de väl kunna
deklarera det redan under valrörelsen? Och vad är det som gör att
centerpartiet, som tidigare gick emot nedläggningarna så kraftfullt, idag
övergivit sin gamla ståndpunkt utan att ens kräva ett underlag?
Det är klart att en skola ekonomiskt sett inte kan vara hur liten som helst,
och den måste oavsett storlek alltid klara kvalitetskraven. Men att flagrant
bryta mot ett vallöfte, helt strunta i medborgardialogen och skolutredningen
är extremt anmärkningsvärt och rymmer en inte obetydlig del förakt för
analys och eftertanke. Folkpartiet kommer inte rösta för nedläggning av
skolor utan vettiga och sakliga argument. Men till slut är det föräldrarna
som genom rätten att välja avgör var deras barn ska gå i skola. För inte
tänker väl samverkansstyret även sätta stopp för detta?
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Johan Österberg (ROOP) lämnar följande skriftliga reservation:
Roslagens oberoende parti, Roop, reserverar sig mot beslutet att lägga ned
Närtuna och Singö skolor, dnr 2015-000210001 och 2015-000211001.
Besluten föregriper den i kommunfullmäktige utlovade oberoende
skolutredningen, vilket gör att den samlade bild av skolorna i kommunen
som såväl allmänheten som vi politiskt förtroendevalda i fullmäktige och
barn-och skolnämnd skulle ha haft möjlighet att ingående granska och
bedöma inför kommande beslutsförslag, därmed uteblir.
Sakfrågan om nedläggning av två skolor blir därmed en procedurfråga och
mer en fråga om hur demokratibegreppet ska tillämpas med bibehållen
respekt för folkvilja och oss politiskt förtroendevalda ledamöter i nämnd och
fullmäktige.
Den utlovade skolutredningen var inte bara tänkt för den dåvarande
majoriteten att vinna tid inför det stundande kommunalvalet 2014, utan
fastmer en möjlighet för alla berörda att förstå vikten av att kommunens
skolor måste uppvisa ett lägsta antal elever och pedagoger från både ett
kvalitetsperspektiv, ett ekonomiskt perspektiv och ett serviceperspektiv till
invånarna.
AU genomförde under mars en studieresa till Gotlands kommun för att
samla erfarenheter som gjorts där, när elevunderlaget på flera bygdeskolor
sviktade och skolornas ekonomi likaså. Nämnden utlovades en redovisning
från Gotlandsbesöket på sammanträdet 18 maj som ett led i förberedelserna
för kommande skolutredning.
Nu har nämnden att ta ställning till ett beslutsförslag från AU som ställer
oss nämndledamöter offside och ger förvaltningen och den politiska
ledningen ett pedagogiskt förtroendeproblem kring trovärdigheten, men mer
den förlorade möjligheten att göra kommande och nödvändiga justeringar i
skolorganisationen begripliga och möjliga för medborgarna att acceptera.
Roop förväntar sig en utlovad skolutredning med alla kända fakta och
prognoser på bordet inför kommande beslut om förändringar i kommunens
skolorganisation och dess finansiering.
Sune Rehnberg (SD) lämnar följande skriftliga reservation:
En fungerande skola som är viktig för bygdens utveckling det sker en
inflyttning från att vara 10 barn 2013 till 20 barn 2015.
Beslutet bygger i huvudsak på vägval och att lokalerna inte nyttjas fullt ut.
Sammanfattning:
Alltså nedläggelsen grundar sig i huvudsak på outnyttjad skolyta merkostnad
per elev.
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Beslutet ska skickas till
Verksamhetschef för grundskolan
Rektor
Avdelningschef barn- och utbildningskontoret
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§ 35

Dnr 2015-000211 001

Grundskolans organisation läsåret 2015/2016
Singö och Grisslehamns skolor
Beslut
1. Grisslehamns skola tar från och med läsåret 2015/16 emot elever från
förskoleklass till årskurs 6.
2. Nuvarande upptagningsområde för Singö skola och Grisslehamns
skola utgör läsåret 2015/16 upptagningsområde för Grisslehamns
skola.
3. Elever i förskoleklass till och med årskurs 3 som tillhört Singö skola
flyttas läsåret 2015/16 till Grisslehamns skola.
4. En uppföljning och utvärdering av organisationen ska redovisas för
barn- och skolnämnden vid sammanträdet den 12 oktober 2015.
Reservationer och protokollsanteckningar
Bino Drummond (M), Stina Berg (M), Inger Nordqvist (M), Robert Beronius
(FP), Johan Österberg (ROOP) och Sune Renberg (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Christina Hamnö (V) lämnar skriftlig protokollsanteckning.
Samtliga reservationer och protokollsanteckning redovisas sist i denna
paragraf.
Sammanfattning av ärendet
Elevantalet vid Singö och Grisslehamns skolor har minskat under många år
och uppgår i dagsläget till 25-30 elever per år som är fördelade på två
geografiskt närbelägna skolenheter. Detta bedöms inte vara en hållbar
organisation ekonomiskt, pedagogiskt eller organisatoriskt. Barn- och
utbildningskontoret föreslår att Grisslehamns skola läsåret 2015/16 tar emot
elever i samtliga årskurser i upptagningsområdet så att verksamheten kan
koncentreras till en skolenhet.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2015-04-24
Arbetsutskottets protokoll 2015-05-04 § 15
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Bino Drummond (M) för moderaterna med instämmande av Robert Beronius
(FP) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag med motivering att
kommunfullmäktiges beslut om en skolutredning ska genomföras först, och
att beslut i ärendet bör fattas av kommunfullmäktige.
Johan Österberg (ROOP) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag med
motivering att kommunfullmäktiges beslut om en skolutredning ska
genomföras först.
Sune Rehnberg (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag med motivering
att skolan är viktig för inflyttning till bygden.
Ordförande Olle Jansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och
skolnämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.
Skriftliga reservationer och protokollsanteckning

Bino Drummond för (M) lämnar följande skriftliga reservation:
Vi reserverar oss till förmån för våra egna förslag.
Att skolan i Norrtälje, och Sverige, står inför stora utmaningar är de flesta
överens om. När den styrande minoriteten i Norrtälje kommun försöker
adressera dessa går det mesta dock fel. Vi har primärt tre invändningar till
hur Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet hanterat denna
fråga:
1. Man struntar uttryckligen i kommunfullmäktiges beslut att en
skolutredning skall genomföras. Det är sorgligt att det styre som inte ens har
en majoritet i kommunfullmäktige helt och hållet åsidosätter kommunen
högst beslutande organ. För oss är det en självklarhet att följa
kommunfullmäktiges beslut eller åtminstone upphäva detsamma. Vi kan inte
acceptera att Norrtälje kommun styrs av en person som tillfrågats om att
göra en utredning och på den frågan svarat nej.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13(26)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-05-18
Barn- och skolnämnden

2. Oavsett sakfrågan så måste den styrande minoriteten vara ärliga och visa
detta för vad det egentligen är. Man hävdar att det är en organisatorisk
fråga och att kommunfullmäktige därför inte behöver fatta beslut i denna
fråga. Det är inte förvånande utifrån ovan, men det vore klädsamt om man
faktiskt pratade om vad detta handlar om; en de facto-nedläggning.
Kommunfullmäktige bör fatta dessa beslut.
3. Den styrande minoriteten kallar sig ett samverkansstyre, trots detta har
man inte ansträngt sig för att samverka. Vi är medvetna om behovet av
förändring för att främja kvalitet och resultat, men så länge S, C och MP
inte säger vad deras vision för skolan är blir det omöjligt för oss att ta
ställning till huruvida vi delar den eller inte. Vi antar att visionen för att
skolresultaten ska förbättras är mer långtgående än att spendera en dryg
miljon kronor på färg på Grisslehamns skola, det har dock inte presenterats
än, om det någonsin kommer göra det.
Robert Beronius(FP) lämnar följande skriftliga reservation:
Norrtälje kommuns skolor står inför stora utmaningar. Den långsiktiga
kompetensförsörjningen när det gäller lärare är den viktigaste
framgångsfaktorn för en kvalitetsskola. Under flera år har också frågan om
skolornas antal och organisation varit föremål för debatt och därför fanns
en bred politisk enighet om att genomföra en ny skolutredning.
Det var inte länge sedan som s, c och mp gav klara besked om
skolutredningen. Ulrika Falk svarade kommunfullmäktige i ett
interpellationssvar (daterat den 141211) men behandlat 150216 ”att
skolutredningen ska genomföras”. Avsikten var att direktiven skulle
fastställas i början av året av kommunstyrelsen och att utredningen skulle
genomföras under våren 2015. Som vi har väntat! Men några utkast till
skoldirektiv har vi inte sett till. Däremot fick vi genom Norrtelje tidning veta
att samverkansstyret inte anser sig behöva någon utredning och att två
skolor ska läggas ner.
En skolutredning var väl inte bara tänkt att vinna tid för vissa skolpolitiker,
utan den skulle åtminstone enligt vår syn på saken verkligen redovisa ett mer
grundligt underlag med alternativa lösningar för fortsatta diskussioner. I en
sådan utredning borde man också titta på om det är något särskilt stöd de
små skolorna med få lärare eventuellt skulle behöva och vad det skulle
kosta.
Om s, c och mp tycker att beslutet var så självklart så hade de väl kunna
deklarera det redan under valrörelsen? Och vad är det som gör att
centerpartiet, som tidigare gick emot nedläggningarna så kraftfullt, idag
övergivit sin gamla ståndpunkt utan att ens kräva ett underlag?
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Det är klart att en skola ekonomiskt sett inte kan vara hur liten som helst,
och den måste oavsett storlek alltid klara kvalitetskraven. Men att flagrant
bryta mot ett vallöfte, helt strunta i medborgardialogen och skolutredningen
är extremt anmärkningsvärt och rymmer en inte obetydlig del förakt för
analys och eftertanke. Folkpartiet kommer inte rösta för nedläggning av
skolor utan vettiga och sakliga argument. Men till slut är det föräldrarna
som genom rätten att välja avgör var deras barn ska gå i skola. För inte
tänker väl samverkansstyret även sätta stopp för detta?
Johan Österberg (ROOP) lämnar följande skriftliga reservation:
Roslagens oberoende parti, Roop, reserverar sig mot beslutet att lägga ned
Närtuna och Singö skolor, dnr 2015-000210001 och 2015-000211001.
Besluten föregriper den i kommunfullmäktige utlovade oberoende
skolutredningen, vilket gör att den samlade bild av skolorna i kommunen
som såväl allmänheten som vi politiskt förtroendevalda i fullmäktige och
barn-och skolnämnd skulle ha haft möjlighet att ingående granska och
bedöma inför kommande beslutsförslag, därmed uteblir.
Sakfrågan om nedläggning av två skolor blir därmed en procedurfråga och
mer en fråga om hur demokratibegreppet ska tillämpas med bibehållen
respekt för folkvilja och oss politiskt förtroendevalda ledamöter i nämnd och
fullmäktige.
Den utlovade skolutredningen var inte bara tänkt för den dåvarande
majoriteten att vinna tid inför det stundande kommunalvalet 2014, utan
fastmer en möjlighet för alla berörda att förstå vikten av att kommunens
skolor måste uppvisa ett lägsta antal elever och pedagoger från både ett
kvalitetsperspektiv, ett ekonomiskt perspektiv och ett serviceperspektiv till
invånarna.
AU genomförde under mars en studieresa till Gotlands kommun för att
samla erfarenheter som gjorts där, när elevunderlaget på flera bygdeskolor
sviktade och skolornas ekonomi likaså. Nämnden utlovades en redovisning
från Gotlandsbesöket på sammanträdet 18 maj som ett led i förberedelserna
för kommande skolutredning.
Nu har nämnden att ta ställning till ett beslutsförslag från AU som ställer
oss nämndledamöter offside och ger förvaltningen och den politiska
ledningen ett pedagogiskt förtroendeproblem kring trovärdigheten, men mer
den förlorade möjligheten att göra kommande och nödvändiga justeringar i
skolorganisationen begripliga och möjliga för medborgarna att acceptera.
Roop förväntar sig en utlovad skolutredning med alla kända fakta och
prognoser på bordet inför kommande beslut om förändringar i kommunens
skolorganisation och dess finansiering.
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Sune Rehnberg (SD) lämnar följande skriftliga reservation:
En fungerande skola som är viktig för bygdens utveckling det sker en
inflyttning från att vara 10 barn 2013 till 20 barn 2015.
Beslutet bygger i huvudsak på vägval och att lokalerna inte nyttjas fullt ut.
Sammanfattning:
Alltså nedläggelsen grundar sig i huvudsak på outnyttjad skolyta merkostnad
per elev.
Christina Hamnö (V) lämnar följande protokollsanteckning:
Hade jag haft rösträtt vid barn- och skolnämndens sammanträde den 18 maj
2015 hade jag i ärende gällande ”Grundskolans organisation läsåret
2015/16 Singö och Grisslehamns skolor” (dnr: BSN 15–211001) röstat
enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutet ska skickas till
Verksamhetschef för grundskolan
Rektor
Avdelningschef barn- och utbildningskontoret
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§ 36

Dnr 2015-000212 001

Grundskolans organisation läsåret 2015/2016
Häverö resursskola
Beslut
1. Häverö resursskola avvecklas som egen skolenhet från och med
läsåret 2015/16.
2. En ny kommunövergripande undervisningsgrupp för elever med
svårigheter av psykosocial karaktär ska bedrivas vid Hallsta skola
läsåret 2015/16.
3. En uppföljning av verksamheten ska redovisas för barn- och
skolnämnden under våren 2016.
Reservationer och protokollsanteckningar
Christina Hamnö (V) lämnar följande protokollsanteckning:
Hade jag haft rösträtt vid barn- och skolnämndens sammanträde den 18 maj
2015 hade jag i ärende gällande ”Grundskolans organisation från 2015/16
Häverö resursskola” (dnr: BSN 15–212 001) röstat mot arbetsutskottets
förslag till beslut. Skälet är att de argument som anförts mot förslaget inte
på ett tillräckligt seriöst och grundligt sätt tagits upp till behandling i
nämnden. Arbetet med att steg för steg inkludera alla elever ställer jag mig
bakom, men det är samtidigt viktigt att vara extra omsorgsfull när det gäller
barn med behov av särskilt stöd.
Sammanfattning av ärendet
Särskilt stöd ska enligt skollagen som huvudregel ges inom den elevgrupp
som eleven normalt tillhör. ”Inkludering” ska vara utgångspunkt vid
bedömning av elevs behov av särskilt stöd. Inom de obligatoriska
skolformerna kan en elev under en tid få sitt behov av särskilt stöd
tillgodosett genom undervisning i särskild undervisningsgrupp.
Häverö resursskola har utgjort en egen skolenhet och tagit emot elever med
svårigheter av psykosocial karaktär. Barn- och utbildningskontoret föreslår
att Häverö resursskola avvecklas som en egen skolenhet från och med
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höstterminen 2015. Verksamhet för elevgruppen organiseras läsåret 2015/16
som en särskild kommunövergripande undervisningsgrupp vid Hallsta skola.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2015-04-24
Arbetsutskottets protokoll 2015-05-04 §
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Bino Drummond (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg att
en uppföljning av verksamheten ska redovisas för barn- och skolnämnden
under våren 2016.
Johan Österberg (ROOP) yrkar på bordläggning av ärendet med motivering
att barn- och skolnämnden bör avvakta utfallet av pågående ärende i
förvaltningsdomstol vad gäller kommuners möjligheter att organisera
resursskolor som självständiga skolenheter.
Conny Andersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
Ordförande Olle Jansson (S) yrkar avslag på Johan Österbergs (ROOP)
yrkande om bordläggning.
Beslutsgång

Ordförande frågar först om barn- och skolnämnden kan bifalla Johan
Österbergs (ROOP) yrkande om bordläggning, eller om ärendet ska avgöras
i dag, och finner att barn- och skolnämnden beslutar att ärendet ska avgöras i
dag.
Därefter frågar ordförande om barn- och skolnämnden kan besluta enligt
arbetsutskottets förslag med Bino Drummonds (M) tilläggsyrkande, och
finner att barn- och skolnämnden beslutar att bifalla förslaget.
Beslutet ska skickas till
Verksamhetschef för grundskolan
Rektor
Avdelningschef barn- och utbildningskontoret
Elevhälsostrateg
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§ 37

Dnr 2015-000209 622

Riktlinjer för måltidsverksamheten inom förskola,
grundskola och gymnasieskola
Beslut
1. Barn- och skolnämnden antar barn- och utbildningskontorets förslag
till riktlinjer för måltidsverksamheten till den del som avser förskola
och grundskola.
2. Barn- och skolnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att de
varor som inte uppfyller Miljöstyrningsrådets baskrav vad gäller
djurhållning ska bytas ut mot varor som motsvarar dessa krav, enligt
upphandlingsunderlaget från 2013 punkt 2.2.7.
Reservationer och protokollsanteckningar
Bino Drummond (M), Stina Berg (M) och Inger Nordqvist (M) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget yrkande och lämnar följande skriftliga
reservation:
Moderaterna står självklart bakom att barn i Norrtäljes skolor ska serveras
näringsriktig och hälsosam mat. I detta ärende presenterar man riktlinjer
som i sig inte primärt fokuserar på barnen. Vi kan inte stå bakom de
tendenser till protektionism och gynnande av enskilda producenter som detta
förslag skulle innebära. Istället vill vi se att rektorn, som ansvarig för
respektive skola, fick betydligt större befogenheter att själv styra över sin
matservering. Det är också paradoxalt att minoritetsstyret går fram med
riktlinjer med ambitionen att alla skolor ska ha tillagningskök. Vi saknar den
ekonomiska analysen av ett sådant förslag och ställer oss frågande till om
det är den mest prioriterade satsningen för att höja skolresultaten i Norrtälje
kommun. Minoritetsstyret försöker med detta ärende att politisera och
moralisera över elevernas skolmåltider, något vi inte kan ställa oss bakom.
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Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningskontoret har upprättat förslag till riktlinjer för
måltidsverksamheten inom förskola, grundskola och gymnasieskola.
Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra målsättningen med den måltidsverksamhet som bedrivs inom barn- och skolnämndens verksamheter.
Riktlinjerna ska ge vägledning för elever, vårdnadshavare och personal samt
säkerställa likvärdiga måltider med hög kvalitet. Riktlinjerna ska även utgöra
ett verktyg för det fortsatta kvalitets- och utvecklingsarbetet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2015-04-23
Arbetsutskottets protokoll 2015-05-04 § 17
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ordförande Olle Jansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med
tillägg att barn- och skolnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att de
varor som inte uppfyller Miljöstyrningsrådets baskrav vad gäller djurhållning
ska bytas ut mot varor som motsvarar dessa krav, enligt upphandlingsunderlaget från 2013 punkt 2.2.7.
Bino Drummond (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag och Olle
Janssons (S) tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och
skolnämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag med Olle Janssons
(S) tilläggsyrkande.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Verksamhetschefer för förskolan och grundskolan
Avdelningschef barn- och utbildningskontoret
Kostkonsulent
Förskolechefer
Rektorer
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§ 38

Dnr 2015-000213 600

Riktlinjer vid ansökan om ledigheter och/eller
medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt, på
grund av längre utlandsvistelser
Beslut
1. Barn- och skolnämnden antar barn- och utbildningskontorets förslag
till riktlinjer vid ansökan om ledighet och/eller medgivande att
fullgöra skolgången på annat sätt på grund av längre utlandsvistelser.
2. Riktlinjerna ersätter regler för skolpeng vid utlandsvistelse antagen
av barn- och skolnämnden 2011-06-20.
Sammanfattning av ärendet
I och med en ökad globalisering och rörlighet på arbetsmarknaden är det allt
fler vårdnadshavare som ansöker om ledighet och/eller medflyttning av
skolpeng vid kortare eller längre vistelser utomlands.
För att förtydliga skolans ansvar, och underlätta handläggningen av
ansökningar om ledighet/ medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt
samt medflyttning av skolpeng behövs riktlinjer till stöd för handläggning
och beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2015-04-24
Arbetsutskottets protokoll 2015-05-04 § 18
Beslutet ska skickas till
Verksamhetschef för grundskolan
Rektor kommunala och fristående skolenheter
Avdelningschef barn- och utbildningskontoret
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§ 39

Dnr 2015-000001 002

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Barn- och skolnämnden tar del av redovisningen av delegationsbeslut för
perioden mars-april 2015, och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott,
ordförande och tjänstemän. Vilka beslut som överlåtits framgår av en
delegationsordning som beslutats av nämnden. Beslut som fattas med stöd av
denna delegationsordning ska anmälas till nämnden. Redovisningen innebär
inte att nämnden ska fastställa, eller får ompröva de beslut som fattats på
delegation. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.
Beslutsunderlag
Förteckning över delegationsbeslut 2015-05-08
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§ 40

Dnr 2015-000018 600

Meddelanden
Beslut
Barn- och skolnämnden tar del av förteckningen, och lägger den till
handlingarna.
Beslutsunderlag
Förteckning över meddelanden 2015-05-08
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§ 41

Dnr 2015-000017 610

Redovisning av inkomna klagomål och
anmälningsärenden
Beslut
Barn- och skolnämnden godkänner redovisningen av inkomna klagomål för
perioden mars 2015 och anmälningsärenden för perioden februari 2015.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningskontoret sammanställer och redovisar för barn- och
skolnämnden inkomna klagomål mot utbildningen, inkomna anmälningar om
kränkande behandling, samt anmälningar om olovlig frånvaro från
utbildningen.
Enligt skollagen ska varje huvudman för utbildning ha skriftliga rutiner för
att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Barn- och skolnämnden
beslutade 2012-09-03 § 83 att inkomna klagomål och synpunkter ska
redovisas för nämnden vid varje nämndsammanträde.
Vidare gäller att en lärare, eller annan personal som får kännedom om att en
elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med
verksamheten skyldig att anmäla detta till rektorn som är skyldig att anmäla
detta vidare till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt
utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna, och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra
kränkande behandling i framtiden.
Beslutsunderlag
Förteckning över inkomna klagomål och anmälningsärenden 2015-05-08
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§ 42

Rapporter från arbetsutskottet, presidiet och
ordförande
Beslutande sammanträde
Ordförande Olle Jansson (S) framför att ytterligare information om det
pågående arbetet med verksamhetsplan, samt den kommande skolstrukturprocessen kommer att delges barn- och skolnämndens ledamöter.
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§ 43

Rapporter från politikerbesök på enheterna
Inga rapporter lämnas.
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