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Sandra Raimundo, controller §§ 97-100
Tess Paulsen, coach §§ 97-100
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Justerare

Bino Drummond

Justeringens plats och tid
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Sekreterare
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§ 97

Dnr 23334

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
Barn- och skolnämnden fastställer föredragningslistan.
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§ 98

Dnr 22837

Information från förvaltningen
Beslut
Barn- och skolnämnden tar del av rapporterna.
Beslutande sammanträde
Följande rapporter lämnas:
Skolskjutsorganisationen
Skolskjutshandläggare Erik Sagrén informerar om skolskjutsverksamheten
vad avser organisation, upphandling och kostnadsutveckling.
Resultat nationella prov läsåret 2014/15
Kvalitetsstrateg Ingrid Letsjö informerar om betygsresultat på nationella
prov i årskurs 3,6 och 9 läsåret 2014/15.
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§ 99

Dnr 2015-000012 042

Ekonomisk månadsrapport per oktober 2015 för barnoch skolnämnden
Beslut
Barn och skolnämnden godkänner månadsrapport per oktober 2015 för barnoch skolnämnden, och överlämnar den till kommunstyrelsen.
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 månadsrapport per oktober 2015.
Totalt redovisar barn- och skolnämnden ett resultat för perioden på 0,2 mnkr.
För år 2015 beräknas ett underskott på 0,5 mnkr för barn- och skolnämndens
verksamheter.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-11-30 § 50
Tjänsteutlåtande 2015-11-18 inkl. månadsrapport per oktober 2015
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 100

Dnr 2015-000452 041

Redovisning av årsbudget 2016 för barn- och
skolnämnden
Beslut
Barn- och skolnämnden godkänner redovisning av årsbudget 2016 för barnoch skolnämnden.
Protokollsanteckning
Bino Drummond (M) för Moderaterna lämnar följande anteckning till
protokollet:
Moderaterna vill föra till protokollet att vi i vårt förslag till budget för barnoch skolnämnden föreslog en ram som var 15 miljoner kronor högre, som vi
öronmärkte för ytterligare satsningar för särskilt yrkesskickliga lärare. Vi
deltar dock i dagens beslut då det endast är en informationspunkt om att
nämnden delgivits samverkansstyrets förslag till detaljbudget, och inte är ett
beslut om budgeten i sig.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens styrprocess ska varje nämnd utarbeta en årsbudget
(internfördelad budget). Årsbudgeten ska vara klar senast i december och
lämnas för information till respektive nämnd. Årsbudgeten kan innehålla en
mer detaljerad information om nämndens budget, resultatmått, ”a-priser” och
volymer.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2015-12-07 inkl. Årsbudget 2016 för barn- och
skolnämnden
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Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ordförande Olle Jansson (S) föreslår att barn- och skolnämnden godkänner
redovisningen av årsbudget 2016 för barn- och skolnämnden.
Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förslaget och finner att
nämnden säger ja.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 101

Dnr 2015-000435 631

Tillsynsplan för fristående förskolor 2016
Beslut
1. Årlig tillsyn av fristående förskolor genomförs från och med 2016
genom regelbunden tillsyn, och genom kvalitetsgranskning (riktad
tillsyn).
2. Begreppet tematisk tillsyn upphör.
3. Den regelbundna tillsynen ska utgå från de brister som
uppmärksammats vid tidigare tillsyn, och utifrån huvudmannens
inrapporterade systematiska kvalitetsarbete.
4. Resultatet av genomförd tillsyn ska redovisas för barn- och
skolnämnden under november-december årligen.
5. Barn- och skolnämnden beslutar i november-december årligen om
kommande års riktade tillsyn i form av kvalitetsgranskning.
6. Den regelbundna tillsynen av fristående förskolor 2016 inriktas på att
följa upp de brister i det systematiska kvalitetsarbetet som
konstaterats vid tillsyn 2015.
7. Ingen generell kvalitetsgranskning av fristående förskolor genomförs
under 2016.
Sammanfattning av ärendet
En kommun har enligt skollagen (2010:800) tillsyn över förskola och
fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7 § andra
stycket.
Sedan 2010 har tillsynen av den fristående förskoleverksamheten genomförts
i form av en årlig tillsyn som kompletterats med en ”tematisk” tillsyn.
Från och med 2016 sker tillsynen genom en ny modell som består av en
regelbunden tillsyn, och i förekommande fall en särskild kvalitetsgranskning. Den regelbundna tillsynen anpassas utifrån de brister som
uppmärksammats genom tidigare tillsyn, och utifrån huvudmannens
inrapporterade systematiska kvalitetsarbete. Den tematiska tillsynen upphör,
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och ersätts med en särskild kvalitetsgranskning som genomförs då det
bedöms angeläget att mer ingående följa upp någon del av den verksamhet
förskolorna ska bedriva.
Under 2016 koncentreras tillsynen på att följa upp de brister i huvudmännens
systematiska kvalitetsarbete som konstaterats vid tillsynen 2015. Som en
följd av detta genomförs ingen generell kvalitetsgranskning under 2016.
Resultatet av genomförd tillsyn ska redovisas för barn- och skolnämnden
under november-december årligen, och ligger till grund för beslut om
eventuell riktad tillsyn i form av kvalitetsgranskning för kommande år.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-11-30 § 51
Tjänsteutlåtande 2015-11-23
Beslutet ska skickas till
Utbildningsinspektör
Fristående förskolor
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§ 102

Dnr 2015-000436 632

Tillsynsplan för fristående pedagogisk omsorg 2016
Beslut
1. Årlig tillsyn av fristående pedagogisk omsorg genomförs från och
med 2016 genom regelbunden tillsyn, och genom kvalitetsgranskning
(riktad tillsyn).
2. Begreppet tematisk tillsyn upphör.
3. Den regelbundna tillsynen ska utgå från de brister som
uppmärksammats vid tidigare tillsyn, och utifrån huvudmannens
inrapporterade systematiska kvalitetsarbete.
4. Resultatet av genomförd tillsyn ska redovisas för barn- och
skolnämnden under november-december årligen.
5. Barn- och skolnämnden beslutar om kommande års riktade tillsyn i
form av kvalitetsgranskning under november-december årligen.
6. Den regelbundna tillsynen av fristående pedagogisk omsorg 2016
inriktas på att följa upp de brister i det systematiska kvalitetsarbetet
som konstaterats vid tillsyn 2015.
7. Ingen generell kvalitetsgranskning av fristående pedagogisk omsorg
genomförs under 2016.
Sammanfattning av ärendet
En kommun har enligt skollagen (2010:800) tillsyn över pedagogisk omsorg
vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag enligt 25 kap.10 §.
Sedan 2010 har tillsynen av den fristående förskoleverksamheten genomförts
i form av en årlig tillsyn som kompletterats med en ”tematisk” tillsyn.
Från och med 2016 sker tillsynen genom en ny modell som består av en
regelbunden tillsyn och i förekommande fall en särskild kvalitetsgranskning. Den regelbundna tillsynen anpassas utifrån de brister som
uppmärksammats genom tidigare tillsyn, och utifrån huvudmannens
inrapporterade systematiska kvalitetsarbete. Den tematiska tillsynen upphör
och ersätts med en särskild kvalitetsgranskning som genomförs då det
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bedöms angeläget att mer ingående följa upp någon del av den verksamhet
som den pedagogiska omsorgen ska bedriva.
Under 2016 koncentreras tillsynen på att följa upp de brister i huvudmännens
systematiska kvalitetsarbete som konstaterats vid tillsyn 2015. Som en följd
av detta genomförs ingen generell kvalitetsgranskning under 2016.
Resultatet av genomförd tillsyn ska redovisas för barn- och skolnämnden
under november-december årligen, och ligger till grund för beslut om
eventuell riktad tillsyn i form av kvalitetsgranskning för kommande år.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-11-30 § 52
Tjänsteutlåtande 2015-11-23
Beslutet ska skickas till
Utbildningsinspektör
Fristående pedagogisk omsorg
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§ 103

Dnr 2015-000442 001

Grundskolans organisation läsåret 2016-2017
Singö skola
Beslut
Barn- och skolnämnden förlänger beslut fattat den 18 maj 2015 § 35 att gälla
läsåret 2016/17, innebärande att:
1. Singö skola tar inte emot elever läsåret 2016/17, och är därmed inte
sökbar vid skolval inför läsåret 2016/17.
2. Tidigare upptagningsområde för Singö skola och Grisslehamns skola
utgör läsåret 2016/17 upptagningsområde för Grisslehamns skola.
Deltar inte i beslutet och protokollsanteckning
Bino Drummond (M), Stina Berg (M), Inger Nordqvist (M), Robert Beronius
(L) och Johan Österberg (ROOP) deltar inte i beslutet.
Robert Beronius (L) lämnar följande protokollsanteckning:
Med tanke på samverkansstyrets tidigare beslut att inte ha någon intagning
till Singö skola läsåret 2015/2016 är det ett logiskt beslut att inte ha någon
intagning till Singö läsåret 2016/2017 heller. Man häpnar dock över
resonemanget. Det förra beslutet togs i stor brådska innan skolutredningen
börjat. Vi vädjade förgäves till samverkansstyret att avvakta skolutredningen. Det ville man inte gå med på. Verksamheten var alltför svårplanerad
hette det (vilket en liten skola alltid är - inget nytt i det). Trots våra protester
och att verksamheten inte plötsligt hade blivit mer svårplanerad än vad den
tidigare hade varit beslutade samverkansstyret att hastigt lägga Singö skola
i malpåse utan att avvakta skolutredningen.
Nu är det dags att besluta om intagning inför läsåret 2016/2017 och då är
det gamla argumentet som bortblåst. Nu vill samverkansstyret istället
fortsätta förlägga Singö skola i malpåse just med hänvisning till den
pågående skolutredningen. Det beror sannolikt inte på man blivit efterklok
eller har kommit till någon större insikt om skolutredningens betydelse. Det
hade varit smakfullt om samverkansstyret hade stått fast vid sina tidigare
argument istället för att hänvisa till den pågående skolutredningen. Hade
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man haft någon som helst respekt för skolutredningen, skulle man ha
respekterat den redan när beslutet togs att lägga Singö skola i malpåse
redan för läsåret 2015/2016. Någon kanske tror att det hastiga beslutet att
lägga Singö skola i malpåse åtminstone har medfört en besparing. Så är
dock inte fallet. Så länge skolan ligger i malpåse stor lokalen tom och kostar
skattebetalarna pengar till ingen nytta. Beslutet om att lägga Singö skola i
malpåse framstår som respektlöst mot både skattebetalare, elever och
skolutredningen.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden beslutade den 18 maj 2015 § 35 att sammanföra
Singö skola och Grisslehamns skola till en sammanhållen F-6 skola för
elever i området som utgjort upptagningsområde för Singö skola respektive
Grisslehamns skola.
Beslutet innebar att Grisslehamns skola från och med läsåret 2015/16 utgör
en skolenhet för elever från förskoleklass till årskurs 6. Vidare beslutades att
upptagningsområdet för Singö skola läsåret 2015/16 utgör upptagningsområde för Grisslehamns skola samt att elever som läsåret 2014/15 tillhört
Singö skola läsåret 2015/16 flyttas till Grisslehamns skola.
Läsåret 2015/16 har därmed ingen skolverksamhet bedrivits vid Singö skola.
Inför skolval till läsåret 2016/17, och i avvaktan på resultatet av den
pågående skolutredningen bör barn- och skolnämnden förlänga det tidigare
beslutet att gälla även 2016/17. Därmed är skolan inte sökbar i samband med
skolvalet till läsåret 2016/17.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-11-30 § 53
Tjänsteutlåtande 2015-11-25
Beslutet ska skickas till
Verksamhetschef för grundskolan
Avdelningschef barn- och utbildningskontoret
Rektor
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§ 104

Dnr 2015-000443 001

Grundskolans organisation läsåret 2016-2017
Närtuna skola
Beslut
Barn- och skolnämnden förlänger beslut fattat den 18 maj 2015 § 34 att gälla
läsåret 2016/17, innebärande att:
1. Närtuna skola tar inte emot elever läsåret 2016/17, och är därmed inte
sökbar vid skolval inför läsåret 2016/17.
2. Ingen fritidshemsverksamhet erbjuds vid Närtuna skola läsåret
2016/17.
3. De elever som tillhört Närtuna skolas upptagningsområde tillhör
läsåret 2016/17 Långsjöskolans upptagningsområde.
Deltar inte i beslutet
Bino Drummond (M), Stina Berg (M), Inger Nordqvist (M) och Johan
Österberg (ROOP) deltar inte i beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden beslutade den 18 maj 2015 § 34 att ingen skol- eller
fritidshemsverksamhet skulle bedrivas vid Närtuna skola läsåret 2015/16.
Vidare beslutade nämnden att upptagningsområdet för Närtuna skola läsåret
2015/16 tillhör Långsjöskolans upptagningsområde.
Läsåret 2015/16 har därmed ingen skol- eller fritidshemsverksamhet
bedrivits vid Närtuna skola. Inför skolval till läsåret 2016/17, och i avvaktan
på resultatet av den pågående skolutredningen bör barn- och skolnämnden
förlänga beslutet att gälla även läsåret 2016/17. Därmed är skolan inte sökbar
i samband med skolvalet till läsåret 2016/17.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-11-30 § 54
Tjänsteutlåtande 2015-11-25
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Beslutet ska skickas till
Verksamhetschef för grundskolan
Avdelningschef barn- och utbildningskontoret
Rektor
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§ 105

Dnr 2015-000445 047

Statsbidrag 2016 - Förskola, fritidshem och annan
pedagogisk verksamhet (för kommuner som tillämpar
maxtaxa), fördelning av statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder
Beslut
1. Statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder ska under 2016 och 2017
fördelas lika mellan förskoleverksamheten och
fritidshemsverksamheten.
2. Statsbidraget ska enligt beslut i verksamhetsplan för 2016 användas
till kompetenshöjande åtgärder, som ska omfatta såväl kommunal
som fristående verksamhet.
3. Barn- och skolnämnden godkänner barn- och utbildningskontorets
förslag till användning av statsbidraget.
4. En utvärdering av statsbidragets användning ska redovisas för barnoch skolnämnden under våren 2017.
Reservationer
Bino Drummond (M), Stina Berg (M) och Inger Nordqvist (M) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen ansöker årligen om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskole- och fritidshemsverksamhet. Statsbidraget infördes i samband med
maxtaxereformen, och får användas till att öka antalet anställda i verksamheterna eller för åtgärder som höjer kompetensen hos förskollärare,
fritidspedagoger och barnskötare som arbetar i verksamheterna.
Från och med 2016 ska statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder, enligt
beslut i verksamhetsplanen, centraliseras och användas för kompetenshöjande insatser inom förskoleverksamheten och fritidshemsverksamheten.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-11-30 § 55
Tjänsteutlåtande 2015-11-23
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Bino Drummond (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Olle Jansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och
skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet ska skickas till
Verksamhetschef för förskolan
Verksamhetschef för grundskolan
Fristående förskolor/fritidshem
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§ 106

Dnr 2015-000420 002

Delegationsordning för barn- och skolnämnden,
revidering
Beslut
1. Barn- och skolnämnden antar med stöd av kommunallagen
(1991:900) 6 kap. 33 § barn- och utbildningskontorets förslag till
delegationsordning för barn- och skolnämnden daterad 2015-11-25
att gälla omedelbart, med nedanstående ändring:
− Frågan om vem som får besluta om dagarna för höst- och
vårterminens början och slut återremitteras till arbetsutskottet
för ytterligare beredning och behandlas vid barn- och
skolnämndens sammanträde den 29 februari 2016.
2. Tidigare delegationsordning fastställd 2014-05-12 upphör att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen (1991:900) 6 kap. 33 § får en nämnd uppdra åt ett
utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att
besluta å nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden,
dock inte i de fall som avses i 34 § (ärenden som inte får delegeras).
Delegering innefattar rätt för delegat att fatta beslut å nämndens vägnar.
Syftet med delegering är att avlasta nämnden rutinärenden, och på så sätt få
ökad effektivitet och bättre service i verksamheten.
Nuvarande delegationsordning för barn- och skolnämnden antogs den 12 maj
2014 § 34, och vissa behov av revideringar har uppstått.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-11-30 § 56
Tjänsteutlåtande 2015-11-25
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Beslutande sammanträde
Yrkanden

Robert Beronius (L) föreslår att barn- och skolnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag med ändring att beslut om dagarna för höst- och
vårterminens början och slut ska fattas av barn- och skolnämnden.
Ordförande Olle Jansson (S) föreslår att barn- och skolnämnden beslutar
enligt arbetsutskottets förslag med ändring att frågan om vem som får
besluta om dagarna för höst- och vårterminens början och slut återremitteras
till arbetsutskottet för ytterligare beredning och behandling vid barn- och
skolnämndens sammanträde den 29 februari 2016.
Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och
skolnämnden beslutar enligt Olle Janssons (S) förslag.
Beslutet ska skickas till
Nämndsekreterare
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§ 107

Dnr 2015-000425 610

Svar på skrivelse från Ingmar Ögren (SD) m.fl. om
studie av legala och praktiska förutsättningar för
rationell undervisning i kommunens små
landsbygdsskolor genom utökat IT-stöd
Beslut
Barn- och skolnämnden besvarar skrivelsen med barn- och utbildningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 27 november 2015.
Sammanfattning av ärendet
Ingmar Ögren (SD) och Sune Rehnberg (SD) begär i skrivelse daterad den
15 september 2015 att barn- och utbildningskontoret studerar de legala och
praktiska förutsättningarna för rationell undervisning i kommunens små
landsbygdsskolor genom utökat IT-stöd. Bl. a föreslås att undervisning kan
bedrivas på distans med hjälp av digital videoteknik.
Barn- och utbildningskontoret konstaterar i skrivelse daterad den 27
september att det enligt skollagen än så länge inte är möjligt att erbjuda
fjärrundervisning i alla ämnen, men att barn- och utbildningskontoret ser
positivt på möjligheten att använda fjärrundervisning i de ämnen som
skollagen än så länge medger, d.v.s. moderna språk, modersmål samt
studiehandledning på modersmålet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-11-30 § 57
Tjänsteutlåtande 2015-11-27
Beslutet ska skickas till
Ingmar Ögren och Sune Rehnberg
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§ 108

Dnr 2015-000001 002

Anmälan av delegationsbeslut till barn- och
skolnämnden år 2015
Beslut
Barn- och skolnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för
perioden november 2015.
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 2015-12-07
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§ 109

Dnr 2015-000017 610

Redovisning av inkomna klagomål och anmälningsärenden till barn- och skolnämnden år 2015
Beslut
Barn- och skolnämnden godkänner redovisning av inkomna klagomål och
anmälningar för perioden november 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 anmälningar 2015-12-07
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§ 110

Dnr 2015-000018 600

Meddelanden till barn- och skolnämnden år 2015
Beslut
Barn- och skolnämnden tar del av förteckningen, och lägger den till
handlingarna.
Beslutsunderlag
Förteckning över meddelanden 2015-12-07
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§ 111

Dnr 22841

Rapporter från arbetsutskottet, presidiet och
ordförande
Beslut
Barn- och skolnämnden tar del av rapporterna.
Beslutande sammanträde
Följande rapporter lämnas:
Skolutredningen
Ordförande Olle Jansson (S) informerar om processen för den pågående
skolutredningen. Utredarnas rapport ska vara klar i januari 2016.
Föreläsning Ungdomsbarometern
Ordförande informerar vidare om inbjudan till föreläsning om den studie av
ungas attityder till studier, karriär och framtid som genomförts i Norrtälje
kommun under hösten 2015. Resultatet av studien, som genomförts i
samverkan med Ungdomsbarometern, kommer att presenteras den 10
februari 2016. En inbjudan kommer att skickas ut till barn- och
skolnämndens samt utbildningsnämndens ledamöter.
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§ 112

Dnr 22842

Rapporter från politikerbesök på enheterna
Beslut
Barn- och skolnämnden tar del av rapporterna.
Beslutande sammanträde
Följande rapporter lämnas:
Bino Drummond (M) informerar från besök vid Länna skola den 7
december.
Karin Broström (C) informerar från besök vid Grindskolan den 10 december.
Ingmar Ögren (SD) informerar från besök vid Svanberga skola den 9
december.
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