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Sammanträdesdatum

2017-12-04
Barn- och skolnämnden
Plats och tid

Norrtäljesalen, kommunhuset-Ankaret, Estunavägen 14, måndagen den 4 december
2017 kl 14:00-17.00

Beslutande

Ledamöter
Olle Jansson (S), ordförande
Marita Jeansson (S)
Conny Andersson (S)
Ulla Bratt (S)
Emelie Löthgren (C)
Gunnar Englund (C)
Mats Wilzén (MP)

Staffan Tjörnhammar (M)
Inger Nordqvist (M)
Joanna Lewerentz (M)
Robert Beronius (L)
Robert Johansson (ROOP)
Sune Rehnberg (SD)

Ersättare

Anders Leander (S)
Marcus Granström (S)
Margareta Sundström (S)
Henrik Eriksson (C)
Magnus Hellström(MP)

Göran Jonsson (M)
Linda Hiort af Ornäs (M)
Ganimete Kalludra (M)
Christina Hamnö (V) §102-117
Ingmar Ögren (SD)

Övriga närvarande

Eva Wetterstrand, förvaltningsdirektör
Agneta Brus, enhetschef ekonomi och juridik
Erik Lundin, nämndsekreterare
Magnus Persson, verksamhetschef grundskolan
Sandra Raimundo, controller, §103-105
Britta Algulin, projektledare § 100-102
Gun Tidestav, HR-ansvarig § 100-102
Carl Olsson, fastighetsansvarig §100-102
Mikael Sollenberg, konsult, Celavi §100-102
Rolf Ström, kommunrevisor

Justerare

Staffan Tjörnhammar

Justeringens plats och tid

Barn-och utbildningskontoret,

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Omedelbart justerad paragraf §111

Erik Lundin
Ordförande
Olle Jansson
Justerare

Staffan

Tjörnhammar

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2017-12-04

Datum då anslaget sätts upp

2017-12-05

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Erik Lundin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2017-12-27
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Sammanträdesdatum

2017-12-04
Barn- och skolnämnden

Plats och tid

Norrtäljesalen, kommunhuset-Ankaret, Estunavägen 14, måndagen den 4 december
2017 kl 14:00–17.00

Beslutande

Ledamöter
Olle Jansson (S), ordförande
Marita Jeansson (S)
Conny Andersson (S)
Ulla Bratt (S)
Emelie Löthgren (C)
Gunnar Englund (C)
Mats Wilzén (MP)

Staffan Tjörnhammar (M)
Inger Nordqvist (M)
Joanna Lewerentz (M)
Robert Beronius (L)
Robert Johansson (ROOP)
Sune Rehnberg (SD)

Ersättare

Anders Leander (S)
Marcus Granström (S)
Margareta Sundström (S)
Henrik Eriksson (C)
Magnus Hellström(MP)

Göran Jonsson (M)
Linda Hiort af Ornäs (M)
Ganimete Kalludra (M)
Christina Hamnö (V) §102-117
Ingmar Ögren (SD)

Övriga närvarande

Eva Wetterstrand, förvaltningsdirektör
Agneta Brus, enhetschef ekonomi och juridik
Erik Lundin, nämndsekreterare
Magnus Persson, verksamhetschef grundskolan
Sandra Raimundo, controller §103-105
Britta Algulin, projektledare §100-102
Gun Tidestav, HR-ansvarig §100-102
Carl Olsson, fastighetsansvarig §100-102
Mikael Sollenberg, konsult, Celavi § 100-102
Rolf Ström, Kommunrevisor

Justerare

Staffan Tjörnhammar

Justeringens plats och tid

Barn-och utbildningskontoret,

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
§§112-117

Erik Lundin
Ordförande
Olle Jansson

Justerare

Justerandes sign

Staffan Tjörnhammar

Utdragsbestyrkande

§§ 100-110
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2017-12-04

Datum då anslaget sätts upp

2017-12-07

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Erik Lundin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2017-12-29
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Sammanträdesdatum

2017-12-04
Barn- och skolnämnden

Ärendelista
§ 100 Dnr 23449

5

Val av justerare och tid för justering ..................................................... 5
§ 101 Dnr 23334

6

Ändringar i föredragningslistan ............................................................. 6
§ 102 Dnr 22837

7

Information från förvaltningen ............................................................... 7
§ 103 Dnr 2017-000004 042

8

Ekonomisk månadsrapport för barn- och skolnämnden, oktober
2017 ...................................................................................................... 8
§ 104 Dnr 2017-000281 012

10

Fastställande av verksamhetsplan 2018-2020 för Barn- och
skolnämnden ....................................................................................... 10
§ 105 Dnr 2017-000435 041

13

Redovisning av årsbudget 2018 för barn- och skolnämnden ............ 13
§ 106 Dnr 2017-000426 091

14

Yttrande över motion från Karin Karlsbro (L) om att alla elever ska
ges möjlighet att klara sin skola.......................................................... 14
§ 107 Dnr 2014-000357 613

16

Uppsägning av avtal med Kulturskolan i Rimbo Ekonomisk förening 16
§ 108 Dnr 2016-000359 631

17

Uppföljning av tillsynsplan för fristående förskolor 2017 .................... 17
§ 109 Dnr 2016-000360 632

18

Uppföljning av tillsynsplan för pedagogisk omsorg 2017 ................... 18
§ 110 Dnr 2017-000018 102

19

Val av ordinarie ledamöter och ersättare i barn- och skolnämnden
samt arbetsutskott 2017-2018 ............................................................ 19
§ 111 Dnr 2017-000062 046

20

Stiftelser med anknuten förvaltning, val av tre förvaltarrepresentanter
2017 2018 ........................................................................................... 20
§ 112 Dnr 2017-000265 600

21

Internkontrollplan 2017 för Barn- och skolnämnden, uppföljning av
nämndens beslut................................................................................. 21
§ 113 Dnr 2017-000001 002

22

Anmälan av delegationsbeslut till Barn- och skolnämnden ............... 22
§ 114 Dnr 2017-000008 610

23

Redovisning av inkomna klagomål och anmälningsärenden ............. 23
§ 115 Dnr 2017-000009 610

24

Meddelanden till barn- och skolnämnden........................................... 24
§ 116 Dnr 22841

25

Rapporter från arbetsutskottet, presidiet och ordförande .................. 25
§ 117 Dnr 22842

26

Rapporter från politikerbesök på enheterna ....................................... 26

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 100

Dnr 23449

Val av justerare och tid för justering
Beslut
1. Staffan Tjörnhammar (M) utsågs att justera dagens protokoll.
2. Protokollet justeras 2017-12-06.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2017-12-04
Barn- och skolnämnden

§ 101

Dnr 23334

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
Barn- och skolnämnden fastställer föredragningslistan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 102

Dnr 22837

Information från förvaltningen
Följande rapporter lämnas:
Carl Olsson berättar om det fortskridande arbetet med upprustningen och
utvecklingen av Norrtälje kommuns skollokaler.
Mikael Sollenberg, konsult från Celavi redogör för Leanprojektet ”Högre
Höjder” som implementeras på Barn och utbildningskontoret.
Gun Tidestav informerar om det pågående arbetsmiljöarbetet och nämndens
roll i kommunens arbetsmiljöarbete.
Britta Algulin redogör för det internationella arbetet inom barn och
utbildningskontoret.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2017-12-04
Barn- och skolnämnden

§ 103

Dnr 2017-000004 042

Ekonomisk månadsrapport för barn- och skolnämnden,
oktober 2017
Beslut
Barn- och skolnämnden godkänner nämndens månadsrapport per oktober
2017, och överlämnar den till kommunstyrelsen.
Reservationer och protokollsanteckningar
Staffan Tjörnhammar (M), Inger Nordqvist (M) och Joanna Lewerentz (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för enligt förslag och lämnar följande
motivering:
”Moderaterna reserverar sig mot beslutet att godkänna den ekonomiska
rapporten. Trots att rapporten visar på att budgetunderskottet åtminstone till
del beror på kostnadsdrivande politiska beslut saknas förslag på åtgärder att
nå en ekonomi i balans.”
Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden har upprättat månadsrapport per oktober 2017 i
enlighet med fastställda tidplaner, mallar och strukturer enligt kommunens
styrmodell. I ärendet presenteras ekonomiskt resultat och prognos för 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2017-11-14
Månadsrapport per oktober 2017 för barn- och skolnämnden
Arbetsutskottets protokoll 2017-11-20 § 47
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Staffan Tjörnhammar (M) yrkar på återremiss i första hand och avslag i
andra hand.
Ordförande Olle Jansson (S) föreslår att barn och skolnämnden beslutar
enligt arbetsutskottets förslag och godkänner månadsrapporten och
överlämnar den till Kommunstyrelsen.
Beslutsgång

Ordförande Olle Jansson (S) ställer först förslaget om återremiss mot att
ärendet skall avgöras idag, och finner att barn och skolnämnden beslutar att
ärendet ska avgöras idag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2017-12-04
Barn- och skolnämnden

Därefter ställer ordförande arbetsutskottets förslag att godkänna
månadsrapporten och överlämna den till kommunstyrelsen, mot Staffan
Tjörnhammars (M) avslagsförslag, och finner att nämnden godkänner
månadsrapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Controller Barn- och utbildningskontoret
Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2017-12-04
Barn- och skolnämnden

§ 104

Dnr 2017-000281 012

Fastställande av verksamhetsplan 2018-2020 för Barnoch skolnämnden
Beslut
1. Barn- och skolnämnden fastställer verksamhetsplan
2018-2020.
2. Barn- och skolnämnden antar barn- och
utbildningskontorets förslag till enhetsanslag i
resursfördelningen till kommunala
grundskoleenheter.
3. Barn- och skolnämnden föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fastställa avgift för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg enligt de nya
avgiftsnivåerna för maxtaxan som Skolverket meddelat
för 2018.
4. Barn- och skolnämnden uppdrar åt barn- och
utbildningskontoret att undersöka möjligheten att
redovisa statistiken mer uppdelad efter kön.
Reservationer och protokollsanteckningar
Staffan Tjörnhammar (M), Inger Nordqvist (M), Joanna Lewerentz (M),
Robert Beronius (L) och Robert Johansson (ROOP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för egna förslag.
Olle Jansson (S) lämnar följande protokollsanteckning:
”Att barn och elever känner sig trygga i skolan är en förutsättning för
möjligheterna att uppnå sina mål. Antalet rapporterade kränkningar ger
anledning till att titta på hur dessa hanteras och vad som krävs för att uppnå
målsättningen att alla känner sig trygga.”
Robert Beronius (L) lämnar följande protokollsanteckning:
”Liberalerna anser att det bör förtydligas vilka elever som omfattas av
verksamhetsmålen. Av formuleringen "Samtliga verksamhetsmål omfattar
samtliga elever i Norrtälje, såväl i kommunala som i fristående skolor.” ges
lätt intrycket att målen även inkluderar elever som bott i Sverige i mindre än

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2017-12-04
Barn- och skolnämnden

fyra år. Om så inte är fallet bör det tydligt framgå att dessa elever inte
omfattas av verksamhetsmålen.”
Staffan Tjörnhammar (M) lämnar följande protokollsanteckning:
”Moderaterna reserverar sig mot beslutet att fastställa verksamhetsplan
2018-2020. Det är inte möjligt för oss att stå bakom en plan där de
formulerade målen accepterar att var tionde elev inte når behörighet till
gymnasiet eller känner sig trygga i skolan. Dessutom ska andelen inköp av
ekologiska varor öka, räknat i kronor. Vilket skapar en incitamentsstruktur
som inte är förenlig med god ekonomisk hushållning.”
Sammanfattning av ärendet
Enligt planeringsförutsättningarna fastställda av kommunfullmäktige
ska nämnderna efter kommunfullmäktiges beslut om mål och budget
fastställa verksamhetsplanen i respektive nämnd. Därmed får varje
nämnd sin egen verksamhetsplan. Utifrån nämndens verksamhetsplan
ska arbetsplaner utarbetas för respektive enhet/arbetsplats.
Verksamhetsplanen innehåller en beskrivning av värdegrund,
verksamhetsidé, verksamhetsmål för barn- och skolnämnden, mål för god
ekonomisk hushållning, personalmål, verksamhetens förutsättningar vad
avser, omvärldsanalys, verksamhetsbeskrivning, driftbudget och
investeringar, pengbelopp, volymer, taxor och avgifter samt
internkontrollområden för perioden.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan 2018-20 för barn- och skolnämnden, inkl. bilagor.
Enhetsanslag kommunala grundskolor 2018
Arbetsutskottets protokoll 2017-11-20 § 46
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Robert Beronius (L) med instämmande av Robert Johansson (ROOP) yrkar
följande:
1. Följande verksamhetsmål redovisas separat för pojkar och flickor:
•
•
•
•

Justerandes sign

Andel som når gymnasiebehörighet
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9
Andel som når kunskapskraven i alla ämnen årskurs 9
Andel elever som känner sig trygga i skolan

Utdragsbestyrkande
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2. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta ett särskilt mål för elever
som bott i Sverige i mindre än fyra år (nyligen invandrade elever) i
avsnitt 5.2, mål 2.
3

Målet för frånvaro (i avsnitt 5.3) delas upp i två mål. Ett för den
totala frånvaron och ett för ogiltig frånvaro som sätts till 0 (noll) %.

4. Förvaltningen utarbetar en lokalförsörjningsplan.
Staffan Tjörnhammar (M) föreslår att barn och skolnämnden avslår Barn och
skolnämndens verksamhetsplan 2018-2020.
Mötet ajourneras för överläggningar mellan kl 16:17-16:27.
Ordförande Olle Jansson (S) föreslår att Barn- och skolnämnden fastställer
verksamhetsplan 2018-20, antar barn- och utbildningskontorets förslag till
enhetsanslag i resursfördelningen till kommunala grundskoleenheter, samt
föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fastställa avgift för
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg enligt de nya avgiftsnivåerna för
maxtaxan som Skolverket meddelat för 2018, samt att barn och
utbildningskontoret får i uppdrag att undersöka möjligheten att redovisa
statistiken mer uppdelad efter kön.
Beslutsgång

Ordförande Olle Jansson (S) ställer förslagen mot varandra och finner att
barn och skolnämnden beslutar enligt Olle Janssons (S) förslag.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Verksamhetschefer
Barn- och elevadministrationen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 105

Dnr 2017-000435 041

Redovisning av årsbudget 2018 för barn- och
skolnämnden
Beslut
Barn och skolnämnden tar del av rapportering om hur barn- och
skolnämnden ligger till i detaljbudgetprocessen.
Sammanfattning av ärendet
Dokumentet Årsbudget är ett komplement till Verksamhetsplanen.
Årsbudgeten ska innehålla mer detaljerad information avseende verksamhet,
ansvar, konto, mått etc. än verksamhetsplanen. För nämnden viktig
information lyfts fram. Syftet är att nämnden/styrelsen ska få information om
budgeten på ”lägre” nivå än i verksamhetsplanen som kan vara relevant för
olika beslut.
Detaljbudgetprocessen för 2018 har försenats p.g.a. tekniska problem med
beslutsstödsystemet varför en slutgiltig detaljbudget inte kan presenteras vid
innevarande möte. Ärendet kommer att återkomma på barn- och
skolnämndens sammanträde den 5 februari.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2017-11-27
Årsbudget 2018 Barn och skolnämnden
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ordförande Olle Jansson (S) föreslår att barn- och skolnämnden tar del av
rapportering om hur barn- och skolnämnden ligger till i
detaljbudgetprocessen.
Beslutsgång

Ordförande frågar om barn- och skolnämnden kan besluta enligt förslaget,
och finner att nämnden säger ja.
Beslutet ska skickas till
Controller Barn- och utbildningskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 106

Dnr 2017-000426 091

Yttrande över motion från Karin Karlsbro (L) om att alla
elever ska ges möjlighet att klara sin skola
Beslut
Barn- och skolnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att motionen kan anses besvarad med hänvisning till att det av
kommunfullmäktige antagna Skolutvecklingsprogrammet ger tillräckligt
stöd för skolans arbete med att arbeta kompensatoriskt för att höja
skolresultaten.
Reservationer/Deltar inte i beslut
Staffan Tjörnhammar (M), Inger Nordqvist (M), Joanna Lewerentz (M)
deltar ej i beslutet.
Robert Beronius (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Karin Karlsbro (L) och Robert Beronius (L) har den 11 september 2017
lämnade in en motion till kommunfullmäktige. Motionen innehåller förslag
om att barn- och skolnämnden ges i uppdrag att arbeta fram ett kortrespektive långsiktigt program och metoder för hur skolan ska arbeta
kompensatoriskt när hemmet inte räcker till att stötta i skolgången, samt att
arbeta fram ett kort- respektive långsiktigt program och metoder för hur
skolan ska arbeta kompensatoriskt för att höja pojkars skolresultat.
Barn- och skolnämnden har getts tillfälle att yttra sig över motionen, och
föreslår att motionen kan anses besvarad. Nämnden anser att skolutvecklingsprogrammet ger tillräckligt stöd för skolans arbete med att arbeta
kompensatoriskt för att höja skolresultaten.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2017-01-11
Motion från (L) om att alla elever ska ges möjlighet att klara sin skola
Arbetsutskottets protokoll 2017-11-20 § 48
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Robert Beronius (L) yrkar bifall till motionen.
Ordförande Olle Jansson (S) föreslår att barn- och skolnämnden beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och
skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag, att motionen kan anses
besvarad.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 107

Dnr 2014-000357 613

Uppsägning av avtal med Kulturskolan i Rimbo
Ekonomisk förening
Beslut
Avtalet med Kulturskolan i Rimbo förlängs till och med 31 december 2018.
Reservationer
Robert Beronius (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kulturskolan i Rimbo har bedrivit musikskoleundervisning i Rimbo sedan
2007. Den senaste upphandlingen genomfördes 2014, och avtalet gäller från
1 augusti 2014 till och med den 31 juli 2018, med möjlighet till 2
förlängningar á 1 år. Barn och skolnämnden ska fatta beslut om avtalet ska
förlängas eller sägas upp.
Kulturskolans uppdrag och utbud i hela kommunen är föremål för utredning
och inhämtande av elevers och vårdnadshavares önskemål. Även frågan om
kulturskolan organisation och finansiering är föremål för utvärdering.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2017-11-13
Arbetsutskottets protokoll 2017-11-20 § 51
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ordförande Olle Jansson (S) föreslår att avtalet med Kulturskolan i Rimbo
förlängs till och med 31 december 2018.
Robert Beronius (L) yrkar bifall till Olle Janssons förslag, med tillägg att
förslag för nya gemensamma mål ska upprättas för kulturskoleverksamheten.
Ordförande Olle Jansson (S) yrkar avslag på Robert Beronius (L)
tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt Olle Janssons (S) förslag.
Beslutet ska skickas till
Kulturskolan i Rimbo
Barn- och elevadministrationen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16(26)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-04
Barn- och skolnämnden

§ 108

Dnr 2016-000359 631

Uppföljning av tillsynsplan för fristående förskolor 2017
Beslut
Barn- och skolnämnden godkänner rapporten från 2017 års tillsyn av
fristående pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun.
Sammanfattning av ärendet
Under 2017 har regelbunden tillsyn genomförts av tre verksamheter, två
familjedaghem och en nattomsorg samt en etableringskontroll av en nystartad
verksamhet.
Norrtälje kommun har inom skollagens krav på råd och vägledning (26 kap.
9§) genomfört tre träffar där samtlig personal inom pedagogisk omsorg
bjudits in.
Två verksamheter inom pedagogisk omsorg har startat. En av dessa
nystartade familjedaghem har också avslutat sin verksamhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2017-11-09
Rapport från tillsynen av pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun 2017
Arbetsutskottets protokoll 2017-11-20 § 49
Beslutet ska skickas till
Skolinspektör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2017-12-04
Barn- och skolnämnden

§ 109

Dnr 2016-000360 632

Uppföljning av tillsynsplan för pedagogisk omsorg
2017
Beslut
Barn- och skolnämnden godkänner rapporten från 2017 års tillsyn av
fristående pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun.
Sammanfattning av ärendet
Under 2017 har regelbunden tillsyn genomförts av tre verksamheter, två
familjedaghem och en nattomsorg samt en etableringskontroll av en nystartad
verksamhet.
Norrtälje kommun har inom skollagens krav på råd och vägledning (26 kap.
9§) genomfört tre träffar där samtlig personal inom pedagogisk omsorg
bjudits in.
Två verksamheter inom pedagogisk omsorg har startat. En av dessa
nystartade familjedaghem har också avslutat sin verksamhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2017-11-09
Rapport från tillsynen av pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun 2017.
Arbetsutskottets protokoll 2017-11-20 § 50
Beslutet ska skickas till
Skolinspektör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2017-12-04
Barn- och skolnämnden

§ 110

Dnr 2017-000018 102

Val av ordinarie ledamöter och ersättare i barn- och
skolnämnden samt arbetsutskott 2017-2018
Beslut
Barn- och skolnämnden väljer följande ledamöter och personliga ersättare att
ingå i arbetsutskottet under perioden 2017-2018:
Ordinarie ledamot

Personlig ersättare

Olle Jansson (S), ordförande

Marita Jeansson (S)

Emelie Löthgren (C) 1:e vice ordförande

Gunnar Englund (C)

Mats Wilzén (MP)

Magnus Hellström (MP)

Staffan Tjörnhammar (M) 2:e vice
ordförande

Joanna Lewerentz (M)

Robert Beronius (L)

Inger Nordqvist (M)

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige valde 2017-11-06 ny 2:e vice ordförande i barn och
skolnämnden. Enligt nämndens reglemente ska det inom barn- och
skolnämnden finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av fem
ledamöter och fem ersättare. Nämndens ordförande och vice ordförande är
ordförande respektive vice ordförande i arbetsutskottet. Utöver ordförande,
1:e och 2:e vice ordförande ska barn- och skolnämnden välja ytterligare 2
ordinarie ledamöter till arbetsutskottet, samt 5 personliga ersättare för dessa.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ordförande Olle Jansson föreslår att Barn- och skolnämnden väljer följande
ledamöter och personliga ersättare att ingå i arbetsutskottet under perioden
2017-2018
Beslutsgång

Ordförande frågar om barn- och skolnämnden kan besluta enligt förslaget,
och finner att nämnden säger ja.
Beslutet ska skickas till
De valda
Kommunstyrelsen
PA/Lön

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2017-12-04
Barn- och skolnämnden

§ 111

Dnr 2017-000062 046

Stiftelser med anknuten förvaltning, val av tre
förvaltarrepresentanter 2017 2018
Beslut
Barn- och skolnämnden väljer presidiet, d.v.s. Olle Jansson (S), Emelie
Löthgren (C) och Staffan Tjörnhammar (M), till barn- och skolnämndens
förvaltarrepresentanter för resterande del av 2017 samt 2018.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden ska utse tre ledamöter att utgöra nämndens förvaltarrepresentanter för de stiftelser som barn- och skolnämnden förvaltar. Då Bino
Drummond (M) har lämnat sina uppdrag ska ny ledamot väljas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2017-11-27
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ordförande Olle Jansson (S) föreslår att barn och skolnämnden väljer
presidiet till barn och skolnämndens förvaltarrepresentanter för resterande
del av 2017 samt 2018.
Beslutsgång

Ordförande frågar om barn- och skolnämnden kan besluta enligt förslaget,
och finner att nämnden säger ja.

Beslutet ska skickas till
Förvaltarrepresentanter
Kommunstyrelsen (förvaltarstyrelse)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

§ 112

Dnr 2017-000265 600

Internkontrollplan 2017 för Barn- och skolnämnden,
uppföljning av nämndens beslut
Beslut
Barn- och skolnämnden godkänner uppföljningen av nämndens beslut under
perioden maj 2017-oktober 2017.
Protokollsanteckning
Staffan Tjörnhammar (M) lämnar följande protokollsanteckning:
”Vi kan notera att barn- och utbildningskontoret uppdragits av nämnden att
senast på detta sammanträde redovisa en uppföljning av arbetet vårterminen
2017 mot kränkande behandling. Så har inte skett. Vi finner det
bekymmersamt när nämndens beslut inte verkställs.”
Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden följer två gånger om året upp beslut och uppdrag för
att säkerställa att dessa verkställs.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2017-11-01
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ordförande Olle Jansson (S) föreslår att barn- och skolnämnden godkänner
uppföljningen av nämndens beslut under perioden maj 2017-oktober 2017.
Beslutsgång

Ordförande frågar om barn- och skolnämnden kan besluta enligt förslaget,
och finner att nämnden säger ja.
Beslutet ska skickas till
Nämndsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

§ 113

Dnr 2017-000001 002

Anmälan av delegationsbeslut till Barn- och
skolnämnden
Beslut
Barn- och skolnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för
perioden 2017-10-01 - 2017-11-24.
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 2017-11-27

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

§ 114

Dnr 2017-000008 610

Redovisning av inkomna klagomål och
anmälningsärenden
Beslut
Barn- och skolnämnden tar del av redovisningen av inkomna klagomål och
anmälningsärenden under perioden oktober 2017.
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 2017-11-27

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 115

Dnr 2017-000009 610

Meddelanden till barn- och skolnämnden
Beslut
Barn- och skolnämnden tar del av förteckningen.
Beslutsunderlag
Förteckning över meddelanden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 116

Dnr 22841

Rapporter från arbetsutskottet, presidiet och
ordförande
Beslut
Olle Jansson (S) redogör för folkomröstningen angående Norrtälje kommuns
småskolor och glesbygdsprogram, valdeltagandet var 17.4 %.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 117

Dnr 22842

Rapporter från politikerbesök på enheterna
Beslut
Inga rapporter föreligger.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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