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Utdragsbestyrkande

2009-03-04

Bsau § 10
Anmälan av övriga ärenden och godkännande av dagordningen
Övrigt ärende
Skolplan, gemensam med Utbildningsnämnden
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att
godkänna dagordningen.
Bsau § 11
Rapporter
Inget att rapportera
Bsau § 12
Upphörande av tillstånd att driva fritidsverksamhet i enskild regi
Rövarborgen
Beslut
Arbetsutskottet beslutar på delegation
att

den enskilda verksamheten Rövarborgen avslutar sin
fritidshemsverksamhet från och med den 1 augusti 2009.

att

bidragen för verksamheten avslutas samma datum.

att

tillståndet att bedriva fritidsverksamhet upphör från och med den
1 augusti 2009.
Bakgrund
Barn- och skolnämndens arbetsutskott beviljade 951101
personalkooperativet Rövarborgen tillstånd att driva enskild förskole- och
fritidsverksamhet. Under en längre tid har barnantalet minskat på
fritidshemmet och idag är endast sex barn inskrivna. Två av dessa slutar i
februari 2009. Personalkooperativet önskar nu avluta
fritidshemsverksamheten från och med 090801 på grund av dåligt
underlag.
Verksamheten kommer att fortsätta driva förskola i enskild regi för barn ett
till fem år. Personalkooperativet kommer att använda fritidshemslokalerna
till de äldre förskolebarnen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bsau § 13
Bokslut 2008 - Barn- och skolnämndens redovisning av verksamheten
2008
Beslut
Arbetsutskottet tackar för rapporten.
Bsau § 14
Beslutsattestantförteckning 2009 för barn- och skolnämnden
Beslut
Barn- och skolnämnden föreslås besluta
att

föreliggande beslutsattestantförteckning på resultatenhetsnivå skall
gälla för år 2009;

att

för nämndens samtliga resultatenheter skall förvaltningschef,
tf. barnomsorgschef, ekonomichef, ekonomisekreterare och
distriktsekonomer, var och en för sig ha rätt att utföra beslutsattest
vid ordinarie beslutsattestants och ersättares samtidiga frånvaro.

Bakgrund
Beslutsattestantförteckning för barn- och skolnämnden skall kontinuerligt
uppdateras och godkännas av nämnden. Förteckningen finns tillgängligt på
barn- och utbildningskontoret.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bsau § 15
Musikskoleavgift 2009
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att
ge förvaltningen i uppdrag att till nämnden komplettera
beslutsunderlaget utifrån en indexuppräkning.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2004 att musikskoleavgiften från och
med höstterminen 2004 skall vara 600 kronor per termin. Barn- och
skolnämnden behandlade ärendet den 17 maj 2004.
För att kunna behålla en kvalitativ utveckling av musikskoleverksamheten,
föreslås en generell höjning av den nuvarande musikskoleavgiften.
Bsau § 16
Delegation för upphandling av musikskoleverksamhet och
Rådmansöskolas skolmåltider
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att
uppdra till förvaltningschefen att i samråd med presidiet ta
ställning till förfrågningsunderlagen.
Bsau § 17
Förslag till kommunalt program för utveckling av Singöbygden
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att
ge förvaltningschefen i uppdrag att till nämndens sammanträde
ta fram ett kompletterande tjänsteutlåtande där nämndens
huvuduppdrag framgår.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bsau §18
Förslag till landsbygdsprogram för Norrtälje kommun fram till 2020
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att
ge förvaltningschefen i uppdrag att till nämndens sammanträde
ta fram ett kompletterande tjänsteutlåtande där nämndens
huvuduppdrag framgår.

Bsau § 19
Avsiktsförklaring för skolrelevant forskning inom kommunen,
Kommunförbundet Stockholms Län
Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta
att

anta Avsiktsförklaring för skolrelevant forskning inom kommunen;

att

delegera till förvaltningschef Ulf Gustavsson att på Norrtälje
kommuns vägnar underteckna avsiktsförklaringen.

Underlag för beslut
KSL:s skrivelse 2008-12-12 dnr 2008/0057
Bakgrund
Skolhuvudmän, universitet och högskolor har ett gemensamt ansvar för
utvecklingen av skolan i samarbetet kring lärar- och skolledarutbildningarna
och i kompetensutveckling av yrkesverksamma lärare och skolledare. Till detta
hör ett ansvar att samarbeta för att stärka skolrelevant forskning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Syftet med avsiktsförklaringen är att långsiktigt stärka förutsättningarna för
skolverksamheternas måluppfyllelse. Med skola och skolverksamhet avses
samtliga skolformer.

I skrivelse daterad den 12 december 2008 rekommenderar Kommunförbundet
Stockholms Län (KSL) att kommunerna i Stockholms län undertecknar
avsiktsförklaringen. Av Kommunförbundets skrivelse framgår detaljerad
bakgrund, intentioner och gemensamma förpliktelser.
Ett eventuellt åtagande begränsar inte parts möjligheter att utifrån sina behov
och önskemål söka samarbete med andra lärosäten eller andra kommuner.
Parterna ska en gång per år gemensamt utvärdera samverkan utifrån den
gemensamma avsiktsförklaringen. Part som avser att frånträda avsiktsförklaringen ska meddela detta senast sex månader före tidpunkten för
frånträdandet.
Bsau § 20
Skolplan
Skolplan, gemensam för barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden.
Beslut
Arbetsutskottet rekommenderar barn- och skolnämnden
att
besluta att den reviderade gemensamma skolplanen, godkänns
och efter beslut i utbildningsnämnden skickas vidare till
kommunfullmäktige för beslut.
Bakgrund
Barn- och skolnämnden beslutade 080930 föreslå kommunfullmäktige att
anta föreliggande Barn- och skolplan - Plan för barnomsorgen i skolan i
Norrtälje kommun.
Utbildningsnämndens arbete med ta fram en skolplan för gymnasie- och
vuxenutbildningen är inte slutförd. Ett samarbete har påbörjats i den nya
förvaltningen med att ta fram en gemensam skolplan för barnomsorgen,
grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen.
__________
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