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Bsau § 21

Anmälan av övriga ärenden och godkännande av
dagordningen
Inga övriga ärenden är anmälda.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

godkänna dagordningen.

__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 22

Val av justerare och tid för justering
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll,

att

justeringen sker på barn- och utbildningskontoret måndagen den
16 mars 2009.

__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 23

Månadsrapport för barn- och skolnämnden
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

tacka för rapporten.

Beslutande sammanträde
Ekonomichefen redogör muntligt för det ekonomiska läget för februari
månad. En utförlig ekonomisk rapport kommer att lämnas vid nämndens sammanträde den 31 mars.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 24

Rapporter
Fritidsgårdsverksamheten
Förvaltningschefen redogör för arbetet med pågående samberedning
med kultur- och fritidsnämnden och ledningskontoret angående en
eventuell överföring av fritidsgårdsverksamheten från barn- och
skolnämnden till kultur- och fritidsnämnden. Ärendet återkommer vid
nämndens arbetsutskott den 30 mars och nämnden den 31 mars. Kulturoch fritidsnämnden planerar att besluta i frågan vid sitt sammanträde
den 2 april.
Övertaligheter
Förvaltningschefen informerar att det råder viss övertalighet inför nästa
läsår eftersom antalet elever i grundskolan fortsätter att minska. Några
exakta siffror kan inte presenteras i dagsläget. Kontinuerlig dialog pågår
med fackliga företrädare.
Inbjudan till Norrtälje Autismförening
Ordföranden Ann S Pihlgren (M) informerar att inbjudan kommit från
Norrtälje Autismförening till ett möte den 19 mars. Olle Jansson (S) och
Margareta Säterli (FP) kommer att närvara.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 09-037 718

Ansökan från Norrtälje Förskolor AB i Norrtälje om
tillstånd att utöka verksamheten på förskolan Gnistan
Beslut
Arbetsutskottet beslutar på delegation
att

ge Norrtälje Förskolor AB tillstånd att från och med den 1 april
2009 utöka sin verksamhet på förskolan Gnistan med en avdelning för 15 barn;

att

bevilja Norrtälje Förskolor AB bidrag från och med den 1 april
2009 för inskrivna barn;

att

tillståndet återkallas om begärda handlingar inte lämnas till
förvaltningen senast den 1 juni 2009.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2009-02-17
Bakgrund
Ansökan om tillstånd att få utöka verksamheten på förskolan Gnistan
har kommit från Norrtälje Förskolor AB, som av förvaltningen blivit
informerad om de krav på uppföljning och kvalitetsredovisning som
gäller. Inskrivningsregler, taxa för avgifter, öppettider och övrigt finns
angivet i deras verksamhetsplan.
Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 17 februari 2009 att
arbetsutskottet beviljar utökningen med en avdelning och att bidrag
skall betalas ut för inskrivna barn.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 09-048 718

Ansökan från NorrteljePedagogerna AB om tillstånd att
utöka verksamheten med en enskild bidragsfinansierad
förskola, Nygatans förskola
Beslut
Arbetsutskottet beslutar på delegation
att

ge NorrteljePedagogerna AB tillstånd att från och med den 1
maj 2009 utöka sin verksamhet med en enskild bidragsfinansierad förskola för 30 barn;

att

bevilja NorrteljePedagogerna AB bidrag från och med den 1 maj
2009 för inskrivna barn;

att

tillståndet återkallas om begärda handlingar inte lämnas till
förvaltningen senast den 1 juni 2009.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2009-02-17
Bakgrund
Ansökan om tillstånd att få utöka verksamheten med en enskild förskola
för 30 barn har kommit från NorrteljePedagogerna AB, som av förvaltningen blivit informerad om de krav på uppföljning och kvalitetsredovisning som gäller.
Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 17 februari 2009 att
arbetsutskottet beviljar utökningen och att bidrag skall betalas ut för
inskrivna barn.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 08-059 867

Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond, beslut om
arbetsutskottets representant vid uttagning av stipendiater
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

delegera till Margareta Säterli (FP) att delta vid årets uttagning
av stipendiater ur Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond.
Musikskoleelevernas uppspelning sker onsdagen den 22 april
2009.

Bakgrund
Lennart Bagger Sjöbäcks musikstipendiefond för den kommunala
musikskolan i Norrtälje bildades 1990-08-13. Donators syfte med
stipendiefonden är att ge ett kontinuerligt bidrag till musikskolans, ur
både kulturell och social synpunkt, värdefulla verksamhet.
Sedan 1991 har varje år stipendier delats ut till tre elever vid musikskolan, vilka visat en lovande musikalisk begåvning och utveckling
med inriktning på den seriösa konstmusiken, och som avser att gå
vidare i sina musikstudier. Stipendium kan också tilldelas yngre elev
som hjälp till förvärv av eget instrument.
Fonden förvaltas av barn- och skolnämndens arbetsutskott, som tillsammans med musikskolans rektor och en musiklärare i ledande
befattning utser stipendiaterna. Årets stipendiater utses vid musikskoleelevernas uppspelning den 22 april.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 28

Stängning av förskolor för systematiskt kvalitetsarbete
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

ge förskolorna i Norrtälje kommun möjlighet att stänga ytterligare två dagar under kalenderåret för att utveckla kvalitetsarbetet, dvs totalt fyra dagar per år.

Arbetsutskottet beslutar
att

uppdra till förvaltningschefen att inför läsåret 2009-2010 ta fram
ett förslag till delegation i ärendet.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2009-02-24
Bakgrund
Förskolans övergång till utbildningssystemet och införandet av en läroplan innebär att förskolan fått mer preciserade mål än tidigare.
Det är angeläget att kommuner och förskolor har ett systematiskt
kvalitetsarbete för att följa upp huruvida verksamheten uppfyller de
nationella bestämmelserna i skollag och läroplan. För att möjliggöra
detta arbete, där utgångspunkten för kvalitetsarbetet är det vardagsnära
arbetet i förskolan, måste personalen få ändrade förutsättningar.
Kvalitets- och uppföljningsarbetet i förvaltningen ska utvecklas och
förbättras och det krävs tid för genomförandet.
Sedan tidigare har förskolan haft möjlighet att stänga två dagar per år
för planering och organisation. I och med dagens beslut utökas tiden
med två kvalitetsdagar under året, vilket innebär att det sammanlagt blir
fyra dagar per år som förskolan ges möjlighet att stänga.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 09-027 020

Personalpolitiskt program, remiss
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

lämna förslaget till personalpolitiskt program till kommunstyrelsens ledningskontor utan erinran.

Underlag för beslut
Förslag till nytt personalpolitiskt program 2009-02-02
Tjänsteutlåtande 2009-01-24
Bakgrund
Norrtälje kommuns första personalpolitiska program antogs i kommunfullmäktige i början av 1990-talet. En omfattande revidering och omarbetning genomfördes år 2005.
I enlighet med den totala översynen av alla policydokument som
påbörjats inom ledningskontoret, har ett förslag till nytt personalpolitiskt program tagits fram av personalenheten.
Förslaget har koncentrerats till värdegrundsfrågor och förhållningssätt
kring kommunens arbetsgivarroll utifrån kommunvisionen. Dokumentet
skall vara tillräckligt förankrat så att det fortlever flera år. Det är därmed
viktigt att den politiska ledningen står bakom värdegrunden för personalpolitiken (vad) och att kommunens ledningsgrupp tar fram strategier
för att arbeta efter dessa (hur). Även årets resultat från personalenkäten
ligger som grund för förslaget.
Den nuvarande handboken på Insidan kommer att ses över för att få ett
enkelt och direkt tillämpbart stöd inom personalområdet för chefer och
medarbetare.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

