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Bsau § 74

Anmälan av övriga ärenden och godkännande av
dagordningen
Arbetsutskottet beslutar
att

efter komplettering med övriga ärenden enligt nedan godkänna
dagordningen.

a)
b)

Yttrande till JO angående överklagat ärende
Ändrad tidpunkt för kommande arbetsutskott

__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 75

Val av justerare och tid för justering
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

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

att

justeringen sker på barn- och utbildningskontoret måndagen
den 14 september 2009.

__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 76

Barnomsorgspeng och allmän förskola för treåringar
Olle Jansson (S) och Marita Jeansson (S) deltar inte i beslut.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

nu gällande regler för att få godkännande att bedriva enskild
verksamhet ska gälla för annan pedagogisk omsorg om verksamheten bedrivs under minst 15tim/vecka. Se bilaga 1;

att

inget taxeavdrag för allmän förskola görs i föräldraavgiften för
fyra- och femåringar placerade i annan pedagogisk omsorg.
Detta gäller även för treåringar från 2010-07-01;

att

godkänna ändringar i kommunens regler och riktlinjer för
barnomsorg utifrån den nya lagen. Se bilaga 2;

att

beslut om mottagande av barn från annan kommun delegeras till
förvaltningen;

att

öppenhetskravet är beroende på vilken typ av verksamhet som
avses och beslut delegeras till förvaltningen;

att

uppdra till förvaltningen att i samband med budget fastställa
ersättningsnivå till annan pedagogisk omsorg;

att

uppdra till förvaltningen att inrätta en projektledartjänst under
sex månader för att möta den ökade handläggningen i samband
med införandet av barnomsorgspeng och allmän förskola.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2009-08-27
Bakgrund
Riksdagen har den 22 april 2009 tagit beslut om barnomsorgspeng och
allmän förskola även för treåringar. Underlag för beslutet är proposition
2008/09:115. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2009 när det gäller
barnomsorgspeng och den 1 juli 2010 när det gäller allmän förskola för
treåringar.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 76 forts
Förvaltningens tjänsteutlåtande redogör detaljerat för bland annat
lagändringarna för barnomsorgspeng och allmän förskola, administrativa och ekonomiska konsekvenser, ersättningsnivåer och innebörden för barn med flera placeringar.
Beslutande sammanträde
Olle Jansson (S) och Marita Jeansson (S) meddelar att de inte tänker
delta i dagens beslut, men återkommer vid nämnden den 22 september.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 09-033 718

Ansökan om godkännande att få förändra verksamheten,
Mias Gullebo, Marie-Louise Brovall
Beslut
Arbetsutskottet beslutar på delegation
att

ge Marie-Louise Brovall, Mias Gullebo, godkännande att
förändra sin enskilda dagbarnvårdarverksamhet till annan
enskild pedagogisk omsorg med en anställd och ett utökat
barnantal till ca 12 barn;

att

godkänna att Mias Gullebo får utökade bidrag för att driva
annan enskild pedagogisk omsorg från den 9 september 2009;

att

ovanstående beslut äger verkställighet under förutsättning att
nämnden beslutar enligt förslag i ärendet om Barnomsorgspeng
och allmän förskola för treåringar.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2009-08-31
Bakgrund
Marie-Louise Brovall (Mias Gullebo) har bedrivit enskild dagbarnvårdarverksamhet sedan 2005-06-01 och har nu inkommit med ansökan
om att få godkännande för att förändra sin verksamhet. Handläggande
tjänsteman har besökt verksamheten och genomfört barnsäkerhetsrond.
Barn- och utbildningskontoret kan inte finna att det i dagsläget blir
några negativa konsekvenser för de kommunala verksamheterna.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 09-033 718

Ansökan om godkännande att få utöka verksamheten
med en enskild bidragsfinansierad förskola, Enila AB
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

återremittera ärendet till kommande arbetsutskott,

att

uppdra till förvaltningen att ta fram ekonomiska och andra
tänkbara konsekvenser vid en eventuell nedläggning av en
kommunal förskola i Rimbodistriktet.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2009-08-31
Bakgrund
Enila AB i Rimbo ansöker om godkännande för att utöka verksamheten
med en enskild förskola med 25 barn. Förskolans verksamhet kommer
att likna den som bedrivs på förskolorna Krumilur och Fifilur. Pedagogisk planering och även vissa verksamheter kommer att ske gemensamt
mellan förskolorna.
Förskolan beräknas starta den 1 oktober 2009. Enligt ansökan uppfylls
kraven på pedagogiskt utbildad personal. Förvaltningens tjänsteutlåtande redogör detaljerat för den planerade verksamheten.
Konsekvenser för kommunal verksamhet
Idag finns det 33 tomma platser på kommunala förskolor i Rimbo tätort.
Få barn står i kö till den kommunala förskolan. De som står i kö för
plats i januari kommer att kunna erbjudas plats. Enligt prognoser för
Rimbo tätort är det först 2012 som det behövs ytterligare platser där.
Om prognoser och köstatistik stämmer kan det bli aktuellt att avveckla
en kommunal förskola under nästa år.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 79

Delårsrapport 2 för barn- och skolnämnden
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

tacka för rapporten.

Beslutande sammanträde
Ekonomichefen informerar om att ekonomisystemet stängde igår, vilket
innebär att ett väl genomarbetat delårsbokslut kommer att presenteras
vid nämndens sammanträde den 22 september. Prognosen för helåret
kvarstår oförändrad på ± 0.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 09-085 718

Ansökan om bidrag till öppen förskola, Naturbarnstugan
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att uppdra till barn- och utbildningskontoret
att

kontakta den enskilda förskolan Naturbarnstugan för att erhålla
en mer specificerad ansökan gällande den öppna förskolan;

att

inför budget 2010 se över riktlinjer för ansökningar och utbetalningar av driftsbidrag till enskilt bedriven öppen förskoleverksamhet.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2009-08-17
Bakgrund
Naturbarnstugan har ansökt om bidrag till att bedriva öppen förskoleverksamhet vid Naturbarnstugans förskola en gång per vecka.
Barn- och skolnämnden saknar riktlinjer för utbetalning av bidrag till
enskilda förskolor för att bedriva öppen förskoleverksamhet. I avvaktan på att nya riktlinjer tas fram föreslår barn- och utbildningskontoret
att Naturbarnstugans ansökan avslås.
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 17 augusti 2009 redogör
detaljerat för ärendet.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 08-128 027

Nytt avtal för basgruppsverksamheten inom den
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

anta Nytt avtal för basgruppsverksamheten inom den
verksamhetsförlagda utbildningen.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2009-08-17
Bakgrund
Kommunförbundet Stockholms läns styrelse beslöt den 11 juni 2009
att rekommendera kommunerna i Stockholms län att anta Nytt avtal
för basgruppsverksamheten inom den verksamhetsförlagda utbildningen.
För de studerande som började sin lärarutbildning fr o m höstterminen
2008 har basgruppsverksamheten blivit obligatorisk och utgör 3 högskolepoäng i lärarexamen. Tiden för basgruppsverksamheten har från
samma tid reducerats till att omfatta tre halvdagar per termin mot
tidigare fyra heldagar per termin.
Med anledning av ovanstående har länets kommuner gett KSL i
uppdrag att förhandla fram ett nytt avtal med Stockholms universitet.
Strävan har varit att förtydliga kommunernas och universitetets
åtaganden. Utbildningsinnehåll och mål har dock inte ändrats.
Vidare har en ny ersättning avtalats om att bli 500 kr per studerande
och termin mot tidigare 350. Den nya ersättningen ges endast för de
studerande som deltar i basgruppsverksamhet.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 82

Antagande av gemensam policy med Stockholms läns
landsting för att förebygga, tidigt upptäcka och behandla
missbruk och beroende
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut är att:
Barn- och skolnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att

föreslå kommunfullmäktige anta den av Kommunförbundet i
Stockholms län rekommenderande gemensamma policyn med
Stockholms läns landsting för att förebygga, tidigt upptäcka
och behandla missbruk och beroende;

att

uppdra till berörda förvaltningar att redovisa en plan på hur
policyn ska implementeras och att i budgetarbetet beakta hur
finansiering ska ske.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande (gemensamt) 2009-08-17
Bakgrund
Sedan 1998 finns en gemensam missbrukspolicy för Stockholms läns
kommuner och landsting. 2005 beslutade Kommunförbundet i Stockholms läns vård- och omsorgsberedning och landstingets hälso- och
sjukvårdsnämnd att ge respektive kansli i uppdrag att ta fram en ny
policy för länets missbruks- och beroendevård.
Representanter från länets kommuner och landstingets beroendevård,
psykiatri och primärvård, samt kriminalvårdens frivård har deltagit i
arbetet. Intresseföreningar har deltagit som referensgrupp. Arbetet har
letts av en styrgrupp.
KSL beslutade i april 2008 att rekommendera kommunerna i Stockholms län att anta policyn. Syftet med policyn är att beskriva hur kommunerna och landstinget i Stockholms län ska samverka för att förebygga, tidigt upptäcka och behandla skador av missbruk och beroende.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 82 forts
Utgångspunkten är Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruksoch beroendevård med fokus på de speciella förutsättningar och behov
som finns i Stockholms län. Policyn fokuserar på områden där samverkan mellan huvudmännen är särskilt viktig och där kommunerna och
landstinget ska ta ett ökat gemensamt ansvar och intensifiera metoder
och insatser. Policyn har en giltighetstid på fem år.
Då länets kommuner har olika befolkningsstruktur, organisation och
förutsättningar kan behovet av insatser skilja sig åt inom länet. Varje
kommun och stadsdel måste därför tillsammans med landstinget besluta
hur man ska arbeta utifrån policyn.
Beredning av ärendet
Samberedning av ärendet har skett mellan tiohundra-, social-, och barn
och utbildningsförvaltningarna.
Synpunkter
Policyn ger möjligheter till god struktur och hållbara former för samverkan mellan kommun och landsting, vilket är nödvändigt för att det
förebyggande arbetet och behandlingsarbetet ska utvecklas, förbättras
och framförallt effektiviseras. Dock konstateras att dokumentet inte
beaktar missbruksproblematik avseende spel-, mat-, och sexmissbruk.
Policydokumentet uttrycker en målinriktning där flera områden måste
utvecklas, förstärkas och förtydligas. Dokumentet kan därför ses som
ett utvecklingsprogram.
Det är angeläget att samordning och ansvar för berörda målgrupper
utvecklas mellan förvaltningarna och andra myndigheter. För att policyns intentioner ska kunna realiseras bör frågan om finansiering av de
olika åtgärderna som föreslås hanteras för respektive berörd nämnd i
kommunens budgetarbete för kommande år.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 83

Uppförande av ny sporthall vid Bålbroskolan i Rimbo
Olle Jansson (S) och Marita Jeansson (S) deltar inte i beslut.
Beslut
Barn- och skolnämnden föreslås besluta
att

ställa sig bakom förslaget att en ny sporthall uppförs vid Bålbroskolan i Rimbo under förutsättning att barn- och skolnämndens
budget justeras för internhyresökningen 2010 och 2011.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2009-09-07
Sammanfattning
Kommunfullmäktige kommer att ta ställning till ett förslag om uppförande av ny sporthall vid Bålbroskolan i Rimbo. En av förutsättningarna för fullmäktiges beslut är att barn- och skolnämnden och kulturoch fritidsnämnden godkänner förslaget.
Bakgrund
Uppförande av ny sporthall i Rimbo har funnits på agendan en längre
tid. Projektet förekommer i kommunfullmäktiges stimulanspaket med
ambitionen att det skall igångsättas under år 2009, samt färdigställas
under år 2010.
Syftet är att uppföra en ny sporthall i Rimbo som klarar krav från
Svenska Handbollsförbundet avseende handbollsspel i damernas högsta
division. Strävan är att en publikkapacitet om 300-500 sittande skall
uppnås och att utrymme för servering skall finnas.
Sporthallen kommer att byggas på plats där Bålbroskolans nuvarande
gymnastikbyggnad står, vilken alltså rivs i samband med hallbygget.
Sporthallen skall utrustas för såväl skolans som de lokala idrottsklubbarnas behov. Målet är att inför höstterminen 2010 uppvisa en
hallbyggnad väl lämpad för tävlingsspel i såväl handboll som andra
sporter, samtidigt som hallen skall vara lämplig för skolans behov.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 84

Rapporter
Möte med Attention
Ordföranden rapporterar från träff med föräldrar från Attention, som är
en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom
och OCD. De arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna som finns
bakom diagnoserna ska få det stöd och den hjälp som de behöver, samt
bli bemötta med respekt.
Information om den nya influensan
Förvaltningschefen redogör för kommunens hantering av den nya
influensan och de prioriteringar som gjorts. Skolhälsovården står för
den centrala informationen till medborgare och personal.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 08-082 606

Begäran om utredning och yttrande i överklagat ärende,
Kvisthamraskolan
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

förvaltningschefen, efter samråd med kommunens jurist, tar
fram ett förslag till remissyttrande.

Underlag för beslut
Remiss från JO 2009-08-19 inkl bilaga
Bakgrund
Barn- och skolnämnden anmodas att inkomma med utredning och
yttrande över vad som framförs i en förälders anmälan till Riksdagens
ombudsmän - JO. Remissvaret skall vara inlämnat senast den 1 oktober
2009.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 86

Ändring av tidpunkt för arbetsutskottet den 6 oktober
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

tidpunkten för arbetsutskottet den 6 oktober flyttas till
kl 17.00-19.00 istället för ordinarie 13.00-16.00.

__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

