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Bsau § 12

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

godkänna dagordningen.

__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 13

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 14 mars 2011.

__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 10-046 042

Ekonomisk månadsrapport för barn- och skolnämnden,
muntlig rapport
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

tacka för rapporten.

Beslutande sammanträde
Förvaltningschefen informerar att då det ekonomiska systemet ännu inte
har stängts kan inte någon redovisning lämnas. Utförlig rapport lämnas
vid nämndens sammanträde den 21 mars 2011.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 10-055 600

Internkontroll för barn- och skolnämnden
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

överlämna ärendet till nämnden för beslut med anledning av att
aktuellt beslutsunderlag inte hunnit färdigställas.

Bakgrund
Enligt kommunens Reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamheter har varje resultatansvarig nämnd ansvar för att utforma och
genomföra den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde.
Förutom de egna områden som nämnden beslutar om brukar kommunens ledningskontor ta fram två kontrollområden som gäller för samtliga nämnder i kommunen.
På grund av personalförändringar och hög arbetsbelastning på barn- och
utbildningskontoret under 2009 hade förvaltningen inte möjlighet att
göra någon uppföljning av internkontrollen.
Nämnden fick i maj 2010 i uppdrag av kommunfullmäktige att inarbeta
punkterna i 2009 års plan i internkontrollplanen för 2010. De fastställda
internkontrollområdena för 2010 är:
- Avtals upphörande – att rutiner finns och följs;
- 2009 års internkontroll - uppföljning av vidtagna åtgärder med anledning av internkontrollen 2009.
Internkontrollplanen för 2009 hade följande moment: kassarutiner och
kontanthantering, avtalstrohet, frånvarorapportering och diarieföring av
e-post.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 10-053 867

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

delegera till Åsa Wennerfors (FP) att delta vid årets uttagning av
stipendiater ur Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond.
Elevernas uppspelning sker preliminärt måndagen den 11 april
2011. Konserten äger rum den 17 maj.

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 elevernas uppspelning den 11 april.
Vid elevernas konsert brukar barn- och skolnämndens ordförande vara
stipendieutdelare.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 11-033 714

Byte av namn på Lugnets förskola till Länna förskola
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

bevilja namnbyte på Lugnets förskola till Länna förskola.

Underlag för beslut
Rektors skrivelse 2011-01-13
Tjänsteutlåtande 2011-02-25
Bakgrund
Ansökan har kommit från rektorn för Norrtälje södra förskoleenhet om
att få byta namn på Lugnets förskola, som ligger i Länna, till Länna förskola. Namnändringen önskas till ortens namn.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 18

Byte av namn på Ejdern förskola till Köpmanholm
förskola
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

bevilja namnbyte på Ejdern förskola till Köpmanholm förskola.

Underlag för beslut
Rektors skrivelse 2011-02-23
Tjänsteutlåtande 2011-02-25
Bakgrund
Ansökan har kommit från rektorn för Norrtälje södra förskoleenhet om
att få byta namn på Ejdern förskola, som ligger på Köpmanholm, till
Köpmanholm förskola. Namnändringen önskas till ortens namn.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 10-102 091

Motion från Catarina Wahlgren (V) och Hanna Stymne
Bratt (S) om behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid, återremiss
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

till kommunstyrelsen överlämna förvaltningschefens yttrande
som sitt eget och föreslå kommunfullmäktige besluta att
motionen anses besvarad.

Underlag för beslut
Motion 2010-03-25
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-01-24, § 8
Tjänsteutlåtande 2011-02-03
Sammanfattning
Kommunstyrelsen lämnade den 4 maj 2010 rubricerade motion till
barn- och skolnämnden för beredning.
Den 7 september 2010, § 70 uttalade nämnden att i och med de beslut
barn- och skolnämndens arbetsutskott tagit under senare tid beträffande
barnomsorg nattetid anses andemeningen i de båda motionärernas motion vara uppfylld.
Nämnden framförde även att arbetsutskottet tagit ställning till ett antal
ansökningar från enskilda verksamheter och lämnat godkännande för
drift av pedagogisk omsorg i form av familjedaghem och förskolor med
natt- och helgomsorg.
Vid sitt sammanträde den 24 januari 2011 beslutade kommunfullmäktige att återremittera rubricerade motion till barn- och skolnämnden för
yttrande med motivering att frågorna i motionen inte är besvarade.
Ärendet
Motionen lyfter frågan om behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid då många arbeten innebär kvälls- och helgtjänstgöring, inte minst
inom kvinnodominerade yrken. Att kunna arbeta på obekväm arbetstid
är för många den enda möjligheten att kunna arbeta heltid och försörja
sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 19 forts
Kommunen har infört vårdnadsbidrag för att öka valfriheten för föräldrar. Motionärerna frågar om majoriteten också är mogen att ge föräldrar valfriheten att kunna arbeta på obekväm arbetstid utan att behöva
oroa sig för sina barns väl och ve.
De föreslår:
- att föräldrar i kommunen tillfrågas om behov/intresse av barnomsorg
på obekväm arbetstid;
- att resultatet leder till att kommunen eftersträvar ett lämpligt utbud av
barnomsorg på obekväm arbetstid.
Förvaltningschefens yttrande
I nämndens tidigare svar på motionen (2010-09-07) framhölls att arbetsutskottet främst följt behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid
genom att ta ställning till ansökningar från ett antal enskilda verksamheter och genom att lämna godkännande för drift av pedagogisk omsorg
i form av familjedaghem och förskolor med natt- och helgomsorg.
Ledamöterna skulle också noga följa utvecklingen av behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid.
Föreslås att förvaltningen i aktiv dialog med chefer och pedagogiska
ledningsgrupper för den egna förskoleverksamheten, och vid samråd
med ansvariga inom den fristående förskoleverksamheten och den pedagogiska omsorgen, tar fram underlag så att det till den 31 maj föreligger en helhetsbild av behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid.
Detta ska kunna ge förutsättningar för kommunen att kunna utveckla ett
lämpligt utbud av barnomsorg på obekväm arbetstid.
Med detta föreslås att motionen anses besvarad.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 10-208 091

Motion om projekt Takk, tecken som alternativ och
kompletterande kommunikation
Olle Jansson (S) och Marita Jeansson (S) deltar inte i beslut.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

till kommunstyrelsen överlämna förvaltningschefens yttrande
som sitt eget och föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.

Underlag för beslut
Motion 2010-10-17
Kommunfullmäktiges protokoll 2010-10-25
Tjänsteutlåtande 2011-02-27
Sammanfattning
Britt-Marie Åhman (C) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion
om Takk, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.
Den 18 november 2010 överlämnade kommunstyrelsen motionen till
barn- och skolnämnden för yttrande.
Ärendet
Motionen rapporterar att tecken på schemat har fått eleverna på Nyhemsskolan i Halmstad att snabbare lära sig läsa och skriva. Barn med
språkstörningar skulle integreras i den vanliga skolgången. För att få
den satsningen att fungera infördes tekniken Takk på schemat för alla
elever från årskurs noll och uppåt, oavsett om de hade en språkstörning
eller inte. Eleverna i årskurs 0-4 får även en lektion ren teckenträning i
veckan.
Antalet hörselskadade har på knappt 20 år ökat med över en kvarts miljon. Skadorna går allt längre ned i åldrarna. Bland pedagogerna i skolan
har en av fyra hörselnedsättning.
Att göra en satsning på tecken som alternativ kommunikation, eller
tecken som stöd, är en god investering med tanke på att allt fler av
befolkningen drabbas av hörselnedsättning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 20 forts
Motionären föreslår
- att barn- och skolnämnden i Norrtälje kommun till hösten 2011 i ett
projekt inför tecken på schemat för årskurs F-4 på minst två skolenheter;
- att projektet pågår i minst fem år och att utvärdering sker under tiden.
Förvaltningschefens yttrande
I Norrtälje kommun pågår sedan hösten 2010 en stark kunskapssatsning, med fokus på läsa/skriva, matematik och särskilt stöd. Inom ramen för kommunens kunskapssatsning har ett antal utvecklare anställts
(bland annat fyra inom läsa/skriva och fyra inom matematik.)
Det är också tredje året för en stark satsning på läsa/skriva för förskola
och år F-3. Ett arbete som beräknas fortsätta också under kommande
läsår eftersom Skolverket avsätter medel och möjliggör fortsatt fördjupning inom dessa områden. Inom ramen för detta projekt för eleverna i
de yngre åldrarna har anställts halvtids projektledare inom respektive
ämnesområde.
Som en del i denna satsning pågår ett omfattande nätverksarbete för alla
förskollärare och lärare.
Till detta kommer att alla förskolelärare och lärare i grundskolan är engagerade i implementeringen av en reviderad läroplan för förskolan
respektive en ny läroplan för grundskolan.
Kommunen har alltså ett omfattande gemensamt utvecklingsarbete på
gång.
Mot den bakgrunden föreslås att motionärens förslag erbjuds intresserade enheter, men att inga beslut om antal enheter eller tidpunkt för
igångsättande fattas.
Med detta föreslås att motionen avslås.

Au 7/3

Justerandes sign

Beslutande sammanträde
Olle Jansson (S) och Marita Jeansson (S) meddelar att de inte deltar i
dagens beslut, men återkommer vid nämndens sammanträde den 21
mars.

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 20 forts
Yrkanden
Robert Johansson (C) yrkar
- bifall till motionen.
Göran Pettersson (M) och Åsa Wennerfors (FP) yrkar
- avslag på motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
arbetsutskottet beslutar enligt Göran Petterssons (M) och Åsa Wennerfors (FP) yrkanden.
Reservation
Robert Johansson (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 11-009 091

Motion från Mats Wedberg (MP) – Låt Norrtäljes skolor
bli självstyrande
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

till kommunstyrelsen överlämna förvaltningschefens yttrande
som sitt eget och föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen ska avslås.

Underlag för beslut
Motion 2010-12-12
Tjänsteutlåtande 2011-02-27

Sammanfattning
Mats Wedberg (MP) har lämnat motionen Låt Norrtäljes skolor bli
självstyrande till kommunfullmäktige. Motionen har överlämnats till
utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden för beredning.
Ärendet
Motionären redogör detaljerat för sitt ärende i skrivelse daterad den 12
december 2010.
Motionären avslutar skrivelsen med att Miljöpartiet De Gröna i Norrtälje vill, mot den bakgrund som lämnas i motionen, ge kommunstyrelsen
i uppdrag att:

Justerandes sign

*

påbörja en process som kan göra det möjligt för skolor i kommunen att bli självstyrande;

*

initiera spridande av information om andra kommuners exempel
och i dialog med föräldrarna, lärarna och övrig personal visa på
möjligheter och inhämta synpunkter;

*

ge barn- och skolnämnden i uppdrag att utforma regelverk och
gränser för de skolor som valt att bli självstyrande.

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 21 forts
Förvaltningschefens yttrande
Skollagen är tydlig när det gäller ledningen av utbildningen. ”Det pedagogiska arbetet vid en enhet ska ledas och samordnas av en rektor.” Det
är rektor som är ansvarig för de resultat som uppnås vid enheten, och
som för att utveckla verksamheten beslutar om sin enhets inre organisation och som ansvarar för såväl budget som personal.
Läroplanen är också tydlig om rektors ansvar och de möjligheter som
varje enskild skola/enhet har att ta ansvar för och utveckla sin verksamhet. Det framgår tydligt att det är rektor som ansvarar för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen och att skolans resultat följs upp och utvärderas.
Läroplanen (§2.8 Rektors ansvar) ger därmed tydliga ramar för skolans
möjligheter att vara självstyrande. Det gäller allt från arbetsmiljö till
elevhälsa; från elevinflytande till samverkan med skolor och arbetslivet
utanför skolan; från resursfördelning och stödåtgärder till kontakten
mellan skola och hem.
Under året som gick gjordes i Norrtälje kommun en genomlysning och
översyn av förutsättningarna för ett ökat inflytande över besluten för
föräldrar, barn/ elever och personal genom enhetsråden. En av de
grundläggande förutsättningarna för enhetsråden är att rektor samråder
med sitt enhetsråd för att bredda sitt beslutsunderlag.
Det beslut om enhetsråden i Norrtälje kommuns för- och grundskolor
som barn- och skolnämnden tog den 21 december 2010 hade varit ute
på remiss hos alla enhetsråd och deras synpunkter arbetades in i förslaget.
Det är därför naturligt att ge rektors samspel med enhetsråden möjlighet
att utvecklas och att utvärdera denna samverkan innan nya riktlinjer för
ledningen av en enhet prövas. Till detta kommer att den nya barn- och
skolnämnden valt ett arbetssätt där man redan under våren påbörjar dialog med enhetsråden.
Mot bakgrund av ny skollags och ny läroplans klara mandat och mot
bakgrund av det beslut som nämnden fattat om enhetsråden föreslås att
motionen avslås.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 11-017 091

Motion från Kristian Krassman (S) – Avgiftsfri skola,
även i Norrtälje
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att till kommunstyrelsen överlämna förvaltningschefens yttrande
som sitt eget och föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen
avslås.

Underlag för beslut
Motion 2010-12-26
Tjänsteutlåtande 2011-02-27
Sammanfattning
Kristian Krassman (S) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion
om avgiftsfri skola även i Norrtälje. Den 25 januari 2011 överlämnade
kommunfullmäktige motionen till barn- och skolnämnden för besvarande.
Ärendet
Enligt Skollagen ska skolan i princip vara avgiftsfri, men bestämmelserna medger att det får förekomma enstaka inslag som kan medföra en
obetydlig kostnad för eleverna.
Motionären redogör i sin skrivelse daterad den 26 december 2010 för
sina synpunkter på de avgifter som förekommer.
Mot bakgrund av uppgifterna i motionen yrkar motionären:
- att Norrtälje kommun inför en avgiftsfri skola i den meningen att ingen verksamhet som utförs på skoltid finansieras med avgifter som tas ut
av föräldrar /förälder/vårdnadshavare.
Förvaltningschefens yttrande
Den nya skollagen är tydlig med att det får förekomma ”enstaka inslag
som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna”. (Skollagen 10
kap; 11§.)
Lagen refererar till ”skolresor och liknande aktiviteter” och ”enstaka
fall under ett läsår” och att vårdnadshavarna i så fall ska ersätta på ”frivillig väg”.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 22 forts
Ersättningen får inte överstiga huvudmannens självkostnad.
Den nya skollagen som ska tillämpas från den 1 juli 2011 är tydlig i
sina skrivningar om när avgifter får förekomma.
Dessutom måste beaktas att kommunen enbart kan fatta beslut för egenregin. Det skulle därför vara att bryta mot principen om lika villkor att
besluta om en striktare tillämpning enbart för de kommunala skolorna i
Norrtälje kommun.
Mot den här bakgrunden föreslås att motionen avslås och att också
Norrtälje kommun följer andan i den nya skollagen.
Beslutande sammanträde
Au 7/3
Yrkanden
Olle Jansson (S) och Marita Jeansson (S) yrkar
- bifall till motionen.
Göran Pettersson (M) yrkar
- avslag på motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
arbetsutskottet beslutar enligt Göran Petterssons (M) yrkande.
Reservation
Olle Jansson (S) och Marita Jeansson (S) reserverar sig till förmån för
eget yrkande.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Övriga frågor
Kallelser till arbetsutskott och nämnd
Rutiner för kallelser till arbetsutskott och nämnd diskuterades - både utskick via e-post och i pappersform via tryckeriet.
Nämndens enhetsrådsmöten
Förvaltningschefen skickar information till gruppledarna om nämndens
kommande enhetsrådsbesök. Nya besöksdatum lämnas vid nämndens
sammanträde den 21 mars. De ansvariga gruppledarna återrapporterar
till nämnden.
Mötestider för arbetsutskott och nämnd
Tiderna för arbetsutskott och nämnd den 21 mars har ändrats. Nu gäller:
- arbetsutskottet (inför BSN 11/4) äger rum kl 13.00-14.00;
- nämndsammanträdet äger rum kl 14.00-16.00.
Utbildningsdagar för nämnden
Förslag till utbildningsdagar för nämnden, samt Öppna jämförelser presenteras vid sammanträdet den 21 mars.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

