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Anne Josefsson
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Paragrafer 63-76

Ordförande ..................................................................................................................
Ann S Pihlgren (M)
Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson (S)

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

Barn- och skolnämnden
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NÄRVAROLISTA
NAMN

PARTI NÄRVARO TID
Ja

Nej

Kl 13.00-15.30

VOTERING
Ja

LEDAMÖTER
Ann S Pihlgren
Nils Matsson
Bino Drummond
Patrik Dahl
Britt-Marie Åhman
Margareta Säterli
Vakant
Olle Jansson
Marita Jeansson
Jan Sjöblom
Leif Glavstedt
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ERSÄTTARE
Sören Forslund
Anders Björkman
Inger Nordqvist
Ove Eriksson
Vakant
Liv Westermark
Mikael Öst
Raija Lundgren
Veronica Hartwig
Emil Persson
Kerstin Sjölund
Närvaro totalt

Justerandes sign
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Tjänstgörande för (KD)

x
x
x
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Tjänstgörande för (V)
x

x
x
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Votering totalt
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Nej
Avstår
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Bsn § 63

Anmälan av övriga ärenden och godkännande av
dagordningen
Inga övriga ärenden är anmälda.
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

godkänna dagordningen.

__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsn § 64

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
31 augusti 2009.

__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 09-050 042

Månadsrapport för barn- och skolnämnden
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

tacka för rapporten och med godkännande överlämna
den till kommunstyrelsen.

Underlag för beslut
Ekonomisk rapport per juli 2009
Au 4/8
BSN 25/8

Politikerberedning
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 4 augusti 2009, § 65.
Beslutande sammanträde
I den ekonomiska rapporten per juli 2009 framgår fördelning av
kostnader och intäkter, samt nettokostnader per verksamhet. Kommentarer till avvikelser och personalstatistik lämnas i rapporten.
Ekonomichefen informerar att prognosen för helåret kvarstår
oförändrad på ± 0.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 09-151 041

Remissvar Mål och budget 2010-2012 – Barn- och
skolnämnden
Olle Jansson (S), Marita Jeansson (S), Jan Sjöblom (S) och Raija
Lundgren (S) deltar inte i beslut, utan återkommer vid kommunstyrelsens budgetsammanträde den 26 oktober 2009.
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att
bifalla kommunstyrelsens förslag till Mål och budget för
2010 – 2012.
Underlag för beslut
Remiss Mål och budget 2010-2012
Tjänsteutlåtande 2009-07-28
Sammanfattning
Under våren har ett förslag till Mål- och budget 2010 – 2012 tagits fram
i dialog mellan den politiska ledningen och chefstjänstemännen i
kommunledningsgruppen (KLG). Förslaget präglas av den ekonomiska
krisen och innebär en försämrad ekonomi för barn- och skolnämnden,
även om förskola och skola har varit prioriterade områden i budgetarbetet.
Inriktning och mål innebär en kontinuitet av de prioriteringar och
satsningar som gjorts under de senaste åren. Goda förutsättningar ges
därför till ökad måluppfyllelse.
Den främsta oron är att förslaget dels inte ger utrymme för en satsning
på ökad lärartäthet, dels kan komma att leda till svårigheter att erbjuda
barn i behov av särskilt stöd den hjälp de har rätt till. Förslaget ger inte
heller möjligheter till en satsning på förbättrad löneutveckling som är en
av förutsättningarna för att kunna öka andelen behöriga förskollärare
och lärare.
Bakgrund
I enlighet med majoritetens inriktning har ledningskontoret sammanställt förslag till Mål och budget för perioden 2010-2012. Kommunstyrelsen beslutade 2009-06-03 att remittera förslaget till samtliga
nämnder. Nämndernas remissvar ska lämnas till ledningskontoret senast
den 31 augusti. Slutligt förslag behandlas av kommunfullmäktige den 9
november.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsn § 66 forts
Beskrivning av ärendet
Norrtälje kommun har sedan en tid tillbaka tillämpat ett system med
tvåårsbudgetar för nämnderna. Innevarande förslag till Mål och budget
2010-2012 innehåller
• Mål för år 2010-2012
• Budget 2010-2011 och plan 2012
Förvaltningens utlåtande
INRIKTNING MÅL OCH UPPDRAG
Förslagets inriktning innebär för barn- och skolnämnden en fortsatt
fokusering på kunskapsuppdraget och på att bygga från grunden. Den
särskilda inriktningen på läs- och skrivutvecklingen samt matematiklärandet i de yngre åren i grundskolan ska fortsätta. I denna satsning
ingår också förskolan. Denna kontinuitet är angelägen eftersom den
redan visat sig ge goda resultat.
Parallellt med detta kommer en kommunövergripande satsning på att
skapa nätverk för alla lärare i alla ämnen att genomföras. För att kunna
lyckas med att ta hänsyn till de mycket varierande förutsättningarna för
lärande som finns inom kommunen kommer det att krävas beslut och
satsningar som inte ryms inom det nu presenterade förslaget. Detsamma
gäller om alla elever utifrån sina förutsättningar ska kunna erbjudas en
utbildning med god kvalitet.
Inriktningen anger också det omfattande förändringsarbete som samtliga skolformer står inför under de kommande åren. För att detta arbete
ska bli framgångsrikt inom kommunen kommer det att krävas starka
prioriteringar när det gäller samtliga resurser. Vi utgår också ifrån att
statliga medel kommer att tillföras för att möjliggöra detta.
Inriktningen betonar också ledarskapets avgörande roll. Även inom
detta område kommer det arbete som påbörjats inom vissa fokusområden (som systematiskt kvalitetsarbete, samt betyg och bedömning) att
fortsätta.
De fyra mål som föreslås är redan idag väl förankrade inom verksamheterna och innebär att redan påbörjade satsningar för ökad måluppfyllelse kan fortsätta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsn § 66 forts
EKONOMI
De ekonomiska förutsättningarna har försämrats sedan 2008 då den
tidigare justerade ekonomiska planen för 2010 fastställdes.
Volymförändringar
Budgetförslaget bygger på att elevantalet i grundskolan fortsätter att
minska under perioden. Elevminskningen som legat på ca 200 elever
per år de senaste åren förväntas dock bli lägre under 2010-2011 - ca 4050 elever per år - för att sedan börja öka något från 2012. Antalet barn i
åldersgruppen 1-5 år beräknas bli oförändrat under 2010. för att sedan
öka med 40 respektive 25 barn under 2011 och 2012.
Volymförändringen medför att barn- och skolnämndens budgetram
enligt den preliminära beräkningen i förslag till Mål och budget minskar
med ca 3,3 mnkr. Förslaget bygger dock på en befolkningsprognos från
2008, och tar därmed inte hänsyn till eventuella förändringar till följd
av lågkonjunkturen. Därmed bör budgetramen justeras i det fall eventuella avvikelser kan konstateras i den nya befolkningsprognosen som
är under bearbetning.
Budgetförändringar till följd av reformer
Barn- och skolnämnden tillförs ca 1,9 mnkr för kostnadsökningar till
följd av reformer beslutade av regeringen. Dels infördes barnomsorgspeng fr o m 1 juli 2009, vilket får helårseffekt 2010, dels införs allmän
förskola för 3-åringar fr o m 1 juli 2010. Införandet av barnomsorgspeng innebär dels ett ökat kostnadsansvar för hemkommunen för barn
som har barnomsorg i annan kommun, eller genom nya andra pedagogiska omsorgsformer, dels innebär reformen en ökad administration för
kommunen vad gäller tillståndsprövning och tillsyn för dessa andra
pedagogiska omsorgsformer. Införandet av allmän förskola innebär
också ett taxebortfall för kommunen då barn fr.o.m 3 år har rätt till
gratis barnomsorg 15 timmar per vecka eller 525 timmar om året.
Riksdagen beslutade den 10 juni om förtydligande av skollagens
(1985:1100) bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående
skolor samt enskilt drivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser.
Beslutet innebär vissa förändringar i beräkningssättet för ersättningen
till fristående skolor. Vidare innebär beslutet även att huvudmän för
sådan enskilt driven verksamhet får överklaga en kommuns beslut om
bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsn § 66 forts
En avgörande skillnad mot nuvarande elevpengssystem är att enskilda
huvudmän ska ersättas för sina lokalkostnader med den genomsnittliga
lokalkostnaden per elev för motsvarande kommunala verksamhet. Detta
kommer med största sannolikhet för grundskolans del att innebära en
merkostnad för kommunen då den stora överkapaciteten av lokaler
inom grundskolan ”driver upp” den genomsnittliga lokalkostnaden per
elev.
Överkapaciteten får därmed betalas ”två gånger”, dels i form av outnyttjad lokalyta, dels i bidraget till friskolorna. Exakt hur stor merkostnaden blir är under beräkning, men det är nödvändigt att barn- och skolnämnden kompenseras för detta för att inte ytterligare resurser ska gå
till att betala lokaler i stället för verksamhet.
Övrigt
Regeringen beslutade i april 2009 om en fortbildningssatsning för
personer som jobbar i förskolan – det s k ”Förskolelyftet”. Satsningen
omfattar såväl barnskötare, förskollärare som pedagogiska ledare inom
förskolan. Regelverket konstrueras på liknande sätt som för ”Lärarlyftet”, d v s personalen får 80 % av lönen under studietiden, varav
staten ersätter sammanlagt 56 % av lönesumman. Det innebär att kommunen, för att möjliggöra för verksamheten att låta personal delta i
Förskolelyftet bör bidra med resterande del.
Lönekostnadsökningarna beräknas bli lägre än under tidigare år, och i
barn- och skolnämndens föreslagna budgetram för 2010 ingår kompensation för löneökningar motsvarande 2 %. Med tanke på den låga
personaltätheten i Norrtäljes skolor, är det av största vikt att barn- och
skolnämnden kompenseras för eventuella löneökningar utöver 2 %, för
att inte ytterligare besparingar i personal ska bli nödvändiga.
Ytterligare en viktig frågeställning gäller resurser till barn i behov av
särskilt stöd. Både personal och föräldrar anser ofta att mer resurser
behöver tillföras för att kunna erbjuda det stöd som barnen har rätt till.
Det är angeläget med en översyn av hur kommunen erbjuder stöd för
lärande, så att alla elever kan få rättvisa förutsättningar för sin kunskapsutveckling.
Föräldrarnas ökade medvetenhet om valfrihet att välja annan skola
gör också att allt fler föräldrar ansöker om plats i specialskolor utanför
kommunen vilket medför en betydligt högre kostnad i form av elevpeng, men också höga skolskjutskostnader.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2009-08-25

11

Bsn § 66 forts
Skolskjutskostnaderna har ökat för varje år, trots ett minskat antal
elever. Barn- och skolnämnden har i förslaget till Mål och budget 20102012 fått i uppdrag att utreda alternativt system i syfte att effektivisera
skolskjutsverksamheten, vilket är ett angeläget uppdrag.
Dock bör det påpekas att kommunen i ett nationellt perspektiv inte har
särskilt höga kostnader per elev, utan ligger ungefär på genomsnitt i
landet, vilket med tanke på kommunens geografiska struktur inte kan
anses vara en omotiverat hög kostnad. I den föreslagna budgetramen för
2010 har barn- och skolnämnden kompenserats för indexreglerade kostnadsökningar för skolskjutsar med 900 tkr.
Au 4/8
BSN 25/8

Politikerberedning
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 4 augusti 2009, § 67.
Beslutande sammanträde
Ärendet har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp Losam den
10 augusti 2009. Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har till
nämnden lämnat in ett yrkande om att i remissvaret lägga till följande
beslutssats: att särskilt beakta de farhågor som finns i tjänsteutlåtandet.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsn § 67

Musikskolepeng för perioden 2009-08-01--2009-12-31
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att

fastställa musikskolepeng för perioden 2009-08-01--2009-12-31
enligt nedanstående tabell.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2009-07-01
Bakgrund
Barn- och skolnämnden fastställer inför varje budgetår barn- och elevpeng för den frivilliga musikskoleverksamheten. Barn- och skolnämnden fastställde 2008-12-16 § 109 musikskolepeng för perioden 200901-01 – 2009-07-31 varför ny elevpeng måste fastställas för perioden
2009-08-01 – 2009-12-31.
Beskrivning av ärendet
Sedan 2007-08-01 drivs den frivilliga musikskoleverksamheten av den
kommunala verksamheten Roslagens kulturskola, samt i enskild regi
genom Kulturskolan i Rimbo ekonomisk förening.
Fr o m 2009-08-01 har ett nytt avtal tecknats med Kulturskolan i Rimbo
ekonomisk förening som gäller tom 2010-07-31. Vidare beslutade kommunfullmäktige 2009-04-27 att höja musikskoleavgiften till 650 kronor
per termin fr om höstterminen 2009. Därmed har en ny musikskolepeng
räknats fram för perioden 2009-08-01 – 2009-12-31 enligt nedanstående
tabell.
Pengen fastställs i två nivåer. Full elevpeng utges för elever som deltar i
ämneskurs, och halv elevpeng för elever som endast deltar i ensemblespel eller i förberedande undervisning i storgrupp för elever i år 2.
I elevpengen för enskild verksamhet ingår ledningsresurs, samt förvaltnings- och kommunövergripande administration. Avdrag för musikskoleavgift görs fr om 2009-08-01 för såväl kommunal som enskild
verksamhet då respektive verksamhet tar in sina egna musikskoleavgifter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2009-08-25

13

Bsn § 67 forts

Musikskolepeng 2009-08-01 - 2009-12-31
Ämneskurs
Huvudman

Belopp per år

Belopp per mån

Kommunal musikskola 8.940 Kr

745 Kr

Enskild musikskola

9.840 Kr

820 Kr

Belopp per år

Belopp per mån

Ensemblespel
Huvudman

Au 4/8
BSN 25/8

Kommunal musikskola 4.470 Kr

372,50 Kr

Enskild musikskola

410 Kr

4.920 Kr

Politikerberedning
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 4 augusti 2009, § 68.
Beslutande sammanträde
Ärendet har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp Losam den
10 augusti 2009.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsn § 68

Hyresbidrag till Skärsta friskola
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att

avslå höjt hyresbidrag till Skärsta friskola med motivering enligt
nedan.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2009-07-01
Bakgrund
Skärsta friskola ansöker i skrivelse daterad 2009-04-22 om höjt hyresbidrag fr o m 2009-07-01.
Beskrivning av ärendet
Skärsta friskola startade sin verksamhet 2006-07-01 sedan verksamheten i den kommunala skolan Skärsta lagts ned från samma år. Under
perioden 2006-07-01 – 2007-06-30 hyrde friskolan lokalen av Norrtälje
kommun till en årlig hyreskostnad på 480.000 kronor.
2007 köptes lokalerna av det nybildade fastighetsbolaget Valda Hus i
Hallstavik AB som i sin tur hyr ut lokalerna till Skärsta friskola.
Hyreskostnaden sattes då till ca 798.000 kronor per år under det första
året och höjdes fr o m 2008-07-01 till 838.200 kronor per år , d v s en
höjning med 5 %. I den kalkyl som presenterades som underlag till
hyressättningen ingick bl a avskrivningskostnader för byggnad och
inventarier, samt för ventilationssystem och höjda elkostnader till följd
av investeringen i ett nytt ventilationssystem.
I skrivelse daterad 2009-04-22 ansöker Skärsta friskola om höjt
hyresbidrag fr o m 2009-07-01. Ny hyra är satt till 76.000 kronor per
månad, d v s en höjning med drygt 8 % och en årlig hyra på 912.000
kronor. Som skäl åberopar de att det akuta renoveringsbehovet var
större än de räknat med, ökande omkostnader gällande drift och
underhåll, samt nedslag vid arbetsmiljöverkets och miljö- och hälsas
inspektioner.

Justerandes sign
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Bsn § 68 forts
Förvaltningen har begärt in årsredovisning för Valda Hus i Hallstavik
AB för perioden 2007-04-03 – 2008-09-30. Av rapporten framgår att
resultatet för verksamheten under det första året var en vinst efter skatt
på 117.832 kronor, varav 105.000 kronor delats ut till aktieägarna.
Den föreslagna höjningen av hyran innebär att den genomsnittliga
hyreskostnaden per kvadratmeter skulle uppgå till ca 1080 kronor,
vilket är högre än motsvarande kommunala lokaler.
Mot bakgrund av att hyreskostnaden kan anses vara omotiverat hög, och
att bolaget efter första verksamhetsåret i en situation med omfattande
renoveringsbehov ändå beslutat om utdelning till aktieägarna föreslår
förvaltningen att Skärsta friskolas begäran om höjt hyresbidrag avslås.
Au 4/8

Politikerberedning
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 4 augusti 2009, § 69.
__________

Justerandes sign
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Bsn § 69

Förtydligande av riktlinjer för skolskjuts med båt
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att

förtydliga riktlinjerna för skolskjuts avseende skolskjuts med
båt, med följande tillägg:
Ansökan om självskjutsersättning ska göras före den period
ansökan avser. Retroaktiva ansökningar beviljas ej. Ansökan
sänds till Barn- och utbildningskontoret, Box 803, 761 28
Norrtälje.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2009-07-01
Bakgrund
Barn- och skolnämnden antog 2006-11-20 § 110 riktlinjer för skolskjuts
med båt. För att undvika oklarheter kring ersättningar för självskjuts
finns behov av att förtydliga riktlinjerna så att ansökningar om ersättning görs före den period ersättningen avser, och inte retroaktivt.
Au 4/8

Politikerberedning
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 4 augusti 2009, § 70.
__________

Justerandes sign
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Dnr BSN 09-095 606

Begäran om utredning och yttrande i överklagat ärende,
Lommarskolan
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

till JO, Riksdagens ombudsmän, översända förvaltningens
yttrande som sitt eget.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2009-08-25
Sammanfattning
Barn- och skolnämnden har av JO - Riksdagens ombudsmän - anmodats
att göra en utredning och yttra sig över vad som anförts i en förälders
anmälan till JO. Ärendet är sekretessbelagt enligt SekrL 7 kap, 9 §.
Nämnden beslutade den 19 maj 2009, § 51 att anta förvaltningens
yttrande 2009-05-07 som sitt eget. Det justerade beslutet och yttrandet
expedierades till JO den 28 maj 2009.
JO har sänt en förnyad remiss daterad 2009-06-22 där de begär några
kompletterande uppgifter i ärendet, bland annat hur utväxlingen av
sekretessinformation har gått till.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen föreslår att rektorernas korrespondens i ärendet översänds
till JO då dessa handlingar visar hur ärendet överlämnades mellan de
båda enheterna.
Au 4/8

Politikerberedning
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 4 augusti 2009, § 70.

BSN 25/8

Beslutande sammanträde
Förvaltningschefen redogör för ärendet.
__________
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Dnr BSN 09-133 007

Granskning av Intern kontroll, yttrande till revisionen
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att

till revisionen meddela att nämnden inte har några avvikande
uppfattningar eller kommentarer till revisorernas rapport över
Intern kontroll.

Underlag för beslut
Revisionens rapport 2009-05-27
Tjänsteutlåtande 2009-07-27
Sammanfattning
KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen översiktligt granskat
kommunens arbete med intern kontroll. Revisionen begär i skrivelse
2009-05-27 samtliga nämnder om yttrande över rapporten senast den
15 september 2009.
Bakgrund
Enligt 9 kap 9 § i kommunallagen ska revisorerna pröva om den interna
kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Kommunallagen
fastställer vidare enligt 6 kap 7 § att nämnderna ska se till att den
interna kontrollen är tillräcklig.
Au 4/8

Politikerberedning
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 4 augusti 2009, § 71.
__________
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Dnr BSN 132 007

Granskning av Tillstånd och tillsyn av enskilt bedriven
förskoleverksamhet
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att

under den närmaste treårsperioden fortsätta den tematiska
tillsynen av förskoleverksamheten;

att

årligen, i samband med fastställande av verksamhetsplan, fatta
beslut om områden för den tematiska tillsynen;

att

under hösten 2009 genomföra en uppföljning av förra årets
tematiska tillsyn med fokus på läsa/skriva och matematik.

Underlag för beslut
Revisionens rapport 2009-05-27
Tjänsteutlåtande 2009-07-28
Sammanfattning
KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen granskat nämndens arbete
med tillstånd och tillsyn av enskilt bedriven förskoleverksamhet. Av
rapporten framgår att de bland annat anser att nämnden bör arbeta
vidare med nedanstående punkter:
•

Hantera den lilla tillgängliga resursen för tillstånd och tillsyn av enskilt
bedriven förskoleverksamhet genom att fatta beslut om inriktning och
omfattning av verksamheten och fördela resurser utifrån detta.

•

Fatta beslut om tillsynsplan för 2009.

•

Vidare bör nämnden hantera frågan om definitionen av God kvalitet för
att förtydliga och konkretisera begreppet för såväl sin egen verksamhet
som den enskilda verksamheten.
Revisionen begär yttrande över rapporten senast den 15 september
2009.
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Bakgrund
Tidigare tillsyn har skett genom årliga besök där ansvarig har gått
igenom allt som är grunden för tillstånd att bedriva enskild verksamhet.
Antalet enskilda verksamheter ökar varje år, vilket har inneburit att
någon dialog eller djupare analys av hela verksamheten inte är möjlig.
Diskussionen har väckts bl.a genom den revision som gjorts av KPMG,
om hur vi skulle kunna genomföra en tillfredsställande tillsyn som
dessutom kan leda till förbättringsåtgärder och utveckling av all
verksamhet inom området.
Tillsynen kommer i huvudsak att göras genom tematiska uppföljningar,
som är ett sätt att göra fördjupningar i de olika områden som berörs.
Uppföljningarna kan ske i enskild verksamhet, eller som hittills i både
enskild och kommunal verksamhet, för att se huruvida de uppfyller de
krav och villkor som baseras på nämndens och styrdokumentens mål.
Förutom de tematiska inspektionerna gör tillsynsansvarig tjänsteman
utredningar då det finns anledning att få mer information om hur
verksamheten bedrivs. Det kan gälla till exempel en anmälan om
missförhållanden, eller att verksamheten bryter mot de regler och
riktlinjer som tillstånden beviljades på.
Au 4/8

Politikerberedning
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 4 augusti 2009, § 73.
___________
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Rapport från förvaltningen
Kvalitetsredovisning
Ingrid Letsjö informerar om en del av de resultat, analyser och förslag
till åtgärder som hittills kommit fram vid sammanställning av kvalitetsredovisningen för förskolan och grundskolan.
När kvalitetsredovisningen ligger klar återkommer förvaltningen med
en komplett rapport.
Projekten matematik och läsa-skriva
De båda projektledarna Elisa Salmi, som ansvarar för matematiken, och
Britt-Marie Friberg, som ansvarar för läsa-skriva, redogör för förskolebarnens och grundskoleelevernas resultat, samt för den självskattning
som gjorts av de nu genomförda projekten.
En sammanfattning av resultaten kommer att presenteras för nämnden.
Barnomsorgspeng och allmän förskola för treåringar
Agneta Brus och Charlotte Grape redogör för några av de konsekvenser
införandet av barnomsorgspeng och allmän förskola för treåringar kan
få för förvaltningen.
Information finns att hämta på kommunens hemsida under Barnomsorg
och utbildning. Ärendet återkommer till nämnden för beslut.
Skolstarter
Med anledning av fråga från en av nämndens ledamöter gällande former
för skolstart informerar förvaltningschefen att programmen för skolstart
och avslutningar bestäms av varje enskild enhet och dess rektor. Förvaltningen har inga centrala riktlinjer för hur detta skall ske.
____________
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Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande
”Packa ryggsäcken”
Ordföranden informerar att foldern ”Packa ryggsäcken med livsviktiga
kunskaper” nu är sänd för tryckning och inom kort kommer att distribueras till samtliga kommunala förskolor och grundskolor. Rektorerna
har fått uppdraget att introducera foldern vid t.ex föräldramöten.
Information om foldern sänds till de enskilda förskolorna och friskolorna i Norrtälje kommun.
Tack från Polisen - Walkabout med tipsrunda
Ordföranden meddelar att Polismyndigheten i Stockholms län noterat
en märkbar minskning av fylla och oroligheter på stan skolavslutningsdagen tack vare att det fanns så många vuxna ute. Evenemanget uppskattades av Polisen som tackar för initiativet!
Kulturskolorna
Representanter från Roslagens Kulturskola och Kulturskolan i Rimbo
har bjudits in till nästa arbetsutskott för dialog om den framtida musikskoleverksamheten i Norrtälje kommun.
Möte med de fackliga organisationerna
De fackliga lärarorganisationerna i förvaltningens samverkansgrupp
Losam har inbjudits till möte för utbyte av information och diskussion.
Tack till nämndens ledamöter
Ordföranden tackar nämndens ledamöter för att de i arbetet under året
idogt hållit fast vid de beslutade kunskapsmålen.
__________
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Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut under perioden
0900501-090731 enligt förteckning daterad 2009-06-02 och
perioden 090601-090731 enligt förteckning daterad 2009-08-03.

Bakgrund
Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott,
ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten.
Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.
Beslutande sammanträde
Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger i delgivningspärmen.
__________
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Anmälan av delgivningar
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

förteckningen godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutande sammanträde
Förteckning daterad 2009-08-07 över delgivningar föreligger.
__________
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