SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2010-06-22

Plats och tid

Hotell Havsbaden, Grisslehamn kl 12.00-15.00

Beslutande

Enligt förteckning sid 2

Övriga deltagande

Ulf Gustavsson, förvaltningschef
Elisa Salmi, projektledare matematik
Britt-Marie Friberg, projektledare läsa/skriva
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera

Olle Jansson (S)

Justeringens
plats och tid

Barn- och utbildningskontoret
2010-06-24

Underskrift

Sekreterare .........................................................................
Anne Josefsson

1

Paragrafer 51-65

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

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

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2010-06-22

Datum för anslags
uppsättande

2010-06-24

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret
Estunavägen 14, Norrtälje

Underskrift

.................................................................
Utdragsbestyrkande

Datum för anslags
nedtagande

2010-07-15
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NÄRVAROLISTA
NAMN

PARTI NÄRVARO TID
Ja

Nej

Kl 12.00-15.00

VOTERING
Ja

LEDAMÖTER
Ann S Pihlgren
Nils Matsson
Bino Drummond
Patrik Dahl
Britt-Marie Åhman
Margareta Säterli
Göte Waara
Olle Jansson
Marita Jeansson
Jan Sjöblom
Leif Glavstedt

M
M
M
C
C
FP
KD
S
S
S
V

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ERSÄTTARE
Sören Forslund
Anders Björkman
Inger Nordqvist
Ove Eriksson
Liv Westermark
Karina Åberg
Mikael Öst
Raija Lundgren
Veronica Hartwig-Johansson
Kerstin Sjölund
Anders Sundberg
Närvaro totalt

M
C
FP
KD
S
V

M
M
M
M
C
C
FP
S
S
S
S

x
x
x
x

Tjänstgörande

x
x
x
x

Tjänstgörande

x
x
x
N

F

Votering totalt

Ja
Nej
Avstår

KD, FP, C
FP, KD, M
M, C, KD
M, FP, C
V
S

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Nej
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Anmälan av övriga ärenden och godkännande av dagordningen
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsn § 51

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 § 52

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 torsdagen
den 24 juni 2010.

__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsn § 53

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

tacka för rapporten och

att

godkänna ekonomisk rapport per maj för barn- och
skolnämnden och överlämna den till kommunstyrelsen.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2010-06-14 inkl ekonomisk rapport
Au 8/6
BSN 22/6

Politikerberedning
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 juni 2010, § 59.
Beslutande sammanträde
Barn- och utbildningskontoret har upprättat ekonomisk rapport per maj
2010. Efter perioden maj 2010 visar barn- och skolnämndens verksamheter en positiv avvikelse mot periodiserad budget på 8,9 mnkr. Avvikelsen avser främst periodiseringsavvikelser.
Prognosen för helår är att nämndens verksamheter totalt inte kommer
att visa någon avvikelse mot budget.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsn § 54

Riktlinjer för kameraövervakning, remiss
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

ställa sig positiv till de framtagna riktlinjerna för kameraövervakning som regleras i gällande lagstiftning;

att

föreslå att de framtagna riktlinjerna gällande Roller och
ansvarsförhållanden i dokumentet Riktlinjer Kameraövervakning och som inte regleras i gällande lagstiftning
utreds vidare;

att

föreslå att riktlinjerna även ska gälla alla former av övervakningsutrustning;

att

pröva effekterna av kameraövervakning på någon av de mer
skadedrabbade grundskolorna.

Underlag för beslut
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande 2010-04-15 inkl riktlinjer
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-05
Tjänsteutlåtande 2010-06-22
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 5 maj 2010 beslutat att förslaget till riktlinjer för kameraövervakning skall sändas till samtliga
nämnder och samtliga avdelningar inom kommunstyrelsekontoret för
samråd.
Riktlinjerna förväntas vara antagna så att ärendet ekonomiskt kan
behandlas i samband med budget- och planeringsprocessen för 2011
och i den ordinarie budgetprocessen.
Bakgrund
Den ökande skadegörelsen har medfört att kameraövervakning
diskuterats, mest för grund- och gymnasieskolans verksamheter.
Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra Norrtälje kommuns förhållningssätt till kameraövervakning, vilka regler som gäller före och
efter uppsättning av utrustning, samt vad som gäller vid själva
övervakningen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsn § 54 forts
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande daterat den 15 april 2010
och Riktlinjerna Kameraövervakning redogör för ärendet.
Användning av övervakningsutrustning styrs av två lagstiftningar:
- Lag om allmän kameraövervakning för platser dit allmänheten har
tillträde, samt
- Personuppgiftslagen för platser dit allmänheten inte har tillträde.
Lagstiftningen reglerar därmed också på flera områden de förutsättningar och villkor som i dokumentet Riktlinjer Kameraövervakning
skrivs fram som riktlinjer för kameraövervakning i Norrtälje kommun.
Riktlinjer som inte bestäms av lagstiftningen gäller områdena Roller
och ansvarsförhållanden.
Här finns olika kommunala verksamheter som har intresse i att kommunen vidtar brottsförebyggande åtgärder i syfte att minska skadegörelse och otrygghet. Hur ansvaret och kostnaderna ska fördelas
mellan intressenterna är därför en fråga som måste utredas ytterligare.
Att rektor på nämndens delegation utses att vara ansvarig för att övervakningsutrustningen används i enlighet med gällande lagstiftning är
rimligt, men att rektor ska vara ansvarig för anläggningen kan ifrågasättas utifrån rektors uppdrag.
Likaså är det inte självklart att investerings- och driftskostnader ska
belasta en och samma verksamhet då, som ovan nämnts, flera kommunala verksamheter har intresse i att brottspreventiva åtgärder vidtas och
att kommunens egendom inte utsätts för skadegörelse.
Au 8/6
BSN 22/6

Politikerberedning
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 juni 2010, § 60.
Beslutande sammanträde
Förvaltningschefen redogör för ärendet och presenterar ett något
reviderat tjänsteutlåtande, vilket mer överensstämmer med utbildningsnämndens beslut i samma ärende.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsn § 55

Motion från Catarina Wahlgren (V) och Hanna Stymne
Bratt (S) om behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid, remiss
Beslut
Ordföranden beslutar
att

ärendet dras ur från dagordningen och återkommer vid
nämndens första sammanträde i höst.

Underlag för beslut
Motion 2010-03-25
Kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29
Bakgrund
Kommunstyrelsen har överlämnat rubricerade motion till barn- och
skolnämnden för beredning.
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.
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 och 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.
Au 8/6

Politikerberedning
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 juni 2010, § 61 och beslutade
att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till nämnden för beslut.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsn § 56

Inrättande av processledningstjänst för implementering
av Policy för att förebygga och behandla missbruk och
beroende
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att

en halvtidstjänst inrättas på barn- och utbildningskontoret
avseende processledning för implementering av Policy för att
förebygga och behandla missbruk och beroende, samt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård;

att

tjänsten finansieras inom budgetram.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2010-05-25
Bakgrund
Kommunfullmäktige i Norrtälje beslutade den 14 december 2009 att
anta den av Kommunförbundet i Stockholms län och Stockholms läns
landsting rekommenderade gemensamma policyn angående att
förebygga och tidigt upptäcka och behandla missbruk och beroende Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län.
Fullmäktiges beslut föregicks av att barn- och skolnämnden den 22
september 2009 beslutat föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta den av Kommunförbundet i Stockholms län rekommenderade gemensamma policyn.
Policyn, som har en giltighetstid på fem år, har utarbetats med utgångspunkt i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård och ska ge stöd åt kommunernas och landstingets arbete med
att implementera Socialstyrelsens riktlinjer så att de får genomslag i
samtliga verksamheter som arbetar med missbruks- och beroendevård i
Stockholms län.
För att bevaka systematiken, kontinuiteten och i praktiken leda det
arbete som ska genomföras i den lokala implementeringen av policyn
och de nationella riktlinjerna bedöms att en halvtidstjänst som processledare behöver inrättas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsn § 56 forts
Bedömningen är att processledaren är en förutsättning för att samverkansprocesserna utvecklas, får ett reellt innehåll och inte stagnerar.
Det som vanligen erbjuds när en ny metod och arbetssätt ska introduceras är muntlig och skriftlig information. Enligt forskningen är det ofta
otillräckligt. Det krävs en kombination av olika insatser, att användarna
involveras i ett tidigt skede i processen, samt att stöd och vägledning av
god kvalitet erbjuds i processen.
Policyn uttrycker en målinriktning där flera områden måste utvecklas,
förstärkas och förtydligas innan kommunerna/stadsdelarna och landstinget gemensamt lever upp till dokumentets intentioner.
Au 8/6

Politikerberedning
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 juni 2010, § 62.
Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsn § 57

Begäran om investeringsanslag för tillbyggnad av
Grindskolan för år 7-9
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att hos kommunfullmäktige hemställa om
att

investeringsmedel om 16 mnkr anslås till tillbyggnad av
Grindskolan för att inrymma år 7-9 i enlighet med
investeringsberedning 2010-05-20;

att

barn- och skolnämnden beviljas medel för utökade lokalkostnader fr o m 2011 års budget.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2010-05-20
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 14 december
2009 att anta lokalförsörjningsplan för grundskoleverksamheten.
Detta beslut innebar bl a att kommunfullmäktige ställde sig bakom
utbyggnad av Grindskolan för att kunna utöka sin organisation med
årskurserna 7-9.
Lokalsamordningsgruppen har behandlat behovet av skolinvesteringar i Norrtälje tätort inkl Frötuna vid flera möten under våren 2010.
Vid mötet den 16 april 2010 ställde man sig bakom framtagna idéskisser och kostnadsbedömningar avseende tillbyggnad av Grindskolan.
Beskrivning av ärendet
Inför höstterminen 2010 kommer Grindskolan att börja utöka sin
organisation med år 7-9 genom att ta in en klass av årskurs 7. Detta
fungerar lokalmässigt under det första läsåret. Året därpå, dvs inför
höstterminen 2011, krävs lokaltillskott.
Samtidigt beräknas elevantalet i de yngre årskurserna också öka
något, vilket betyder att befintlig skolbyggnad kommer att beläggas
fullt ut för år F-6. I nuvarande skolbyggnad finns även tillräcklig
kapacitet för tillagningskök, administrativa lokaler, personalutrymmen, bibliotek, idrott och slöjd för den utökade organisationen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsn § 57 forts
En arkitektkonsult har tagit fram en idéskiss över en tillbyggnad
innehållande klassrum, grupprum, lärararbetsplatser, utrymme för
samvaro mm för år 7-9. Ett av klassrummen ska samtidigt fungera för
viss NO-undervisning. För mer avancerade moment hänvisas till det
planerade Teknikens Hus på Roslagsskolan.
I tillbyggnaden föreslås också ingå ett musikrum, då det nuvarande
musikrummet behöver användas som matsal till följd av ökat elevantal. Lämplig dubbelanvändning för detta rum föreslås vara hemkunskapsundervisning, då någon särskild lokal för hemkunskap ej planeras ingå i tillbyggnaden. Vissa moment i hemkunskapsundervisningen
kan också genomföras på Roslagsskolan. Den planerade tillbyggnaden uppgår till ca 590 kvm.
Tillbyggnaden föreslås uppföras i direkt anslutning till den byggnadskropp som ligger närmast bollplanen.
Kostnadsberäkningar
Investeringsbehovet uppgår till 16 mnkr. Barn- och skolnämndens
årliga lokalkostnader beräknas därmed öka med 1 470 tkr för år 1,
varav merparten utgörs av kapitaltjänstkostnader.
Kapitaltjänstkostnaderna antas minska med 20 tkr per år. För år 2011
ökas nämndens lokalkostnader med ca 600 tkr, om lokalerna kan tas i
bruk inför höstterminens start. I kostnadsberäkningarna ingår ej kostnader för lös inredning. Dessa beräknas uppgå i storleksordningen
500 tkr, vid jämförelse med sådana kostnader i Svanbergaprojektet.
Medel förutsätts ingå i barn- och skolnämndens inventarieanslag.
Au 8/6

BSN 22/6

Politikerberedning
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 juni 2010, § 63.
Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.
Beslutande sammanträde
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsn § 58

Begäran om investeringsanslag till om- och påbyggnad
av Skederids skola för förskole- och skolverksamhet
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att hos kommunfullmäktige hemställa om
att

investeringsmedel om 10 mnkr anslås till om- och påbyggnad
av Skederids skola för förskole- och skolverksamhet i enlighet
med investeringsberedning 2010-05-04;

att

barn- och skolnämnden beviljas medel för utökade lokalkostnader fr o m 2012 års budget.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2010-05-28
Bakgrund
I den av kommunfullmäktige antagna lokalförsörjningsplanen för
förskoleverksamhet, § 168 2009-06-15, ingår att ersätta de provisoriska förskolelokalerna i Finsta med permanenta lokaler i anslutning
till Fårhagens förskola vid Skederids skola. Projektet ingår också i
kommunfullmäktiges stimulanspaket för år 2010. De provisoriska
lokalerna utgörs av förhyrda lokaler i Ryttargården i Finsta.
Beskrivning av ärendet
Per december 2009 bodde 96 barn i åldern 1-5 år i Skederid/Finsta,
varav 62 barn var inskrivna i områdets förskola. Härutöver har mellan
20-25 barn, boende i området, under de senaste åren gått i förskola i
Norrtälje tätort.
De permanenta lokalerna i Fårhagens förskola har en kapacitet om
30-35 barn. Vid avveckling av Ryttargårdens lokaler behövs således
ett lokaltillskott.
Med utgångspunkt från gällande befolkningsprognos och med hänsyn
taget till behov av förskoleplatser inom området Skederid/Finsta,
föreligger ett långsiktigt behov av permanenta lokaler för 60-65 barn i
förskoleverksamhet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsn § 58 forts
Befolkningsprognosen för skolbarnen i åldern 6-12 år är relativt
stabil, pendlar mellan 120-140 barn t o m år 2015. Mellan 75-85 %
av barnen boende i området har under de senare åren valt att gå i
Skederids skola, varför skolan bör ha en bibehållen kapacitet för en
klass vardera av år F-6.
I förslag till lokalåtgärder har hänsyn tagits till såväl förskolans som
skolans långsiktiga behov av lokaler. En flexibel lösning till lokalanvändning har därför tagits fram som möjliggör att lokalerna lätt kan
omställas från förskola till skola och vice versa.
En övervåning byggs på ena delen av skolan för två klasser inklusive
grupprum och lärararbetsplatser. Härigenom friställs lokaler för de
nya förskoleavdelningarna i anslutning till befintlig förskola.
Genom att tillbyggnaden sker på höjden kan barnens lekområden
bibehållas. Tillbyggnaden ryms inom gällande detaljplan.
Kostnadsberäkningar
Det sammantagna investeringsbehovet uppgår till 10 mnkr, vilket
framgår av investeringsberedning 2010-05-04. I kostnadsberäkningen
ingår utbyte av ventilationsanläggning, viss kostnad för evakuering,
samt ytskiktsrenovering av de lokaler som berörs av om- och tillbyggnad.
Barn- och skolnämndens årliga lokalkostnader beräknas uppgå till
796 tkr för år 1, varav merparten utgörs av kapitaltjänstkostnader.
Kapitaltjänstkostnaderna beräknas minska med 13 tkr per år. Med
hänsyn taget till att hyreskostnaderna för Ryttargården upphör blir
den årliga nettokostnadsökningen drygt 310 tkr.
De nya och ombyggda lokalerna kommer att tas i bruk etappvis. Först
flyttar förskoleavdelningarna in i sina lokaler under maj månad 2011.
De nybyggda skollokalerna beräknas vara färdigställda inför den 1
november samma år. För år 2011 uppstår ingen nettokostnadsökning
för barn- och skolnämnden då internhyran för Ryttargården upphör.
I ovanstående kostnadsberäkningar ingår ej kostnader för lös inredning. Dessa kostnader förutsätts ingå i barn- och skolnämndens
inventarieanslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsn § 58 forts
Au 8/6

BSN 22/6

Politikerberedning
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 juni 2010, § 64.
Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.
Beslutande sammanträde
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsn § 59

Revidering av lokalförsörjningsplan för grundskolan i
Norrtälje tätort inklusive Frötuna till och med år 2015
Beslut
Barn- och skolnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige
att

godkänna reviderad lokalförsörjningsplan för grundskolan i
Norrtälje tätort inklusive Frötuna i enlighet med tjänsteutlåtande daterat den 11 juni 2010 med bilaga.

Reservation och protokollsanteckning
Olle Jansson (S), Marita Jeansson (S), Jan Sjöblom (S) och Leif
Glavstedt (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande, dvs avslag
på förslaget och önskar följande anteckning i protokollet:
”Förslaget känns dåligt genomarbetat. Det har varit svängningar fram
och tillbaka och det liggande förslaget känns som en dålig kompromiss.
Från att majoriteten har varit väldigt bestämda på utbyggnad av Kvisthamra och Frötuna till F-9-skolor är nu förslaget att göra Roslagsskolan
till högstadieskola. Musikskolans placering är åter osäker.
Vi anser att det behövs en ny skola söder om ån. Vi tror inte på en ren
högstadieskola med 500 elever. Vi anser att om Musikskolan ska integreras i en skolenhet så ska det vara en F-9-skola.
Vi anser att en placering av Teknikens hus bör utredas. Till exempel
tror vi att Pythagoras skulle vara en bättre placering än Roslagsskolan.
Vi vill ha en bred diskussion om framtiden för skolorna i Norrtälje där
även verksamheten, föräldrar och Norrtäljes invånare får en möjlighet
att delta.
Därmed yrkar vi avslag på förslaget och om inte majoriteten vill
medverka till en sådan dialog kommer vi att ta initiativ till en sådan.”
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande (2010-06-02), rev 2010-06-11 inkl bilaga

Justerandes sign
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Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2009-12-14 att
anta lokalförsörjningsplan för grundskoleverksamheten i Norrtälje
kommun.
I bilaga till lokalförsörjningsplanen redovisades nuvarande lokalkapacitet och prognos över elevantalet per skola. Där framgick att för
skolorna i Norrtälje tätort var inte kapaciteten tillräcklig för Kvisthamra, Grind, Park och Frötuna med utgångspunkt från den organisation av verksamheten som låg till grund för beslutet.
Föreliggande förslag till lokalförsörjningsplan för Norrtälje tätort inkl
Frötuna baseras på delvis förändrad organisation av berörda skolor än i
den gällande planen. Hänsyn har också tagits till den försenade utbyggnaden av Björnö.
Beskrivning av ärendet
Reviderat förslag till lokalförsörjningsplan baseras på nedanstående
förutsättningar.
Skola
Lommarskolan

Organisation
F-9

Kvisthamra
Grindskolan
Roslagsskolan

F-6
F-9
7-9

Parkskolan
Frötuna
Fristående skolor

F-6
F-6
F-9

Övrig skolverksamhet
Resursklasser, samverkansklasser,
internationella grupper, grundsärskola
Grundsärskola
Teknikens Hus
Musikskolan blir kvar i sina befintliga
lokaler
Bibehållen verksamhet samt utbyggnad av Freinetskolan Hugin till år 9

Av bilagd sammanställning över förväntad fördelning av elever per
skola och med hänsyn tagen till skolornas lokalkapacitet framgår att:
• Kvisthamra och Lommarskolan kan inrymma sin verksamhet i
befintliga lokaler under hela planeringsperioden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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• Inom området Frötuna/Björnö beräknas lokaltillskott behövas fr o m
år 2014 för att kunna ta emot det ökande elevunderlaget vid utbyggnad
av Björnö.
• Grindskolan har behov av lokaler för år 7-9 fr o m ht 2011. Ett
särskilt ärende om investeringsbehov för tillbyggnad av skolan har
tagits fram för behandling i barn- och skolnämnden, kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige. Investeringsbehovet uppgår till 16 mnkr.
• Vad gäller Roslagsskolan så pågår arbete med framtagande av
investeringsbehov för tillgänglighetsanpassningar, underhållsåtgärder
och ombyggnad för att iordningsställa Teknikens Hus.
Investeringsbehovet beräknas uppgå till drygt 15 mnkr exklusive
kostnader för evakuering. Skolan bedöms kunna bereda plats för de
elever i år 7-9 som i tidigare lokalförsörjningsplan skulle ha gått i
Kvisthamra och Frötuna. Det är f n ej aktuellt att inrymma musikskolans verksamhet i Roslagsskolans lokaler.
• Parkskolan beräknas efterhand få ett dubblerat elevunderlag jämfört
med sin kapacitet. En till- och ombyggnad av skolans lokaler behöver
därför ske. I avvaktan på permanenta åtgärder måste lokalsituationen
lösas med paviljonger fr o m ht 2010.
(Bilaga: Elever och lokalkapacitet för skolor i Norrtälje tätort inkl
Frötuna)
Au 8/6

BSN 22/6

Politikerberedning
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 juni 2010, § 66 .
Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Vice ordförande Olle Jansson (S) yrkar
- avslag på förslaget, som är att barn- och skolnämnden föreslår
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att godkänna
reviderad lokalförsörjningsplan för grundskolan i Norrtälje tätort
inklusive Frötuna i enlighet med tjänsteutlåtande daterat den 11 juni
2010 med bilaga.
Ordföranden Ann S Pihlgren (M) yrkar
- bifall till förslaget.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
nämnden beslutar enligt ordförandens yrkande, dvs att förslaget bifalles.
Omröstning
Omröstning begärs och sker genom öppen omröstning.
Ja = ordförandens förslag (bifall).
Nej = vice ordförandens förslag (avslag).
Omröstningsresultat
Nils Matsson (M)
Britt-Marie Åhman (C)
Margareta Säterli (FP)
Göte Waara (KD)
Olle Jansson (S)
Marita Jeansson (S)
Jan Sjöblom (S)
Leif Glavstedt (V)
Sören Forslund (M)
Karina Åberg (C)
Ann S Pihlgren (M)

Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja

Med sju ja-röster och fyra nej-röster beslutar barn- och skolnämnden
att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att
godkänna reviderad lokalförsörjningsplan för grundskolan i Norrtälje
tätort inklusive Frötuna i enlighet med tjänsteutlåtande daterat den 11
juni 2010 med bilaga.
Reservation och protokollsanteckning
Olle Jansson (S), Marita Jeansson (S), Jan Sjöblom (S) och Leif
Glavstedt (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande, dvs avslag
på förslaget och önskar anteckning i protokollet.
__________
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Ökade kunskapskrav för eleverna i Norrtälje kommun,
läsgaranti
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att

införa läsgaranti för eleverna i åk 1 motsvarande LUS-punkt
10 eller B2 i Nya Språket Lyfter;

att

införa läsgaranti motsvarande LUS 18 A i åk 6 motsvarande
steg 1 i Språket på väg;

att

LUS ersätts med Nya Språket Lyfter för åk 1-5;

att

LUS ersätts med Språket på väg för åk 6-9.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2010-04-14
Sammanfattning
I samband med de projekt inom läsa och skriva som nu pågår i våra
kommunala skolor har kravet på läs- och skrivförmågan tydliggjorts.
För att följa elevernas kunskapsutveckling inom svenska och svenska
som andraspråk, använder samtliga kommunala skolor idag Skolverkets diagnosmaterial Nya Språket lyfter (NSl). Parallellt används
Läsutvecklingschema (LUS) för åk 3 och 7, som årligen rapporteras in
till förvaltningen.
För att följa kunskapsutvecklingen i svenska och svenska som andraspråk för eleverna i åk 6-9 finns diagnosmaterialet Språket på väg,
men det finns ännu inget centralt beslut om att det ska användas.
Bakgrund
År 2004 beslutade nämnden att alla elever i åk 3 ska ha uppnått LUSpunkt 15 (flytande läsning) och åk 7 LUS 18A (lustläsning).
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Lusresultaten har varje år rapporterats in till förvaltningen för dessa
årskurser och en sammanställning visar att knappt 75 % nått målen.
Hösten 2008 startade projektet läsa och skriva för de yngre barnen
och eleverna, och våren 2009 hade drygt 80 % av våra elever i åk 3
nått LUS-punkt 15.
Ny forskning visar att barn som lär sig läsa tidigt har betydligt större
förutsättningar att klara skolarbetet och behålla självförtroendet. De
barn som kommer efter i inlärningen från början får aldrig en chans att
ta igen kunskaperna utan avståndet i kunskapsutvecklingen bara ökar
och ökar mellan barn som kan och barn som inte kan.
Beskrivning av ärendet
I samband med att vi tydliggör elevernas kunskapsutveckling bör vi
även förändra rutinerna kring kunskapskontrollerna av elevernas
lärande. Nationella prov för åk 3 finns sedan 2009 i matematik och
svenska, svenska som andraspråk, och behovet av tidigare kontrollstationer finns för att säkerställa att eleverna klarar målen.
Av den anledningen föreslås att eleverna redan i åk 1 ska ha uppnått
en nivå inom läsning som motsvarar LUS 10, (motsvarar B:2 NSl),
samt att eleverna i åk 6 har uppnått motsvarande LUS 18 A. (nivå 1 i
Språket på väg)
Då LUS är begränsat endast till att följa elevernas läsutveckling
beslutade vi att införa Nya Språket Lyfter som följer elevernas kunskapsutveckling inom läsa, skriva och tala t.o.m. åk 5, och vi rekommenderar att skolorna använder Språket på väg för att följa kunskapsutvecklingen t.o.m. åk 9.
LUS kan lätt översättas till Nya Språket lyfter och Språket på väg,
vilket innebär att vi istället för att rapportera in LUS-resultat för att
följa elevernas utveckling centralt, rapporterar in resultat från Nya
Språket Lyfter och Språket på väg.
Au 8/6

Politikerberedning
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 juni 2010, § 67 .
Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.
__________
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Rapport från förvaltningen
Kunskapssatsning - utvecklingstjänsterna
Kommunen satsar under två år 25 miljoner kronor för att förbättra
kunskapsresultaten i grundskolan.
Medlen används för att stärka elevernas grundkunskaper och att förbättra resultaten med fokus på matematik- och läs-/skrivutveckling.
Andra områden i denna satsning är elever i behov av särskilt stöd och
rektorernas pedagogiska ledarskap.
De nu tillsatta läs/skriv- och matematikutvecklarna och specialpedagogerna presenterar sig själva och sitt arbete för nämnden.
De kommer samtliga att ge inspiration till nytänkande och konkret
spegling och återkoppling - både individuellt och till arbetslag.
Vid nämndens sammanträde i september presenteras innehållet i
uppdraget som utvecklarna och specialpedagogerna fått.
Nationella prov
Elisa Salmi och Britt-Marie Friberg presenterar resultaten från screening enligt Bornholmsmodellen av förskoleklassen. Redovisning
lämnas också av resultaten från 2010 års nationella prov i matematik,
svenska och svenska som andraspråk år 3 och 5.
Rapport till Skolinspektionen
Förvaltningschefen redogör för det arbete som pågår på Hallstaenheten
med anledning av Skolinspektionens tillsynsrapport. Förvaltningsledningen och enhetens ledning kommer att beskriva processen och gemensamt lämna in ett utlåtande till Skolinspektionen.
Förskoleplanering
Förvaltningschefen informerar om förskoleplaneringen för Norrtälje
tätort inför höstterminen 2010 och den 1 januari 2011 enligt skrivelse
som delas ut. Förslaget redovisar åtgärder både på kort och på lång sikt.
__________
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Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande
Walkabout - tipsrunda vid skolavslutningen
Ordföranden informerar från årets Walkabout i Norrtälje där det rådde
en mycket positiv och glad stämning. Motsvarande tipsrundor genomfördes i Rimbo, Älmsta och Hallstavik.
Polisen var otroligt nöjd med arrangemangen som lett till ett fantastiskt
resultat, och tackar samtliga som varit delaktiga för ett mycket gott
samarbete.
En av nämndens ledamöter som nattvandrat även dagen före skolavslutningen informerar att det var lugnt i Norrtälje även då.
__________
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Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut under perioden
100501-100531 enligt förteckning daterad 2010-06-03.

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 2010-06-15 över delgivningar föreligger.
__________
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Övriga ärenden
Gratulation
Ordföranden gratulerar ledamoten Raija Lundgren (S) som nyligen
fyllt 70 år och överlämnar en blomma från nämnden.
Tack
Ordföranden tackar nämndens ledamöter och förvaltningens tjänstemän för ett mycket gott samarbete och livaktiga diskussioner under
den del av året som gått och önskar samtliga en underbar sommar!
Vice ordföranden instämmer i ordförandens tillönskningar och tackar
ordföranden och nämnd för en bra debatt och önskar att alla får en
skön sommar med lagom regn och lagom sol!
__________

Justerandes sign
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