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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§ 41

Anmälan av övriga ärenden och godkännande av dagordningen

§ 42

Månadsrapport för barn- och skolnämnden

§ 43

Yttrande till Skolverket - Ansökan från Bålbro friskola om
godkännande av och rätt till bidrag till en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Norrtälje kommun

§ 44

Yttrande till Skolverket - Ansökan från Grindskolan ekonomisk
förening om godkännande av och rätt till bidrag till en
fristående förskoleklass och särskola, samt fristående
grundskola i Norrtälje kommun

§ 45

Granskning av kännetecken för kvalitet och service, rapport
från kommunens revisorer

§ 46

Motion från Jan Emanuel Johansson (s) gällande
musikutbildning för barn

§ 47

Rapporter

__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 41

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

godkänna dagordningen.

__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 07-106 042

Månadsrapport för barn- och skolnämnden
Ärendet kommer att behandlas direkt på nämndens sammanträde
den 17 juni 2008.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 08-030 603

Ansökan från Bålbro Friskola AB om godkännande
av och rätt till bidrag till en fristående förskoleklass
och fristående grundskola i Norrtälje kommun
Dnr 43-2008:990

Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

tillstyrka att Skolverket godkänner ansökan från Bålbro
Friskola AB om godkännande av och rätt till bidrag till den
planerade fristående förskoleklassen och fristående
grundskolan Bålbro friskola.

Reservation
Olle Jansson (s) med instämmande av Raija Lundgren (s) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förslag.

Underlag för beslut
Skolverkets remiss 2008-04-08, dnr 43-2008:990
Förvaltningens skrivelse 2008-04-29
Bakgrund
Bålbro Friskola AB har hos Skolverket ansökt om godkännande
av och rätt till bidrag till en fristående förskoleklass och fristående
grundskola i Norrtälje kommun fr.o.m läsåret 2009/2010.
Barn- och skolnämnden beslutade den 19 februari 2008 att
rekommendera kommunstyrelsen besluta:
- att godkänna verksamhetsövergång från Bålbroskolan till Bålbro
friskola från och med den 1 augusti 2009, vilket innebär en
nedläggning av den kommunala skolan,
- att Bålbro friskola får hyra samtliga lokaler som idag används
vid Bålbroskolan till en hyra som motsvarar hyran för annan kommunal verksamhet,
Bsau § 43 forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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- att Bålbro friskola får överta samtliga inventarier till ett marknadsmässigt pris fastställt av opartisk värderingsman,
- att beslutet gäller endast under förutsättning att Skolverket godkänner ansökan om start av friskola.
Barn- och skolnämnden beslutade dessutom för egen del att uppdra till barn- och skolförvaltningens personalavdelning, vilken har
det övergripande arbetsmiljöansvaret inom förvaltningen, att
delge berörd personal information om innebörden av verksamhetsövergången.
Socialdemokraternas och vänsterpartiets tjänstgörande ledamöter
reserverade sig mot beslutet och fick anteckning i protokollet.
Politikerberedning
Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2008 att lägga ner
Bålbroskolan i Rimbo från den 1 augusti 2009, under
förutsättning att Skolverket godkänner ansökan om start av Bålbro
friskola.
Kommunstyrelsen beslutade den 17 mars 2008, under förutsättning av Skolverkets godkännande, att hyra ut befintliga lokaler till
Bålbro friskola under bildande, samt att sälja samtliga inventarier
och överlåta det immateriella värdet till marknadspris, samt att i
övrigt skall regelverket för avknoppning av kommunal
verksamhet i Norrtälje kommun gälla (vilket är under
utarbetande).
Även i detta beslut reserverade sig socialdemokraternas och
vänsterpartiets ledamöter till förmån för eget yrkande.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen föreslår nämnden tillstyrka att Skolverket godkänner start av denna nya friskola och kan i dagsläget inte se att en
start av enskild skola i Rimbo kommer att ge några ekonomiskt
negativa konsekvenser för kommunen.
Ur elevsynpunkt bör dock påtalas att skoltaxi inte ges till elever i
skolor som drivs av enskilda utövare.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 43 forts
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Vice ordföranden Olle Jansson (s) yrkar
- avslag på förvaltningens förslag. Motivering: Beslutet att lägga ned
Bålbro- och Grindskolorna som kommunala skolor och sedan starta
upp dem som fria skolor strider mot svensk lagstiftning och EU-regler.
Ordföranden Ann S Pihlgren (m) yrkar
- bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens yrkande, dvs enligt förvaltningens förslag.
Reservation
Olle Jansson (s) med instämmande av Raija Lundgren (s) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förslag.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Bsau § 44

8

2008-06-02

Dnr BSN 08-035 603

Ansökan från Grindskolan ekonomisk förening om
godkännande av och rätt till bidrag till en fristående
förskoleklass och särskola, samt fristående grundskola
i Norrtälje kommun
Dnr 43-2008:1065, 1066
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

tillstyrka att Skolverket godkänner ansökan från Grindskolan ekonomisk förening om godkännande av och rätt till
bidrag till den planerade fristående förskoleklassen och
särskolan, samt fristående grundskolan i Norrtälje
kommun.

Reservation
Olle Jansson (s) med instämmande av Raija Lundgren (s) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förslag.

Underlag för beslut
Skolverkets remisser 2008-04-03 och 2008-04-04 med
diarienummer 43-2008:1065 och 43-2008:1066
Förvaltningens skrivelse 2008-05-06
Bakgrund
Grindskolan ekonomisk förening har hos Skolverket ansökt om
godkännande av och rätt till bidrag till en fristående förskoleklass
och särskola och fristående grundskola i Norrtälje kommun fr.o.m
läsåret 2009/2010.
Barn- och skolnämnden beslutade den 19 februari 2008 att rekommendera kommunstyrelsen besluta:
- att godkänna verksamhetsövergång från Grindenhetens grundskola och särskola till Grinds enskilda skola från och med den
1 augusti 2009, vilket innebär en nedläggning av den kommunala
skolan,
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 44 forts
- att Grinds enskilda skola får hyra samtliga lokaler som idag
används av Grindenhetens grund- och särskola till en hyra som
motsvarar hyran för annan kommunal verksamhet,
- att Grinds enskilda skola får överta samtliga inventarier till ett
marknadsmässigt pris fastställt av opartisk värderingsman,
- att beslutet gäller endast under förutsättning att Skolverket
godkänner ansökan om start av friskola.
Barn- och skolnämnden beslutade dessutom för egen del att rektor
på Grindenheten får i uppdrag att före kommunstyrelsens beslut
om verksamhetsövergång informera all personal på enheten och
alla föräldrar med barn på Grindenheten om intentionerna med
avknoppningen, samt genomföra en enkät så föräldrarna får uttala
sig om de vill ha barnen i Grinds enskilda skola eller i annan
kommunal skola.
Nämnden uppdrog även till barn- och skolförvaltningens personalavdelning, vilken har det övergripande arbetsmiljöansvaret inom
förvaltningen, att delge berörd personal information om innebörden av verksamhetsövergången.
Socialdemokraternas och vänsterpartiets tjänstgörande ledamöter
reserverade sig mot beslutet och fick anteckning i protokollet.
Politikerberedning
Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2008 att lägga ner
Grindenhetens grundskola från den 1 augusti 2009, under förutsättning att Skolverket godkänner ansökan om start av Grindskolans friskola.
Kommunstyrelsen beslutade den 17 mars 2008, under förutsättning av Skolverkets godkännande, att hyra ut befintliga lokaler till
Grindskolans friskola under bildande, samt att sälja samtliga
inventarier och överlåta det immateriella värdet till marknadspris,
samt att i övrigt skall regelverket för avknoppning av kommunal
verksamhet i Norrtälje kommun gälla (vilket är under utarbetande).
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 44 forts
Även i detta beslut reserverade sig socialdemokraternas och
vänsterpartiets ledamöter till förmån för eget yrkande.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen föreslår nämnden tillstyrka att Skolverket godkänner start av den fristående förskoleklassen och särskolan, samt
fristående grundskolan i Norrtälje och kan i dagsläget inte se att
start av en enskild skola i Norrtälje tätort kommer att ge några
ekonomiskt negativa konsekvenser för kommunen.
Ur elevsynpunkt bör dock påtalas att skoltaxi inte ges till elever i
skolor som drivs av enskilda utövare.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Vice ordföranden Olle Jansson (s) yrkar
- avslag på förvaltningens förslag. Motivering: Beslutet att lägga ned
Bålbro- och Grindskolorna som kommunala skolor och sedan starta
upp dem som fria skolor strider mot svensk lagstiftning och EU-regler.
Ordföranden Ann S Pihlgren (m) yrkar
- bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens yrkande, dvs enligt förvaltningens förslag.
Reservation
Olle Jansson (s) med instämmande av Raija Lundgren (s) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förslag.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 08-140 007

Granskning av kännetecken för kvalitet och service
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

till kommunstyrelsen framföra att barn- och skolnämnden
inte har något att erinra mot kommunrevisorernas redovisning av granskningen av kännetecken för kvalitet och
service i Norrtälje kommun.

Underlag för beslut
Revisionsskrivelse 2008-04-16
Förvaltningens skrivelse 2008-05-20
Bakgrund
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har Komrev
inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskat kommunens
kännetecken för kvalitet och service.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om
förutsättningarna funnits för dessa kännetecken att genomsyra den
kommunala organisationen.
Rapporten har behandlats vid revisorernas sammanträde den 2 april
2008 och hänvisning ges till de slutsatser som dras i rapporten.
Kommunens revisorer har sänt rapporten till bl.a. barn- och skolnämnden för synpunkter.
Förvaltningschefens utlåtande
Förvaltningsledningen och nämndens ledamöter som tagit del av
revisorernas granskningsrapport har inte funnit något att erinra mot
densamma. De synpunkter som funnits har förvaltningschefen tidigare lämnat till Öhrlings vid det tillfälle då deras intervjuer genomfördes.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 08-135 091

Motion från Jan Emanuel Johansson (s) gällande
musikutbildning för barn
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

föreslå kommunstyrelsen avslå motionen.
Motivering: införande av verksamheter liknande ”Barnens
musikklubb” ligger utanför det uppdrag som barn- och skolnämnden beslutat om beträffande gemensamma mål för
musikskoleverksamheten i Norrtälje kommun.

Underlag för beslut
Motion gällande musikutbildning för barn 2007-05-23
Kommunfullmäktiges protokoll 2007-06-18
Förvaltningens skrivelse 2008-05-20
Bakgrund
Jan Emanuel Johansson (s) har till kommunfullmäktige lämnat in en
motion om musikutbildning för barn och vill att Norrtälje kommun
startar en Barnens musikklubb där barn från fyra år får möjlighet att
ta del av den musikaliska gestaltningen, både med instrument och
sång. Motionären föreslår att Norrtälje kommun ser över
möjligheterna att initiera en försöksverksamhet likt den ovan
beskrivna.
Kommunstyrelsen har överlämnat ärendet till barn- och skolnämnden för yttrande.
Förvaltningens utlåtande
I februari 2008 fick förvaltningschefen i uppdrag att utveckla och
genomföra en process och dialog där nämndens politiker, rektorer
och de fackliga organisationerna alla var delaktiga i framtagningen
av de nya målen för musikskoleverksamheten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 46 forts
De nya gemensamma målen är utformade så att de passar all musikskoleverksamhet oavsett huvudman. Den kommunala musikskolan,
liksom den fristående musikverksamheten, var delaktiga i utformningen av beslutsunderlaget.
Förvaltningen föreslår att motionen avslås då det förslag Jan
Emanuel Johansson (s) framför i sin motion ligger utanför det uppdrag som barn- och skolnämnden beslutat om beträffande gemensamma mål för musikskoleverksamheten i Norrtälje kommun.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 47

Rapporter
Förvaltningschefen informerar kring följande ärenden:
- Gemensamt årspussel - underlag för kvalitetsredovisningar 08/09
- Förvaltningens huvudfokus 08/09
- Vårpropositionen 2008
- Pilotprojekt för kameraövervakning vid Centralskolan
- Intyg vid tillfällig föräldrapenning
- Modersmålsundervisning
- Riktlinjer för resurstilldelning för förskolebarn
- Lokalförsörjningsplan för framtida förskole- och skolorganisation
- Lokaler
- Kulturskolans i Rimbo fortsatta drift
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

