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Bsau § 48

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
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

tacka för rapporten.

Beslutande sammanträde
Ekonomichefen redogör muntligt för barn- och skolnämndens ekonomiska prognos som visar på ett underskott på 3 miljoner kronor. Underskottet beror främst på ökade skolskjutskostnader och livsmedelspriser.
En utförlig ekonomisk rapport kommer att presenteras på nämndens
sammanträde den 19 augusti.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 08-041 600

Ny barn- och skolplan - Plan för barnomsorgen och
skolan i Norrtälje kommun, information
Bakgrund
Norrtälje kommuns nu gällande barn- och skolplan antogs av barn- och
skolnämnden den 17 oktober 2005.
Förskolan, grundskolan och särskolan har nationella läroplaner som alla
skolformer måste följa. Tillsammans med dessa nationella styrdokument
bestämmer skolplanen inriktning för verksamheterna. Planen syftar
bland annat till att i kommunfullmäktige ligga till grund för nämndens
prioriteringar inför budgetarbetet.
Förvaltningschefen fick den 19 februari 2008 i uppdrag av nämnden att
utveckla och genomföra en process och dialog där nämndens politiker,
rektorer och de fackliga organisationerna alla är delaktiga i framtagningen av den nya planen.
Beslutande sammanträde
Förvaltningschefen presenterar förslaget till ny skolplan enligt föreliggande skrivelse. Arbetsutskottet enas om den fortsatta arbetsgången
enligt följande: förslaget, som är ett arbetsmaterial, sänds till nämndens
ledamöter för synpunkter. Majoritetens ledamöter lämnar synpunkter till
ordföranden, och oppositionen lämnar sina kommentarer till vice ordföranden före den 25 augusti då presidiet sammanställer det slutliga
förslaget till ny skolplan. Ärendet tas upp för beslut i arbetsutskott den
9 september och nämnd den 30 september.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 07-115 622

Drift av skolköksverksamhet i personalstyrt företag,
försöksprojekt på Rådmansö skola
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

uppdra till enheten att förlänga avtalet med Rådmansö köks
ekonomiska förening till och med den 31 december 2008;

att

genomföra den tidigare beslutade utvärderingen av verksamheten
vid Rådmansö kök under tredje kvartalet 2008;

att

föreslå kommunstyrelsen uppdra till upphandlingsenheten att
inför vårterminen 2009 genomföra en upphandling av skolmåltidsverksamheten på Rådmansöenheten.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2008-07-25
Bakgrund
Rådmansöenhetens skolmåltidsverksamhet har sedan läsåret 2005-2006
drivits som försöksprojekt av Rådmansö köks ekonomiska förening.
Föreningens uppdrag är att stå för skolmatsproduktionen på enheten.
Vid sammanträde den 24 april 2007 förlängde nämnden försöksprojektet till och med den 30 juni 2008.
Med anledning av kommunstyrelsens beslut att måltidsverksamheten
från den 1 januari 2008 skulle ingå i en central kostorganisation för
Norrtälje kommun har förvaltningen inte genomfört den tidigare
beslutade utvärderingen. Beslutet om en central kostorganisation
återtogs senare av kommunstyrelsen.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 08-030 603, 08-035 603

Uppdrag att inhämta värdering av Bålbro- och Grindenheternas immateriella värde
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

uppdra till förvaltningschefen att inhämta värdering av Bålbrooch Grindenheternas immateriella värde.

Protokollsanteckning
Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) önskar följande antecknat i
protokollet: ”Vi samtycker till uppdraget eftersom det är en viktig
principiell åtgärd som kan vara vägledande för den här typen av
värderingar i framtiden. Detta innebär alltså inte att vi därmed är
positiva till den bakomliggande avknoppningsfrågan.”
Bakgrund
Rektorerna för Bålbro- och Grindenheterna har hos Skolverket ansökt
om att få starta friskolor. Barn- och skolnämnden beslutade den 19
februari 2008 att rekommendera kommunstyrelsen att godkänna verksamhetsövergång från kommunal skola till friskola från den 1 augusti
2009, vilket innebär en nedläggning av de kommunala skolorna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 17 mars 2008 föreslagit
kommunfullmäktige att lägga ner Bålbroskolan i Rimbo, respektive
Grindskolan i Norrtälje, under förutsättning att Skolverket godkänner
ansökan om start av friskola. Fullmäktige tog den 28 april 2008 beslutet
att lägga ner ovan nämnda kommunala skolor.
Kommunstyrelsen beslutade den 17 mars 2008 även att, under förutsättning av Skolverkets godkännande, hyra ut befintliga lokaler till
Bålbro- respektive Grinds friskolor, samt sälja samtliga inventarier och
överlåta det immateriella värdet till marknadspris, och att i övrigt skall
de regelverk gälla, vilka är under utarbetande för ”avknoppning” av
kommunal verksamhet i Norrtälje kommun.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 07-057 613

Kulturskolans i Rimbo fortsatta drift, rapport om
överenskommelse 2008/2009 och beslut om upphandling
2009/2010
Beslut
Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) deltar inte i beslut.
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

föreslå kommunstyrelsen uppdra till upphandlingsenheten att
inför läsåret 2009/2010 genomföra upphandling motsvarande
den musikskoleverksamhet som Kulturskolan i Rimbo idag
bedriver.

Bakgrund
Föreningen Kulturskolan i Rimbo har av barn- och skolnämnden fått
tillstånd att utifrån nämndens mål för musikskoleverksamheten i
Norrtälje (antagna av nämnden den 20 maj 2008) bedriva musikskoleverksamhet för barn och ungdomar i Norrtälje kommun under läsåret
2008/2009. Föreningens uppdrag har specificerats i ett avtal avseende
drift av musikskoleverksamhet i Rimbo.
Nämnden beslutade den 17 juni 2008 att under det kommande läsåret
genomföra upphandling motsvarande den musikskoleverksamhet som
Kulturskolan i Rimbo idag bedriver.
Beslutande sammanträde
Förvaltningschefen informerar om den överenskommelse som Kulturskolan i Rimbo och förvaltningen har träffat för läsåret 2008/2009.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 54

Musikskoleavgift inför vårterminen 2009, information och
uppdrag
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

uppdra till förvaltningschefen att ta fram förslag till ny
musikskoleavgift inför vårterminen 2009.

Beslutande sammanträde
Ekonomichefen lämnar en jämförelse av musik- och kulturskoleavgifter
som används i andra kommuner. Uppgifterna är hämtade från respektive
kommuns hemsida.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 07-315 600

Personuppgiftsombud för barn- och skolnämnden,
entledigande och nyval
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

entlediga förvaltningschef Ulf Gustavsson från sin uppgift som
barn- och skolnämndens personuppgiftsombud och

att

i hans ställe välja personalsekreterare Lars Nordstrand som
barn- och skolnämndens personuppgiftsombud från och med
den 1 september 2008.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2008-07-25
Bakgrund
Kommunfullmäktige har i reglemente fastställt att varje nämnd ansvarar
för att personuppgiftslagen (PuL 1998:204) följs. Syftet med denna lag
är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks
genom behandling av personuppgifter.
Ett personuppgiftsombuds uppgift är bland annat att självständigt se till
att den personuppgiftsansvarige (nämnden) behandlar personuppgifter
på ett lagligt och korrekt sätt i enlighet med god sed, samt påpeka eventuella brister. Enligt uppgift från kommunledningen skall nämnden välja
sitt personuppgiftsombud ur sin egen verksamhet.
Under perioden 2001-2007 tjänstgjorde kommunjurist Fredrik Cederblom som nämndens personuppgiftsombud. Sedan 1 januari 2008 är
förvaltningschef Ulf Gustavsson vårt personuppgiftsombud.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 56

Rapporter
Framtida enheter - Ordföranden informerar om tankar kring framtida
enheter. Ärendet återkommer vid arbetsutskott och nämnd i september.
Uppsägning av lokaler - Barnomsorgschefen redogör för kontakterna
med tekniska kontoret när det gäller uppsägning och flytt av paviljonger. Perioden mellan beställning och verkställighet har visat sig vara
mycket lång, vilket får följder för barn- och skolnämndens budget.
Tilläggsäskande för nya lokaler - Enligt ordföranden sker detta med
automatik, varför särskilt äskande inte behöver göras.
Fritidshemslokaler - Nämndens intention är att fritidshemslokaler skall
integreras i befintliga skollokaler. Idag är det endast ett par enheter som
har separata lokaler för fritidsverksamheten kvar.
Anställningar: projektledare, IT-strateg, kvalitetsansvarig Förvaltningschefen informerar om arbetet i de olika projekten Läsa skriva med Britt-Marie Friberg som projektledare, och Matematik där
Elisa Salmi är projektledare, IT och framtiden leds av Marianne
Bjarneskans, som även är förvaltningens IT-pedagog, samt Utvecklad
kvalitet. En kvalitetsansvarig person, gemensam för både barn- och
skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen, kommer att rekryteras
externt.
Nya SYV-organisationen - Ingrid Letsjö, utbildningsförvaltningen,
redogör för den nya studie- och yrkesvägledarorganisationen som ska
gälla från höstterminen 2008.
Avtal med Tiohundra - Förvaltningschefen informerar om avtal
mellan TioHundra AB och barn- och skolförvaltningen avseende
skolhälsovård inom grundskolan och psykologarbete.
Öppna jämförelser 2008 grundskolan - Rapport från Skolverket som
redovisar indikatorer avseende resultat och resurser på kommunnivå
såsom slutbetyg och resultat i ämnesproven i år 9, nettokostnad per elev
och personaltäthet. Gruppen för omvärldsanalys kommer att arbeta
vidare med detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 56 forts
PRIM-utvärdering av matematik år 3 - En sammanställning kommer
att presenteras vid nämndens sammanträde den 19 augusti, liksom även
resultaten från nationella prov och 9:ornas gymnasieval.
Utvärdering av särskolan i Norrtälje kommun - Förvaltningschefen
informerar om den utvärdering av särskolan som genomförts av Erik
Jansson. Han kommer att presentera sin rapport vid nämndens sammanträde i september.
Tematisk inspektion av förskoleverksamheten våren 2008 Barnomsorgschefen informerar om den tematiska inspektion som gjorts
av de kommunala och enskilda verksamheterna. Dialog med verksamheten har hållits kring resultatet av inspektionen.
Kammarrättens dom i båtskjutsärende - Förvaltningschefen redogör
för ärendet. Huruvida nämnden skall överklaga till Regeringsrätten eller
inte diskuteras med kommunens jurist.
Information om intresseanmälan att driva AV-centralen i privat
regi - Ordföranden informerar om ärendet. Juridiskt är det inte möjligt
att bevilja denna ansökan.
Lärarlyftet - Förvaltningschefen informerar att personalen har visat ett
mycket stort intresse för Lärarlyftet och att utbildningar som läsa, matte
och specialpedagogik finns väl tillgodosedda.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

