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NORRTÄLJE
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2012-03-26

Barn- och skolnämnden

Plats och tid

Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret
Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30
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Enligt förteckning sid 2
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Agneta Brus, sekreterare
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2012-04-28''

Sida

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN
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2

NÄRVAROLISTA
PARTI

NAMN

NÄRVARO
Nej

Ja

VOTERING
§31
Nej
Ja

TID
K l 14:00-16.30

LEDAMÖTER
Göran Pettersson, ordf
Nils Matsson
Ulla Malutchenko
Inger Nordqvist
Robert Johansson
Åsa Wennerfors, 1 :e vice ordf
Olle Jansson, 2:e vice ordf
Marita Jeansson
Marie Sjöblom
Anders Sundberg
Mats Wilzén

Närvarande fr 15.10 §§33-41

M
M
M
M
C
FP
S
S
S
S
MP

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

ERSÄTTARE
Stefan Juhnell
Britt-Inger Kjellberg
Kristina Bergström
Ann Lewerentz
Joakim Lind
Paula Christofidi Cederqvist
Roger Pettersson
Sara Hansson
Gary Park
Christina (Kia) Hamnö
Ingrid Landin

Närvaro totalt

M
C
FP
KD
S
V
MP

M
M
M
M
C
FP
S
S
S
V
MP

X

Tjänstgörande §§ 28-32

X

Tjänstgörande

X

Votering totalt

Ja 7
Nej 4
Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

N

F

K D , FP, C
FP, K D , M
M , C, K D
M , FP, C
V
s
FP (S i utbildningsnämnden)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2012-03-26

Barn- och skolnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Justerandes sign

§28

Anmälan av-Övriga beslutsärenden och godkännande av
dagordningen

§29

Val av justerare och tid för justering

§30

Ekonomisk månadsrapport för Barn- och skolnämnden

§31

Ansökan från Pysslingen Förskolor och skolor A B om
godkännande som huvudman för fristående fritidshem,
förskoleklass och grundskola i Norrtälje kommun - Yttrande till
Skol inspektionen

§32

Motion från Kristian Klassman (S) om införande av avgiftsfri
skola i Norrtälje - återremiss

§33

Motion från Kristian Krassman (S) och Hanna Stymne Bratt (S)
om möjlighet till avgiftsfri månad inom barnomsorgen

§34

Motion från Kristian Krassman (S) om vaccination av anställda
för att undvika epidemier inom barnomsorgen

§35

Anmälan av delegationsbeslut

§36

Anmälan av delgivningar

§37

Rapport från förvaltningen

§38

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§39

Rapport från politikerbesök på enheterna

§40

Övriga frågor

§41

Regler för permanent reklam i kommunens idrottshallar med
föreningsverksamhet - remissyttrande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2012-03-26
Bsn § 28

Anmälan av övriga beslutsärenden och godkännande av
dagordningen
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar

Justerandes sign

att

efter komplettering med övrigt ärende enligt nedan godkänna
dagordningen.

a)

Regler for permanent reklam i kommunens idrottshallar med
föreningsverksamhet - remissyttrande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

2012-03-26
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Bsn § 29

Val av justerare och tid för justering
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar

Justerandes sign

att

utse Olle Jansson (S) att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll,

att

justeringen sker på Barn- och utbildningskontoret måndagen den
2 april.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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KOMMUN

Sammanträdesdatum
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Bsn § 30
Ekonomisk m å n a d s r a p p o r t för barn- och s k o l n ä m n d e n
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

godkänna ekonomisk rapport per februari 2012 för Barn- och
skolnämnden, och överlämna den till kommunstyrelsen.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-03-12 inkl. bilaga.
Sammanfattning
Enligt kommunen policy för budgetering och uppföljning ska
förvaltningarna månadsvis, med undantag av januari och juni,
rapportera det ekonomiska läget till nämnd.
Barn- och utbildningskontoret har upprättat ekonomisk rapport per
februari. Barn- och skolnämnden visar per februari en negativ avvikelse
på 2,1 mnkr. Avvikelsen beror till störst del på periodiseringsavvikelser.
Prognosen för året är att nämnden totalt inte visar någon avvikelse.
I böljan av året är det svårt att se tendenser och i rapporten har ett antal
möjligheter och risker tagits fram.

Au 5/3

Justerandes sign

Politikerberedning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2012-03-05 § 29

Utdragsbestyrkande
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2012-03-26
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7

Dnr B S N 12-078-603

Ansökan från Pysslingen Förskolor och skolor AB om
godkännande som huvudman för fristående fritidshem,
förskoleklass och grundskola i Norrtälje kommun Yttrande till Skolinspektionen
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

till Skolinspektionen Överlämna förvaltningschefens yttrande
som sitt eget, och uttala att Barn- och skolnämnden inte har
något att erinra mot en etablering av Pysslingen Förskolor och
skolor A B i Norrtälje kommun.

Protokollsanteckning
Socialdemokraternas ledamöter lämnar följande protokollsanteckning:
V i yrkar avslag på etableringen.
V i anser att en etablering av ny skola i Färsna får negativa
konsekvenser beträffande elevunderlaget i kommunen. Den bidrar
också till en geografisk snedfördelning av skolorna i Norrtälje stad, då
behovet av skola på södra delen är stor. Därför vill vi avråda från en
etablering av skola i Färsnaområdet inom de närmaste 4-6 åren.
Dessutom saknar kommunen en långsiktig utbildningsstrategi.
Underlag för beslut
Remiss Skolinspektionen 2012-02-21
Tjänsteutlåtande 2012-03-05
Sammanfattning
Pysslingen Förskolor och Skolor A B har hos Skolinspektionen ansökt
om godkännande som huvudman för ett fristående fritidshem, en
fristående förskoleklass och en fristående grundskola i Norrtälje
kommun fr.o.m. läsåret 2013/2014.
Med stöd av 2 kap. 5§ skollagen (2010:800) har Norrtälje kommun
getts tillfälle att yttra sig över ansökan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
O

CM
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Bsn §31 forts.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret har i skrivelse daterad 2012-03-05
redogjort för ärendet och föreslår Barn-och skolnämnden att till
Skolinspektionen överlämna förvaltningschefens yttrande som sitt eget.
A u 5/3

Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2012-03-05 § 31. Arbetsutskottets
förslag är detsamma som barn- och utbildningskontorets förslag.

Bsn 26/3

Beslutande sammanträde
Tf. förvaltningschefen redovisar reviderat yttrande.
Mötet ajourneras kl. 14.40-15.00.
Yrkanden
Åsa Wennerfors (FP) med instämmande av Robert Johansson (C) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg att Barn- och skolnämnden
inte har något att erinra mot en etablering av Pysslingen Förskolor och
skolor A B i Norrtälje kommun.
Olle Jansson (S) yrkar avslag på etablering av Pysslingen Förskolor och
skolor A B .
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
Barn- och skolnämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag med
tillägg att Barn- och skolnämnden inte har något att erinra mot en
etablering av Pysslingen Förskolor och skolor A B i Norrtälje kommun
Omröstning begärs.
Barn- och skolnämnden godkänner följande propositionsordning.
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg att Barn- och
skolnämnden inte har något att erinra mot en etablering av Pysslingen
Förskolor och skolor A B i Norrtälje kommun.
Ne j-röst för Olle Janssons (S) yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2012-03-26

Barn- och skolnämnden

Bsn §31 forts.
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg att
Barn- och skolnämnden har inget att erinra mot en etablering av
Pysslingen Förskolor och skolor A B i Norrtälje kommun, och 4 nejröster för Olle Janssons (S) yrkande beslutar Barn- och skolnämnden
bifalla arbetsutskottets förslag med tillägg att Barn- och skolnämnden,
inte har något att erinra mot en etablering av Pysslingen Förskolor och
skolor A B i Norrtälje kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2012-03-26
Bsn § 32

B S N 11-017 091

Motion från Kristian Krassman (S) om införande av
avgiftsfri skola i Norrtälje - återremiss
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att

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

Reservation
Olle Jansson (S), Marita Jeansson (S), Marie Sjöblom (S) och Anders
Sundberg (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Underlag för beslut
Motion 2010-12-26
Motion (återremiss) 2011-06-28
Tjänsteutlåtande 2012-02-23
Sammanfattning
Kristian Krassman (S) har till kommunfullmäktige lämnat in motionen
"Avgiftsfri skola även i Norrtälje". Motionen överlämnades 2011 -01 -25
till Barn- och skolnämnden.
Motionären yrkar 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/vårdnadshavare.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i tjänsteutlåtande 2012-02-23 för
Skollagens (2010:800) bestämmelser om avgifter i skolan och
tillämpningen i skolverksamheten, och föreslår att Barn- och
skolnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Politisk beredning
Barn- och skolnämnden beslutade 2011-03-21 § 28 att till
kommunstyrelsen Överlämna förvaltningschefens yttrande som sitt eget,
och föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

2012-03-26
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Bsn § 32 forts.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-20 § att återremittera ärendet
till kommunstyrelsen, som överlämnat ärendet till Barn- och
skolnämnden.
A u 5/3

Arbetsutskottet behandlade ärendet 2011-03-05 § 32. Arbetsutskottets
förslag är detsamma som barn- och utbildningskontorets förslag, d.v.s.
att föreslå att motionen avslås.

Bsn 26/3

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Olle Jansson (S) för socialdemokraternas ledamöter yrkar bifall till
motionen.
Nils Matsson (M) med instämmande av Åsa Wennerfors (FP) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag, d.v.s. att föreslå att motionen avslås.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr B S N 11-214 091

Motion från Kristian Krassman (S) och Hanna Stymne
Bratt (S) om möjlighet till avgiftsfri månad inom
barnomsorgen
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att

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

Reservation
Olle Jansson (S), Marita Jeansson (S), Marie Sjöblom (S) och Anders
Sundberg (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Underlag för beslut
Motion 2011-08-24
Tjänsteutlåtande 2012-02-21
Sammanfattning
Kristian Krassman (S) och Hanna Stymne Bratt (S) har till kommunfullmäktige lämnat in motionen "Inför möjlighet till avgiftsfri månad
inom barnomsorgen". Motionen har överlämnats till Barn- och
skolnämnden.
Motionärerna yrkar att Norrtälje kommun ändrar barnomsorgsavgiften
så att en avgiftsfri månad införs vid fyra veckors ledighet inom förskola
och fritids.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i tjänsteutlåtande 2012-02-21 för
regel-verket kring avgifter inom barnomsorgen och tillämpningen enligt
kommunens riktlinjer och föreslår att Barn- och skolnämnden föreslår
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

A u 5/3

Justerandes sign

Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2011-03-05 § 33. Arbetsutskottets
förslag är detsamma som barn- och utbildningskontorets förslag, d.v.s.
att föreslå att motionen avslås.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
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2012-03-26

Bsn § 33 forts.
Bsn 26/3

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Olle Jansson (S) för socialdemokraternas ledamöter yrkar bifall till
motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Olle
Janssons (S) yrkande och finner att Barn- och skolnämnden beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr B S N 11-144 091

Motion från Kristian Krassman (S) om vaccination av
anställda för att undvika epidemier inom barnomsorgen
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att

till kommunstyrelsen överlämna förvaltningschefens yttrande
som sitt eget och föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen,

Reservation
Olle Jansson (S), Marita Jeansson (S), Marie Sjöblom (S) och Anders
Sundberg (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Underlag för beslut
Motion 2011-05-20
Tjänsteutlåtande 2012-02-20
Sammanfattning
Kristian Krassman (S) har till kommunftillmäktige lämnat in motionen
"Epidemier inom barnomsorgen". Motionen har överlämnats till Barnoch skolnämnden för besvarande.
Motionären yrkar att Norrtälje kommun erbjuder vaccination till
anställda inom skola och barnomsorg som riskerar att drabbas under
influensatider och att Norrtälje kommun kompenserar anställda som fatt
karens under influensa eller liknande då vaccination inte kunnat
erbjudas
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-02-20
för ärendet och föreslår att Barn- och skolnämnden föreslår
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Au 5/3

Justerandes sign

Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2011-03-05 § 34. Arbetsutskottets
förslag är detsamma som barn- och utbildningskontorets förslag, d.v.s.
att föreslå att motionen avslås.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
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2012-03-26

Bsn § 34 forts.
Bsn 26/3

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Olle Jansson (S) för socialdemokraternas ledamöter yrkar bifall till
motionen.
Göran Pettersson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-03-26

16

Bsn § 35

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut under perioden
120201-120229 enligt förteckning daterad 2012-03-15.

Sammanfattning
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 far ompröva eller fastställa delegationsbesluten.
Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.
Bsn 26/3

Justerandes sign

Beslutande sammanträde
Förteckning delegationsbeslut daterad 2012-03-15 foreligger.

Utdragsbestyrkande
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2012-03-26

Bsn § 36
A n m ä l a n av eldgivningar
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att
Bsn 26/3

Justerandes sign

förteckningen

godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutande sammanträde
Förteckning daterad 2012-03-15 över delgivningar föreligger.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

„ .,, „ ,

Sammanträdesdatum

KOMMUN

Barn- och skolnämnden

Sida

2012-03-26

18

Bsn § 37

Rapport från förvaltningen
Översiktsplan för Norrtälje kommun 2040
Tf förvaltningschefen redogör för den fortsatta processen runt översiktsplanen.
Mellan 1 mars och 15 maj 2012 pågår det formella samrådet om översiktsplanen. Under april månad kominer tre öppna informationsmöten att hållas i
Norrtälje, Rimbo och Hallstavik. Planhandlingarna finns tillgängliga på
kommunens webbplats norrtalie.se/framtid.
Skolorganisationen i Norrtälje stad
Arbetet med att ta fram ett beslutsunderlag för den framtida
skolorganisationen i Norrtälje stad fortgår. Ett informationsmöte för
föräldrar med elever vid Lommarskolan genomfördes den 5 mars.
"Synligt lärande" - fortsatt process
Grundskolechefen håller på att sammanställa datum då nämndens
ledamöter kan besöka enheternas olika verksamheter. Syftet är att
ledamöterna som hittills framförallt deltagit vid enhetsråden nu också
ska besöka enheterna under verksamhetstid.
Besöken ska redovisas vid påföljande nämndsammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsn § 38

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande
De ledamöter som närvarade vid mötet på Lommarskolan den 5 mars
rapporterar intryck och synpunkter från mötet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
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2012-03-26

Bsn § 39

Rapport från politikerbesök på enheterna
Ingrid Landin (MP) rapporterar från möte Lärarförbundet som bjudit in
politiker och personal företräd are till frukostmöte. Vid mötet
diskuterades bland annat samverkansavtalet och hur dialogen mellan
arbetsgivaren och de fackliga organisationerna fungerar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsn § 40

Övriga frågor
Inga övriga frågor föreligger.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dm* B S N 12-083-807

Regler för permanent reklam i kommunens idrottshallar med
föreningsverksamhet - remissyttrande
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar att överlämna barn- och utbildningskontorets
yttrande till kommunstyrelsen och uttala
att

Barn- och skolnämnden inte har att något att invända mot förslaget till
regler för permanent reklamskyltning i kommunens idrottshallar med
förenings verks amhet,

att

under förutsättning art de föreslagna reglerna antas och följs upp har
Barn- och skolnämnden inget att invända mot att permanent reklam
tillåts i kommunens lokaler där matchverksamhet bedrivs.

Underlag för beslut
Remiss 2012-03-14
Tjänsteutlåtande 2012-03-23
Sammanfattning
Föreningslivet har efterfrågat möjligheten att anslå permanent reklam i
kommunens idrottshallar där matchverksamhet bedrivs. Kultur- och
fritidskontoret har tagit fram förslag till regler för permanent reklamskyltning i
kommunens idrottshallar med föreningsverksamhet. De hallar som berörs är
Sparbankshallen i Rimbo, Lännahallen samt idrottshallarna i LångsjÖskolan,
Roslagsskolan och Hallstavik.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-03-14 § 80 att sända ut Kulturoch fritidsnämndens förslag till regler för permanent reklamskyltning i
kommunens idrottshallar med föreningsverksamhet till Barn- och skolnämnden
samt Utbildningsnämnden för yttrande.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i tjänsteutlåtande daterat 2012-03-23 för
ärendet och föreslår att permanent reklamskyltning kan tillåtas i kommunens
idrottshallar med föreningsverksamhet under förutsättning att de föreslagna
reglerna antas och följs upp.
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Justerandes sign

Beslutande sammanträde
Barn- och skolnämnden beslutar enligt barn- och utbildningskontorets förslag.

Utdragsbestyrkande
-y. 3
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