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1

Sammanträdesdatum

Barn- och skoinämnden

Plats och tid

Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret
Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16:30

Beslutande

Enligt förteckning sid 2

övriga deltagande

Åse Modin, tf. förvaltningschef
Agneta Brus, sekreterare §
Ingrid Letsjö, utvecklingsledare § 42-45
Madelene Fredriksson, ekonomichef § 44

Utses att justera

Olle Jansson (S)

Justeringens
plats och tid

Barn- och utbildningskontoret
2012-04-30

Underskrift

Sekreterare

Paragrafer 42-52

Ordförande ..

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

Barn- och skofnämnden

Sammanträdesdatum

2012-04-23

Datum för anslags
uppsättande

2012-05-02

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret
Estunavägen 14, Norrtälje

Underskrift
Utdragsbestyrkande

Datum för anslags
nedtagande

2012-05-24
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN
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Sammanträdesdatum

2012-04-23

Barn- och skolnämnden

2

NÄRVAROLISTA
PARTI

NAMN

NÄRVARO
Ja

Nej

TID
K l 14:00-16:30

VOTERING
Ja

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

M
M
M
M
C
FP
S
S
S
S
MP

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
Conny Andersson
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
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

N

Tjänstgörande
Tjänstgörande
Tjänstgörande

F

Votering totalt

Ja
Nej
Avstår

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Nej
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2012-04-23
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Justerandes sign

§42

Anmälan av övriga beslutsärenden och godkännande av
dagordningen

§43

Val av justerare och tid för justering

§44

Ekonomisk månadsrapport för Barn- och skolnämnden

§45

Internkontrollplan 2012 för Barn- och skolnämnden konkretisering av nämndgemensamma
internkontrollområden
för 2012

§46

Fonder, stiftelser med anknuten förvaltning - val av tre
förvaltarrepresentanterför
2012

§47

Anmälan av delegationsbeslut

§48

Anmälan av delgivningar

§49

Rapport från förvaltningen

§50

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§51

Rapport från politikerbesök på enheterna

§52

Övriga frågor

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

2012-04-23
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Bsn § 42

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

Juslerandes sign

godkänna dagordningen.

Utdragsbestyrkande

É

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

2012-04-23

Barn- och skolnämnden

5

Bsn § 43

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
30 april 2012.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

«. M, i» ,

Sammanträdesdatum

KOMMUN

Barn- och skolnämnden

Sida

2012-04-23
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Bsn § 44
Ekonomisk m å n a d s r a p p o r t f ö r Barn- och s k o l n ä m n d e n
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

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

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-04-17 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.
Tj änstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret har upprättat ekonomisk rapport för
Barn- och skolnämnden per mars 2012 som visar en positiv avvikelse
på 0,6 mnkr. Prognosen för året är att nämnden totalt inte visar någon
avvikelse. I början av året är det svårt att se tendenser och i rapporten
har ett antal möjligheter och risker tagits fram.

A u 2/4

Justerandes sign

Politikerberedning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2012-04-02 § 37

Utdragsbestyrkande

SAMWIANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2012-04-23
Bsn § 45

Dnr B S N 12-047 600

Internkontrollplan 2012 för Barn- och skolnämnden konkretisering av nämndgemensamma internkontrollområden
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

anta följande konkretiseringar av kommunstyrelsens beslutade
nämndgemens amma internkontrollområden för år 2012:

~

Rutiner för uppföljning av verksamhetens mål
plan för det systematiska kvalitetsarbetet "årspusslet",
kvalitetssäkring av utvärderingsunderlag
delaktighet och dialog

-

Rutiner för att säkerställa att beslut verkställs
återrapportering av verkställande av beslut

~
-

Rutiner för att säkerställa att lagar som styr verksamheten följs
återrapportering av delegationsbeslut
rektors beslut enligt skollagen vad avser åtgärdsprogram

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-03-20 inkl. bilaga
Sammanfattning
Enligt Norrtälje kommuns reglemente för internkontroll av ekonomi
och verksamhet ska nämnd vaije år anta en särskild plan för uppföljning
av den interna kontrollen.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-01-30 § 20 att följande internkontrollpunkter ska finnas med i nämndernas internkontrollplan:
Att undersöka om det finns rutiner för:
hur verksamhetsplanens mål ska följas upp,
att säkerställa att beslut verkställs på alla nivåer i
organisationen,
att säkerställa att lagar som styr verksamheten följs.

Juslerandes sign

Utdragsbestyrkande

NORRTÄL1E

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Bsn § 45 forts.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret föreslår i skrivelse 2012-03-20 att rutiner
ska tas fram vad gäller:
- plan för det systematiska kvalitetsarbetet "årspusslet",
~ kvalitetssäkring av utvärderingsundeiiag
- delaktighet och dialog
- återrapportering av verkställande av beslut
- återrapportering av delegationsbeslut
~ rektors beslut enligt skollagen vad avser åtgärdsprogram
A u 2/4

Bsn 31/1

Juslerandes sign

Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2012-04-02 § 38. Arbetsutskottets
förslag är detsamma som barn- och utbildningskontorets förslag.
Barn- och skolnämnden uppdrog 2012-01-31 åt förvaltningen att lämna
förslag till internkontrollplan där de nämndgemensamma internkontrollpunkterna konkretiseras.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2012-04-23
Bsn § 46

Dnr B S N 12-093 107

Fonder, stiftelser med anknuten förvaltning - val av tre
förvaltarrepresentanter för 2012
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

välja presidiet, d.v.s. Göran Pettersson (M), Åsa Wennerfors
(FP) och Olle Jansson (S), till Barn- och skolnämndens
förvaltarrepresentanter år 2012.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-03-26
Sammanfattning
När kommunen som juridisk person åtar sig att förvalta en donation
(förvaltningsåtagande) föreligger en stiftelse med anknuten förvaltning.
Barn-

och skolnämnden ansvarar för följande stiftelser:
Stenbergska stiftelsen,
Skolfonden, och
Carlssonska stiftelsen

Barn- och skolnämnden ska utse tre ledamöter, vilka blir nämndens
förvaltarrepresentanter för år 2012.
Förvaltarmöte ska äga rum i direkt anslutning till Barn- och
skolnämndens sammanträde 2012-05-28 då de tre förvaltarrepresentanterna gemensamt fördelar medel ur de ovan nämnda
stiftelserna.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret föreslår i skrivelse daterad 2012-03-26
att Barn- och skolnämndens presidium väljs till nämndens förvaltarrepresentanter år 2012.
A u 2/4

Juslerandes sign

Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2012-04-02 § 40. Arbetsutskottets
förslag är detsamma som barn- och utbildningskontorets förslag.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanlrädesdatum

2012-04-23
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Bsn § 47

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut under perioden
120301-120331- enligt förteckning daterad 2012-04-11.

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 får ompröva eller fastställa
delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad
delegation.
Bsn 23/4

Justerandes sign

Beslutande sammanträde
Förteckning över anmälan av delegationsbeslut daterad 2012-04-11
föreligger.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2012-04-23

Bsn § 48

Anmälan av delgivningar
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att
Bsn 23/4

Justerandes sign

förteckningen

godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutande sammanträde
Förteckning över delgivningar daterad 2012-04-23 föreligger.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2012-04-23

Bsn § 49

Rapport från förvaltningen
Riktlinjer för pedagogisk omsorg
Barn- och skolnämnden bör anta övergripande riktlinjer för i vilken
form för drift, fristående pedagogisk omsorg erhåller bidrag i Norrtälje
kommun. Ärendet återkommer vid Barn- och skolnämndens sammanträde den 28 maj.
Mobilt skolteam
Tf. förvaltningschefen redogör för det mobila skolteamet som för
närvarande bedrivs i projektform, och redogör för tankar kring den
framtida organisationen.
Leaming studies
Den 23 maj kl. 15:00-17:00 i Norrtäljesalen kommer kunskapsutvecklarna att redovisa resultat och lärdomar av arbetssättet "learning
studies". Barn- och skolnämndens ledamöter kommer att bjudas in till
redovisningen.
Investeringsbehov avseende inventarier 2012
På grund av ombyggnationerna av Roslagsskolan och Svanbergaskolan,
samt att flera nya förskoleavdelningar öppnas under året befarar barnoch utbildningskontoret att nämndens investeringsbudget avseende
inventarier inte kommer att räcka till för de investeringsbehov som
finns i övriga verksamheter. Ärendet återkommer vid Barn- och
skolnämndens sammanträde den 18 juni.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

,

Sammanträdesdatum
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Bsn § 50

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande
Ordförande informerar om den kommunövergripande arbetsgrupp för
skolutvecklingsfrågor som håller på att bildas. Gruppens sammansättning är inte helt klar, men ett första möte har hållits.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

2012-04-23
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Bsn § 5 1

Rapport från politikerbesök på enheterna
Barn- och utbildningskontoret avser att återkomma med en sammanställning Över datum då ledamöterna kan besöka enheternas olika
verksamheter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE

SAWIMANTRÄDESPROTOKOLL

...
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KOMMUN
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2012-04-23
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Bsn § 52

Övriga frågor
Inga övriga frågor föreligger.

Juslerandes sign

Utdragsbestyrkande

