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2012-06-18

Plats och tid

Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret
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Beslutande

Enligt förteckning sid 2

övriga deltagande

Åse Modin, tf. förvaltningschef
Agneta Brus, nämndsekreterare
Lisbeth Bodén, tf. grundskolechef
Ingrid LetsjÖ, utvecklingsledare § 75
Britta Algulin, utvecklingsledare § 75
Jane Tuominen, matematikutvecklare § 75
Anna Greisz, utvecklare läs/skriv § 75

Utses att justera

Olle Jansson (S)

Justeringens
plats och tid

Barn- och utbildningskontoret
2012-06-25

Underskrift

Sekreterare

Paragrafer 66-77

Ordförande .\/^7z...

Justerande

...

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

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2012-06-18

Datum för anslags
uppsättande

2012-06-26

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret
Estunavägen 14, Norrtälje

Underskrift
Utdragsbestyrkande

Datum för anslags
nedtagande

2012-07-18
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Barn- och skolnämnden

2012-06-18

NARVAROLISTA
NAMN

PARTI

NÄRVARO
Ja

Nej

TID
K l 14:00-16:20

VOTERING
Ja

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

X
X
X
X
X
X
X
X

M
M
M
M
C
FP
S
S

s
s

X
X
X

MP

ERSÄTTARE
Stefan Juhneli
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
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KD
S
V
MP

X

M
M
M
M
C
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S
S

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

s

v

MP
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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
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Justerandes sign

§66

Anmälan av övriga beslutsärenden och godkännande av
dagordningen

§67

Val av justerare och tid för justering

§68

Ekonomisk månadsrapport för Barn- och skolnämnden

§69

Inrättande av Mobilt skorteam, samt omvandling av H E R A
resursskola

§70

Delegationsordning för Barn- och skolnämnden

§71

Ersättning för självskjuts med båt

§72

Anmälan av delegationsbeslut

§73

Anmälan av delgivningar

§74

BUS-Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i
Stockholms län om samverkan kring barn i behov av särskilt
stöd

§75

Rapport från förvaltningen

§76

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§77

Rapport från politikerbesök på enheterna

Utdragsb estyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdalum
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2012-06-18
Bsn § 66

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

Justerandes sign

att

efter komplettering med nedanstående ärende godkänna
dagordningen.

1)

BUS-överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i
Stockholms län om samverkan kring barn i behov av särskilt
stöd

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

2012-06-18
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Bsn § 67

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
25 juni.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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Bsn § 68

Ekonomisk månadsrapport för Barn- och
skolnämnden
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

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

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-06-14 inkl. ekonomisk rapport per maj 2012
Bakgrund
Enligt kommunens policy för budgetering och uppföljning ska
förvaltningarna månadsvis, med undantag av januari och juni,
rapportera det ekonomiska läget till nämnd.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret har upprättat ekonomisk månadsrapport
per 31 maj för Barn- och skolnämnden. Nämnden visar per maj en
positiv avvikelse på 2,4 mnkr. Prognosen för helåret är att Barn- och
skolnämnden totalt inte visar någon avvikelse. I rapporten redovisas ett
antal möjligheter och risker.
A u 28/5

Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2012-05-28 § 55.
Protokollet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMWIANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-06-18
Bsn § 69

BSN 12-139 619

Inrättande av Mobilt skolteam, samt omvandling av
HERA resursskola
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

omvandla H E R A resursskola till förmån för ett permanent och
utökat mobilt skolteam;

att

permanent inrätta Mobilt skolteam i samverkan med
socialnämndens öppenvårdsenhet;

att

utöka Mobila skolteamet med två medarbetare;

att

ansöka hos kommunstyrelsen om medel ur sociala fonden till
utökningen av verksamheten;

att
att

föreslagna

förändringar

gäller från höstterminen 2012;

i budget 2013 beakta de kostnader ovanstående förändringar
medför.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-05-21
Bakgrund
Verksamheten vid H E R A resursskola har varit vilande under läsåret
2011/12. Barn- och utbildningskontoret och Socialkontoret har
därigenom fått tid att göra en översyn, förbereda, utvärdera och
utveckla hur det särskilda stödet ska vara utformat för målgruppen
ungdomar som behöver en särskild skolgång, kombinerat med
familjebehandling. Översynen har resulterat i ett förslag att omvandla
H E R A resursskola till förmån för inrättandet av ett permanent och
utökat mobilt skolteam.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-05-21
för ärendet, och föreslår Barn- och skolnämnden besluta att omvandla
H E R A resursskola till förmån för ett permanent och utökat mobilt
skolteam; att permanent inrätta Mobilt skolteam i samverkan med

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
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Bsn § 69 forts.
socialnämndens öppenvårdsenhet; att utöka Mobila skolteamet med två
medarbetare under förutsättning att medel beviljas ur sociala fonden; att
Barn och skolnämnden ansöker om medel ur sociala fonden till den
föreslagna utökningen av verksamheten; att föreslagna förändringar
gäller från höstterminen 2012; samt att i budget 2013 beakta de
kostnader ovanstående förändringar medför.
A u 28/5

Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2012-05-28 § 56. Arbetsutskottets
förslag är detsamma som barn- och utbildningskontorets förslag.

Bsn 18/6

Beslutande sammanträde
Ändringsförslag
Olle Jansson (S) föreslår att det mobila skolteamet utökas med två
medarbetare även om utökningen inte finansieras av medel från sociala
fonden, innebärande en ändring av tredje att-satsen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på framförda ändringsförslag och finner
att Barn- och skolnämnden beslutar att bifalla detsamma.
Protokollet ska skickas till
Kommunstyrel sen
Enheten för stöd och utveckling E S U

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2012-06-18
Bsn § 70

Dnr B S N 12-138 002

Delegationsordning för Barn- och skolnämnden
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

med stöd av kommunallagen (1991:900) 6 kap. 33 § anta
föreliggande delegationsordning för Barn- och skolnämnden
(bilaga 1) att gälla omedelbart,

att

tidigare delegationsordning upphör att gälla.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-05-25
Bakgrund
Enligt kommunallagen (1991:900) 6 kap. 33 § far en nämnd uppdra åt
ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen
eller landstinget att besluta å nämndens vägnar i ett visst ärende eller en
viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 34 § (ärenden som
inte far delegeras).
Delegering innefattar rätt för delegat att fatta beslut å nämndens vägnar.
Syftet med delegering är att avlasta nämnden rutinärenden, och på så
sätt fa ökad effektivitet och bättre service i verksamheten.
Nuvarande delegationsordning för Barn- och skolnämnden, senast
reviderad i nämnden 2011-01-17 § 7 behöver revideras, och anpassas
till de nya skolförfattningarna som trätt i kraft under 2011.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret har i skrivelse daterad 2012-05-25
upprättat förslag till ny delegationsordning för Barn- och skolnämnden
samt förteckning över förvaltningschefens vidaredelegation.
Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2012-05-28 § 57. Arbetsutskottets
förslag är detsamma som barn- och utbildningskontorets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2012-06-18
Bsn § 70 forts.
Bilaga 1 - Delegationsordning för Barn- o c h skolnämnden
Barn- och skolnämnden delegerar sin beslutanderätt enligt denna
delegations-ordning med undantag för ärenden som inte far delegeras
enligt Kommunallagen 6 kap. 34 §:
I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige
överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, och
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till
nämnden, och
5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter
DELEGERING TILL ORDFÖRANDE
Barn- och skolnämnden uppdrar med stöd av kommunallagen 6 kap.
36 § åt nämndens ordförande att besluta i ärenden som är så
brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. Sådana beslut ska
anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
Barn- och skolnämnden uppdrar vidare åt nämndens ordförande att
besluta i följande ärenden:
1. utfärdande av fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och
andra myndigheter, samt vid förrättningar och förhandlingar av skilda
slag.
2. Deltagande i kurser och konferenser för nämndens ledamöter och
ersättare, samt godkänna förtroendevaldas resor och förrättningar av
olika slag.
Vid ordförandens frånvaro eller jäv övergår den delegerade
beslutanderätten till 1 :e vice ordföranden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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DELEGERING TILL ARBETSUTSKOTT
Barn- och skolnämnden delegerar till arbetsutskottet att besluta på
nämndens vägnar i följande ärenden:
1. Beslut om rätt till bidrag för enskild utövare av pedagogisk omsorg
enligt skollagen (2010:800) 25 kap 10 §.
2. Beslut om återkallelse av rätt till bidrag för utövare av annan
pedagogisk omsorg enligt skollagen 26 kap 13 §.
3. Tillfälligt verksamhetsförbud enligt skollagen 26 kap 18 §.
Ovanstående beslut kan överklagas till allmän
enligt skollagen 28 kap. 5 § p. 9-10.

förvaltningsdomstol

DELEGERING TILL FÖRVALTNINGSCHEF
Utbildningsnämnden delegerar till förvaltningschefen att besluta på
nämndens vägnar i alla övriga ärenden med undantag för följande:
1. Yttranden eller framställning till kommunstyrelsen,
kommunrevisionen, annan nämnd eller myndighet, med undantag för
ärenden som avser enskild elev.
2. Godkännande av fristående huvudman för förskola och fritidshem
enligt skollagen 2 kap. 5 §. (Beslut kan överklagas till allmän
förvaltningsdomstol enligt skollagen 28 kap. 5 §p. 1).
3. Beslut om föreläggande och vite enligt skollagen 7 kap 23 §. (Beslut
kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol enligt skollagen 28
kap. 5 §p. 4).
4. Beslut om bidrag till fristående verksamheter enligt skollagen 8 kap
21-22 §§, 9 kap. 19-20 §§, 10 kap. 37-38 §§, 11 kap. 36-37 §§, 14
kap. 15-16§§, 25 kap 11-12,15 §§. {Beslut kan överklagas till allmän
förvaltningsdomstol enligt skollagen 28 kap. 5 § p. 2).
5. Föreläggande av enskild huvudman att fullgöra sina skyldigheter
enligt skollagen 26 kap 10 §, om föreläggandet är förenat med vite
enligt skollagen 26 kap. 27 §. (Beslut kan överklagas till allmän
förvaltningsdomstol enligt skollagen 28 kap. 5 §p. 11).

Justerandes sign

Utdrag sbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2012-06-18
Återkallelse av godkännande av fristående huvudman för förskola och
fritidshem enligt skollagen 26 kap. 13 §. (Beslut kan överklagas till
allmän förvaltningsdomstol enligt skollagen 28 kap. 5 §p. 1).
Beslut om insyn fristående skolors verksamhet enligt skollagen 10
kap. 41 § samt 11 kap, 40 §.
Beslut om entreprenad och samverkan enligt skollagen 23 kap.
Beslut om nämndens

förvaltningsorganisation.

!. Beslut om fastställande av förfrågningsunderlag vid upphandling för
upphandlingar som överstiger 10 basbelopp
. Remissyttranden över kommunens plan- och detaljplanefrågor.
Vid förvaltningschefens frånvaro eller jäv övergår den delegerade
beslutande-rätten i till den som har utsetts till ställföreträdare för
förvaltningschefen. Om ingen ställföreträdare utsetts övergår
beslutanderätten till nämndens ordförande.

VIDAREDELEGERING
Förvaltningschefen ges i enlighet med kommunallagen 6 kap 37 § rätt
att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd inom
kommunen.
Förvaltningschefen får dock besluta i samtliga ärenden som är
vidaredelegerade till annan anställd inom kommunen.
I följande ärenden far förvaltningschefen inte uppdra åt annan
anställd inom kommunen:
1. Beslut om dagarna för höst- och vårterminens böljan och slut enligt
skolförordningen (2011:185) 3 kap 3 §.
2. Yttranden till annan myndighet i enskilda elevärenden.
3. Upphandlingsärenden som överstiger kriterierna för lågt värde.
4. Godkännande av förändringar i fristående verksamheter som kan
påverka villkoren i godkännandet eller rätten till bidrag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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5. Beslut om anmärkning och föreläggande av fristående huvudman
enligt skollagen 26 kap. 10-11 §§.
6. Anställdas resor utanför E U .
Vid delegats frånvaro eller jäv övergår beslutanderätten till
förvaltningschefen.

ANMÄLAN A V DELEGATIONSBESLUT
Beslut som fattats med stöd av delegering från nämnden ska anmälas
till nämnden. Detta sker genom att delegationsbeslut redovisas på
föredragningslistan till nämndens sammanträden, och att besluten
finns tillgängliga på barn- och utbildningskontoret.
Beslut som fattats med stöd av vidaredelegering ska anmälas till
förvaltningschefen på samma sätt som ovan.

ÖVRIGT
Lämnad delegation/vidaredelegation gäller tills vidare men kan när
som helst återkallas av nämnden/förvaltningschefen.
Om delegat bedömer att ett ärende är av sådan beskaffenhet att beslut
bör fattas av nämnden, ska delegat överlämna ärendet till nämnden
för avgörande.
Delegat kan även i andra fall hänskjuta ett ärende till nämnden eller
förvaltningschefen för avgörande.
Delegatens rätt att fatta beslut är begränsad till det egna
ansvarsområdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 12-137 623

Ersättning för självskjuts med båt
Beslut
Barn och skolnämnden beslutar
att

fastställa ersättningen för självskjivts med båt, från 1 juni
2012, för elever i grundskola (inkl. förskoleklass), till 50 kr
per påbörjad tur, och 50 kr per sjömil.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-05-28
Bakgrund
Barn- och skolnämnden beslutade 2006 11-20 § 110 riktlinjer för
skolskjuts med båt och ersättning för självskjuts med båt.
Enligt kommunens riktlinjer gäller att för barn bofasta på ö utan
broförbindelse ska skolskjuts i första hand ske med reguljär båttrafik.
Om reguljär båttrafik saknas är huvudregeln att föräldrar skjutsar
barnet till närmaste skolskjutshållplats mot en s.k. självskjutsersättning som Barn- och skolnämnden årligen fastställer.
Ersättningen för självskjuts med båt som fastställdes av Barn- och
skolnämnden 2006 har sedan årligen fastställts av nämnden, utan
någon justering av beloppet.
Med hänsyn till att ersättningen bör kunna täcka faktiska kostnader
för transporten, framför allt drivmedel, bör ersättningen höjas utifrån
den ökade kostnaden för bensin och diesel.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse 2012-05-28 för
ärendet och föreslår Barn- och skolnämnden besluta att fastställa
ersättningen för självskjuts med båt, från 1 juni 2012, för elever i
grundskolan, till 50 kr per påböljad tur och 50 kr per sjömil.
Au 28/5

Justerandes sign

Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2012-05-28 § 58. Arbetsutskottets
förslag är detsamma som barn- och utbildningskontorets förslag.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

2012-06-18

15

Bsn § 72

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut under perioden
120501-120531 enligt förteckning daterad 2012-06-08.

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.
Bsn 18/6

Justerandes sign

Beslutande sammanträde
Förteckning över anmälan av delegationsbeslut daterad 2012-06-08
föreligger.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
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Bsn § 73

Anmälan av delgivningar
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att
Bsn 18/6

Justerandes sign

förteckningen

godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutande sammanträde
Förteckning daterad 2012-06-18 över delgivningar föreligger.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Bsn § 74

17

Dm* B S N 11-171 617

BUS-överenskommelse mellan kommunerna och
landstinget i Stockholms län om samverkan kring
barn i behov av särskilt stöd
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

föreslå kommunfullmäktige att anta BUS-överenskommelse
mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län om
samverkan kring barn i behov av särskilt stöd.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-05-29
Bakgrund
Kommunförbundet Stockholms län, K S L , rekommenderar i skrivelse
daterad 2012-03-29 länets kommuner att teckna överenskommelse
med landstinget om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd.
BUS-överenskommelsen ska i huvudsak vara stöd för ledningen och
cheferna inom kommunernas och landstingets förvaltningar och
verksamheter. Den tydliggör framförallt:
•
•
•
•

gemensamma utgångspunkter för samverkan
chefernas ansvar för en fungerande samverkan
strukturer för samverkan på lokal och regional nivå, mellan
såväl politiker som tjänstemän
uppföljning av samverkan på lokal och regional nivå

Ledningen i kommunen och landstinget ansvarar för att besluta om hur
implementeringen av BUS-överenskommelsen ska genomföras lokalt
Tjänstemannaberedning
Barn- och Utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-05-29
för ärendet och föreslår Barn- och skolnämnden besluta att föreslå
kommunfullmäktige att anta BUS-Överenskommelse mellan
kommunerna och landstinget i Stockholms län om samverkan kring
barn i behov av särskilt stöd.
Protokollet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsfaestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Bsn § 75

Rapport från förvaltningen
Uppföljning av kunskapssatsningen år 2
Representanter för utvecklargruppen redogör för erfarenheter och
resultat av kunskapssatsningens andra år. Utvecklarna informerar också
om innehållet i det program som fastställts för kunskapssatsningens
kommande tredje år.
Uppstartsdag medförskolechefer och rektorer 8 augusti
Samtliga ledamöter i Barn- och skolnämnden är inbjudna att delta i en
uppstartsdag tillsammans med förvaltningsledning, förskolechefer och
rektorer på Marholmen onsdagen den 8 augusti kl. 08:30-13:00. Ett
program för dagen kommer att skickas ut i månadsskiftet juli/augusti.
Redovisning av preliminär betygsstatistik
Utvecklingsledare Ingrid Letsjö redovisar preliminär betygsstatistik för
den kommunala grundskoleverksamheten läsåret 2011/12.
Närtuna och Köpmanholms skolor
Tf. grundskolechefen informerar om personal- och elevsituationen vid
Närtuna och Köpmanholms skolor mot bakgrund av artiklar i lokal
media.
Sommarskolan
Sommarskolan har startat den 18 juni och kommer att pågå fram till den
6 juli. Sommarskolan bedrivs i Rodengymnasiets lokaler.
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Rapport från arbetsutskottet, presidiet och
ordförande
Inga rapporter föreligger.
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Rapport från politikerbesök på enheterna
Sara Hansson (S) rapporterar från besök på Singö och Grisslehamns
skolor 2012-05-22.
Conny Andersson (S) rapporterar från besök på Kvisthamraskolan.
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