SAMMANTRADESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2013-03-18

Plats och tid

Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret
Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-16.35

Beslutande ledamöter

Olle Jansson (S) (2:e vice ordf.)
Göran Pettersson (M) (ordf.)
Marita Jeansson (S)
Nils Matsson (M)
Anders Sundberg (S)
Ulla Maiutchenko (M)
Mats Wilzén (MP)
Inger Nordqvist (M)
Robert Johansson (C)
Asa Wennerfors (FP) 1:e vice ordf.)

Tjänstgörande ersättare

Sara Hansson (S) §§ 21-27
Conny Andersson (S) §§ 28-32

Närvarande ersättare

Cecilia Nordström (M)
Britt-Inger Kjellberg (M)
Kristina Bergström (M)
Ann Lewerentz (M)
Joakim Lind (C)
Paula Christofidi Cederqvist (FP)
Ingrid Landin (MP)

övriga deltagande

Åse Modin, förvaltningschef
Agneta Brus, sekreterare
Lisbeth Bodén, tf. verksamhetschef för grundskolan
Danny Stacey § 23
Ingrid Letsjö, utvecklingsledare §§ 24-27
Catarina Lindén, ekonom § 24

Utses att justera

Olle Jansson (S)

Justeringens
plats och tid

Barn- och utbiidningskontoret
2013-03-25

Underskrift

Sekreterare

Paragrafer 21-32

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

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2013-03-18

Datum för anslags
uppsättande

2013-03-25

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret
Estunavägen 14, Norrtälje

Underskrift
Utdragsbestyrkande

Datum för anslags
nedtagande

2013-04-17
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B S N § 21

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

Justerandes sign.

att

utse Olle Jansson (S) att tillsammans med ordförande justera
dagens protokoll;

att

justeringen sker på Barn- och utbildningskontoret måndagen den
25 mars.

Utdragsbestyrkande
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Ändringar i föredragningslistan
Inga nya beslutsärenden är anmälda.
Ärende 11 - Rapporter från arbetsutskottet, presidiet och ordförande
behandlas före ärende 8- Anmälan av delegationsbeslut.
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

Justerandes sign.

godkänna

föredragningslistan.

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden
B S N § 23

Information från förvaltningen
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

tacka för rapporterna.

Beslutande sammanträde
Följande rapporter lämnas:
Digitalt lärande
IT-strateg Danny Stacey informerar om det pågående
digitaliseringsprojektet i Norrtälje kommuns skolor och förskolor.
Handlingsplan medarbetarenkät
Förvaltningschefen redogör för den handlingsplan som utarbetats för
Barn- och utbildningskontorets personal efter resultatet av 2012 års
medarbetarenkät.
Statistik över anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och
elevombudet
Förvaltningschefen redogör för antalet ärenden där kommunens skolor
blivit anmälda till Skolinspektionen och/eller Barn- och elevombudet
under 2012.
Sommarskola 2013
Förvaltningschefen har beslutat att förvaltningen inte ska anordna
sommarskola 2013. Statsbidraget för sommarskola har upphört, och
inga medel finns avsatta i Barn- och skolnämndens budget för 2013.
Revisionsrapport - Granskning av skola och barnomsorg
Förvaltningschefen informerar om den granskning av skola och
barnomsorg som K P M G A B genomfört på uppdrag av kommunens
revisorer. Ärendet återkommer på Barn- och skolnämndens
sammanträde den 22 april.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Dm-BSN 13-070 042

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

godkänna månadsrapport per februari 2013 för Barn- och
skolnämnden, och överlämna den till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport per februari 2013 för Barn- och skolnämnden
Sammanfattning av ärendet
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 hav upprättat ekonomisk rapport per
februari 2013 för Barn- och skolnämnden.
Protokollet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsb estyrkande
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Dnr B S N 13-037 718

Ansökan om godkännande för fristående förskola i
Norrtälje stad
Pysslingen förskolor och skolor AB
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

godkänna Pysslingen förskolor och skolor A B som huvudman
för fristående förskola i Färsna, Norrtälje tätort;

att

godkännandet avser en förskoleenhet med plats för 90 barn;

att

antalet barn i godkännandet successivt förändras och sänks i den
takt som elevantalet i skolan utökas;

att

godkännandet återkallas automatisk om verksamheten inte
påböijats inom ett år efter beslutet om godkännande.

Reservationer
Olle Jansson (S), Marita Jeansson (S), Anders Sundberg (S) och Sara
Hansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag, och
meddelar att de avser att före justeringen komma in med en skriftlig
reservation.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-02-04
Ansökan om godkännande för fristående verksamhet 2012-11-30
Sammanfattning av ärendet
Pysslingen förskolor och skolor A B har i ansökan daterad 2012-11-30
ansökt om godkännande som huvudman för fristående förskola i
Norrtälje kommun. Pysslingen förskolor och skolor A B vill i en del av
Jordens skola som är under uppbyggnad bedriva förskoleverksamhet.
Huvudmannen avser inrymma förskolan på halva nedre plan av
skolbyggnaden, och ge plats åt 90 barn fördelat på sex avdelningar.
Skolbyggnaden är dimensionerad för 350 elever, och huvudmannen
tänker sig att kunna fasa ut verksamheten i förskolan vartefter
elevantalet i förskoleklass och i grundskola ökar.

Juslerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden
Bsn § 25 forts.

Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2013-02-04
för ärendet och föreslår Barn- och skolnämnden besluta att godkänna
Pysslingen förskolor och skolor A B som huvudman för fristående
förskola i Färsna, Norrtälje tätort; att godkännandet avser en förskoleenhet med plats för 90 barn; att antalet barn i godkännandet successivt
förändras och sänks i takt med att elevantalet i skolan utökas, samt att
godkännandet återkallas automatisk om verksamheten inte påbörjats
inom ett år efter beslutet om godkännande.
Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2013-02-11 § 16.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Olle Jansson (S) föreslår att huvudmannens ansökan om godkännande
avslås med hänvisning till att det uppstår risk för överetablering av
förskolor i området.
Nils Matsson (M) med instämmande av Åsa Wennerfors (FP) och
Robert Johansson (C) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Olle Janssons (S) förslag
och finner att Barn- och skolnämnden beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter lämnar följande skriftliga reservation:
"Vi anser att det är kommunens uppgift att ta ansvar för alla våra barn
och därmed också alla befintliga verksamheter oavsett om de är i egen
regi eller inte. Därför tycker vi inte att antalet förskolebarn i dagsläget
och inte heller i framtida befolkningsprognoser ger tillräckligt underlag
för att rekommendera etablering av ytterligare en förskola i området.
Tvärtom är risken för en överetablering överhängande ".

Justerandes sign.
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Dm- B S N 12-093 107

Stiftelser med anknuten förvaltning
Val av tre förvaltarrepresentanter

för 2013

Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

välja presidiet, d.v.s. Göran Pettersson (M),
Åsa Wennerfors (FP) och Olle Jansson (S), till Barnoch skolnämndens förvaltarrepresentanter år 2013;

att

årets förvaltarmöte äger rum den 22 april.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-01-29
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för alla stiftelser med anknuten
förvaltning (förvaltarstyrelsen). Om annan nämnd är angiven som
förvaltare i förordnandet ska nämnden besluta om utdelning.
Barn- och skolnämnden förvaltar följande stiftelser:
Stenbergska stiftelsen,
Skolfonden och
Carlssonska stiftelsen
Barn- och skolnämnden har de senaste åren utsett tre ledamöter, vilka
utgjort nämndens förvaltarrepresentanter. Förvaltarmöte skall äga rum i
direkt anslutning till ett nämndsammanträde då de tre förvaltarrepresentanterna gemensamt fördelar medel ur de tre stiftelser Barnoch skolnämnden förvaltar.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2013-01-29
för ärendet och föreslår Barn- och utbildningsnämnden besluta att välja
presidiet, d.v.s. Göran Pettersson (M), Åsa Wennerfors (FP) och Olle
Jansson (S), till Barn- och skolnämndens förvaltarrepresentanter år
2013, samt att årets förvaltarmöte äger rum den 22 april.
Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2013-02-11 § 17.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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B S N 13-072 610

Kvalitetsredovisning 2012 för Barn- och
skolnämndens verksamheter
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

Barn- och skolnämnden tagit del av 2012 års kvalitetsredovisning;

att

kvalitetsredovisningen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-03-11 inkl. Kvalitetsredovisning 2012 for Barnoch skolnämndens verksamheter
Sammanfattning av ärendet
Kvalitetsredovisningen speglar resultatet av det systematiska
kvalitetsarbete som skett inom ramen för de verksamheter som
kommunen är huvudman tor.
Alla kommunens förskolor och grundskolor har följt upp och utvärderat
sina verksamheter. Förvaltningen har genomfört två kvalitetsdagar, en
på våren och en på hösten då all personal fått möjlighet och tid att följa
upp och analysera resultaten i verksamheten. Resultatet har redovisats i
en kvalitetsredovisning för vaije enhet. Enheterna har utarbetat lokala
arbetsplaner som pekar ut vilka utvecklingsområden man behöver satsa
på inför det kommande läsåret. Därefter har arbetslagen formulerat
handlingsplaner för sitt utvecklingsarbete gentemot läroplanens mål.
Barn- och utbildningskontoret har på samma sätt identifierat vilka
åtgärder som förvaltningen behöver vidta för att stödja ökad
måluppfyllelse gentemot kommunfullmäktiges övergripande mål.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret har upprättat kvalitetsredovisning 2012
för Barn- och skolnämndens verksamheter och föreslår Barn- och
skolnämnden besluta att nämnden tagit del av 2012 års kvalitetsredovisning och att kvalitetsredovisningen läggs till handlingarna.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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BSN § 28

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och
ordförande
Ordförande informerar om att ärendet om grundskolans organisation
efter genomförd kvalitetsöversyn beräknas komma upp för behandling i
Barn- och skolnämnden vid sammanträdet den 20 maj.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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B S N § 29

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut under perioden
februari 2013 enligt förteckning daterad 2013-03-11.

Sammanfattning av ärendet
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.
Beslutande sammanträde
Förteckning över delegationsbeslut daterad 2013-03-11 föreligger.

Justerandes sign.
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B S N § 30

Meddelanden
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

förteckningen

läggs till handlingarna.

Beslutande sammanträde
Förteckning daterad 2012-03-18 över meddelanden föreligger.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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BSN §31

Redovisning av inkomna klagomål och synpunkter
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

godkänna redovisning av inkomna klagomål och synpunkter per
februari 2013.

Sammanfattning av ärendet
Vaije huvudman är enligt skollagen (2010:800) 4 kap 8 § skyldig att
ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot
utbildningen.
Barn- och skolnämnden beslutade 2012-09-03 § 83 att inkomna
klagomål och synpunkter ska redovisas för nämnden vid varje
nämndsammanträde.
Beslutande sammanträde
Förteckning över inkomna klagomål och synpunkter för perioden
december februari 2013 föreligger.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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B S N § 32

Rapporter från pofitikerbesök på enheterna
Robert Johansson (C) har närvarat vid enhetsråd på Väddö-enheten
2013-03-14.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

