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2014-04-07
Barn- och skolnämnden

§ 13

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
att

att

Justerandes sign

föredragningslistan kompletteras med följande ärenden:
Ärende 16

Detaljplan för del av fastigheten Brännäset 9 med
flera i Norrtälje stad.

Ärende 17

Detaljplan för fastigheterna Tälje 3:187 och Tälje
s:35 med flera i Norrtälje stad;

med tillägg av ovanstående ärenden godkänna
föredragningslistan.

Utdragsbestyrkande
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2014-04-07
Barn- och skolnämnden

§ 14

Information från förvaltningen
Beslutande sammanträde
Följande rapporter lämnas:
Information om pågående och kommande forskningsinsatser
Barn- och utbildningskontorets skolutvecklare redogör för pågående insatser
för att utveckla utbildningen och höja kunskapsresultaten i grundskolan.
Bland dessa insatser kan nämnas insatser inom matematiklyftet, den s.k.
”forskningsvåren” och kommande ”forskningshösten”, samt det pågående
arbetet med s.k. ”learning studies”.
Digitalt lärande
Barn- och utbildningskontorets IT-strateg redogör för det pågående arbetet
med att utveckla digitalt lärande inom kommunens förskolor och skolor.
IT-strategen informerar även om att det för närvarande pågår ett projekt för
att ta fram ett underlag för en kravspecifikation inför en kommande
upphandling av ny lärplattform för kommunens förskolor och skolor.
Nya allmänna råd för förskolan
Verksamhetschefen för förskolan redogör för Skolverkets nya allmänna råd
för förskolan. De allmänna råden beskriver övergripande förutsättningar som
huvudmannen och förskolechefen bör skapa för en ökad måluppfyllelse.
Nya allmänna råd om arbetet med studie- och yrkesvägledning
Verksamhetschefen för grundskolan redogör för Skolverkets nya allmänna
råd om arbetet med studie- och yrkesvägledning (SYV). I de nya allmänna
råden tydliggörs att SYV ska vara en del av den ordinarie pedagogiska
verksamheten, och inte endast en fråga för studie- och yrkesvägledarna.
Insatser ska göras under hela elevens skoltid, och inte bara i årskurs 9 inför
valet till gymnasieskolan.
Barn- och utbildningskontoret arbetar för närvarande med att skapa nya
arbetsformer för SYV anpassade till de nya allmänna råden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Dnr 2014-000031 042

Ekonomisk månadsrapport för Barn- och skolnämnden
Prognos per februari 2014
Beslut
att

godkänna månadsrapport för Barn- och skolnämnden per
februari 2014, och överlämna den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens nya styrprocess för planering, uppföljning och styrning
ska nämnderna löpande rapportera verksamhetens resultat till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Uppföljningen sker genom månadsrapporter och delårsrapporter. Uppföljningen ska ligga till grund för åtgärder
och eventuella omprioriteringar i verksamheten.
Barn- och utbildningskontoret har upprättat ekonomisk månadsrapport som
innefattar prognos per februari 2014.
Efter februari månad redovisas en prognos som överensstämmer med budget.
Det finns några riskområden som inför delårsrapporteringen bör uppmärksammas särskilt. Dessa är i huvudsak resultatet gällande egenregin, modersmålsundervisningen, samt volymerna inom fritidshemsverksamheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2014-03-14 inkl. ekonomisk månadsrapport per februari
Arbetsutskottets protokoll 2014-03-24
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 16

Dnr 2014-000080 631

Verksamhetsplan för Barn- och skolnämnden 2014-16
Rätt till 30 timmars förskoleverksamhet per vecka
Beslut
att

rätten till 30 timmar förskoleverksamhet per vecka omfattar
alla barn i åldern 1-6 år vars vårdnadshavare är föräldralediga
eller arbetslösa;

att

rätten till 30-timmar per vecka omfattar även barn i pedagogisk
omsorg;

att

anta förändringarna i reglerna för placering i förskola,
pedagogisk omsorg och fritidshemmet som följer av beslutet;

att

anta förändringarna i reglerna för utbetalning av grundbelopp
som följer av beslutet;

att

uppdra åt Barn- och utbildningskontoret att till Barn- och
skolnämndens första sammanträde 2015 följa upp och redovisa
konsekvenserna av beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Enligt skollagen (2010:800) ska barn, vars föräldrar är arbetslösa eller
föräldralediga erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15
timmar i veckan från och med ett års ålder.
I den av kommunfullmäktige antagna verksamhetsplanen 2014-2016 anges
som ett verksamhetsmål att ”fler barn ska ha rätt till 30 timmar i förskolan”.
Barn- och skolnämnden har fått i uppdrag att genomföra reformen och
planera och utföra de aktiviteter och åtgärder som behövs inför att reformen
träder i kraft den 1 augusti 2014. I detta ingår att ta fram riktlinjer för hur
beslutet ska tillämpas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2014-03-11
Arbetsutskottets protokoll 2014-03-24

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

§ 16 forts.

Beslutande sammanträde
Yrkanden

Nils Matsson (M) med instämmande av Mats Wilzén (MP) och Olle Jansson
(S) föreslår att Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Beslutsgång

Ordförande frågar om Barn- och skolnämnden kan besluta enligt förslaget
och finner att nämnden säger ja.
Beslutet ska skickas till
Verksamhetschefen för förskolan
Förskolechefer
Verksamhetschefer pedagogisk omsorg
Avdelningschef Barn- och utbildningskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 17

Dnr 2014-000081 611.1

Statsbidrag för lov- och sommarskola 2014
Beslut
att
att

ansöka om statsbidrag för lov- och sommarskola 2014;
uppdra åt Barn- och utbildningskontoret att till nämndens
sammanträde den 12 maj redovisa hur lov- och sommarskola
kan organiseras och finansieras under 2014, och vilka årskurser
som ska omfattas av lov- och sommarskola.

Sammanfattning av ärendet
Riksdagen beslutade i budgetpropositionen för 2014 att införa ett statsbidrag
för sommarskola under perioden 2014-2016. Syftet är att stimulera
kommunerna att anordna sommarskola för de elever i årskurs 6-9 som
riskerar att inte klara kunskapskraven.
Huvudmän kan ansöka om statsbidrag för lov- och sommarskola. Bidraget
ges för elever som under skollov deltar i frivillig stödundervisning för att
klara kunskapskraven. Statsbidrag för sommarskola kan sökas för elev som
under vårterminen gått i årskurs 6-9 i grundskolan. Statsbidrag för lovskola
under påsk- och höstlov kan sökas för elever som går i årskurs 9 i
grundskolan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2014-03-13
Arbetsutskottets protokoll 2014-03-24
Beslutet ska skickas till
Verksamhetschefen för grundskolan
Rektor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 18

Dnr 2014-000082 623

Riktlinjer för skolskjuts i grundskolan, ändring av
tillämpning vid val av skola utanför kommunen
Beslut
att

elever som väljer att gå i en grundskola utanför Norrtälje
kommun kan beviljas skolskjuts för sina dagliga resor i form av
SL Access-kort;

att

ovanstående gäller oavsett huvudman;

att

övriga förutsättningar i riktlinjerna för skolskjuts ska vara
uppfyllda;

att

motsvarande regler gäller även för elever i förskoleklass;

att

ändringen gäller från och med höstterminen 2014.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden antog 2011-06-20 § 61 riktlinjer för skolskjuts i
grundskolan. Bakgrunden var bland annat att dessa behövde anpassas till
regelverket i nya skollagen. Barn- och utbildningskontoret föreslår ny
tillämpning av kommunens riktlinjer för skolskjuts vad gäller elever som
väljer skola i annan kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2014-03-14
Arbetsutskottets protokoll 2014-03-24
Beslutet ska skickas till
Avdelningschef Barn- och utbildningskontoret
Skolskjutshandläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 19

Dnr 2014-000083 600

Regler för utbetalning av bidragsbelopp i förskole- och
skolverksamheten, förtydligande av datum för
avläsning av antalet barn och elever
Beslut
att

fastställa datum för avläsning av antalet barn och elever enligt
Barn- och utbildningskontorets förslag.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden har antagit regler för utbetalning av grundbelopp
och tilläggsbelopp inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem som
omfattar såväl kommunala som fristående verksamheter. Reglerna omfattar
förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem, samt ersättning till andra
kommuner som erbjuder plats till barn som är folkbokförda i Norrtälje
Kommun. För de obligatoriska skolformerna saknas motsvarande
regeldokument.
Nuvarande regler är oklara vad avser hur beslut fattats om när avläsning av
antalet barn och elever ska ske. Detta regleras inte i skolförfattningarna, utan
är upp till kommunerna att avgöra. Kommunerna bör fastställa tydliga
riktlinjer så att det inte behöver uppstå diskussioner mellan kommun och
utförare om tillämpningen. Barn- och utbildningskontoret föreslår därför att
regelverket förtydligas, och att datum för avläsningstillfällena fastställs av
Barn- och skolnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2014-03-14
Arbetsutskottets protokoll 2014-03-24
Beslutet ska skickas till
Avdelningschef Barn- och utbildningskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Dnr 2014-000061 007

Granskning av resursfördelning Barn- och
skolnämnden
Yttrande till kommunrevisionen
Beslut
att

anta Barn- och utbildningskontorets yttrande som sitt eget, och
överlämna det till kommunrevisionen.

Sammanfattning av ärendet
KPMG har på uppdrag av Norrtälje kommuns förtroendevalda revisorer
granskat resursfördelningsmodellen för grundskolan. Resultatet av
granskningen har sammanställts i revisionsrapport daterad 2014-02-17.
Kommunrevisionens granskning har syftat till att ge svar på ett antal frågeställningar vad gäller resursfördelningen. Det är frågor som avser vilka
inbyggda kontrollfunktioner som finns, om principerna för fördelning av
resurser till skolor är likvärdiga, om det finns antagna regelverk för resursfördelningen, om det finns regler och riktlinjer för anpassningar vid volymförändringar, rapporteringsrutiner avseende elevförändringar, om det finns
rutiner som säkerställer att de fristående skolorna erhåller rätt ersättning m.m.
Revisorerna konstaterar att modellen är tydlig och ger inga förslag till
förbättringar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2014-03-13
Revisionsrapport KPMG 2014-02-17
Arbetsutskottets protokoll 2014-03-24
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 21

Dnr 2014-000084 046

Stiftelser med anknuten förvaltning, val av tre
förvaltarrepresentanter för 2014
Beslut
att

välja presidiet d.v.s. Bino Drummond (M), Åsa Wennerfors
(FP) och Olle Jansson (S), till Barn- och skolnämndens
förvaltarrepresentanter år 2014.

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 ur angivna stiftelser.
Barn- och skolnämnden förvaltar följande stiftelser:
−
−
−
−

Stenbergska stiftelsen
Skolfonden
Carlssonska stiftelsen
Stiftelsen Fonden till förmån för lärare

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 stiftelser Barn- och skolnämnden förvaltar.
Förvaltarmöten för 2014 äger rum den12 maj samt den 6 oktober.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2014-03-13
Arbetsutskottets protokoll 2014-03-24
Beslutet ska skickas till
Förvaltarrepresentanter
Förvaltarstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 22

Dnr 2014-000001 002

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut för perioden
februari-mars 2014.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott,
ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska återredovisas till nämnden. Redovisningen innebär
inte att nämnden ska fastställa eller får ompröva de beslut som fattats på
delegation. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.
Beslutsunderlag
Förteckning över delegationsbeslut 2014-03-31

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 23

Meddelanden
Beslut
att

förteckningen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Förteckning över meddelanden 2014-04-07

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Redovisning av inkomna klagomål och synpunkter
samt anmälningsärenden
Beslut
Att

godkänna redovisningen av inkomna klagomål och
anmälningar för perioden februari-mars 2014.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningskontoret sammanställer och redovisar för Barn- och
skolnämnden samtliga inkomna klagomål mot utbildningen, inkomna
anmälningar om kränkande behandling, samt anmälningar om olovlig
frånvaro från utbildningen.
Beslutsunderlag
Förteckning över inkomna klagomål och anmälningar 2014-03-31

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Rapporter från arbetsutskottet, presidiet och
ordförande
Beslutande sammanträde
Följande rapporter lämnas:
Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond
Arbetsutskottet utsåg 2014-03-24 § 13 ordförande Bino Drummond (M) till
arbetsutskottets representant vid uttagning av stipendiater ur Lennart BaggerSjöbäcks musikstipendiefond den 14 april.
Beslut om stipendiater fattas av arbetsutskottet den 28 april.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Rapporter från politikerbesök på enheterna
Beslut
Följande rapporter lämnas:
Ingrid Landin (MP) med flera rapporterar från besök vid Grindskolan den 11
mars.
Christina Hamnö (V) rapporterar från fritidshemsbesök vid Bålbro skola och
Parkskolan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Dnr 2014-000115 214

Detaljplan för del av fastigheten Brännäset 9 med flera i
Norrtälje stad (Dnr 13-2115.214, KS 13-1690.214)
Beslut
att

delegera till förvaltningschefen att lämna synpunkter till
kommunstyrelsen gällande föreliggande detaljplan.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har upprättat förslag avseende detaljplan för ovan nämnda
område. Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd. Kommunstyrelsen
har översänt samrådshandlingarna till Barn- och skolnämnden för synpunkter
senast den 25 april 2014.
Planens syfte är att möjliggöra uppförande av ca 60 bostäder i ett kvarter i
Norrtälje hamn, med möjligheter till centrumändamål i bottenvåningen.
Planförslaget möjliggör bostadsbebyggelse högst fem våningsplan där den
femte våningen ska vara indragen. Planen säkerställer att byggnader i minst
en våning ska placeras i plangräs runt hela planområdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2014-04-07
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ordförande föreslår att Barn- och skolnämnden beslutar att delegera till
förvaltningschefen att lämna synpunkter till kommunstyrelsen gällande
föreliggande detaljplan.
Beslutsgång

Ordförande frågar om Barn- och skolnämnden kan besluta i enlighet med
förslaget och finner att nämnden säger ja.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Dnr 2013-000209 214

Remiss - Detaljplan för fastigheterna Tälje 3:187 och
Tälje s:35 med flera i Norrtälje stad - enligt PBL
(Dnr 12-270.214, Ks 12-263)
Beslut
att

delegera till förvaltningschefen att lämna yttrande till
kommunstyrelsen i föreliggande detaljplan.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har upprättat förslag avseende detaljplan för ovan nämnda
område. Planförslaget är utställt för granskning under tiden 1-22 april 2014.
Kommunstyrelsen har remitterat förslaget till Barn- och skolnämnden för
yttrande senast den 22 april 2014.
Planen upprättas för att pröva lämpligheten med att anordna cirka 14 friliggande villor, 6 parhus, upp till 42 bostadsrättslägenheter och 30 lägenheter
som planeras uppföras av Roslagsbostäder i form av hyresrätter. Planen
tillåter även att de två områdena som avsetts för flerfamiljshus är möjliga att
bebygga med enbostadshus/parhus. Detaljplanen reglerar även byggrätter,
utformningsfrågor, gemensamhetsanläggningar och gatuutbyggnad.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2014-04-07
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ordförande föreslår att Barn- och skolnämnden beslutar att delegera till
förvaltningschefen att lämna synpunkter till kommunstyrelsen gällande
föreliggande detaljplan.
Beslutsgång

Ordförande frågar om Barn- och skolnämnden kan besluta i enlighet med
förslaget och finner att nämnden säger ja.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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