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Sammanträdesdatum

2015-01-19
Barn- och skolnämnden
Plats och tid

Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-16.15

Beslutande

Ledamöter

Olle Jansson (S), ordförande
Marita Jeansson (S)
Conny Andersson (S)
Roger Pettersson (S), tjänstgörande ers.
Karin Broström (C)
Gunnar Englund (C)
Mats Wilzén (MP)

Cecilia Norström (M), tjänstgörande ers.
Stina Berg (M)
Inger Nordqvist (M)
Robert Beronius (FP)
Johan Österberg (ROOP)
Sune Rehnberg (SD)

Ersättare

Joanna Lewerentz (M)
Staffan Tjörnhammar (M)
Christina Hamnö (V)
Ingmar Ögren (SD)

Liselott Nilsson (S)
Anders Leander (S)
Emelie Löthgren (C)
Linda Kogler (C)
Inger Lundh Jansson (MP)
Ingrid Landin (MP)

Övriga närvarande

Åse Modin, förvaltningschef
Agneta Brus, nämndsekreterare
Magnus Persson, verksamhetschef grundskolan

Justerare

Cecilia Nordström

Justeringens plats och tid

Barn- och utbildningskontoret 2015-01-26

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Agneta Brus

Ordförande
Olle Jansson
Justerare
Cecilia Nordström

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

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2015-01-19

Datum då anslaget sätts upp

2015-01-27

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Agneta Brus
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2015-02-18

§§ 1-6

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2(8)

Sammanträdesdatum

2015-01-19
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§1

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
Barn- och skolnämnden fastställer föredragningslistan.
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2015-01-19
Barn- och skolnämnden

§2

Dnr 2014-000328 006

Sammanträdestider 2015 för barn- och skolnämnden
Beslut
Barn- och skolnämnden fastställer följande sammanträdestider 2015:
Arbetsutskott (kl. 14.00)
2 februari
16 mars
4 maj
1 juni
24 augusti
28 september
9 november
30 november

Barn- och skolnämnd (kl. 14.00)
16 februari
30 mars
18 maj
15 juni
7 september
12 oktober
23 november
14 december

Förvaltarmöten 2015
18 maj
23 november
Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden fastställde 2014-11-03 § 86 preliminära sammanträdestider för 2015. Barn- och utbildningskontoret har upprättat förslag till
revidering av sammanträdestider för 2015.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2015-01-08
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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2015-01-19
Barn- och skolnämnden

§3

Dnr 2015-000021 102

Val av ordinarie ledamöter och ersättare i barn- och
skolnämndens arbetsutskott 2015-2016
Beslut
Barn- och skolnämnden väljer följande ledamöter och personliga ersättare att
ingå i arbetsutskottet under perioden 2015-2016:
Ordinarie ledamot

Personlig ersättare

Olle Jansson (S), ordförande

Marita Jeansson (S)

Karin Broström (C) 1:e vice ordförande

Gunnar Englund (C)

Mats Wilzén (MP)

Inger Lundh Jansson (MP)

Bino Drummond (M) 2:e vice ordförande

Stina Berg (M)

Robert Beronius (FP)

Inger Nordqvist (M)

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige valde 2014-12-15 § 211 ledamöter och ersättare samt
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i barn- och
skolnämnden för perioden 2015-2016.
Vidare antog kommunfullmäktige reglemente för barn- och skolnämnden,
samt regler beträffande ersättares tjänstgöring i nämnder och styrelser under
perioden 2015-2018.
Enligt nämndens reglemente ska det inom barn- och skolnämnden finnas ett
arbetsutskott. Arbetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare.
Nämndens ordförande och vice ordförande är ordförande respektive vice
ordförande i arbetsutskottet.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
De valda
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§4

Dnr 2015-000023 730

Val av ledamot i kommunala handikapprådet (KHR)
2015-2016
Beslut
Barn- och skolnämnden väljer Gunnar Englund (C) till ledamot i kommunala
handikapprådet under perioden 2015-2016.
Sammanfattning av ärendet
Kommunala handikapprådet (KHR) är ett organ under sjukvårds- och
omsorgsnämnden.
Rådet är ett organ för samråd, ömsesidig information och praktisk
samverkan mellan kommunen och sjukvårds- och omsorgsnämnden och dess
verksamheter, och de funktionshindrades lokala intresseorganisationer.
Rådet syftar till att förstärka beslutsprocessen i ärenden som berör de
funktionshindrades demokratiska inflytande och delaktighet. Rådet ska
arbeta för en förbättring av de funktionshindrades levnadsvillkor och
livskvalitet.
Enligt reglementet ska barn- och skolnämnden utse en ledamot till
kommunala handikapprådet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2015-01-08
Beslutet ska skickas till
Sjukvårds- och omsorgsnämnden
Den valda
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§5

Dnr 2015-000001 002

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Barn- och skolnämnden tar del av redovisningen av delegationsbeslut för
perioden december 2014, och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott,
ordförande och tjänstemän. Vilka beslut som överlåtits framgår av en
delegationsordning som beslutats av nämnden. Beslut som fattas med stöd av
denna delegationsordning ska anmälas 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 2015-01-09
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§6

Information från förvaltningen
Följande rapporter lämnas:
Skolinspektionens tillsyn i Norrtälje kommun
Förvaltningschefen informerar om Skolinspektionens kommande tillsyn i
Norrtälje kommun.
Ett uppstartsmöte kommer att hållas den 28 januari då Skolinspektionen ska
informera huvudmannen, förskolechefer och rektorer hur tillsynen kommer
att gå till. Tillsynen genomförs under perioden februari – mars 2015.
Barn- och skolnämndens uppdrag
Nämndsekreteraren redogör för barn- och skolnämndens uppdrag och
verksamhet utifrån skolförfattningarna samt reglementet för barn- och
skolnämnden.
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