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§ 94

Dnr 23334

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
Barn- och skolnämnden fastställer föredragningslistan med nedanstående
ändring:
Ärende 15 på föredragningslistan Uppföljning av ny organisation för
elevhälsan från läsåret 2015/16 utgår, och redovisas vid ett senare möte
under 2017.
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§ 95

Dnr 22837

Information från förvaltningen
Beslutande sammanträde
Följande rapporter lämnas:
Tf. förvaltningsdirektören Håkan Edman informerar om genomlysningen av
barn- och utbildningskontoret som genomförts under hösten 2016. Resultatet
av genomlysningen redovisas i särskild rapport.
Verksamhetschefen för grundskolan Magnus Persson informerar om
genomförandet av lärarlönelyftet i Norrtälje kommun.
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§ 96

Dnr 2016-000006 042

Ekonomisk månadsrapport per oktober 2016 för barnoch skolnämnden
Beslut
Barn- och skolnämnden godkänner ekonomisk månadsrapport per oktober,
och överlämnar den till kommunstyrelsen.
Reservationer och protokollsanteckningar
Bino Drummond (M), Stina Berg (M) och Inger Nordqvist (M) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förslag, och lämnar följande motivering.
”Moderaterna reserverar sig mot beslutet att godkänna den ekonomiska
rapporten. Nämnden har tidigare, på Moderaternas initiativ fattat beslut om
att en åtgärdsplan för att motverka underskott ska tas fram. Den saknas
fortfarande och vi kan inte se att minoritetsstyret vidtar några åtgärder för
att långsiktigt verka för en ekonomi i balans”.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens styrprocess för planering, uppföljning och styrning ska
nämnderna löpande rapportera verksamhetens resultat till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige.
Barn- och utbildningskontoret har upprättat månadsrapport per oktober 2016.
Totalt redovisar barn- och skolnämnden ett överskott på 2,6 mnkr efter
oktober månad. För helåret beräknas ett underskott på 3,2 mnkr för barn- och
skolnämndens verksamheter.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-11-21 § 45
Tjänsteutlåtande 2016-11-16 inklusive ekonomisk månadsrapport per
oktober 2016 för barn- och skolnämnden
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Beslutande sammanträde
Yrkanden

Bino Drummond (M) föreslår i första hand att ärendet återremitteras, och i
andra hand att barn- och skolnämnden avslår förslaget att godkänna
månadsrapporten och överlämna den till kommunstyrelsen.
Ordförande Olle Jansson (S) föreslår att ärendet avgörs i dag, och att barnoch skolnämnden godkänner ekonomisk månadsrapport per oktober, och
överlämnar den till kommunstyrelsen.
Beslutsgång

Ordförande frågar först om ärendet ska återremitteras eller avgöras i dag, och
finner att ärendet ska avgöras i dag.
Därefter ställer ordförande eget förslag om att godkänna månadsrapporten
och överlämna den till kommunstyrelsen mot Bino Drummonds (M)
avslagsförslag, och finner att barn- och skolnämnden beslutar att godkänna
ekonomisk månadsrapport per oktober för barn- och skolnämnden, och
överlämnar den till kommunstyrelsen.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Controller
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§ 97

Dnr 2016-000212 012

Fastställande av verksamhetsplan 2017-2019 för barnoch skolnämnden, inklusive skolorganisation och
upptagningsområden från läsåret 2017/18
Beslut
1. Barn- och skolnämnden fastställer verksamhetsplan 2017-19 enligt
bilaga 1 i barn- och utbildningskontorets tjänsteutlåtande.
2. Barn- och skolnämnden antar barn- och utbildningskontorets förslag
till införande av s.k. ”enhetsanslag” i resursfördelningen till
kommunala grundskoleenheter enligt bilaga 2 i barn- och
utbildningskontorets tjänsteutlåtande.
3. Barn- och skolnämnden ger barn- och utbildningskontoret i uppdrag
att till nämndens sammanträde den 27 mars 2017 redovisa en översyn
av resursfördelningsmodellen för förskola och grundskola.
4. Barn- och skolnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fastställa avgift för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg enligt de avgiftsnivåer för maxtaxan som
Skolverket meddelat för 2017.
5. Barn- och skolnämnden beslutar att öppen förskoleverksamhet i barnoch skolnämndens regi endast ska bedrivas i Hallstavik från och med
2017.
6. Barn- och skolnämnden begär hos kommunstyrelsen att
lokalkapaciteten vid Parkens förskola utökas motsvarande 4
förskoleavdelningar från hösten 2017.
7. Barn- och skolnämnden begär hos kommunstyrelsen att
lokalkapaciteten vid Grisslehamns förskola utökas under 2017 genom
att den s.k. ”vaktmästarbostaden” belägen på skoltomten ställs i
ordning för att användas i förskoleverksamheten.
8. Barn- och skolnämnden uppdrar åt barn- och utbildningskontoret att
senast till nämndens sammanträde den 30 januari 2017 utreda
förskoleverksamheten vid Björkö-Arholma förskola.
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9. Barn- och skolnämnden beslutar att grundsärskoleverksamheten vid
Långsjöskolan i Rimbo flyttas till Grindskolan från och med läsåret
2017/18.
10. Barn- och skolnämnden begär hos kommunstyrelsen att
lokalkapaciteten vid Grindskolan utökas från och med läsåret
2017/18 motsvarande 60 elevplatser i grundskolan, samt för att
inrymma befintlig grundsärskoleverksamhet i Rimbo, i avvaktan på
en långsiktig etablering av en ny högstadieskola i Norrtälje tätort.
11. Barn- och skolnämnden begär hos kommunstyrelsen att begärda
lokalanpassningar genomförs samt att finansiering sker genom
justering av barn- och skolnämndens budgetram.
12. Barn- och skolnämnden fastställer organisation och dimensionering
för förskoleklass och grundskola läsåret 2017/18 enligt bilaga 3 i
barn- och utbildningskontorets tjänsteutlåtande.
13. Barn- och skolnämnden beslutar att Långsjöskolan och Bålbroskolan
sammanförs till en skolenhet benämnd Långsjöskolan från och med
läsåret 2017/18.
14. Barn- och skolnämnden beslutar att den av kommunfullmäktige
beslutade nya skolan i Rimbo ska omfatta årskurserna från
förskoleklass till och med årskurs 3, med möjlighet till framtida
utbyggnad för årskurserna 4-6.
15. Barn- och skolnämnden beslutar att Långsjöskolan från och med att
den nya skolan i Rimbo tas i bruk ska omfatta årskurserna 4-9.
16. Den särskilda kommunövergripande undervisningsgruppen för elever
med svårigheter av psykosocial karaktär vid Hallsta skola avvecklas
som kommunövergripande undervisningsgrupp från läsåret 2017/18.
17. Barn- och skolnämnden fastställer upptagningsområden för
kommunala skolor enligt bilaga 4 i barn- och utbildningskontorets
tjänsteutlåtande.
18. Barn- och skolnämnden uppdrar åt barn- och utbildningskontoret att i
samband med delårsrapport 2 2017 lämna en redovisning över
elevfrånvaron i grundskolan
Reservationer och protokollsanteckningar
Bino Drummond (M), Stina Berg (M) och Inger Nordqvist (M) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förslag, och lämnar skriftlig motivering som
redovisas i slutet av denna protokollsparagraf.
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Robert Beronius (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag
och lämnar skriftlig motivering som redovisas i slutet av denna
protokollsparagraf.
Johan Österberg (ROOP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag, och lämnar skriftlig motivering som redovisas i slutet av denna
protokollsparagraf.
Sune Rehnberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden beslutade den 20 juni 2016 om förslag till verksamhetsplan för 2017-19, med mål, budget, förslag till verksamhetsanpassningar,
samt pengbelopp för barn- och skolnämndens verksamhetsområde.
Kommunfullmäktige beslutade den 7 november 2016 om mål och budget
utifrån nämndernas förslag till verksamhetsplan. Beslutet omfattade även
fastställande av taxor och avgifter, samt bidragsbelopp till fristående
verksamhet.
Enligt planeringsförutsättningarna fastställda av kommunfullmäktige ska
nämnderna efter kommunfullmäktiges beslut om mål och budget fastställa
verksamhetsplanen i respektive nämnd. Därmed får varje nämnd sin egen
verksamhetsplan. Utifrån nämndens verksamhetsplan ska arbetsplaner
utarbetas för respektive enhet/arbetsplats.
I samband med beslut om verksamhetsplanen ska också barn- och
skolnämnden besluta om förskolans och grundskolans organisation för
kommande läsår. Det gäller exempelvis beslut om dimensionering vid de
olika skolenheterna, som är en förutsättning för planering, och för att
rättssäkra beslut om skolplacering ska kunna fattas. Vidare ska nämnden
besluta om eventuella förändringar i skolornas upptagningsområden.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-11-21 § 46
Tjänsteutlåtande 2016-11-16
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Bino Drummond (M) för Moderaterna, Robert Beronius (L), Johan
Österberg (ROOP) och Sune Rehnberg (SD) föreslår att barn- och
skolnämnden avslår arbetsutskottets förslag.
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Conny Andersson (S) och Karin Broström (C) föreslår att barn- och
skolnämnden bifaller arbetsutskottets förslag.
.
Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och
skolnämnden bifaller arbetsutskottets förslag.
Bino Drummond (M) för Moderaterna lämnar följande skriftliga reservation:
”Moderaterna reserverar sig mot minoritetsstyrets beslut till
verksamhetsplan. Anledningarna till det är flera och några som vi särskilt
vill lyfta fram är:
− Beslutet skulle innebära en stängning av högstadiet på Rådmansö,
något som Moderaterna inte står bakom. Vi vill istället se en
utveckling av hela Rådmansölandet och då ingår även ett
högstadium.
− Beslutet innebär en flytt av särskolan från Rimbo till Norrtälje, något
som Moderaterna inte står bakom. Vi ser flera risker och problem
med en centralisering av särskolan. Inte minst handlar det om
restider och trygghet för barnen i särskolan. Vi vill istället se en
utvecklad särskola som erbjuder hög kvalitet och trygghet – då är
inte avveckling av särskolan i Rimbo lösningen.
− Beslutet innebär att enhetstaxa för barnomsorgen införs. I korthet
betyder det att man betalar samma avgift oavsett hur många barnen
befinner sig på förskolan. Moderaterna står inte bakom det, utan ser
snarare en överhängande risk för att föräldrar maximerar
vistelsetiden, vilket ger större barngrupper under längre tid av dagen
och inte ger några incitament för föräldrar att ha barnen färre
timmar på förskolan.”
Robert Beronius (L) lämnar följande skriftliga reservation:
”Rådmansö högstadium borde inte avvecklas förrän en ny högstadieskola
står klar i Norrtälje stad för att ta emot dessa elever. Förutom rent
mänskliga aspekter är det ekonomiskt vansinne att hyra in baracker till
Grindskolan samtidigt som kommunen på Rådmansö skola har lokaler som
kan rymma eleverna. Grindskolan tillhör dessutom en av de skolor som
redan idag inte kan ta emot alla elever som söker sig dit. Med beaktande av
detta och med beaktande av den stora byggnation som sker i Grindskolans
närområde som ytterligare kommer öka söktrycket på Grindskolan vore det
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bättre att bereda plats för dessa elever på Grindskolan, än att tvinga dit
elever som hellre går kvar på Rådmansö skola. Det ska också påpekas att
kommunen via sin hemsida, i pressmeddelanden och i andra sammanhang
har kommunicerat ut att Rådmansö högstadium ska vara kvar till dess att
beslut om en ny högstadieskola har tagits. Även om beslutet formellt är
oantastligt riskerar därför beslutet att lägga ner Rådmansö högstadium att
väcka onödigt politikerförakt. Kommunens kommunikationsavdelning har ett
stort ansvar för detta.”
Johan Österberg (ROOP) lämnar följande skriftliga reservation:
”Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut i juni 2016 i ärendet om
förslag till strukturprogram för Norrtälje kommuns grundskolor 2017 och
framåt, yrkar (ROOP) ett omtag, d v s att beslutet rivs upp. Beslutet, som
delvis byggde på ofullständigt beslutsunderlag från förvaltningen, och som
motverkar fyra av de sex kartlagda utvecklingsområdena i HRM:s
skolutredning, behöver ersättas med ett nytt beslut, som tar hänsyn till båda
utredningarnas slutsatser (HRM samt Tänk Om) och som beaktar de
förutsättningar som framkommit under andra halvåret 2016.
Ett nytt beslut i kommunfullmäktige behöver föregås av en planeringskonferens, där nämndens ledamöter kompletteras med de fyra kommunalråden under en prestigelös planeringsdag i samförståndsanda som syftar till
att klargöra de långsiktiga planeringsförutsättningarna för Norrtälje
kommuns samtliga grundskolor: ”stärk samsynen, tilliten och förtroendet – i
alla led från politiker och tjänstemän till rektorer, lärare, elever och
föräldrar” (Utvecklingsområde nr 3 i HRM’s utredning).”
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Verksamhetschefer
Förskolechef
Rektor
Controller
Barn- och elevadministrationen
Skolskjutshandläggare
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§ 98

Dnr 2016-000378 041

Redovisning av årsbudget 2017 för barn- och
skolnämnden
Beslut
Barn- och skolnämnden godkänner redovisning av årsbudget 2017 för barnoch skolnämnden.
Deltar inte i beslutet
Bino Drummond (M), Stina Berg (M), Inger Nordqvist (M), Robert Beronius
(L) och Sune Rehnberg (SD) deltar inte i beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens styrprocess ska varje nämnd utarbeta en årsbudget.
Respektive nämnd ska informeras om årsbudget före aktuellt budgetår.
Årsbudgeten innehåller en mer detaljerad information om nämndens budget,
resultatmått, ”a-priser” och volymer m.m.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2016-12-02
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ordförande Olle Jansson (S) föreslår att barn- och skolnämnden godkänner
redovisning av årsbudget 2017 för barn- och skolnämnden.
Beslutsgång

Ordförande frågar om barn- och skolnämnden kan besluta enligt förslaget
och finner att nämnden säger ja.
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Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Controller
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§ 99

Dnr 2016-000380 610

Pedagogiskt bokslut för förskolan 2015/2016
Beslut
1. Barn och skolnämnden tar del av förskolans pedagogiska bokslut för
2015/16.
2. Barn- och skolnämnden antar barn- och utbildningskontorets förslag
till förbättrings-/ utvecklingsområden för förskolan år 2017-2019.
3. Barn- och utbildningskontoret uppdrar åt barn- och utbildningskontoret att i förvaltningens arbetsplan konkretisera arbetet med de
antagna förbättrings-/ utvecklingsområdena för förskolan.
Reservationer och protokollsanteckningar
Bino Drummond (M), Stina Berg (M) och Inger Nordqvist (M) reserverar sig
mot beslutspunkt 2 och 3 till förmån för eget förslag, och lämnar följande
motivering:
”Moderaterna reserverar sig mot punkt 2 och 3 i de pedagogiska boksluten
för förskolan och grundskolan. Vi anser till att börja med att dessa
redovisningar bör ingå i årsbokslutet, men även att de valda utvecklingsområdena till stor del missar den pedagogiska utvecklingen. Framförallt har
man i dessa helt missat arbetet mot kränkande behandling och mobbning
och att lyfta frågor om pedagogisk utveckling. Allt för många barn i våra
kommunala skolor upplever otrygghet och att skolan är ointressant, då kan
inte lösningen vara att prioritera lokalförsörjning.”
Sammanfattning av ärendet
Skollagen anger att varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla
utbildningen. Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen
ska genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå.
Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att alla som arbetar i
förskolan, skolan, fritidshemmet och vuxenutbildningen ska kunna ge barn
och elever en likvärdig utbildning.
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Samtliga förskolor har i samband med läsårets slut utvärderat kvaliteten i
verksamheten. Utvärderingen har dokumenterats i ett pedagogiskt bokslut
för enheten. Som stöd för bedömningen har bland annat resultat från
föräldraenkäter och personalens självvärdering använts. Förskolan har även
använt ett eget underlag för bedömning av kvaliteten i förskolan.
Förskolornas pedagogiska bokslut har legat till grund för föreliggande
pedagogiska bokslut som avser huvudmannens samlade förskoleverksamhet.
Den sammanvägda bedömningen av kvaliteten förskolan är att den delvis är
uppfylld.
Läsårets förbättrings-/ utvecklingsområden har utvärderats, och nya områden
föreslås inför perioden 2017-19.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-11-21 § 47
Tjänsteutlåtande 2016-11-14 inklusive pedagogiskt bokslut för förskolan.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Bino Drummond (M) med instämmande av Johan Österberg (ROOP)
föreslår att barn- och skolnämnden bifaller beslutspunkt 1, men avslår
beslutspunkt 2 och 3.
Ordförande Olle Jansson (S) föreslår att barn- och skolnämnden beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra, och finner att barn- och
skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet ska skickas till
Verksamhetschef för förskolan
Kvalitetsstrateg
Förskolechefer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2016-12-05
Barn- och skolnämnden

§ 100

Dnr 2016-000381 610

Pedagogiskt bokslut för grundskolan läsåret 2015/2016
Beslut
1. Barn och skolnämnden tar del av grundskolans pedagogiska bokslut
för läsåret 2015/16.
2. Barn- och skolnämnden antar barn- och utbildningskontorets förslag
till förbättrings-/utvecklingsområden för grundskolan år 2017-2019.
3. Barn- och skolnämnden uppdrar åt barn- och utbildningskontoret att i
förvaltningens arbetsplan konkretisera arbetet med de antagna
förbättrings-/utvecklingsområdena för grundskolan.
Reservationer och protokollsanteckningar
Bino Drummond (M), Stina Berg (M) och Inger Nordqvist (M) reserverar sig
mot beslutspunkt 2 och 3 till förmån för eget förslag, och lämnar följande
motivering:
”Moderaterna reserverar sig mot punkt 2 och 3 i de pedagogiska boksluten
för förskolan och grundskolan. Vi anser till att börja med att dessa
redovisningar bör ingå i årsbokslutet, men även att de valda utvecklingsområdena till stor del missar den pedagogiska utvecklingen. Framförallt har
man i dessa helt missat arbetet mot kränkande behandling och mobbning
och att lyfta frågor om pedagogisk utveckling. Allt för många barn i våra
kommunala skolor upplever otrygghet och att skolan är ointressant, då kan
inte lösningen vara att prioritera lokalförsörjning.”
Sammanfattning av ärendet
Skollagen anger att varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla
utbildningen. Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen
ska genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå.
Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att alla som arbetar i
förskolan, skolan, fritidshemmet och vuxenutbildningen ska kunna ge barn
och elever en likvärdig utbildning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-12-05
Barn- och skolnämnden

Samtliga grundskolor har i samband med läsårets slut utvärderat kvaliteten i
verksamheten. Utvärderingen har dokumenterats i ett pedagogiskt bokslut
för enheten. Som stöd för bedömningen har bland annat betygsstatistik,
bedömning av elevernas kunskapsutveckling, elev- och föräldraenkäter, samt
personalens självvärdering använts. Grundskolornas pedagogiska bokslut har
legat till grund för föreliggande pedagogiska bokslut som avser huvudmannens samlade grundskoleverksamhet. Den sammanvägda bedömningen
av kvaliteten i grundskolan är att målen delvis är uppfyllda.
Läsårets förbättrings-/och utvecklingsområden har utvärderats, och nya
områden föreslås inför perioden 2017-19.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-11-21 § 48
Tjänsteutlåtande 2016-11-14 inklusive pedagogiskt bokslut 2015/16 för
grundskolan
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Bino Drummond (M) med instämmande av Johan Österberg (ROOP)
föreslår att barn- och skolnämnden bifaller beslutspunkt 1, men avslår
beslutspunkt 2 och 3.
Ordförande Olle Jansson (S) med instämmande av Mats Wilzén (MP)
föreslår att barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra, och finner att barn- och
skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet ska skickas till
Verksamhetschef för grundskolan
Kvalitetsstrateg
Rektor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18(35)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-12-05
Barn- och skolnämnden

§ 101

Dnr 2016-000379 610

Pedagogiskt bokslut för fritidshemmet läsåret
2015/2016
Beslut
1. Barn och skolnämnden tar del av fritidshemmets pedagogiska bokslut
för 2015/16.
2. Barn- och skolnämnden antar barn- och utbildningskontorets förslag
till förbättrings-/utvecklingsområden för fritidshemmet år 2017-2019.
3. Barn- och utbildningskontoret uppdrar åt barn- och utbildningskontoret att i förvaltningens arbetsplan konkretisera arbetet med de
antagna förbättrings-/utvecklingsområdena för fritidshemmet
Sammanfattning av ärendet
Skollagen anger att varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla
utbildningen. Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen
ska genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå.
Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att alla som arbetar i
förskolan, skolan, fritidshemmet och vuxenutbildningen ska kunna ge barn
och elever en likvärdig utbildning.
Samtliga fritidshem har i samband med läsårets slut utvärderat kvaliteten i
verksamheten. Utvärderingen har dokumenterats i ett pedagogiskt bokslut
för skolenheten. Som stöd för bedömningen har bland annat resultatet från
elev- och föräldraenkäter samt personalens självvärdering använts.
Fritidshemmens pedagogiska bokslut har legat till grund för föreliggande
pedagogiska bokslut som avser huvudmannens samlade fritidshemsverksamhet. Den sammanvägda bedömningen av kvaliteten i fritidshemmet är att den
delvis är uppfylld.
Förbättring-/utvecklingsområden har tagits fram inför perioden 2017-2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

19(35)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-12-05
Barn- och skolnämnden

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-11-21 § 49
Tjänsteutlåtande 2016-11-14 inklusive pedagogiskt bokslut 2015/16 för
fritidshemmet

Beslutet ska skickas till
Verksamhetschef för grundskolan
Kvalitetsstrateg
Rektor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-12-05
Barn- och skolnämnden

§ 102

Dnr 2016-000385 610

Riktlinjer för skolval och skolplacering från läsåret
2017/18
Beslut
Barn- och skolnämnden antar barn- och utbildningskontorets förslag till
riktlinjer för skolval och skolplacering.
Reservationer och protokollsanteckningar
Bino Drummond (M), Stina Berg (M) och Inger Nordqvist (M) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förlag, och lämnar följande motivering:
”Moderaterna reserverar sig mot beslutet att anta riktlinjerna för skolval
och skolplacering. Vi kan inte stå bakom minoritetsstyrets ambition att
försöka strypa det fria skolvalet genom att endast leva upp till lagens
minimikrav. Detta beslut innebär att man minimerar skolvalet och inte
uppmuntrar fler aktiva val. Genom att direktanvisa skolor gynnar man de
kommunala skolorna och försvårar för rörlighet och fria val. Vi vill istället
se ett skolval där man aktivt uppmuntrar val och även inkluderar
friskolorna.”
Robert Beronius (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Huvudregeln i skollagen är att en elev ska placeras vid den skolenhet där
elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Dock kan situationer
uppstå där antalet platser inte räcker till för alla elever som önskar plats i den
aktuella skolan. Kommunen måste därför ha riktlinjer för på vilka grunder
elever placeras vid en skolenhet, och vilka kriterier som ska användas som
urval när en sådan situation uppstår.
Barn- och utbildningskontoret har tagit fram riktlinjer för skolplacering och
skolval för att förtydliga när skolval ska genomföras, och hur beslut om
skolplacering ska fattas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-12-05
Barn- och skolnämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2016-11-28
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Bino Drummond (M) föreslår att barn- och skolnämnden avslår förslaget till
riktlinjer för skolval och skolplacering.
Robert Beronius (L) föreslår att före relativ närhet lägga syskonförtur i
prioriteringsordningen vid placering i förskoleklass och grundskola i årskurs
1-3, att skolvalet blir obligatoriskt, att skolvalsmodulen för registrering av
skolval ska vara öppen året om samt att barn- och skolnämnden påtalar för
utbildningsministern att det behövs en översyn av lagstiftningen om
placering av elev vid skolenhet.
Mats Wilzén (MP) föreslår att barn- och skolnämnden antar barn- och
utbildningskontorets förslag till riktlinjer för skolval och skolplacering.
Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och skolnämnden beslutar att anta barn- och utbildningskontorets förslag till riktlinjer
för skolval och skolplacering.
Beslutet ska skickas till
Verksamhetschef för grundskolan
Barn- och elevadministrationen
Rektor
Skolskjutshandläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-12-05
Barn- och skolnämnden

§ 103

Dnr 2015-000436 632

Uppföljning av tillsynsplan för fristående pedagogisk
omsorg 2016
Beslut
Barn- och skolnämnden godkänner rapporten från 2016 års tillsyn i
fristående pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden beslutade den 14 december 2015 om tillsynsplan för
fristående pedagogisk omsorg 2016. I planen angavs att fokus för 2016 års
tillsyn skulle inriktas mot de fristående huvudmännens brister i det systematiska kvalitetsarbetet, samt övriga brister som uppmärksammats. Beslut
fattades även om att från och med år 2016 genomföra tillsynen med både
regelbunden tillsyn, och med så kallade särskilda kvalitetsgranskningar, men
att under 2016 enbart genomföra den regelbundna tillsynen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-11-21 § 51
Tjänsteutlåtande 2016-10-26 inklusive rapport från tillsynen i fristående
pedagogisk omsorg 2016
Beslutet ska skickas till
Utbildningsinspektör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-12-05
Barn- och skolnämnden

§ 104

Dnr 2016-000387 631

Riktlinjer för tillsyn och annan myndighetsutövning av
fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet
i Norrtälje kommun
Beslut
Dokumentet ”Riktlinjer för tillsyn och annan myndighetsutövning av de
verksamheter som barn- och skolnämnden godkänner samt beviljar rätt till
bidrag för” beslutat av barn- och skolnämnden den 22 oktober 2012, upphör
att gälla och ersätts med det nya dokumentet ”Riktlinjer för tillsyn och annan
myndighetsutövning av fristående förskolor och annan pedagogisk
verksamhet i Norrtälje kommun”.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden beslutade den 22 oktober 2012 om riktlinjer för
tillsyn och annan myndighetsutövning av de verksamheter som barn- och
skolnämnden godkänner samt beviljar rätt till bidrag för.
Barn- och utbildningskontoret har upprättat förslag till nya riktlinjer. De nya
riktlinjerna medger en större flexibilitet i hur tillsynen ska utövas. Beslut om
den årliga tillsynen fattas dock även fortsättningsvis av barn- och skolnämnden i en tillsynsplan som antas inför varje nytt verksamhetsår.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-11-21 § 52
Tjänsteutlåtande 2016-11-02 inklusive förslag till riktlinjer för tillsyn och
annan myndighetsutövning av fristående förskolor och annan pedagogisk
verksamhet i Norrtälje kommun.
Beslutet ska skickas till
Utbildningsinspektör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-12-05
Barn- och skolnämnden

§ 105

Dnr 2016-000359 631

Tillsynsplan för fristående förskolor 2017
Beslut
1. Barn- och skolnämnden antar barn- och utbildningskontorets förslag
till plan för tillsyn i de fristående förskolorna 2017.
2. Barn- och skolnämnden uppdrar åt barn- och utbildningskontoret att i
plan för tillsyn 2018 lämna förslag på en mer omfattande tillsyn av de
fristående förskolorna.
Sammanfattning av ärendet
Norrtälje kommun genom barn- och skolnämnden har tillsyn över fristående
förskolor vars huvudman kommunen har godkänt enligt skollagen
(2010:800) 2 kap. 5 §.
Barn- och skolnämnden antar årligen en plan över den tillsyn som ska
genomföras kommande verksamhetsår. Tillsynen för de fristående
förskolorna kommer under 2017 att utföras som en regelbunden tillsyn av sju
fristående huvudmän. Tillsynsperioden omfattar tiden 1 januari – 30 juni.
En kvalitetsgranskning kommer att genomföras hos fem fristående
huvudmän, och i fem kommunala förskolor utifrån projektet ”Tusen färgerspråk, interkulturalitet och normmedvetenhet”. Kvalitetsgranskningen
genomförs under perioden 1 januari – 30 oktober.
I övrigt kommer riktad tillsyn att genomföras om det kommer till
kommunens kännedom att det råder missförhållanden på en förskola.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-11-21 § 53
Tjänsteutlåtande 2016-11-14
Beslutet ska skickas till
Utbildningsinspektör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-12-05
Barn- och skolnämnden

§ 106

Dnr 2016-000360 632

Tillsynsplan för pedagogisk omsorg 2017
Beslut
Barn- och skolnämnden godkänner plan för tillsyn i fristående pedagogisk
omsorg 2017.
Sammanfattning av ärendet
Norrtälje kommun genom barn- och skolnämnden har tillsyn över
pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till
bidrag enligt skollagen (2010:800) 25 kap. 10 §.
Barn- och skolnämnden antar årligen en plan över den tillsyn som ska
genomföras kommande verksamhetsår.
Tillsynen för de fristående pedagogisk omsorg kommer under 2017 att
utföras som en regelbunden tillsyn av tre fristående huvudmän.
Tillsynsperioden omfattar tiden 1 augusti – 30 september.
I övrigt kommer det att genomföras riktad tillsyn om det kommer till
kommunens kännedom att det råder missförhållanden av olika slag i en
pedagogisk omsorg.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-11-21 § 54
Tjänsteutlåtande 2016-11-10
Beslutet ska skickas till
Utbildningsinspektör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-12-05
Barn- och skolnämnden

§ 107

Dnr 2015-000040 624

Uppföljning av ny organisation för elevhälsan från
läsåret 2015/16
Beslut
Ärendet utgår och behandlas vid ett senare möte 2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-12-05
Barn- och skolnämnden

§ 108

Dnr 2016-000185 600

Internkontrollplan för barn- och skolnämnden 2016,
uppföljning av nämndens beslut
Beslut
Barn- och skolnämnden godkänner uppföljningen av nämndens beslut under
perioden maj-oktober 2016.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden beslutade 2013-12-16 § 115 att uppföljning av
nämndens beslut ska lämnas vid nämndens sammanträden i maj och
december.
Uppföljningen avser beslut fattade av barn- och skolnämnden under perioden
maj–oktober 2016. Uppföljningen avser även uppdrag från barn- och skolnämnden till barn- och utbildningskontoret, och uppdrag från kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen till barn- och skolnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2016-11-28
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ordförande Olle Jansson (S) föreslår att barn- och skolnämnden godkänner
uppföljningen av nämndens beslut under perioden maj-oktober 2016.
Beslutsgång

Ordförande frågar om barn- och skolnämnden kan besluta enligt förslaget,
och finner att nämnden säger ja.
Beslutet ska skickas till
Nämndsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2016-12-05
Barn- och skolnämnden

§ 109

Dnr 2016-000001 002

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Barn- och skolnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för
perioden 1 oktober – 25 november 2016.
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 2016-11-28

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-12-05
Barn- och skolnämnden

§ 110

Dnr 2016-000011 610

Redovisning av inkomna klagomål och
anmälningsärenden
Beslut
Barn- och skolnämnden godkänner redovisningen av inkomna klagomål och
anmälningsärenden under perioden oktober 2016.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningskontoret sammanställer och redovisar för barn- och
skolnämnden inkomna klagomål mot utbildningen, inkomna anmälningar om
kränkande behandling, samt anmälningar om olovlig frånvaro från
utbildningen.
Enligt skollagen ska varje huvudman för utbildning 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.
Vidare gäller att en lärare, eller annan personal som får kännedom om att en
elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med
verksamheten skyldig att anmäla detta till rektorn som är skyldig att anmäla
detta vidare till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt
utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna, och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra
kränkande behandling i framtiden.
Beslutsunderlag
Förteckning över inkomna klagomål och anmälningar 2016-11-28

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

§ 111

Dnr 2016-000012 610

Meddelanden till barn- och skolnämnden
Beslut
Barn- och skolnämnden tar del av förteckningen, och lägger den till
handlingarna.
Beslutsunderlag
Förteckning över meddelanden 2016-11-28

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

§ 112

Dnr 22841

Rapporter från arbetsutskottet, presidiet och
ordförande
Beslutande sammanträde
Inga rapporter lämnas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 113

Dnr 22842

Rapporter från politikerbesök på enheterna
Beslutande sammanträde
Inga rapporter lämnas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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