SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-05-03

Barn- och skolnämnden

Plats och tid

Norrtäljesalen fredagen den 3 maj 2019 kl. 13-14.30
Ledamöter:
Robert Beronius (L) (ordf)
Linda Hiort af Ornäs (M)
Kenneth Hagström (M)
Janet Gudmunds Burström (M)
Camilla Modenius (M), tj ersättare
Christina Frisk (L)
Henrik Eriksson (C),
Jacob Christman (C), tj ersättare
Margareta Lundgren (S)
Conny Andersson (S)
Margareta Sundström (S)
Anton Spåre (S), tj ersättare
Tina Sandberg (SD)
Sune Rehnberg (SD)
Christina Hamnö (V)
Robert Johansson (ROOP)

Ersättare:
Emma Wicksell (M)
Nina Jones (M)
Linda Lundeborg (KD)
Mona Hammad (S)
Margit Hedin Livstedt (S)
Lenneke Sundblom (S)
Bo Jirsjö (SD
Lars Dalquist Öhlén (V)
Andreas Hagstedt (MP)

Övriga närvarande

Eva Wetterstrand, Förvaltningsdirektör
Agneta Brus, enhetschef ekonomi och juridik, (§38-§41, § 52)
Helen Osbeck, verksamhetschef förskolan
Niclas Gustafsson, bitr verksamhetschef grundskolan, (§38-§41, § 52)
Gun Tidestav, Hr-ansvarig, (§38-§39, § 52)
Leif Lybeck, tf ekonomichef (§38-§41, § 52)
Ulla Wredle, kvalitetsutvecklare (§38-§39, § 52)
Erik Lundin, Nämndsekreterare

Justeringens plats och tid

2019-05-08, Barn- och utbildningskontoret

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

§§38-52

Erik Lundin

Ordförande
Robert Beronius

Justerande
Margareta Lundgren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-03

Datum då anslaget sätts upp

Datum för anslags nedtagande

2019-05-09

2019-05-31

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift
Erik Lundin

Justerandes sign
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Ärendelista
§38

Val av justerare och tid för justering

§39

Ändringar i föredragningslistan

§40

Delårsrapport 1, 2019 för barn- och skolnämnden

§41

Uppföljning av internkontrollplan för barn- och skolnämnden 2019

§42
§43

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser (EMI)
läsåret 2017/2018
Införande av vikariepool i Norrtälje kommuns förskoleverksamheter

§44

Godkännande av gallringsframställan för barn- och skolnämnden

§45

Kontaktpolitikerorganisation för barn- och skolnämnden 2019-2021

§46

Revidering av barn- och skolnämndens delegationsordning

§47

Anmälan av delegationsbeslut till Barn- och skolnämnden

§48

Redovisning av inkomna klagomål och anmälningsärenden

§49

Meddelanden till barn- och skolnämnden

§50

Rapporter från arbetsutskottet presidiet och ordförande

§51

Rapporter från politikerbesök på enheterna

§52

Information från förvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

§38

Val av justerare och tid för justering
Beslut
1. Margareta Lundgren utsågs att justera dagens protokoll.
2. Protokollet justeras 2019-05-08

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

§39

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
Ordförande Robert Beronius (L) frågar nämnden om de kan godkänna att nedan uppdrag lämnade
av Robert Beronius kan lämnas till barn- och utbildningskontoret för vidare beredning och senare
behandling i barn- och skolnämnden och får svaret ja:
1

Upprätta förslag på hur kommunen skulle kunna mäta förädlingsvärde i syfte att
förbättra förutsättningarna för uppföljning av kunskapsresultat och måluppfyllelse,
samt komma med en rekommendation om detta skulle kunna vara lämpligt att använda
som ett mål i kommande verksamhetsplan.

2

Lämna förslag på långsiktiga och tydliga kriterier som skulle kunna tillämpas för när
förvaltningen ska initiera förslag till nedläggning av skolor.

3

Upprätta förslag till ett förväntansdokument mellan skola, elever och föräldrar

4

Utreda hur ett aktivt skolval skulle kunna utformas samt utreda möjligheten och
förutsättningarna för att införa ett gemensamt valsystem som är öppet för såväl
kommunala som fristående skolor.

5

Utreda möjligheten att erbjuda lärarbostäder för att öka kommunens attraktivitet som
arbetsgivare samt lämna en rekommendation om detta är lämpligt .

6

Upprätta tjänsteutlåtande om att medge öppna sammanträden.

7

Skapa förbättringsåtgärder utifrån undersökningen ”Våga visa”, framförallt inom
trygghet, trivsel och förtroende, med syfte att förbättra resultaten. Åtgärderna ska
redovisas för nämnden.

Uppdragen med motiveringar i sin helhet bifogas sist i detta protokoll
Barn- och skolnämnden beslutar att paragrafen § 52 ”Information från förvaltningen” flyttas upp i
dagordningen och behandlas som ärende tre.
I övrigt fastställer Barn- och skolnämnden föredragningslistan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§40

Dnr BSN 2019-241

Delårsrapport 1, 2019 för barn- och skolnämnden
Beslut
Barn- och skolnämnden återremitterar ”Delårsrapport 1, 2019 för barn- och skolnämnden” tills
nämndens sammanträde 2019-05-27 med följande motiveringar/uppdrag:
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11

12
13

Vidta och redovisa åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans för 2019.
Komplettera med prognoser för om verksamhetsmålen kommer att uppnås eller inte.
Komplettera med utfall för 2018 vad gäller andelen elever som deltar i musik- eller
kulturskolan.
Komplettera med utfall för 2018 vad gäller frånvaron i skolan och redogöra för hur detta mått
mäts.
Ändra utfall jan-mars till prognos för 2019 vad gäller målvärdena för kommunens som
arbetsgivare.
Redogöra för vilka resultat som har uppnåtts eller som kommer uppnås under 2019 vad gäller
hållbarhetsarbetet.
Göra rättelse av sifferuppgifterna vad avser musikskolan/kulturskolan (sida 13) och lämna en
redogörelse för varför intäkterna beräknas minska så drastiskt.
Ändra utfall jan-mars till prognos för 2019 vad gäller antal barn i förskoleverksamhet,
fritidshem, förskoleklass och grundskola, samt antal elever i grundsärskolan (tabeller på sida
14-15).
Verksamhetsidén ändras så att det överensstämmer med verksamhetsplanen om att
”Norrtälje kommun ska sträva efter att bli en av Sveriges bästa skolkommuner inom sin
kommungrupp”.
Tillse att verksamhetsplanen läggs ut på intranätet och skickas ut till nämndsledamöterna.
God ekonomisk hushållning ska kompletteras med skolan effektivitetstal i SKL:s öppna
jämförelser enligt ”Mål & budget”, förutsatt att detta mått fortfarande tas fram av SKL. Finns
inte längre detta mått ska det redovisas för nämnden att måttet är obsolet.
Redovisa vilka statsbidrag som sökts och erhållits och vilka belopp dessa uppgår till.
Kvalitetssäkra uppgifter angående elever som känner sig trygga i skolan (sida 8) och redovisa
hur måttet mäts, till exempel om ange att uppgifterna hämtas från Våga Visa om det är från
denna enkät uppgifterna hämtas.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningskontoret har upprättat delårsrapport 1 per mars 2019, i enlighet med fastställda
tidplaner, mallar och anvisningar enligt kommunens styrmodell. I rapporten redovisas uppföljning av
mål för god ekonomisk hushållning, verksamhetsmål och ekonomiskt resultat.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutande sammanträde
Reservationer & protokollsanteckningar
Andreas Hagstedt (MP) inkommer med följande protokollsanteckning:
”Då Miljöpartiet inte har en ordinarie ledamot i nämnden har vi inte möjlighet att yrka bifall till
återremisser. Med denna protokollsanteckning vill vi visa att vi stödjer förslaget till återremiss i
ovanstående ärende.”
Yrkanden
Ordförande Robert Beronius (L) yrkar att ärendet återremitteras till barn- och skolnämndens
sammanträde 2019-05-27 med följande motiveringar/uppdrag:

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11

12
13

Justerandes sign

Vidta och redovisa åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans för 2019.
Komplettera med prognoser för om verksamhetsmålen kommer att uppnås eller inte.
Komplettera med utfall för 2018 vad gäller andelen elever som deltar i musik- eller
kulturskolan.
Komplettera med utfall för 2018 vad gäller frånvaron i skolan och redogöra för hur detta mått
mäts.
Ändra utfall jan-mars till prognos för 2019 vad gäller målvärdena för kommunens som
arbetsgivare.
Redogöra för vilka resultat som har uppnåtts eller som kommer uppnås under 2019 vad gäller
hållbarhetsarbetet.
Göra rättelse av sifferuppgifterna vad avser musikskolan/kulturskolan (sida 13) och lämna en
redogörelse för varför intäkterna beräknas minska så drastiskt.
Ändra utfall jan-mars till prognos för 2019 vad gäller antal barn i förskoleverksamhet,
fritidshem, förskoleklass och grundskola, samt antal elever i grundsärskolan (tabeller på sida
14-15).
Verksamhetsidén ändras så att det överensstämmer med verksamhetsplanen om att
”Norrtälje kommun ska sträva efter att bli en av Sveriges bästa skolkommuner inom sin
kommungrupp”.
Tillse att verksamhetsplanen läggs ut på intranätet och skickas ut till nämndsledamöterna.
God ekonomisk hushållning ska kompletteras med skolan effektivitetstal i SKL:s öppna
jämförelser enligt ”Mål & budget”, förutsatt att detta mått fortfarande tas fram av SKL. Finns
inte längre detta mått ska det redovisas för nämnden att måttet är obsolet.
Redovisa vilka statsbidrag som sökts och erhållits och vilka belopp dessa uppgår till.
Kvalitetssäkra uppgifter angående elever som känner sig trygga i skolan (sida 8) och redovisa
hur måttet mäts, till exempel om ange att uppgifterna hämtas från Våga Visa om det är från
denna enkät uppgifterna hämtas.

Utdragsbestyrkande
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Margareta Lundgren (S) yrkar bifall till Robert Beronius (L) förslag
Christina Hamnö (V) yrkar bifall till Robert Beronius (L) förslag
Robert Johansson (ROOP) yrkar bifall till Robert Beronius (L) förslag

Beslutsgång
Ordförande Robert Beronius (L) frågar barn- och skolnämnden om de kan besluta enligt eget
återremissyrkande och får svaret ja

Beslutsunderlag
Tjut delår 1 BSN
Delårsrapport 1 BSN_rev190417

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Controller barn- och utbildningskontoret
Kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§41

Dnr BSN 2019-242

Uppföljning av internkontrollplan för barn- och skolnämnden 2019
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar att godkänna internkontrollrapport per mars och lämnar över den till
kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Internkontrollrapporten per mars redovisar inga stora avvikelser inom de områden som granskats
under perioden. De avvikelser som framkommit under området efterlevnad av representationspolicyn
återkopplas till verksamheten.

Beslutsunderlag
Tjut Uppföljning internkontrollplan BSN mars
Internkontrollrapport 2019 2019-04-08 141545
Arbetsutskottets protokoll § 20 2019-04-17

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§42

Dnr BSN 2018-100

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser (EMI)
läsåret 2017/2018
Beslut
Barn- och skolnämnden tar del av redovisningen och godkänner patientsäkerhetsberättelsen för
elevhälsans medicinska insats läsåret 2017/2018

Sammanfattning av ärendet
Barn-och skolnämnden beslutade den 30 mars 2015 att den medicinska och psykologiska delen av
elevhälsan ska bedrivas i egen regi från och med den 1 augusti 2015. Verksamheten utgör hälsooch sjukvårdsverksamhet enligt hälso-och sjukvårdslagen (1982:763).
Lagen om patientsäkerhet som infördes den 1 januari 2011 innebär ökade krav på vårdgivaren att
bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete för att minimera och förebygga vårdskador inom
verksamheten.
Patientsäkerhetsberättelsen för 2017/2018 redovisar vilka åtgärder som vidtagits för att öka
patientsäkerheten, samt vilka resultat som uppnåtts.

Beslutsunderlag
Tjut Patientsäkerhetsberättelse BSN
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser i Norrtälje kommun 2017-2018
Arbetsutskottets protokoll § 22 2019-04-17

Beslutet ska skickas till
Enhetschef för elevhälsans medicinska insats
Verksamhetschef för den centrala elevhälsan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§43

Dnr BSN 2019-299

Införande av vikariepool i Norrtälje kommuns förskoleverksamheter
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar att starta upp vikariepool för försörjning av vikarier inom den
kommunala förskolan och måltidsverksamhet.

Sammanfattning av ärendet
En personalpool behöver inrättas för att möta behovet av barnskötare på kort och lång sikt inom
Norrtälje kommun förskoleverksamhet. Det råder en stor brist på personal inom flera sektorer i den
kommunala utbildningsverksamheten. BoU föreslår inrättandet av en vikariepool för att lösa detta för
förskolan, men även för förvaltningens måltidsverksamhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande vikariepool

Beslutet ska skickas till
Verksamhetschef förskolan
Förskolechefer
Chef för måltidsverksamheten
HR-ansvarig

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§44

Dnr BSN 2019-236

Godkännande av gallringsframställan för barn- och skolnämnden
Beslut
Barn- och Skolnämnden antar bilagd gallringsframställan och uppdra åt Barn- och
utbildningskontoret att genomföra gallring enligt bilagd gallringsframställan.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden ska fatta besluta avseende gallringsframställan för verksamhetens diarier
inför kommande införande av E-arkiv.
Norrtälje Kommun genomgår en omvandling från traditionell arkivhållning till E-arkiv. Detta innebär
att det kommer finnas en central plats för avställning av arkivhandlingar som kan hanterat mycket
mer information än vad ett traditionellt arkiv har möjlighet att göra. Under hösten 2018 infördes
dessutom ärendehanteringssystemet Platina hos Barn- och Utbildningskontoret. Platina innehåller,
förutom nya ärenden, migrerade sådana från tidigare ärendehanteringssystem Ciceron.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Gallringsframställan.
Bilaga 1 Gallringsframställan information digitala system
Bilaga 2 samrådsutlåtande Stadsarkivet 2019-04-05
Arbetsutskottets protokoll § 23 2019-04-17

Beslutet ska skickas till
Norrtälje Kommuns Stadsarkiv
Kommunstyrelsekontoret
Registrator Barn- och Utbildningskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 13 / 24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-05-03

Barn- och skolnämnden

§45

Dnr BSN 2019-228

Kontaktpolitikerorganisation för barn- och skolnämnden 2019-2021
Beslut
Barn- och skolnämnden antar barn- och utbildningskontorets förslag till organisation för
politikerbesök i verksamheten

Sammanfattning av ärendet
I Norrtälje kommuns skolutvecklingsprogram framhålls vikten av att förtroendevalda, tjänstemän,
skolledare och pedagoger har en gemensam syn på mål, inriktning och uppdrag för att kommunens
skolverksamhet ska bli framgångsrik. Vidare krävs att det på alla nivåer i organisationen finns god
kommunikation och ömsesidigt förtroende, till exempel genom forum för dialog och samarbete.
Genom att formalisera samverkan mellan de förtroendevalda och förskole- och skol-enheterna kan
förståelsen för och kunskapen om varandras roller och uppdrag öka, vilket ger goda förutsättningar
för helhetsperspektivet om utvecklingen av utbildnings-verksamheten i kommunen.

Beslutsunderlag
Tjut kontaktpolitikerorganisation.
Arbetsutskottets protokoll § 24 2019-04-17

Beslutet ska skickas till
VC Förskola
VC Grundskola

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§46

Dnr BSN 2019-305

Revidering av barn- och skolnämndens delegationsordning
Beslut
1. Barn- och skolnämnden reviderar punkt B10 i nämndens delegationsordning avseende
ansökan om statsbidrag så att beslut fattas av barn- och skolnämndens arbetsutskott.
2. Ovanstående gäller inte statsbidrag från Migrationsverket avseende utbildningskostnader för
barn och elever i förskola och skola.

Sammanfattning av ärendet
Barn och skolnämnden har delegerat beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande samt till
förvaltningsdirektören med stöd av bestämmelserna i kommunallagen.
Beslut om statsbidrag har i den senast antagna delegationsordningen överlåtits till
förvaltningsdirektören. Barn- och skolnämndens arbetsutskott beslutade vid mötet den 17 april att
uppdra åt barn- och utbildningskontoret att via ett ärende i barn- och skolnämnden föreslå barn- och
skolnämnden att ändra delegationsordningen till att barn- och skolnämndens arbetsutskott beslutar
om vilka statsbidrag som ska sökas.

Beslutsunderlag
Revidering av barn- och skolnämndens delegationsordning

Beslutet ska skickas till
Registrator

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§47

Dnr BSN 2019-30

Anmälan av delegationsbeslut till Barn- och skolnämnden
Beslut
Barn- och skolnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för perioden 2019-01-25 –
2019-04-25

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
Delegationsbeslut 190125-190425

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§48

Dnr BSN 2019-31

Redovisning av inkomna klagomål och anmälningsärenden
Beslut
Barn- och skolnämnden tar del av redovisningen av inkomna klagomål och anmälningsärenden
under perioden mars 2019.

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 före-kommande fall vidta de
åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Beslutsunderlag
Redovisning av inkomna klagomål och synpunkter samt anmälningsärenden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§49

Dnr BSN 2019-32

Meddelanden till barn- och skolnämnden
Beslut
Barn- och skolnämnden tar del av förteckningen.

Beslutsunderlag
Meddelanden BSN 190503

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§50

Rapporter från arbetsutskottet presidiet och ordförande
Ordförande Robert Beronius (L) informerar om invigningen av elevhälsans nya lokaler den 9
maj och om kommande presidieberedning den 3 maj.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§51

Rapporter från politikerbesök på enheterna
Inga rapporter föreligger.

Beslutet ska skickas till

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§52

Dnr BSN 2019-84

Information från förvaltningen
Följande rapporter lämnas
Ulla Wredle, kvalitetsutvecklare på barn- och utbildningskontoret redogör för enkätresultaten för
Våga visa enkäten 2019.
Nämndsekreterare Erik Lundin informerar om kommande utbildning för ledamöter i barn- och
skolnämnden den 17 juni.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bilaga 1
Uppdrag till barn- och skolnämnden den 3 maj
Barn- och skolnämnden ger barn- och utbildningskontoret i uppdrag att:

1

Upprätta förslag på hur kommunen skulle kunna mäta förädlingsvärde i syfte att förbättra
förutsättningarna för uppföljning av kunskapsresultat och måluppfyllelse, samt komma med en
rekommendation om detta skulle kunna vara lämpligt att använda som ett mål i kommande
verksamhetsplan.
Motivering: Betyg är idag det viktigaste redskapet för att visa vad en skolelev kan, men det
saknas redskap för att visa hur skolan och lärare bidrar till att förändra elevernas prestation
över tid. Länder som Norge, England och USA mäter systematiskt förädlingsvärden inom
skolsystemet. Likaså arbetar Internationella Engelska Skolan och Academedia med
progressionsmätning av elever och skolors resultat som ett komplement till den övriga
utvärderingen. Ett sätt att mäta förädlingsvärdet är till exempel att jämföra betyg i årskurs 9
med resultaten för samma population i årskurs 7.
När skolresultat jämförs från år till år jämförs olika populationer. Det är exempelvis inte
samma elever som går ut nian varje år, utan olika elever. På längre sikt går det att utläsa
trender, men det blir ofta missvisande att jämföra skolresultat mellan två olika år, eftersom
resultaten avser olika populationer. Även ur denna aspekt skulle det därför kunna vara
motiverat med att mäta det så kallade förädlingsvärdet.

2

Lämna förslag på långsiktiga och tydliga kriterier som skulle kunna tillämpas för när förvaltningen
ska initiera förslag till nedläggning av skolor.
Motivering: Alla förstår att det rimligen finns en nedre gräns för hur liten en förskola en skola kan vara,
liksom det är givet att en skola inte kan bedrivas utan lärare. Samtidigt är skolnedläggningar av
förståeliga skäl sällan särskilt populära, särskilt när det kommer som chockbesked utan förvarning till
de skolor och bygder som berörs. Ett sätt att slippa att ett nedläggningsbeslut kommer som en
obehaglig överraskning är att upprätta transparanta kriterier för när detta kan komma att bli aktuellt
och sedan kommunicera dessa kriterier till medborgarna och i god tid flagga för att kriterierna
uppfylls. Vilka dessa kriterier ska vara behöver utredas av förvaltningen, men det skulle till exempel
kunna utformas som så att om en skola under två år i rad har färre än 100 elever och under denna tid
dessutom helt saknar behöriga lärare eller att mer än 40 procent av eleverna inom skolans
upptagningsområde väljer en annan skola, så ska antagningen till skolan stoppas och ärende om
nedläggning tas upp till beslut i nämnden.

3

Upprätta förslag till ett förväntansdokument mellan skola, elever och föräldrar
Motivering: Många rektorer och lärare känner en allt större press från föräldrar som vill lägga
sig i sina barns undervisning och i vissa fall rent av uppträder hotfullt för att påverka betyg
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eller få andra fördelar för sina barn. Antalet anmälningar till Arbetsmiljöverket om våld i
skolan har mer än fördubblats på fem år.
Samtidigt finns det på den andra ytterkanten föräldrar som engagerar sig för lite i sina barns
skolgång och inte tar tillräckligt stort ansvar för att lämna sina barn till skolan i utbildningsbart
skick. Barn kan komma trötta och hungriga till skolan.
Det här är två bilder som går emot varandra och även om det handlar om ytterligheter
handlar det många gånger om oklarheter kring rollfördelning och ansvar, vilket skapar
otydlighet och frustration.
Därför vill vi nu lyfta frågan om att ta fram ett förväntansdokument där det tydliggörs vilka
förväntningar som ställs både på föräldrar, skola och elever. Av förväntansdokumentet ska
framgå hur en god samverkan mellan föräldrar och skola ska säkerställas.
Tanken är inte att förväntansdokumentet ska reglera exakt vad som ska ske på skolorna,
utan att det ska fungera som en slags mall för hur det kan formuleras, som varje skola kan
ha som grund för att arbeta vidare med.

4

Utreda hur ett aktivt skolval skulle kunna utformas samt utreda möjligheten och förutsättningarna
för att införa ett gemensamt valsystem som är öppet för såväl kommunala som fristående skolor.
Motivering: Norrtälje kommuns skolor ska ge alla barn en god utbildning och förutsättningar att
uppfylla sina framtidsdrömmar. Förutsatt att alla föräldrar gör ett aktivt skolval för sina barn kan ett
fritt skolval öka kvaliteten i skolan och minska segregationen, eftersom eleverna annars placeras på
närmaste skola. Därmed riskerar bostadssegration även leda till skolsegregation. Vidare, när en elev
ges plats på en skola inom ett visst upptagningsområde utan att behöva göra ett aktivt val innebär
detta att ett positivt myndighetsbeslut meddelas, som inte kan återkallas. Detta riskerar stå i strid mot
den relativa närhetsprincipen.
För att ett aktivt skolval ska vara meningsfullt bör ett gemensamt valsystem upprättas som omfattar
samtliga kommunala skolor och merparten av de platser som står till förfogande hos fristående skolor
inom kommunen. Förvaltningen ska därför utreda hur detta skulle kunna genomföras och undersöka
intresset hos de fristående skolorna att ingå i ett sådant valsystem.

5

Utreda möjligheten att erbjuda lärarbostäder för att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare
samt lämna en rekommendation om detta är lämpligt
Motivering: Svårighet i att hitta en bostad kan försvåra möjligheten att rekrytera lärare.
För att ytterligare förbättra attraktiviteten att bli lärare i Norrtälje kommun skulle lärarbostäder
kunna erbjudas som en del i anställningskontraktet. Detta skulle kunna öka viljan till
anställning i kommunen. Förvaltningen ges därför i uppdrag att utreda hur detta skulle kunna
genomföras och göra en uppskattning av om detta skulle kunna göra det lättare att rekrytera
lärare till Norrtälje kommun.

6
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Upprätta tjänsteutlåtande om att medge öppna sammanträden
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Motivering: Vår demokrati bygger på insyn och tillgänglighet. Den kan bara utvecklas om
medborgarna känner sig delaktiga i de beslut som fattas. För att vår verksamhet bättre ska
svara upp till detta behöver politiska sammanträden ske som öppna sammanträden, vilka
allmänheten har möjlighet att besöka och lyssna på. Därför bör barn- och skolnämnden
föreslå att kommunfullmäktige medger att barn- och skolnämndens sammanträden blir
offentliga på samma sätt som skett i val- och demokratinämnden.
7
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Skapa förbättringsåtgärder utifrån undersökningen ”Våga visa”, framförallt inom trygghet, trivsel
och förtroende, med syfte att förbättra resultaten. Åtgärderna ska redovisas för nämnden.
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