SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-11

Barn- och skolnämnden

Plats och tid

Lokal Bullerbyn, Norrtälje Vuxenutbildning, Astrid Lindgrens gata 2
måndagen den 11 maj 2020 kl. 15-17.10
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Leif Lybeck, tf Controllerchef, §33-§37
Agneta Brus Kanslichef
Ulla Wredle, kvalitetsutvecklare, §53
Erik Lundin, nämndsekreterare
Deltagare på distans
Janet Gudmunds Burström (M)
Henrik Eriksson (C)
Margareta Sundström (S)
Christina Hamnö (V)
Camilla Modenius (M)
Lilja Olander (C)
Martin André (L)
Linda Lundeborg (KD)
Margit Hedin Livstedt (S)
Lenneke Sundblom (S)
Bo Jirsjö (SD)
Andreas Hagstedt (MP)
Johan Kant, verksamhetschef grundskola §33-§50
Helen Osbeck, verksamhetschef förskola
Margita Jeminen, Controller, §33-§52
Ewa Poznanska, Controller
Fredrik Lidby, Pol sek ROOP, §33-§43
Erik Carenholm, Pol sek S

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 1 / 30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-11

Barn- och skolnämnden

Barn- och utbildningskontoret, 2020-05-13

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

§§33-53

Erik Lundin
Ordförande
Robert Beronius
Justerande
Margareta Lundgren
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Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2020-05-11

Datum då anslaget sätts upp

2020-05-14

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Datum för anslags nedtagande

2020-06-05

Underskrift
Erik Lundin
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Ärendelista
§33

Val av justerare och tid för justering

§34

Ändringar i föredragningslistan

§35

Medlyssning på distans

§36

Delårsrapport 1, 2020 för barn- och skolnämnden,

§37

Uppföljning av Internkontrollplan för barn- och skolnämnden 2020

§38

§45

Redovisning av Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom
förskolan 2019
Svar på föreläggande från Skolinspektionen gällande tillsyn av
förskoleverksamheten i Norrtälje kommun
Svar på föreläggande från Skolinspektionen gällande tillsyn av
förskoleklass- och grundskoleverksamhet i Norrtälje kommun
Svar på föreläggande från Skolinspektionen gällande tillsyn av
grundsärskoleverksamheten i Norrtälje kommun
Svar på föreläggande från Skolinspektionen gällande tillsyn av
fritidshemsverksamheten i Norrtälje kommun
Organisation av undervisningen för elever i årskurs 4-6 vid Frötuna
skola, återremitterat 2020-03-16
Inrättande av kommunal omsorg under tid då förskola eller fritidshem
inte erbjuds.
Namngivning - Förskolan Linden

§46

Motion från Miljöpartiet gällande utvecklingsprogram för fritidshemmen

§47

Revidering av barn- och skolnämndens delegationsordning

§48

Anmälan av delegationsbeslut till barn- och skolnämnden

§49

Meddelanden till barn- och skolnämnden

§50

Redovisning av inkomna klagomål och anmälningsärenden

§51

Rapporter från arbetsutskottet presidiet och ordförande

§52

Rapporter från politikerbesök på enheterna

§53

Information från förvaltningen. A). Organisation. B). Ekonomi. C).
Resultat från Våga visa-enkäten och Skolinspektionens enkät

§39
§40
§41
§42
§43
§44
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§33

Val av justerare och tid för justering
Beslut
1. Margareta Lundgren utsågs att justera dagens protokoll.
2. Protokollet justeras 2020-05-13.
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§34

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
Barn- och skolnämnden fastställer föredragningslistan.
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§35

Dnr BSN 2020-375

Medlyssning på distans
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar om medlyssning på distans för ordinarie ledamöter och ersättare
samt att berörda tjänstepersoner ska kunna informera på distans.
Såväl ledamot som ersättare som deltar på distans har yttranderätt men inte beslutsrätt

Beslutsunderlag
Överenskommelse om bemanning av nämnder i Norrtälje kommun under SARS

Beslutet ska skickas till
Registrator

Justerandes sign
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§36

Dnr BSN 2020-382

Delårsrapport 1, 2020 för barn- och skolnämnden,
Beslut
1.Barn- och skolnämnden godkänner delårsrapport per mars 2020, och överlämnar den till
kommunstyrelsen.
2.Barn- och skolnämnden ger barn- och utbildningskontoret i uppdrag att till barn- och skolnämndens
sammanträde i juni redovisa förslag för en budget i balans.
3. Beslut om tillsvidareanställningar fram till nästa nämndsammanträde 2020-06-15 bara får fattas av
förvaltningsdirektören.
4. Beslut om visstidsanställningar överstigande två veckor fram till nästa nämndsammanträde 202006-15 ska fattas av respektive verksamhetschef för förskolan respektive grundskolan.

Reservationer & protokollsanteckningar
Margareta Lundgren (S) inkommer med en protokollsanteckning som redovisas sist i denna paragraf.

Sammanfattning av ärendet
Nämnden redogör för aktuellt läge avseende ekonomi, verksamhet och Coronapandemins påverkan
på nämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande BSN Delår 1 Mars, 200424
Delårsrapport BSN Mars 2020 version 200424

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Robert Beronius (L) yrkar att beslut om tillsvidareanställningar fram till nästa nämndsammanträde
bara får fattas av förvaltningsdirektören samt att beslut om visstidsanställningar överstigande två
veckor fram till nästa nämndsammanträde ska fattas av respektive verksamhetschef för förskolan
respektive grundskolan läggs in som beslutssats 3 och 4.
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Beslutsgång
Ordförande Robert Beronius (L) frågar barn- och skolnämnden om de kan besluta enligt
arbetsutskottets förslag med egna tilläggsyrkanden och får svaret ja.

Protokollsanteckning från Socialdemokraterna inkommen via Margareta Lundgren
Socialdemokraterna har en stor förståelse för att det är svårt att göra exakta prognoser kring hur den
pågående Coronapandemin kommer att påverka barn- och skolnämndens resultat för 2020. Vad som
däremot tydligt framgår av delårsrapporten är att det finns stora avvikelser som går att förutse redan
nu och som inte är Corona-relaterade. Framförallt gäller det en felbudgeterad volym av barn och elever
som går i privat verksamhet. Verksamhetsplanen som har tagits fram har en annan förväntad volym
än budgeten, och det faktiska utfallet skiljer sig i sin tur markant från både budget och
verksamhetsplan.
Skillnaden mellan budgetens volymberäkning och det faktiska utfallet är på 250 barn och elever. Det
innebär ett prognosticerat underskott på drygt 25 miljoner kronor för barn- och skolnämnden 2020. För
Socialdemokraterna är det viktigt att detta inte på något sätt får gå ut över skolverksamheten i form av
nedskärningar och effektiviseringskrav.
Under 2019 föll skolresultaten i Norrtälje kommun. Delårsprognosen för 2020 visar att eleverna i
kommunen inte förväntas uppnå målvärdet varken för det genomsnittliga meritvärdet, eller målvärdet
för antalet elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskravet i alla ämnen. Socialdemokraterna ser på den
fortsatt negativa trenden med stor oro, och vill se en bred politisk uppslutning kring att vända
skolresultaten.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Barn- och skolnämnden
Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Barn- och skolnämnden
Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen
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§37

Dnr BSN 2019-467

Uppföljning av Internkontrollplan för barn- och skolnämnden 2020
Beslut
Barn- och skolnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan per mars 2020.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden beslutade 2019-09-02 § 92 om internkontrollplan för 2020.
Återrapportering och uppföljning av internkontroll och åtgärder med anledning av genomförd
internkontroll sker i samband med månads- och delårsrapporter.
Barn- och utbildningskontoret har under perioden januari-mars 2020 utfört internkontroll inom de
internkontrollområden som fastställs av kommunfullmäktige i Mål & Budget :
 Informationssäkerhet (kontroll av behörighetstilldelning till verksamhetssysten)
 Professionellt och förtroendeskapande förhållningssätt (rutiner för skolpliktsbevakning)
 Ekonomiska processer och uppföljning av leverans i förhållande till beslut (kontroll av rutiner
för utbetalning av bidrag/peng till utförare av förskole- och skolverksamhet).

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande - Uppföljning av internkontrollplan 2020
Internkontrollrapport 2020-04-20 BSN

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§38

Dnr BSN 2019-37

Redovisning av Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom
förskolan 2019
Beslut
Barn och skolnämnden godkänner rapporten avseende Redovisning av statsbidrag
för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan 2019

Sammanfattning av ärendet
Statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan 2019. Syftet har varit att öka
Kompetensen kring systematiskt kvalitetsarbete och få en likvärdighet kring implementeringen av
läroplan för förskolan 2018 (Lpfö-18), som trädde i kraft första juli 2019. "Hur ska jag som
barnskötare / förskollärare göra för att bidra till att barnen får optimala förutsättningar för sin
utveckling och sitt lärande?" Det var en frågeställning som vi utgick ifrån. Metoden har varit att samla
både kommunala och fristående rektorer, förskollärare och barnskötare i olika forum.
En projektledare har genomfört nätverk utifrån undervisning i förskolan med 489 pedagoger från
kommunala och fristående förskolor.

Beslutsunderlag
Tjut kvalitetssäkrande åtgärder 2019
Slutrapport version SKA_2019_version 1.0

Beslutet ska skickas till
Verksamhetschef förskolan
Registrator
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§39

Dnr BSN 2019-23

Svar på föreläggande från Skolinspektionen gällande tillsyn av
förskoleverksamheten i Norrtälje kommun
Beslut
Barn-och skolnämnden besvarar Skolinspektionens föreläggande av Norrtälje kommuns
förskoleverksamhet med barn-och utbildningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 23 april 2020.

Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen genomförde en regelbunden tillsyn av Norrtälje kommuns förskoleverksamhet i juni
2019. Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Norrtälje kommun
att senast den 15 maj 2020 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister.
Skolinspektionens förelägganden gäller det systematiska kvalitetsarbetet samt förskolans
resursfördelning för att säkerställa en likvärdig utbildning.
Förvaltningens svar redovisas i dokumentet: Redovisningsformulär för vidtagna åtgärder med
anledning av påtalade brister i regelbunden tillsyn av skolhuvudmannen Norrtälje kommun 20192020. Dnr 31-SI 2019:278
Där framgår hur förvaltningen planerar och i vissa fall genomfört insatser för att åtgärda
huvudmannens brister.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande förskolan BSN, 200423
SVAR Fsk Norrtälje kommun
Arbetsplan Förskolan 2019-2020

Beslutet ska skickas till
Statens Skolinspektion

Justerandes sign
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§40

Dnr BSN 2019-24

Svar på föreläggande från Skolinspektionen gällande tillsyn av
förskoleklass- och grundskoleverksamhet i Norrtälje kommun
Beslut
Barn-och skolnämnden besvarar Skolinspektionens föreläggande av Norrtälje kommuns
förskoleklass och grundskoleverksamhet med barn-och utbildningskontorets tjänsteutlåtande daterat
den 23 april 2020 samt tilläggsbilaga avseende digital elevhälsa.

Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen genomförde en regelbunden tillsyn av Norrtälje kommuns grundskola i juni 2019.
Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Norrtälje kommun att
senast den 15 maj 2020 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister.
Skolinspektionens förelägganden gäller elevernas tillgång till elevhälsans kompetenser, det
systematiska kvalitetsarbetet samt arbetet mot kränkande behandling inom utbildningen.
Förvaltningens svar redovisas i dokumentet: Redovisningsformulär för vidtagna åtgärder med
anledning av påtalade brister i regelbunden tillsyn av skolhuvudmannen Norrtälje kommun 20192020. Dnr 31-SI 2019:279
Där framgår hur förvaltningen planerar och i vissa fall genomfört insatser för att åtgärda
huvudmannens brister.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande SI Gr,200423
SVAR Gr Norrtälje kommun

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Robert Beronius (L) yrkar att en text om barn- och utbildningskontorets satsning på digital elevhälsa
under Covid-19 pandemin biläggs ärendet.
Beslutsgång
Robert Beronius (L) frågar barn. och skolnämnden om de kan besluta enligt arbetsutskottets förslag
med eget tilläggsyrkande och får svaret ja.

Beslutet ska skickas till
Statens Skolinspektion
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§41

Dnr BSN 2019-25

Svar på föreläggande från Skolinspektionen gällande tillsyn av
grundsärskoleverksamheten i Norrtälje kommun
Beslut
Barn-och skolnämnden besvarar Skolinspektionens föreläggande av Norrtälje kommuns
grundsärskola med barn-och utbildningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 23 april 2020.

Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen genomförde en regelbunden tillsyn av Norrtälje kommuns grundsärskola i juni
2019. Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Norrtälje kommun
att senast den 15 maj 2020 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister.
Skolinspektionens förelägganden gäller elevernas tillgång till elevhälsans kompetenser, det
systematiska kvalitetsarbetet samt arbetet mot kränkande behandling inom utbildningen.
Förvaltningens svar redovisas i dokumentet: Redovisningsformulär för vidtagna åtgärder med
anledning av påtalade brister i regelbunden tillsyn av skolhuvudmannen Norrtälje kommun 20192020. Dnr 31-SI 2019:281
Där framgår hur förvaltningen planerar och i vissa fall genomfört insatser för att åtgärda
huvudmannens brister.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande SI GrS, 200423
SVAR GrS Norrtälje kommun

Beslutet ska skickas till
Statens Skolinspektion
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§42

Dnr BSN 2019-26

Svar på föreläggande från Skolinspektionen gällande tillsyn av
fritidshemsverksamheten i Norrtälje kommun
Beslut
Barn-och skolnämnden besvarar Skolinspektionens föreläggande av Norrtälje kommuns fritidshem
med barn-och utbildningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 23 april 2020.

Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen genomförde en regelbunden tillsyn av Norrtälje kommuns fritidshem i juni 2019.
Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Norrtälje kommun att
senast den 15 maj 2020 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister.
Skolinspektionens förelägganden gäller stimulerande undervisning i fritidshemmet, lämpliga storlekar
på elevgrupper och dess sammansättning samt det systematiska kvalitetsarbetet.
Förvaltningens svar redovisas i dokumentet: Redovisningsformulär för vidtagna åtgärder med
anledning av påtalade brister i regelbunden tillsyn av skolhuvudmannen Norrtälje kommun 20192020. Dnr 31-SI 2019:277
Där framgår hur förvaltningen planerar och i vissa fall genomfört insatser för att åtgärda
huvudmannens brister.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Svar till SI,fritids, 200423
SVAR Fh Norrtälje kommun

Beslutet ska skickas till
Statens Skolinspektion
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§43

Dnr BSN 2020-144

Organisation av undervisningen för elever i årskurs 4-6 vid Frötuna
skola, återremitterat 2020-03-16
Beslut
Barn- och skolnämnden avslår förslag om att Frötuna skolas elever i årskurs 4-6 ska få sin
undervisning i Rådmansö skolas lokaler.

Reservationer & protokollsanteckningar
Margareta Lundgren (S) och Conny Andersson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
Robert Beronius (L) inkommer med en protokollsanteckning som redovisas sist i denna paragraf.
Margareta Lundgren (S) inkommer med en protokollsanteckning som redovisas sist i denna paragraf.
Lars Dahlquist Öhlén (V) inkommer med en protokollsanteckning som redovisas sist i denna
paragraf.
Johan Österberg (ROOP) inkommer med en protokollsanteckning som redovisas sist i denna
paragraf.

Sammanfattning av ärendet






Bussa Frötuna skolas elever i 4-6 till Rådmansö skola.
Bakgrunden till detta är att det är ett stort söktryck mot Frötuna skola, där skolan inte kan ta
emot elever på grund av platsbrist.
I och med flytten av mellanstadiet till Rådmansö frigörs skolplatser i Frötuna, Björnöområdet
och centrala Norrtälje.
Det blir en ökad pedagogisk kvalitet på mellanstadiet då fler ämneslärare är samlade på en
och samma plats.
Detta beslut innebär att eleverna är fortsatt inskrivna i Frötuna skola som även
fortsättningsvis utgör en skolenhet för elever i årskurs F-6.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Frötuna-Rådmansö ver 200420

Justerandes sign
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Beslutande sammanträde
Yrkanden
Robert Beronius (L) yrkar att barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag att avslå
förslag om att Frötuna skolas elever i årskurs 4-6 ska få sin undervisning i Rådmansö skolas lokaler.
Margareta Lundgren (S) yrkar att Barn- och skolnämnden beslutar att etablera en paviljong på
Frötuna skola för att kunna ta emot två blivande förskoleklasser.
Lars Dahlquist Öhlén (V) yrkar att barn- och skolnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtandes förslag att
Barn- och skolnämnden beslutar att från och med läsåret 2020/21 och så länge behovet kvarstår får
Frötuna skolas elever i årskurs 4-6 undervisning i Rådmansö skolas lokaler.
Beslutsgång
Robert Beronius (L) finner att arbetsutskottets förslag ska ses som huvudförslag.
Därefter ställer ordförande Robert Beronius (L), Margareta Lundgrens (S) förslag mot Lars Dahlquist
Öhléns förslag för att utse ett motförslag till huvudförslaget och finner att barn- och skolnämnden
beslutar att Margareta Lundgrens (S) förslag ska ses som motförslag.
Ordförande Robert Beronius ställer sedan arbetsutskottets förslag mot Margareta Lundgrens (S)
förslag och finner att barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign
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Protokollsanteckning från Socialdemokraterna inkommen via Margareta Lundgren
Det råder stor platsbrist inom Norrtälje stads grundskolor. Frötuna skola har ett högt söktryck och är
extremt trångbodd. En ny grundskola planeras i Björnöområdet, och utmaningen tills det att den står
klar är att hitta en lokallösning som skapar en bra miljö för både elever och personal under planeringsoch byggnadstiden. För att lösa detta föreslog det moderatledda styret att eleverna i årskurs 4-6 ska
få undervisning i Rådmansö skolas lokaler, dit de redan bussas för att ha hemkunskap varje vecka.
Det moderatledda styret har efter en återremittering ändrat åsikt i frågan, och röstade på det senaste
arbetsutskottet nej till sitt eget förslag.
Socialdemokraterna är starkt kritiska till hur ärendet har hanterats – både vad gäller förslagets
förankring och beslutsgång. Det har varit en tids- och energikrävande process som saknat förankring
hos de som berörs av förslaget, och som tagit ytterligare fokus från det som borde vara allas prioritet
– de sjunkande skolresultaten. I och med att man röstar nej till sitt eget förslag, så står det dessutom
klart att det moderatledda styret inte tänker göra någonting för att åtgärda grundproblemet –
trångboddheten på Frötuna skola.
Socialdemokraterna anser att den lösning som bäst lämpar sig för den planerings- och byggnadstid
som återstår innan en ny grundskola kan färdigställas i Björnö, är att det etableras en paviljong på
Frötuna skola för att kunna ta emot två blivande förskoleklasser. Det i sin tur innebär att inga elever
får för långa restider till grundskola, att inga elever i Norrtälje stad tvingas till oönskade skolbyten, samt
att de trångbodda lokalerna på Frötuna skola får nödvändig avlastning.
Därför föreslår Socialdemokraterna att:
- Barn- och skolnämnden beslutar att etablera en paviljong på Frötuna för att kunna ta emot två
blivande förskoleklasser

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckning via Robert Beronius (L), Linda Hiort af Ornäs (M), Kenneth Hagström (M)
och Christina Frisk (L)

Barn- och skolnämnden har, trots en ramhöjning på 3,4 procent, ett ansträngt ekonomiskt läge och
de ekonomiska prognoserna visar tyvärr på att nämnden går mot ett underskott på 25,3 miljoner
kronor. Flera åtgärder måste vidtas för att förhindra att den ekonomiska prognosen blir verklighet.
Detta är därför inte rätt tillfälle att föreslå kostnadsdrivande åtgärder, om så går att undvika.
Vänsterpartiets och ROOP:s förslag att bussa alla mellanstadieelever från Frötuna skola till
Rådmansö beräknas medföra kostnader på 450 000 kr/år. Detta är kostnader som i så fall måste
hämtas hem genom besparingar på andra områden inom barn- och skolnämndens verksamheter.
Mot beaktande av det går att lösa situationen genom att sex elever som skulle ha börjat förskoleklass
vid Frötuna skola i höst istället erbjuds plats vid andra skolor (platserbjudande som vårdnadshavarna
dessutom har accepterat) framstår denna kostnad inte vara rimlig. Hur ska detta förslag finansieras?
Förutom de ekonomiska aspekterna finns även andra aspekter som måste beaktas, bland annat att
ett flertal barn skulle få orimligt lång restid till skolan.
Socialdemokraternas förslag att ställa upp fler paviljonger framstår av samma anledning som än mer
ekonomiskt ansvarslöst. Etableringskostnaden beräknas till minst 500 000 kr och hyreskostnaden till
minst ca 1 miljoner kronor per läsår. Därutöver tillkommer kostnader för avetablering. Hur ska detta
finansieras och hur ska andra flaskhalsar som uppstår lösas, till exempel tillgång till matsal? Förutom
kostnadsperspektivet bedömer förvaltningen inte heller vara möjligt att hinna med en etablering av
paviljonger vid Frötuna skola redan till höstterminen.
Grunden för Alliansens yrkande utgår från både ekonomiskt ansvarstagande och barnens bästa,
med fokus på höjda kunskapsresultat i skolan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckning från Roslagens Oberoende Parti inkommen via Johan Österberg
Protokollsanteckning från Roslagens oberoende parti avseende ärende ”Frötuna/Rådmansö”
Det ursprungliga förslaget i tjänsteutlåtandet ”Organisation av undervisningen för elever i årskurs 4 –
6 vid Frötuna skola”, som innebär förflyttning av samtliga mellanstadieelever från Frötuna skola till
Rådmansö skola, bedömer vi i Roop vara den bästa förslaget till lösning ur såväl pedagogisk som
lokalmässig och ekonomisk synpunkt i avvaktan på en ny F-9-skola i Björnö.
Olägenheterna för elever kopplade till restiden är inte försumbar men uppvägs av alla fördelar som
förslaget i övrigt medför för elever och pedagoger på bägge skolorna.
Den alternativa lösningen med förflyttning av förskoleklasselever från Frötuna skola till Grindskolan
får större effekter på fler elever, då högstadieeleverna från Grind flyttas till Lommarskolan för att
öppna upp fler skolplatser på lite längre sikt i centralorten. Förslaget i sig rymmer i övrigt flera
möjligheter till en mer långsiktig lösning på platsbristen i centrala Norrtälje, men även på
upptagningsområdena för Frötuna och Rådmansö. Den finns dock en uppenbar risk att
föräldrareaktionerna i Solbacka/Grind-området på högstadieflytten från Grind till Lommarskolan, trots
de uppenbara fördelar som finns även med detta alternativ, ändå blir minst lika kraftiga som i
Frötuna.
Då kvarstår den ursprungliga problematiken med det otillräckliga antalet elevplatser i Norrtälje
centralort, när utbyggnaden tagit fart i Görla och Björnö. Avsaknaden av den F-9-skola i Björnö, som
finns på ritning från 1996 på Björnö gårds marker, och som skulle inneburit tillskott av elevplatser för
både utbyggnad av Björnö och utökat byggande på hela Rådmansölandet, blir påtaglig. Växlande
politiska majoriteter har under de gångna 25 åren inte lyckats få till stånd den skola som borde vara
långt kommen i planeringen för färdigställande senast 2023.
Roop förordar därför det ursprungliga förslaget med förflyttning av mellanstadiet från Frötuna till
Rådmansö skola i avvaktan på Björnö skola.
Beslutet ska skickas till
Rektor Frötuna skola
Rektor Rådmansö skola
Registrator
Barn- och elevadministrationen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 20 / 30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-11

Barn- och skolnämnden

§44

Dnr BSN 2020-322

Inrättande av kommunal omsorg under tid då förskola eller fritidshem
inte erbjuds.
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
1. En kommunal omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds inrättas i Norrtälje tätort vid
Palettens förskola.
2. Verksamheten omfattar 15 platser för barn från 1 års ålder till och med årskurs 6.
3. Verksamheten startar 1 juni under förutsättning att lokalmässiga och personella åtgärder som
kvarstår har slutförts.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och skolnämnden att inrätta en kommunal omsorg vid
Palettens förskola på tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Detta på grund av att antalet barn
med vårdnadshavare med samhällsviktiga jobb som behöver plats på kommunal omsorg kan komma
att öka vid en eventuell förvärrad smittspridning av viruset som orsakar Covid-19.

Beslutsunderlag
Inrättande av kommunal omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds 200423

Beslutet ska skickas till
Rektor Palettens förskola
Verksamhetschef förskola
Kommunikationsavdelningen

Justerandes sign
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§45

Dnr BSN 2020-380

Namngivning - Förskolan Linden
Beslut
1. Barn- och skolnämnden beslutar att namnge den nya förskolan belägen på Magistervägen 46, 763 35 i Hallstavik till "Lindens förskola".
2. Barn- och skolnämnden uppdrar till barn- och utbildningskontoret att ta fram en process för
namngivning för lokaler och skolor inom barn- och skolnämndens verksamheter.

Sammanfattning av ärendet
2015-09-07 § 67 (BSN 2015-335) beslutade barn- och skolnämnden att bevilja investeringsbeslut
och således nybyggnation av en ny förskola i Hallstavik. Detta på grund av att flera undermåliga
lokaler behövde ersättas med en ny både av ekonomiska och arbetsmiljöskäl samt att
Hallsta förskola i Hallstavik under åren har behövt utöka sin verksamhet för att kunna ta emot fler
barn. Detta har resulterat i att ett antal olika byggnader med olika namn har ingått i Hallsta förskola.
Alla byggnaderna har varit utspridda, och inte legat invid varandra.
I juni 2020 kommer den nya förskolan att stå klar. Den ersätter de tidigare olika lokalerna för Hallsta
förskola. Barn- och utbildningskontoret föreslår Barn- och skolnämnden att namnge den nya
förskolan till "Lindens förskola" utifrån tidigare ärenden gällande namngivning av förskolor och enligt
önskemål från förskolans personal. Förslaget Förskolan Linden har en lokal anknytning genom att
förskolan är belägen invid Lindvägen. Det har skett en omröstning för pedagoger och samtliga som
har röstat önskar att förskolan ska heta Förskolan Linden.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande namngivning förskolan Linden, 200407
Förskolans organisation, benämning av förskoleneheter 13-10-14

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Conny Andersson (S) yrkar att uppdra till barn- och utbildningskontoret att ta fram en process för
namngivning för lokaler och skolor inom barn- och skolnämndens verksamheter.
Beslutsgång
Ordförande Robert Beronius (L) frågar om barn- och skolnämnden kan besluta enligt arbetsutskottets
förslag med Conny Anderssons (S) tilläggsyrkande och får svaret ja.
Beslutet ska skickas till
Verksamhetschef för förskolan
Rektor i Hallstaviks västra förskoleområde
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§46

Dnr BSN 2020-205

Motion från Miljöpartiet gällande utvecklingsprogram för fritidshemmen
Beslut
Barn- och skolnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden har getts tillfälle att yttra sig över Miljöpartiets motion om att ett
utvecklingsprogram tas fram för Norrtälje kommuns fritidshem. Detta är ett arbete som barn- och
utbildningskontoret har påbörjat och som även finns medtaget i barn- och utbildningskontorets
verksamhetsplan för 2020-2022 samt som ett uppdrag i Alliansens handlingsprogram. Således
föreslår barn- och utbildningskontoret att barn- och skolnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige att anse motionen besvarad

Beslutsunderlag
Yttrande över Motion från Miljöpartiet avseende Utvecklingsprogram för fritidshemmen
Motion från Camilla Rydstrand, MP, Utvecklingsprogram för fritidshemmen.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§47

Dnr BSN 2020-212

Revidering av barn- och skolnämndens delegationsordning
Beslut
1. Barn- och skolnämnden delegerar till förvaltningschefen besluta om att överlämna uppgifter på
entreprenad enligt 16 § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk
verksamhet vid spridning av viss smitta.
2. Barn- och skolnämnden delegerar till förvaltningschefen att besluta att en skolenhet får tillämpa 7
§ (fjärr- och/eller distansundervisning) enligt 11a § förordning (2020:115) om utbildning på
skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Sammanfattning av ärendet
Enligt lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära
händelser i fredstid följer att regeringen får meddela föreskrifter om att förskoleenheter, fritidshem
eller annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap. skollagen (2010:800) ska stängas tillfälligt på
nationell, regional eller kommunal nivå. Om regeringen meddelar sådana föreskrifter, ansvarar
barnets hemkommun för att erbjuda omsorg till barn som har en vårdnadshavare som deltar i
samhällsviktig verksamhet samt till barn som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver
erbjudas sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i förskola eller fritidshem.
I en sådan situation får Hemkommunen, med stöd av 16 § förordning (2020:115) om utbildning på
skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta, överlämna uppgifter på
entreprenad till annan huvudman utöver vad som föreskrivs i 23 kap. skollagen.
Vidare har det i förordningen införts en möjlighet för skolhuvudmännen att tillämpa bestämmelserna i
3-5,7,9 och 10 §§ även när en skolenhet är öppen. Bestämmelsen kan tillämpas om det behövs på
grund av att lärare eller elever inte är eller har varit närvarande i skolenhetens lokaler därför att de
följer eller har följt en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19.

Beslutsunderlag
Revidering av barn- och skolnämndens delegationsordning

Beslutet ska skickas till
Nämndsekreterare
Författningssamlingen (reviderad delegationsordning)

Justerandes sign
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§48

Dnr BSN 2020-34

Anmälan av delegationsbeslut till barn- och skolnämnden
Beslut
Barn- och skolnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för perioden 2020-03-062020-05-08

Beslutsunderlag
Förteckning över delegationsbeslut 200306-200508

Justerandes sign
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§49

Dnr BSN 2020-33

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

Beslutsunderlag
Meddelanden Barn- och skolnämnden, 2020-05-11.

Justerandes sign
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§50

Dnr BSN 2020-32

Redovisning av inkomna klagomål och anmälningsärenden
Beslut
Barn- och skolnämnden godkänner redovisning av inkomna klagomål och anmälningar för
perioden mars och april 2020.

Beslutsunderlag
Redovisning av inkomna klagomål och synpunkter samt anmälningsärenden, mars, april 2020

Justerandes sign
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§51

Rapporter från arbetsutskottet presidiet och ordförande
Beslut
Inga rapporter föreligger

Justerandes sign
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§52

Rapporter från politikerbesök på enheterna
Beslut
Inga rapporter föreligger

Justerandes sign
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§53

Dnr BSN 2019-84

Information från förvaltningen. A). Organisation. B). Ekonomi. C).
Resultat från Våga visa-enkäten och Skolinspektionens enkät
Beslut
Förvaltningsdirektör Jenny Nordström redogör för barn- och utbildningskontorets krisledningsarbete
samt statusläge i barn- och skolnämndens verksamheter avseende Covid-19.
Ulla Wredle, kvalitetsutvecklare informerar om resultat från Våga Visa enkäten samt
Skolinspektionens enkät.

Justerandes sign
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