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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Justerandes sign

§61

Anmälan av övriga beslutsärenden och godkännande av
dagordningen

§62

Val av justerare och tid för justering

§63

Ekonomisk månadsrapport för barn- och skolnämnden,
muntlig rapport

§64

Ansökan om utökat antal platser för den fristående förskolan
Smörblomman

§65

Ansökan om förlängt godkännande för den fristående förskolan
Uteleken, Blidö

§66

Återtagande av godkännande för fristående fritidshem
Frötunagården

§67

Mål och budget 2012-2013, remiss

§68

Motion från Mats Wedberg (MP) om att kommunens skolor bör
ges möjlighet att bli självstyrande

§69

Övriga frågor - diskussionspunkter

Utdragsbe styrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

3

2011-08-08
Bsan § 61

Anmälan av övriga beslutsärenden och godkännande av
dagordningen
Inga övriga beslutsärenden är anmälda.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

Justerandes sign

godkänna dagordningen.

Utdragsbestyrkande
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Bsan § 62

Val av justerare och tid för justering
Beslut
Arbetsutskottet beslutar

Justerandes sign

att

utse Olle Jansson (S) att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll,

att

justeringen sker på barn- och utbildningskontoret måndagen
den 15 augusti 2011.

Utdragsbestyrkande
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Bsau§ 63

Ekonomisk månadsrapport för Barn- och skolnämnden,
muntlig rapport
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

tacka för rapporten.

Beslutande sammanträde
Då det ekonomiska systemet ännu inte stängts kan inte någon detaljerad
redovisning lämnas. Ekonomichefen rapporterar att inget oförutsett som
påverkar ekonomin har inträffat under sommaren.
Utförlig rapport kominer att presenteras vid nämndens sammanträde
den 29 augusti 2011.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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DnrBSN 11-131 718

Ansökan om utökat antal platser för den fristående
förskolan Smörblomman
Beslut
Arbetsutskottet beslutar på delegation
att

att

förskolan Smörblomman ges möjlighet att utöka antal platser
med ytterligare fyra under verksamhetsåret 2011-2012 samt
under hösten 2013;
beslutet gäller om de förutsättningarna med många 15timmarsplacerade barn kvarstår under perioden.

Underlag för beslut
Ansökan 2011-06-28
Tjänsteutlåtande 2011-06-28
Sammanfattning
Förskolan Smörblomman ansöker om att under en begränsad period få
utöka antalet platser. Under kommande verksamhetsår har 17 barn i
verksamheten en s.k. 15-timmarsplacering, vilket gör att den ekonomiska situationen förändras avsevärt till det sämre för förskolan.
Bakgrund
Förskolan har i sitt nuvarande godkännande möjlighet att erbjuda plats
till 44 barn. De har 40 barn inskrivna i sin verksamhet, fördelade på två
syskonavdelningar och har erbjudit plats till ytterligare tre barn under
kommande verksamhetsår.
Beskrivning av ärendet
De ekonomiska konsekvenserna av att under en lång period ha så
många barn med 15-timmarsplacering är betydande för en liten fristående verksamhet.
De fasta kostnaderna för personal och lokaler kvarstår, och möjligheten
för förskolan att lösa situationen är att säga upp personal på grund av
arbetsbrist, eller att under en period ta emot några fler barn än vad
verksamheten är godkänd för.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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DnrBSN 11-074 718

Ansökan om förlängt godkännande för fristående
förskolan Uteleken, Blidö
Beslut
Arbetsutskottet beslutar på delegation
att

förlänga Ann-Charlotte Janssons godkännande avseende start av
fristående förskola på Blidö till januari 2012;

att

godkännandet återkallas om lämplig lokal inte kan hittas, eller
om kompletterande handlingar inte inkommit till förvaltningen
senast den 1 december 2011.

Underlag för beslut
Ansökan 2011-07-01
Tjänsteutlåtande 2011-06-28
Sammanfattning
Ann-Charlotte Jansson har godkännande att starta fristående förskola på
Blidö med planerad start den 1 augusti 2011. Då lokalfrågan ännu inte
är löst ansöker hon om förlängning av godkännandet.
Beskrivning av ärendet
Samarbetet mellan det lokala byggföretaget på Blidö och Ann-Charlotte
Jansson har avbrutits. Hon söker därför annan lokal att bedriva förskoleverksamheten i .

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 10-125 717

Återkallande av godkännande att bedriva fristående
fritidshem, Frötunagården
Beslut
Arbetsutskottet beslutar på delegation
att

från och med den 16 augusti 2011 återkalla Frötunagårdens
godkännande att bedriva fristående fritidshem.

Underlag för beslut
E-postmeddelande 2011-06-13
Tjänsteutlåtande 2011-07-01
Sammanfattning
Rådmansö-Frötuna pastorat, som tidigare fatt godkännande att bedriva
fristående fritidshem med planerad start den 1 augusti 2011, återkallar
på egen begäran sin ansökan och kommer att avbryta samarbetet med
Norrtälje kommun avseende fritidsverksamhet i Frötunagården.
De barn som i dag är inskrivna har sagts upp, föräldrarna är informerade, och de barn som är i behov av en ny fritidsplats har erbjudits det.
Verksamheten avslutas den 16 augusti 2011.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau§ 67
M å l och budget 2012-2013, remiss
Beslut
Ärendet kommer att tas upp för beslut vid extra arbetsutskott före
nämnden den 29 augusti 2011 då beslutsunderlaget redovisas.

Underlag för beslut
Budgetförslag 2011-06-08
Beskrivning av ärendet
Norrtälje kommun beslutar som tidigare om budget för nämnderna för
en tvåårsperiod. Kommunen står inför en ny period med mål och budget
för 2012-2013.
Inriktningen och ekonomisk plan finns även framtagen för 2014, dock
utan fördelning av anslag på nämnderna. Målen för Norrtälje kommun
for perioden 2012-2013 presenteras i budgetdokumentet i oktober.
Föreliggande remiss skall besvaras av nämnderna senast den 12 september för att slutligen behandlas i kommunstyrelsen den 24 oktober och i
kommunfullmäktige den 7 november 2011.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

2011-08-08
Bsau§ 68

10

Dm' B SN 11-009 091

Motion från Mats Wedberg (MP) - Låt Norrtäljes skolor
bli självstyrande, minoritetsåterremissfrån kommunfullmäktige (dnr KS 10-2142 610)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

till kommunstyrelsen meddela att nämnden har samma ställningstagande som i yttrandet den 21 mars 2011 (se nedan).

Underlag för beslut
Motion 2010-12-12
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-05-16, § 206
Tjänsteutlåtande 2011-08-03
Sammanfattning
Mats Wedberg (MP) har lämnat motionen Låt Norrtäljes skolor bli
självstyrande till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige behandlade
ärendet den 16 maj 2011 och beslutade att minoritetsåterremittera detsamma med motivering att "svaret på motionen om att kommunens
skolor bör ges möjlighet att bli självstyrande inte besvarar motionens
innehåll. Tjänstemannautlåtandet beskriver rektors ansvar och enhetsrådets roll. Detta påverkar dock inte förvaltningsformen
självstyrande
skola.
Ärendet
Motionären redogör detaljerat för sitt ärende i skrivelse daterad den 12
december 2010.
Motionären avslutar skrivelsen med att Miljöpartiet De Gröna i
Norrtälje vill, mot den bakgrund som lämnas i motionen, ge kommunstyrelsen i uppdrag att:
påbölja en process som kan göra det möjligt för skolor i kommunen att
bli självstyrande;
initiera spridande av information om andra kommuners exempel och i
dialog med föräldrarna, lärarna och övrig personal visa på möjligheter
och inhämta synpunkter;

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 68 forts
*

ge barn- och skolnämnden i uppdrag att utforma regelverk och gränser
för de skolor som valt att bli självstyrande.
Förvaltningschefens yttrande vid nämnd 2011-03-21
Skollagen är tydlig när det gäller ledningen av utbildningen. "Det
pedagogiska arbetet vid en enhet ska ledas och samordnas av en rektor."
Det är rektor som är ansvarig för de resultat som uppnås vid enheten,
och som för att utveckla verksamheten beslutar om sin enhets inre
organisation och som ansvarar för såväl budget som personal.
Läroplanen är också tydlig om rektors ansvar och de möjligheter som
varje enskild skola/enhet har att ta ansvar för och utveckla sin verksamhet. Det framgår tydligt att det är rektor som ansvarar för att
verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen och att
skolans resultat följs upp och utvärderas.
Läroplanen (§2.8 Rektors ansvar) ger därmed tydliga ramar för skolans
möjligheter att vara självstyrande. Det gäller allt från arbetsmiljö till
elevhälsa; från elevinflytande till samverkan med skolor och arbetslivet
utanför skolan; från resursfördelning och stödåtgärder till kontakten
mellan skola och hem.
Under året som gick gjordes i Norrtälje kommun en genomlysning och
översyn av förutsättningarna för ett ökat inflytande över besluten för
föräldrar, barn/ elever och personal genom enhetsråden. En av de
grundläggande förutsättningarna för enhetsråden är att rektor samråder
med sitt enhetsråd för att bredda sitt beslutsunderlag.
Det beslut om enhetsråden i Norrtälje kommuns för- och grundskolor
som barn- och skolnämnden tog den 21 december 2010 hade varit ute
på remiss hos alla enhetsråd och deras synpunkter arbetades in i
förslaget.
Det är därför naturligt att ge rektors samspel med enhetsråden möjlighet
att utvecklas och att utvärdera denna samverkan innan nya riktlinjer för
ledningen av en enhet prövas. Till detta kommer att den nya Barn- och
skolnämnden valt ett arbetssätt där man redan under våren påbörjar
dialog med enhetsråden.
Mot bakgrund av ny skollags och ny läroplans klara mandat och mot
bakgrund av det beslut som nämnden fattat om enhetsråden föreslås att
motionen avslås.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 69

Övriga frågor
* Politikemas besöksverksamhet
Förvaltningschefen tar fram en plan för höstens politikerbesök på olika
enheter. Ärendet lyfts på nämndens sammanträde den 29 augusti.
* Lokalförsörjningsplanen
Lokalförsörjningsplanen och dess koppling till Skolplan och Långsiktig
utvecklingsplan för lärandet inom förskola och skola diskuterades.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

