SAMMANTRADESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

2012-03-05

Plats och tid

Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret
Estunavägen 12, Norrtälje kl 17.30-18.35

Beslutande

Göran Pettersson (M), ordförande
Åsa Wennerfors (FP) 1 :e vice ordförande
Robert Johansson (C)
Olle Jansson (S), 2:e vice ordförande
Marita Jeansson (S)

övriga deltagande

Äse Modin, tf. förvaltningschef
Agneta Brus, sekreterare
Madeiene Fredriksson § 27-29

Utses att justera

Olle Jansson (S)

Justeringens
plats och tid

Barn- och utbildningskontoret
2012-03-12

Underskrift

Sekreterare

Paragrafer 27-34

^Agneta Brus

Ordförande .

Justerande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2012-03-05

Datum för anslags
uppsättande

2012- 03-13

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och ulbildningskontoret
Estunavägen 14, Norrtälje

Underskrift
Utdragsbestyrkande

Datum för anslags
nedtagande

2012- 04-04

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2012-03-05

2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Justerandes sign

§27

Anmälan av övriga beslutsärenden och godkännande av
dagordningen

§28

Val av justerare och tid för justering

§29

Ekonomisk månadsrapport för Bavn- och skolnämnden muntlig rapport

§30

Ansökan om godkännande för fristående verksamhet i
Hallstavik - förskola och fritidshem

§31

Ansökan från Pysslingen Förskolor och Skolan A B om
godkännande som huvudman for fristående fritidshem, en
fristående förskoleklass och fristående grundskola i Norrtälje
kommun -yttrande till Skolinspektionen

§32

Motion från Kristian Krassman (S) om införande av avgiftsfri skola
i Norrtälje - återremiss

§33

Motion från Kristian Krassman (S) och Hanna Stymne Bratt (S) om
möjlighet till avgiftsfri månad inom barnomsorgen

§34

Motion från Kristian Krassman (S) om vaccination av anställda för
att undvika epidemier inom barnomsorgen

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

2012-03-05
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Bsau § 27

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

Justerandes sign

godkänna dagordningen.

Utdragsbestyrkande

- i j

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Sida

2012-03-05
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Bsau § 28

Val av justerare och tid for 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
12 mars.

Utdrag sbe styrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Sida

2012-03-05
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Bsau § 29

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

tacka för rapporten.

Beslutande sammanträde
Ekonomichefen redogör för preliminärt resultat per sista februari.
Då ekonomisystemet ännu inte stängts for perioden lämnas endast en
preliminär rapport och prognos. E n utförligare rapport lämnas vid
nämndens sammanträde 2012-03-26.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-03-05
Bsau § 30§

D n r B S N 12-058 718

Ansökan om godkännande för fristående verksamhet i
Hallstavik -förskola och fritidshem
Beslut
Arbetsutskottet beslutar på delegation
att

godkänna att Häverö-Edebo-Singö församling startar en
fristående förskola och fritidshem i Hallstavik;

att

godkännande avser två förskoleavdelningar med plats för 25
barn samt en fritidsavdelning med plats för 12 barn;

att

godkännandet återkallas inom ett år efter att ett beslut om
godkännande fattats och om huvudmannen inte inkommit med
kompletterande handlingar till förvaltningen.

Underlag för beslut
Ansökan om godkännande för fristående verksamhet 2012-01-30
Tjänsteutlåtande 2012-02-02
Bakgrund
Församlingen i Hallstavik har förvärvat Almerska villan i centrala
Hallstavik och avser att bedriva förskole- och fritidshemsverksamhet.
Målsättningen för församlingen är att kunna starta verksamheten till
hösten 2012.
Sammanfattning
Församlingen önskar etablera en förskole- och fritidshems verksamhet
med hög kvalitet för en lång tid framåt. Huvudmannen är väl förtrogen med skollagstiftning samt läroplaner och övriga styrdokument
som reglerar området. Huvudmannen har fatt muntligt besked från
Bygg- och miljöförvaltningen om att det är möjligt att fa bygglov för
den tänkta verksamheten.
Inom kort är det tänkt att församlingen anställer en förskolechef och
man kommer då att komplettera ansökan med detaljer kring fastighet,
pedagogisk inriktning, annan personal samt övrigt som saknas för att
ansökan ska anses som komplett.
I området finns ingen fristående verksamhet. Församlingen är
medveten om att undervisningen i förskolan och fritidshemmet ska
vara icke-konfessionell.
Justerandes sign

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida

2012-03-05
Bsau § 3 1
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Dm-BSN 12-078 603

Ansökan från Pysslingen Förskolor och Skolan AB om
godkännande som huvudman för fristående fritidshem, en
fristående förskoleklass och fristående grundskola i
Norrtälje kommun-yttrande tillSkolinspektionen
Olle Jansson (S), Marita Jeansson (S) och Robert Johansson (C) deltar
inte i beslutet.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

till Skolinspektionen överlämna förvaltningschefens yttrande
som sitt eget.

Underlag för beslut
Remiss 2012-02-21
Tjänsteutlåtande 2012-03-05
Bakgrund
Pysslingen Förskolor och Skolor A B har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för ett fristående fritidshem, en fristående
förskoleklass och en fristående grundskola i Norrtälje kommun fr.o.m.
läsåret 2013/2014.
Med stöd av 2 kap. 5§ skollagen (2010:800) har Norrtälje kommun getts
tillfälle att yttra sig över ansökan. Kommunens remissvar ska vara
Skolinspektionen tillhanda senast den 13 april 2012.
Tjänstemannaberedning
Tf förvaltningschefen redogör i tjänsteutlåtande daterat 2012-03-05 för
ärendet och ställer sig positiv till en etablering i Norrtälje tätort.
Au 5/3

Justerandes sign

Beslutande sammanträde
Olle Jansson (S), Marita Jeansson (S) och Robert Johansson (C)
meddelar att de inte deltar i dagens beslut, men återkommer vid
nämndens sammanträde 2012-03-26.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanlrädesdatum

Sida

2012-03-05
Bsau § 32
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D n r B S N 12-056 100

Motion från Kristian Krassman (S) om införande av
avgiftsfri skola i Norrtälje (KS 11-154 609)- återremiss
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

till kommunstyrelsen överlämna tf förvaltningschefens
yttrande som sitt eget, och föreslå kommunfullmäktige besluta
att motionen avslås.

Reservation
Olle Jansson (S) och Marita Jeansson (S) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Underlag för beslut
Motion 2010-12-26
Återremiss av motion 2011-06-28
Tjänsteutlåtande 2012-02-21
Bakgrund
Kristian Krassman (S) har till kommunfullmäktige lämnat in en
motion om avgiftsfri skola även i Norrtälje. Motionen överlämnades
2011-01-25 till Barn- och skolnämnden för besvarande. Barn- och
skolnämnden beslutade 2011-03-21 att till kommunstyrelsen
överlämna förvaltningschefens yttrande som sitt eget, och föreslå
kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-20 att återremittera ärendet
till kommunstyrelsen som överlämnat ärendet till Barn- och
skolnämnden.
Ärendet
Motionären yrkar i motionen att Norrtälje kommun inför en avgiftsfri
skola i den meningen att ingen verksamhet som utförs på skoltid
finansieras med avgifter som tas ut av föräldrar/vårdnadshavare.
Tjänstemannaberedning
Tf förvaltningschefen redogör i tjänsteutlåtande daterat 2012-02-21
för ärendet och föreslår att Barn- och skolnämnden föreslår
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Justerandes sign

Utdrags b estyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
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2012-03-05
Bsau § 32 forts.
A u 5/3

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Olle Jansson (S) och Marita Jeansson (S) yrkar - bifall till motionen
Göran Pettersson (M) yrkar - avslag på motionen
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
arbetsutskottet beslutar enligt Göran Petterssons (M) yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdalum

Sida

2012-03-05
Bsau § 33
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Dnr B S N 11-214 091

Motion från Kristian Krassman (S) och Hanna Stymne
Bratt (S) infor möjlighet till avgiftsfri månad inom
barnomsorgen (KS 11:1694)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

till kommunstyrelsen överlämna tf förvaltningschefens
yttrande som sitt eget och föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Reservation
Olle Jansson (S) och Marita Jeansson (S) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Underlag för beslut
Motion 2011-08-24
Tjänsteutlåtande 2012-02-21
Bakgrund
Kristian Klassman (S) och Hanna Stymne Bratt (S) har till
kommunfullmäktige lämnat in motionen Inför möjlighet (ill avgiftsfri
månad inom barnomsorgen. Motionen har överlämnats till Barn- och
skolnämnden för besvarande.
Ärendet
Motionärerna redogör för sitt ärende i skrivelse daterad 2011-08-24.
Med bakgrund av uppgifterna i motionen yrkar motionärerna att
Norrtälje kommun ändrar barnomsorgs avgiften så att en avgiftsfri
månad införs vid fyra veckors ledighet inom förskola och fritids.
Tjänstemannaberednmg
Tf förvaltningschef redogör i tjänsteutlåtande daterat 2012-02-21 för
ärendet och föreslår att Barn- och skolnämnden föreslår
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
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Bsau § 33 forts.
A u 5/3

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Olle Jansson (S) och Marita Jeansson (S) yrkar - bifall till motionen
Göran Pettersson (M) yrkar - avslag på motionen
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
arbetsutskottet beslutar enligt Göran Petterssons (M) yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2012-03-05
Bsau § 34
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Dnr 11-144 091

Motion från Kristian Krassinan (S) om vaccination av
anställda för att undvika epidemier inom barnomsorgen
(KS 11-1187 026)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

till kommunstyrelsen överlämna tf förvaltningschefens
yttrande som sitt eget och föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Reservation
Olle Jansson (S) och Marita Jeansson (S) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Underlag för beslut
Motion 2011-05-20
Tjänsteutlåtande 2012-02-20
Bakgrund
Kristian Krassman (S) har lämnat motionen Vaccination av anställda
för att undvika epidemier inom barnomsorgen till kommunfullmäktige. Motionen har överlämnats till Barn- och skolnämnden för
beredning.
Ärendet
Motionärerna redogör för sitt ärende i skrivelse 2011-05-20.
Motionären föreslår att Norrtälje kommun, i preventivt syfte,
erbjuder vaccination till anställda inom skola och barnomsorg som
riskerar att drabbas under influensatider och att kommunen
kompenserar anställda som fatt karens under influensa,
vinterkräksjuka eller liknande då vaccination inte kunnat erbjudas.
Tjänstemannaberedning
Tf förvaltningschefen redogör i tjänsteutlåtande 2012-02-20 för
ärendet och föreslår att Barn- och skolnämnden föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAM MAN TRADES PROTOKOLL

Sida

2012-03-05
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Bsau 6 34 forts.
Au 5/3

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Olle Jansson (S) och Marita Jeansson (S) yrkar - bifall till motionen
Göran Pettersson (M) yrkar - avslag på motionen
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
arbetsutskottet beslutar enligt Göran Petterssons (M) yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

