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Plats och tid

Sammanträdes rum Ununge, Kommunhuset Ankaret
Estunavägen 12, Norrtälje kl. 16.30-17.20

Beslutande

Göran Pettersson (M), ordförande
Åsa Wennerfors (FP) 1 :e vice ordförande
Robert Johansson (C)
Olle J a n s s o n (S), 2:e vice ordförande
Marita Jeansson (S)

Övriga deltagande

Åse Modin, tf. förvaltningschef
Agneta Brus, sekreterare
Catarina Lindén, ekonom § 69

Utses att justera

Olle J a n s s o n (S)

Justeringens
plats och tid

Barn- och utbildningskontoret
2012-09-12

Underskrift

Sekreterare

Paragrafer 67-74
Agneta Brus

Ordförande ...

Justerande
lon (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2012-09-03

Datum för anslags
uppsättande

2012- 09-13

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret
Estunavägen 14, Norrtälje

Underskrift
Utdragsbestyrkande

Datum för anslags
nedtagande

2012-10-05
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Bsau§ 67

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

Justerandes sign

godkänna

föredragningslistan.

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 68

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
10 september.

Utdragsbestyrkande
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Dnr B S N 12-186 042

Delårsrapport 2 2012 för Barn- och skolnämnden muntlig rapport
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

tacka för rapporten.

Bakgrund
Enligt kommunen policy för budgetering och uppföljning ska
förvaltningarna månadsvis, med undantag av januari och juni,
rapportera det ekonomiska läget till nämnd.
Delårsrapport och verksamhetsberättelse ska lämnas två gånger per år,
efter april och augusti månad.
Au 3/9

Beslutande sammanträde
En muntlig redogörelse Över preliminärt resultat och prognos per
augusti månad samt för helåret lämnas. En utförligare rapport lämnas
vid nämndens sammanträde 2012-09-24.

Justerandes sign

'Of?

Utdragsbestyrkande
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D n r B S N 12-156 718

Ansökan om rätt till bidrag för att bedriva
pedagogisk omsorg
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

återremittera ärendet till barn- och utbildningskontoret för
ytterligare beredning.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-08-15
Ansökan 2012-07-30
Bakgrund
Magnus Frödin har i skrivelse daterad 2012-07-30 ansökt om rätt till
bidrag för att bedriva fristående pedagogisk omsorg i Norrtälje tätort.
Ansökan avser familjedaghem för 5 barn i Solbacka.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse 2012-08-15 för
ärendet och föreslår Barn- och skolnämndens arbetsutskott besluta att
bevilja Magnus Frödin rätt till bidrag för pedagogisk omsorg; att
Magnus Frödin får ta emot högst 5 barn i verksamheten enligt ansökan;
att rätten till bidrag återkallas om kompletterande handlingar inte
inkommit till förvaltningen; att rätten till bidrag återkallas om
verksamheten inte startat inom ett år från det datum beslutet fattades.
A u 3/9

Beslutande sammanträde
Ordförande Göran Pettersson (M) föreslår att ärendet återremitteras till
barn- och utbildningskontoret för ytterligare beredning.
Ar-betsutskottet beslutar enligt ordförandes förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 11-227 217

Detaljplan för fastigheterna Haren 2, Tullgården 1
med flera i Norrtälje stad
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

till Kommunstyrelsen framföra att Barn- och skolnämnden
inte har något att invända mot utställningsförslaget daterat
2012-05-30 gällande detaljplan för fastigheterna Haren 2,
Tullgården 1 med flera i Norrtälje stad.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-08-30
Kommunstyrelsekontorets utställningsförslag 2012-05-30
Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har upprättat utställningsförslag avseende
detaljplan för fastigheterna Haren 2, Tullgården 1 med flera i
Norrtälje stad.
Ovanstående planförslag är utställt för granskning under tiden 28
augusti till 25 september 2012. Kommunstyrelsen har 2012-08-24
anhållit om Barn- och skolnämndens yttrande över förslaget.
Yttrandet ska vara Kommunstyrelsen tillhanda senast den 25
september.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse 2012-08-30 för
ärendet och föreslår Barn- och skolnämnden besluta att till Kommunstyrelsen framföra att Barn- och skolnämnden inte har något att
invända mot utställningsförslaget 2012-05-30 gällande detaljplan för
fastigheterna Haren 2, Tullgården 1 med flera i Norrtälje stad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 72

D n r B S N 12-148 027

Rekommendation att teckna överenskommelse om
verksamhetsförlagda inslag i internationella
studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår
Rekommendation från Kommunförbundet
Stockholms Län
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

teckna överenskommelse om verksamhetsförlagda inslag i
internationella studenters studiegångar samt inom
utbildningsvetenskapligt basår;

att

uppdra åt tf. förvaltningschefen att underteckna avtal med
Stockholms universitet.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-08-13
Rekommendation från K S L inkl. avtalsförslag 2012-06-15
Bakgrund
Kommunförbundet Stockholms Län rekommenderar i skrivelse 2012¬
06-15 länets kommuner att teckna överenskommelse om verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt
inom utbildningsvetenskapligt basår.
I samband med att samverkansavtalet om den verksamhetsförlagda
delen av lärarutbildningen, V F U , tecknades mellan länets kommuner
och lärosäten, konstaterade även att parterna har gemensamt intresse
av att även övriga kategorier av lärarstudenter ges fortsättningar och
möjligheter till verksamhetsförlagda inslag/faltstudier i sin utbildning.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-08-13
för ärendet och föreslår Barn- och skolnämnden besluta att teckna
överenskommelse om verksamhetsförlagda inslag i internationella
studenters studiegångar samt inom utbildnings-vetenskapligt basår,
samt att uppdra åt tf. förvaltningschefen att underteckna avtal med
Stockholms universitet.
Justerandes sign

Utdrag sbestyrkande
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D n r B S N 12-155 617

Yttrande över promemoria om Grundskole- och
gymnasie-utbildning för elever med autism och
autismliknande tillstånd vid Dammsdalskolan
Remiss från Utbildningsdepartementet
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

till Utbildningsdepartementet framföra att Barn- och skolnämnden i Norrtälje kommun avstår från att yttra sig över
förslagen i promemorian.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-08-30
Remiss U2012/3838/S 2012-07-09
Bakgrund
Norrtälje kommun har i remiss från Utbildningsdepartementet daterad
2012-07-09 beretts tillfälle att lämna synpunkter på promemorian
"Grundskole- och gymnasieutbildning för elever med autism och
autismliknande tillstånd vid Dammsdalskolan"
Barn- och utbildningskontoret har upprättat förslag till remissvar
avseende Barn- och skolnämndens ansvarsområde.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse 2012-08-30 för
ärendet och föreslår Barn- och skolnämnden besluta att till
Utbildningsdepartementet framföra att Barn- och skolnämnden i
Norrtälje kommun inte har några synpunkter på förslagen i
promemorian.
Au 3/9

Beslutande sammanträde
Efter diskussion förslår ordförande Göran Pettersson (M) att
arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta att till
Utbildningsdepartementet framföra att Barn- och skolnämnden i
Norrtälje kommun avstår från att yttra sig över förslagen i
promemorian.
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med ordförandes förslag

Justerandes sign

Utdrag sbestyrkande
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Bsau § 74

Övriga frågor
Elevantalet vid Kulturskolorna
Tf. förvaltningschefen informerar om att Kulturskolorna i såväl
Rimbo som Norrtälje framfört önskemål om att få öka elevantalet i
verksamheten. För närvarande finns ett tak för elevantalet som uppgår
till totalt 1100 elever fördelat på de två anordnama.
Barn- och utbildningskontoret avser att utreda frågan, för att Barnoch skolnämnden ska kunna fatta beslut i ärendet under hösten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

