SAMMANTRADESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

2012-10-01

Plats och tid

Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset AnkaretEstunavägen 12, Norrtälje kl 14:00-16.00

Beslutande

Göran Pettersson (M), ordförande
Äsa Wennerfors (FP) 1:e vice ordförande
Robert Johansson (C)
Olle Jansson (S), 2:e vice ordförande
Anders Sundberg (S)

Övriga deltagande

Lisbeth Bodén, tf. verksamhetschef för grundskolan
Agneta Brus, sekreterare
Eva Lundebring, utbildningsinspektör § 77-79,81
Catarina Lindén, förvaltningsekonom § 80

Utses att justera

Olle Jansson (S)

Justeringens
plats och tid

Barn- och utbiidningskontoret
2012-10-08

Underskrift

Sekreterare

Paragrafer 75-84
Agneta Brus

Ordförande

Justerande

'1
^

OileUansson (S)

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

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2012-10-01

Datum för anslags
uppsättande

2012-10-09

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbiidningskontoret
Estunavägen 14, Norrtälje

Underskrift
Utdragsbestyrkande

Datum för anslags
nedtagande

2012-10-31

Sida

ffy
JU
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KOMMUN

Sida

Samrnanträdesdatum

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

2

2012-10-01

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Justerandes sign

§ 75

Ändringar i föredragningslistan

§ 76

Val av justerare och tid för justering

§ 77

Ansökan om rätt till bidrag för fristående pedagogisk omsorg
Linda Naderi

§ 78

Ansökan om rätt till bidrag för fristående pedagogisk omsorg
Christella barnomsorg

§ 79

Ansökan om rätt till bidrag för fristående pedagogisk omsorg
Magnus Frödin

§ 80

Ekonomisk månadsrapport för Barn- och skolnämnden muntlig rapport

§ 81

Riktlinjer för tillsyn av fristående verksamheter

§ 82

Detaljplan för fastigheterna Rimbo-Tornta 1:30 m i l . i Rimbo
församling
Yttrande till Kommunstyrelsen

§ 83

Remiss - promemoria om Utökad undervisningstid i matematik
Yttrande Utbildningsdepartementet

§ 84

Motion om hur man kan bekämpa barnfattigdom

Uldragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

Samrnanträdesdatum

Barn- och skolnämndens arbetsutskott
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2012-10-01

Bsau § 75

Ändringar i föredragningslistan
Inga övriga beslutsärenden är anmälda.
Beslut

Arbetsutskottet beslutar
att

Justerandes sign

godkänna dagordningen.

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämndens arbetsutskott
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2012-10-01

Bsau § 76

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
8 oktober.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Samrnanträdesdatum

2012-10-01

Bsau§ 77

5

Dnr B S N 12-016 717

Änsökan om rätt till bidrag för fristående
pedagogisk omsorg - Linda Naderi
Beslut

Barn-och skolnämndens arbetsutskott beslutar på delegation
att

bevilja Linda Naderi rätt till bidrag for fristående pedagogisk
omsorg med möjlighet att anställa dagbarnvårdare som ska
arbeta i sitt eget hem.

Reservation
Olle Jansson (S) och Anders Sundberg (S) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget förslag.
Underlag för beslut

Tjänsteivtlåtande 2012-09-24
Ansökan 2012-06-02
Bakgrund

Linda Naderi enskild firma har i skrivelse daterad 2012-06-02 ansökt
om rätt till bidrag för fristående pedagogisk omsorg för 5-7 barn i
Rimbo under namnet Ekeby familjedaghem.
Linda Naderi bedriver i dag fristående pedagogisk omsorg i det egna
hemmet i Rimbo med en anställd, och avser att utöka verksamheten
genom att anställa ytterligare en dagbarnvårdare som ska arbeta i sitt
eget hem. Verksamhetsidén är att dessa ska samverka vid vissa
aktiviteter, vikariebehov och ha gemensamma handlingsplaner.
Tjänstemannaberedning

Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-09-24
för ärendet och föreslår Barn- och skolnämndens arbetsutskott besluta
att avslå Linda Naderis ansökan om att anställa dagbarnvårdare som
ska arbeta i sitt eget hem med hänvisning till att det ekonomiska
underlaget som redovisas för verksamheten grundar sig på ett idealt
förhållande och håller inte för negativa förändringar, att det finns
farhågor att verksamheten inte kan erbjuda ett öppethållande,
motsvarande de regler som finns i kommunen på grund av arbetstidslagstiftningen och att barnunderlaget inte förväntas vara tillräckligt
för ytterligare en verksamhet i Rimbo
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2012-10-01

Bsau § 7 7 forts.
Au 1/10

Beslutande s a m m a n t r ä d e

Förslag
Ordförande Göran Pettersson (M) föreslår att arbetsutskottet beviljar
Linda Naderi rätt till bidrag för fristående pedagogisk omsorg med
möjlighet att anställa dagbarnvårdare som ska arbeta i sitt eget hem.
Olle Jansson (S) föreslår att arbetsutskottet avslår Linda Naderis
ansökan om rätt till bidrag för fristående pedagogisk omsorg med
hänvisning till vad som framförs i barn- och utbildningskontorets
skrivelse 2012-09-24.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar att bevilja Linda Naderi rätt till bidrag för fristående
pedagogisk omsorg med möjlighet att anställa dagbarnvårdare som
ska arbeta i sitt eget hem.
Reservation
Olle Jansson (S) och Anders Sundberg (S) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget förslag.
Protokollet s k a skickas till

Linda Naderi

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Samrnanträdesdatum

2012-10-01
Bsau § 78

7

B s n B S N 12-120 717

Ansökan om rätt till bidrag för fristående
pedagogisk omsorg - Christella barnomsorg
Beslut

Barn-och skolnämndens arbetsutskott beslutar på delegation
att
-

-

-

avslå Christella barnomsorgs ansökan om rätt till bidrag med
hänvisning till:
att det far anses uppstå svårigheter för Norrtälje kommun som
tillståndsmyndighet att utöva tillsyn i enlighet med skollagen
26 kap. 4 §;
att de sanktionsmöjligheter som kommunen kan använda sig
av vid eventuella påvisade brister, kommer att drabba
huvudmannens anställda (skollagen 26 kap., 10 §);
att det saknas möjligheter för vårdnadshavare att ställa
klagomål på huvudmannen (skollagen kap 4, 8 §).

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2012-09-04
Ansökan 2012-05-04
Bakgrund

Christella barnomsorg ansöker i skrivelse daterad 2012-05-04 om rätt
till bidrag för fristående pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun.
Bolaget, beläget i Ljungskile, har som att affärsidé att anställa
dagbarnvårdare som ska bedriva pedagogisk omsorg i sina egnahem.
Ansökan omfattar 10 dagbarnvårdare med möjlighet att ta emot totalt
50 barn. Man avser att erbjuda verksamhet dygnet runt om det finns
behov och om en anställd vill arbeta kväll, helg och natt.
Tjänstemannaberedning

Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-09-04 för
ärendet och föreslår Barn- och skolnämndens arbetsutskott besluta att
avslå ansökan om rätt till bidrag för Christella med hänvisning till att det
får anses uppstå svårigheter för Norrtälje kommun som tillståndsmyndighet att utöva tillsyn i enlighet med skollagen 26 kap. 4 §, att de
sanktionsmöjligheter som kommunen kan använda sig av vid eventuella
påvisade brister, kommer att drabba huvudmannens anställda (skollagen
26 kap., 10 §), samt att det saknas möjligheter för vårdnadshavare att ställa
klagomål på huvudmannen (skollagen kap 4, 8 §).
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 78 forts
Protokollet s k a skickas till
Christella barnomsorg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2012-10-01
Bsau § 79

D n r B S N 12456 718

Ansökan om rätt till bidrag för fristående
pedagogisk omsorg - Magnus Frödin
Beslut

Barn- och skolnämndens arbetsutskott beslutar på delegation
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 och verksamheten inte startat inom
ett år från det datum beslutet fattades.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2012-09-24
Ansökan 2012-07-30
Bakgrund

Magnus Frödin ansöker i skrivelse daterad 2012-07-30 om rätt till
bidrag för fristående pedagogisk i Norrtälje stad. Ansökan omfattar
möjlighet att ta emot 5 barn.
Tjänstemannaberedning

Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-09-24
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 samt att rätten till bidrag återkallas om kompletterande
handlingar inte inkommit till förvaltningen och verksamheten inte
startat inom ett år från det datum beslutet fattades.
A u 1/10

Politisk beredning

Arbetsutskottet behandlade ärendet 2012-09-03 § 70. Arbetsutskottet
beslutade att återremittera ärendet till barn- och utbildningskontoret
för ytterligare beredning.
Protokollet ska skickas till

Magnus Frödin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dm- BSN 12-187 042

Ekonomisk månadsrapport för Barn- och
skolnämnden - muntlig rapport
Beslut

Arbetsutskottet beslutar
art

tacka for 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 ska lämnas två gånger per år, efter april och augusti
månad.
A u 1/10

Beslutande s a m m a n t r ä d e

Förvaltningsekonomen redogör för preliminärt ekonomiskt resultat per
sista september, samt prognos för helåret.
Då ekonomisystemet ännu inte stängts för perioden lämnas endast en
preliminär rapport och prognos. En utförligare prognos lämnas vid
nämndens sammanträde 2012-10-22.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 12-217 718

Riktlinjer för tillsyn av fristående verksamheter
Beslut

Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

anta barn- och utbildningskontorets förslag till riktlinjer för
tillsyn av fristående verksamheter daterat 2012-09-13.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2012-09-13 inkl. förslag till riktlinjer
Bakgrund

Sedan ny Skollag trädde i kraft den 1 juli 2010 har kommuners
tillsynsansvar skärpts för fristående förskolor, fritidshem samt
pedagogisk omsorg d.v.s. de verksamheter som Barn- och skolnämnden och dess arbetsutskott fattar beslut om godkännande och rätt
till bidrag för.
Förslaget till riktlinjer omfattar både förebyggande såväl som
ingripande åtgärder då brister uppmärksammas, samt en beskrivning
av ärendegången när sanktioner ska tillämpas.
Tjänstemannaberedning

Barn- och utbiidningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-09-13
för ärendet och föreslår Barn- och skolnämnden besluta att anta
förslaget till riktlinjer för tillsyn i den fristående verksamhet som Barnoch skolnämnden och dess arbetsutskott beslutar om.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
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B S N 12-183 214

Detaljplan för fastigheterna Rimbo-Tomta 1:30,
1:37,1:42,1:45-47 med flera i Rimbo församling
Yttrande till kommunstyrelsen
Beslut

Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

till kommunstyrelsen framföra att Barn- och skolnämnden inte
har något att erinra mot utställningsförslaget daterat 2012-04¬
20 gällande detaljplan för fastigheterna Rimbo-Tomta 1:30,
1:37,1:42,1:45-47 med flera i Rimbo församling.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2012-10-01
Utställningsförslag 2 2012-04-20
Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har upprättat utställningsförslag 2 avseende
detaljplan för fastigheterna Rimbo-Tomta 1:30,1:37, 1:42,1:45-47
med flera i Rimbo församling. Bakgrunden till det förnyade
utställningsförslaget är att koimnunfullmäktiges antagande av
detaljplanen 2010-06-21 överklagades till Länsstyrelsen som 2010¬
10-14 upphävt konmiunfullmäktiges beslut.
UtstäHningsförsIag 2 är utställt för granskning under tiden 4
september-2 oktober 2012. Kommunstyrelsen har 2012-08-31 anhållit
om Barn- och skolnämndens yttrande.
Barn- och skolnämnden yttrar sig endast om den del som ingår i
nämndens verksamhetsområde.
Tjänstemannaberedning

Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse 2012-10-01 för
ärendet och föreslår Barn- och skolnämnden besluta att till kommunstyrelsen framföra att Barn- och skolnämnden inte har något att erinra
mot utställningsförslaget daterat 2012-04-20 gällande detaljplan för
fastigheterna Rimbo-Tomta 1:30,1:37,1:42,1:45-47 med flera i
Rimbo församling.

Justerandes sign

>
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Utdragsbestyrkande
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2012-10-01

D n r B S N 12-154 610

Remiss » promemoria om Utökad undervisningstid
i matematik
Yttrande till Utbildningsdepartementet
Beslut

Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

anta barn- och utbildningskontorets förslag till yttrande daterat
2012-09-21, och överlämna det till Utbildningsdepartementet.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2012-09-21
Remiss 2012-07-09 U2012/3839/S
Bakgrund

Norrtälje kommun har i remiss från Utbildningsdepartementet daterad
2012-07-09 beretts tillfälle att lämna synpunkter på promemoria om
"Utökad undervisningstid i matematik". Remissvar ska ha inkommit till
Utbildningsdepartementet senast 2012-11-01.
Barn- och utbildningskontoret har upprättat förslag till remissvar.
Tjänstemannaberedning

Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-09-21
för ärendet och föreslår Barn- och skolnämnden besluta att anta barnoch utbildningskontorets förslag till yttrande daterat 2012-09-21, och
överlämna det till Utbildningsdepartementet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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D n r B S N 12-174 751

Motion om hur man kan bekämpa barnfattigdom Yttrande till kommunstyrelsen
Förslag till beslut

Al-betsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

till kommunstyrelsen framföra att motionärens önskemål i
huvudsak redan är tillgodosedda inom Barn- och skolnämndens
verksamhetsområde.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2012-09-19
Motion 2011-05-05
Bakgrund

Elisabeth Björk (S) har vid fullmäktige 2011-06-20 lämnat en motion
om hur man kan bekämpa barnfattigdom.
Motionen har 2012-08-27 överlämnats till Barn- och skolnämnden för
yttrande.
Motionären vill att samtliga nämnder i kommunen tar fram områden
där de kan bidra med insatser för att bistå kampen mot barnfattigdom
i Norrtälje kommun.
Tjänstemannaberedning

Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse 2012-09-19 för
ärendet och föreslår Barn- och skolnämnden besluta att till
kommunstyrelsen framföra att motionärens önskemål i huvudsak
redan är tillgodosedda inom Barn- och skolnämndens
verks amhetsområd e.

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

