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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

KOMMUN

Barn- och skoinämndens arbetsutskott

Plats och tid

2012-11 -26

Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret
Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14:00-16.00

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

Övriga deltagande

Åse Modin, tf. förvaltningschef
Agneta Brus, sekreterare
Catarina Lindén, förvaltningsekonom §§ 100-102
Lisbeth Bodén, tf. verksamhetschef för grundskolan §§ 103-105

Utses att justera

Olie Jansson (S)

Justeringens
plats och tid

Barn- och utbildningskontoret
2012-12-03

Underskrift

Sekreterare

Paragrafer 92-105

Ordförande ..L

Justerande >?

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

Barn- och skoinämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2012-11-26

Datum för anslags
uppsättande

2012-12-04

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbiidningskontoret
Estunavägen 14, Norrtälje

Underskrift
Utdragsbestyrkande

Datum för anslags
nedtagande

2012-12-28

Sida
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Sammanträdesdatum
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2012-11-26
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§ 92

Val av justerare och tid för justering

§ 93

Ändringar i föredragningslistan

§ 94

Ansökan om rätt till bidrag for omsorg på tider då förskolan är
stängd, Häverö-Edebo-Singö
församling

§ 95

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun revidering

§ 96

Regler för placering i förskola, pedagogisk omsorg och
fritidshem i Norrtälje kommun - Revidering

§ 97

Regler för utbetalning av grundbelopp och tilläggsbelopp inom
förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg

§ 98

Tillsynsplan för fristående förskolor och pedagogisk omsorg i
Norrtälje kommun 2013

§ 99

Motion om utökad rätt till barnomsorg

§ 100 Ekonomisk månadsrapport för Barn- och skolnämnden
§101 Verksamhetsplan 2013 för Barn- och skolnämnden
§102 Bidrag till fristående verksamhet, grundbelopp 2013
§103 Grundsärskolans organisation i Norrtälje kommun från läsåret
2013/14
§ 104 Grundskolans organisation från läsåret 2013/14 kommunövergripande undervisningsgrupper
§ 105 Övriga frågor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Bsau § 92

Val av justerare och tid för justering
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

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

att

justeringen sker på Barn- och utbildningskontoret måndagen den
3 december.

Utdragsbestyrkande

m

SAWIMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄL1E
..

,

Sammanträdesdatum

KOMMUN

Barn- och skoinämndens arbetsutskott

Sida

2012-11-26

Bsau § 93

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

efter komplettering med nedanstående ärende
godkänna föredragningslistan.
-

Justerandes sign

(1 \C

]

Bidrag till fristående verksamhet, grundbelopp 2013

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
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Bsau § 94

5

D n r B S N 12-058-718

Ansökan om rätt till bidrag för omsorg på tider då
förskolan är stängd
Häverö-Edebo-Singö församling
Beslut
Arbetsutskottet beslutar på delegation från Barn- och skolnämnden
att

bevilja Häverö-Edebo-Singö församling rätt till bidrag för
omsorg då förskolan är stängd;

att

rätten till bidrag omfattar en verksamhet med plats för 15
barn;

att

rätten till bidrag upphör om verksamheten inte startat inom ett
år från det att beslutet fattats i Barn-och skoinämndens
arbetsutskott.

Underlag för beslut
Ansökan 2012-10-03
Tjänsteutlåtande 2012-10-26
Bakgrund
Barn-och skoinämndens arbetsutskott beslutade 2012-03-05 § 30 att
godkänna Häverö-Edebo-Singö församling som huvudman för att
bedriva förskola och fritidshem i den s.k. Almerska villan i
Hallstavik. Huvudmannen har nu även ansökt om att även få bedriva
kvälls-, natt- och helgomsorg i samma lokaler.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse 2012-10-26 för
ärendet och föreslår Barn- och skoinämndens arbetsutskott besluta att
bevilja Häverö-Edebo-Singö församling rätt till bidrag för omsorg då
förskolan är stängd; att rätten til! bidrag omfattar en verksamhet med
plats för 15 barn, samt att rätten till bidrag upphör om verksamheten
inte startat inom ett år från det att beslutet fattats i Barn-och
skoinämndens arbetsutskott.
Protokollet ska skickas till
Häverö-Edebo-Singö församling

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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D n r B S N 12-101 003

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i Norrtälje
kommun -Revidering
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

anta barn- och utbildningskontorets förslag till riktlinjer för
pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-10-31
Bakgrund
Barn- och skolnämnden beslutade 2012-05-28 § 56 att anta riktlinjer
för pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun. Enligt beslutet skulle en
översyn av riktlinjerna ske i samband med Skolverkets publicering av
allmänna råd för pedagogisk omsorg. De nya råden är nu publicerade
och ett förslag till reviderade riktlinjer är framtagna.
Riktlinjerna innehåller en definition av pedagogisk omsorg, krav på
verksamheten, samt förutsättningar för att kunna bedriva pedagogisk
omsorg i Norrtälje kommun.
Riktlinjerna är upprättade i ett eget dokument, på det sätt som
Skolverket rekommenderar.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret har upprättat förslag till riktlinjer för
pedagogisk omsorg, och föreslår i skrivelse daterad 2012-10-31 Barnoch skolnämnden besluta att anta förslaget till riktlinjer.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2012-11-26
Bsau § 96

Dnr B S N 12-285 710

Regler för placering i förskola, pedagogisk
omsorg och fritidshem i Norrtälje Kommun
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

anta barn-och utbildningskontorets förslag till regler för
placering i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i
Norrtälje kommun.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-11-14
Bakgrund
Barn- och skolnämnden antog 2011 -06-20 § 63 regler för placering i
förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Norrtälje kommun. De
nuvarande reglerna fyller dock inte funktionen som fungerande regler
fullt ut, Både vårdnadshavare och ansvariga ute i verksamheterna har
påtalat brister i dessa. En referensgrupp bestående av företrädare för
barn- och utbildningskontoret samt kommunala och fristående
förskolechefer har under hösten tagit fram ett förslag till reviderade
och förtydligade regler för placering.
I samband med revideringen har också reglerna anpassats till de nya
skolförfattningarna och de begrepp som används där.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-11-14
för ärendet och föreslår Barn- och skolnämnden besluta att anta barnoch utbildningskontorets förslag till regler för placering i förskola,
pedagogisk omsorg och fritidshem i Norrtälje kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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D n r B S N 12-284 710

Regler för utbetalning av bidrag i form av
grundbelopp och tilläggsbelopp till kommunala
och fristående utövare av förskoleverksamhet och
pedagogisk omsorg
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

anta barn- och utbildningskontorets förslag till regler för
utbetalning av grundbelopp och tilläggsbelopp till förskola
och pedagogisk omsorg;

att

rutinerna börjar tillämpas från och med den 1 januari 2013;

att

delegera till förvaltningschef att fortsättningsvis besluta om
revideringar i regeldokumentet,

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-11-09
Bakgrund
Enligt skollagen är en hemkommun skyldig att lämna bidrag till
huvudmannen för varje barn/elev vid den fristående enheten/
verksamheten. Bidraget består av ett grundbelopp, och i vissa fall ett
tilläggsbelopp.
I Norrtälje kommun har det saknats dokumenterade rutiner kring
hantering och utbetalning av grundbelopp, vilket har efterfrågats
under lång tid, både från aktiva verksamheter, de som ansöker om att
fa starta nya verksamheter, samt från andra kommuner som tagit emot
barn och elever foikbokförda i Norrtälje kommun.
En referensgrupp bestående av företrädare för barn- och utbildningskontoret samt kommunala och fristående förskolechefer, har under
hösten tagit fram ett förslag till regler.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-11-09
för ärendet, och föreslår Barn- och utbildningsnämnden besluta att
anta barn- och utbildningskontorets förslag till regler för utbetalning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 97 forts.
av grundbelopp och tilläggsbelopp till förskola och pedagogisk
omsorg; att rutinerna böljar tillämpas från och med den 1 januari
2013, samt att delegera till förvaltningschef att fortsättningsvis
besluta om revideringar i regeldokumentet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2012-11-26
Bsau § 98

D n r B S N 12-269 718

Tillsynsplan för fristående förskolor och
pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun 2013
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

anta barn- och utbildningskontorets förslag till tillsynsplan för
fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Norrtälje
kommun 2013.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-10-31
Bakgrund
Barn- och skolnämnden beslutade 2012-10-22 § 107 om riktlinjer för
tillsyn av fristående verksamheter i Norrtälje kommun. I dessa
riktlinjer ingår att fatta beslut om kommande års tillsyn och speciella
fokusområde.
Barn- och utbildningskontoret har tagit fram förslag till tillsynsplan
för år 2013.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-10-31
för ärendet, och föreslår Barn- och skolnämnden besluta att anta barnoch utbildningskontorets förslag till tillsynsplan för fristående
förskolor och pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun 2013.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2012-11-26
Bsau § 99

D n r B S N 12-134 091

Motion om utökad rätt till barnomsorg
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

uppdra åt barn- och utbildningskontoret att inför budget och
verksamhetsplan 2014-2015 utreda en modell för att erbjuda
arbetslösa och föräldralediga vårdnadshavare utökad tid i
förskoleverks amhet.

Underlag för beslut
Motion 2012-05-03
Tjänsteutiåtande 2012-11-21
Bakgrund
Kristian Krassman (S), Hanna Stymne Bratt (S) och Catarina
Wahlgren (V), föreslår i motion daterad den 3 maj 2012 att Norrtälje
kommun tar fram en modell där man erbjuder arbetslösa och
föräldralediga en möjlighet att använda 30 timmar i veckan i
förskoleverksamheten istället för dagens lagstadgade 15 timmar.
I dag hanterar barn- och utbildningskontoret 100-150 ansökningar per
år om utökad tid i verksamheten då föräldrar ansöker om dispens från
15-timmarsregeln, med hänvisning till barnets behov, eller familjens
situation i övrigt.
Majoriteten av kommunerna i Stockholm län erbjuder i dag genom en
rad olika modeller, en generell möjlighet för arbetslösa och föräldralediga vårdnadshavare att få utökad tid i förskolan.
Ett sådant beslut innebär dock - beroende på vald modell och antal
barn - ekonomiska och organisatoriska konsekvenser som måste
utredas. Det innebär också att nuvarande resursfördelningssystem
samt taxekonstruktion sannolikt måste ses över.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-11-21
för ärendet och föreslår Barn- och skolnämnden besluta att uppdra åt
barn- och utbildningskontoret att inför budget och verksamhetsplan
2014-2015 utreda en modell för att erbjuda arbetslösa och föräldralediga vårdnadshavare utökad tid i förskoleverksamhet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2012-11-26
Bsau§ 100

D n r B S N 12-189 042

Ekonomisk rapport för Barn- och skolnämnden
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

överlämna ärendet till Barn- och skolnämnden utan eget
ställningstagande.

Bakgrund
Enligt kommunens policy för budgetering och uppföljning ska
förvaltningarna månadsvis, med undantag av januari och juni,
rapportera det ekonomiska läget till nämnd.
Beslutande sammanträde
Då månaden ännu inte är slut och det ekonomiska systemet för perioden inte
stängts lämnas endast en muntlig rapport.
Utförlig rapport kommer att presenteras vid nämndens sammanträde den 17
december.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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D n r B S N 12-286 012

Verksamhetsplan 2013 för Barn- och skolnämnden
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

överlämna ärendet till Barn- och skolnämnden utan eget
ställningstagande.

Bakgrund
Kommunfullmäktige antog den 7 november 2011 Mål och budget
2012-2014 för Norrtälje kommun.
Budget för 2013 samt plan för 2014 har inför 2013 justerats på grund
av fattade beslut, omvärldsförändringar såsom nya skatte- och
pensionsprognoser samt tekniska justeringar såsom organisatoriska
förändringar. Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-05 § 172 om
justering av mål och budget 2013 och plan 2014-15.
Nämnderna skall därefter fatta beslut om sina verksamhetsplaner med
dokumentet Mål och budget 2012 - 2013 samt de beslutade justeringarna som utgångspunkt.
Nämndernas verksamhetsplaner skall lämnas till kommunstyrelsekontoret senast den 15 januari 2013.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret har upprättat förslag till
verksamhetsplan 2013 för Barn- och skolnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2012-11-26
Bsau§ 102

Dm-BSN 12-287 040

Bidrag till kommunal och fristående verksamhet,
grundbelopp 2013
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

överlämna ärendet till Barn- och skolnämnden utan eget
ställningstagande.

Bakgrund
Enligt skolförordningen (2011:185) 14 kap. 1 § ska ett bidrag till
enskilda huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola,
grundsärskola och fritidshem fastställas per kalenderår. Bidrag ska
också fastställas för pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för
förskola eller fritidshem.
Bidraget ska grunda sig på kommunens budget för det kommande
budgetåret och beslutas före kalenderårets böljan.
Bidraget till fristående verksamheter består av ett grundbelopp och i
vissa fall ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet fastställs av Barn- och
skolnämnden, och är lika för alla barn och elever inom respektive
verksamhet.
Beslutande sammanträde
Tf. förvaltningschefen och förvaltningsekonomen informerar i
ärendet.
Barn- och utbildningskontoret håller på att sammanställa grundbelopp
för år 2013 för samtliga verksamheter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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D n r B S N 12-282 617

Grundsärskolans organisation i Norrtälje kommun
från läsåret 2013/14
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

grundsärskoleverksamheten vid Hallsta skola upphör från och
med läsåret 2013/14;

att

grundsärskoleverksamheten vid Lommarskolan upphör från
och med läsåret 2013/14;

att

grundsärskoleverksamheten vid Grindskolan utökas med
år 6-9, och utgör därmed en sammanhållen grundsärskola för
år 1-9.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-11-18
Bakgrund
Antalet elever i grundsärskoian har minskat kraftigt, och beräknas
fortsätta minska de kommande åren. I och med ett vikande elevunderlag
minskar de ekonomiska förutsättningarna att säkerställa en verksamhet
som följer skollagen. Dessutom ökar behörighetskraven för personal i
grundsärskolan från år 2015.
För att möta ett minskat elevunderlag och möjliggöra en organisation
som lever upp till skollagens krav har barn- och utbildningskontoret
upprättat ett förslag till förändrad organisation av den kommunala
grundsärskolan från och med läsåret 2013/14. Förslaget innebär att en
sammanhållen grundsärskola för år 1-9 bedrivs vid Grindskolan i
Norrtälje, och LångsjÖskolan i Rimbo.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-11-18
för ärendet och föreslår Barn- och skolnämnden besluta att grundsärskoleverksamheten vid Hallsta skola upphör från och med läsåret
2013/14; att grundsärskoleverksamheten vid Lommarskolan upphör
från och med läsåret 2013/14; att grundsärskoleverksamheten vid
Grindskolan utökas med år 6-9, och utgör därmed en sammanhållen
gnmdsärskola för år 1-9.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2012-11-26
Bsau§ 104

D n r B S N 283 611

Grundskolans organisation från och med läsåret
2013/14 - kommunövergripande undervisningsgrupper
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

överlämna ärendet till Barn- och skolnämnden utan eget
ställningstagande.

Underlag för beslut
Tjänsteutiåtande 2012-11-18
Bakgrund
En av huvudprinciperna i dagens skolförfattningar är alla barns och
elevers rätt till skolgång på lika villkor. Det innebär att huvudfokus
ska ligga på inkludering av alla elever, oavsett funktionsnedsättning
eller andra särskilda förutsättningar.
Vissa elever har dock sådana funktionsnedsättningar eller andra
specifika förutsättningar att deras behov bäst tillgodoses i en mindre
undervisningsgrupp. I Norrtälje kommun finns ett antal kommunövergripande undervisningsgrupper för elever med särskilda behov.
Dessa har varit alltför koncentrerade till några få skolenheter, och det
finns ett behov av att fördela ansvaret för dessa grupper på fler
enheter och därmed fler rektorer.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-11-18
för ärendet och föreslår Barn- och skolnämnden besluta att flytta
Resursklassen 1-9 från Lommarskolan till Länna skola, och utöka
med två platser; att inrätta en klass för elever med autism 1-6 i
Bsau § 104 forts.
Långsjöskolan; att Internationella klassen vid Lommarskolan omfattar
år 1-6; att flytta Internationella klassen 7-9 från Lommarskolan till
Roslagsskolan; att avveckla Samundervisningsklasserna samt att
flytta Kommunikationsklassen F-3 från Långsjöskolan till Rånäs
skola.
Ärendet har beretts i samråd med Enheten för stöd och utveckling
(ESU) och grundskolans rektorer.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Bsau § 105

Övriga frågor
Extra arbetsutskott den 3 december
1 :e vice ordförande informerar om att ett extra arbetsutskott kommer
att äga rum den 3 december kl. 11.30 inför Barn- och skoinämndens
sammanträde den 17 december, med anledning av ärendet om
grundskolans organisation efter genomförd kvalitetsöversyn.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

