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Sammanträdesdatum

KOMMUN
Barn- och skolnämndens arbetsutskott

2013-10-21

Plats och tid

Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret
Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-15.45

Beslutande

Göran Pettersson (M), ordförande
Åsa Wennerfors (FP) 1 :e vice ordförande
Joakim Lind (C)
Olle Jansson (S), 2:e vice ordförande

övriga deltagande

Äse Modin, förvaltningschef
Agneta Brus, sekreterare
Magnus Persson, verksamhetschef för grundskolan
Susanne Karlsdotter, verksamhetschef för förskolan
Henning Richardsson, upphandlingschef § 49-51

Utses att justera

Olle Jansson (S)

Justeringens
plats och tid

Barn- och utbildningskontoret
2013-10-28

Paragrafer 49-61

Underskrift

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

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2013-10-21

Datum för anslags
uppsättande

2013-10-29

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret
Estunavägen 14, Norrtälje

Underskrift
Utdrag sbestyrkande
Agneta Brus

Datum för anslags
nedtagande

2013-11 -20
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Justerandes sign

§49

Val av justerare och tid för justering

§50

Ändringar i föredragningslistan

§51

Upphandling av musikskoleverksamhéten, godkännande av
förfrågningsunderlag

§52

Ekonomisk månadsrapport för Barn- och skolnämnden
September 2013

§53

Sammanträdesdagar 2014 för Barn- och skolnämnden

§54

Uppföljning av tillsyn i fristående förskolor 2013

§55

Tillsynsplan för fristående förskolor 2014

§56

Uppföljning av tillsyn i fristående pedagogisk omsorg 2013

§57

Förskolans organisation - Organisatorisk indelning av
förskoleenheter samt hur de ska benämnas

§58

Grundskolans organisation, Organisatorisk indelning av
grundskoleenheter

§59

Program till detaljplan för del av fastigheten Mellingeholm 2:4 i
Frötuna församling - Yttrande till kommunstyrelsen

§60

Detaljplan för fastigheten Uttern 1 och del av Tälje 4:62 i
Norrtälje stad
Yttrande till kommunstyrelsen

§61

Detaljplan för fastigheterna Tälje 3:187 och Tälje s:35 med flera
i Norrtälje stad - Yttrande till kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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BSAU§ 49

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
28 oktober.

Utdrag sbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

4

2013-10-21

B S A U § 50

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
Arbetsutskottet beslutar

Justerandes sign

att

ärende 4 på kallelsen, Upphandling av musikskoleverksamheten,
godkännande av förfrågningsunderlag, behandlas som första
ärende på föredragningslistan, före Ekonomisk månadsrapport.

att

efter ovanstående ändring godkänna

föredragningslistan.

Utdragsbestyrkande
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D n r B S N 13-191 055

Upphandling av musikskoleverksamheten,
godkännande av förfrågningsunderlag
Beslut
Arbetsutskottet beslutar på delegation från Barn- och skolnämnden
att

godkänna förfrågningsunderlag enligt upphandlarversion
daterat 2013-10-14.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-08-23
Förslag till förfrågningsunderlag, upphandlarversion 2013-10-14
Sammanfattning av ärendet
Avtalet med Kulturskolan i Rimbo avseende den frivilliga musikskoleverksamheten upphör den 31 juli 2014. N y upphandling måste
därför genomföras.
Barn- och skolnämnden beslutade den 23 september 2013 § 76 att
genomföra en ny upphandling av musikskoleverksamheten i Rimboområdet. Nämnden beslutade vidare att delegera till arbetsutskottet att
besluta om förfrågningsunderlag.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret har i samråd med kommunstyrelsekontorets upphandlingsavdelning upprättat förslag till förfrågningsunderlag för den frivilliga musikundervisningen i Rimbo-området.
Beslutand© sammanträde
Yrkanden
Ordförande Göran Pettersson (M) föreslår att arbetsutskottet beslutar
att godkänna förfrågningsunderlag enligt upphandlarversion daterat
2013-10-14.
Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt förslaget och
finner att arbetsutskottet säger ja.
Protokollet ska skickas till
Kommunstyrelsekontoret/Upphandling
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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B S A U § 52

Dm B S N 13-070 042

Ekonomisk månadsrapport för Barn- och skolnämnden
September 2013
Beslut
Arbetsutskottet beslutar på delegation från Barn- och skolnämnden
att

godkänna ekonomisk rapport per september 2013 för Barn- och
skolnämnden, och överlämna den till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-10-14 inkl. prognos per september 2013
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens policy för budgetering och uppföljning ska
förvaltningarna månadsvis, med undantag av januari och juni,
rapportera det ekonomiska läget till nämnd.
Prognosen för Barn- och skolnämndens verksamhet 2013 visar ett
underskott på 3,5 mnkr, vilket är en försämring jämfört med tidigare
prognos lämnad i delårsrapport per augusti. Underskottet beror främst
på förskole- och skolenheternas beräknade avvikelse, Detta vägs delvis
upp av lägre kostnader än beräknat för skolskjutsverksamheten och
elevhälsan.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i tjänsteutlåtande daterat
2013-10-14 för ärendet, och föreslår Barn- och skolnämnden besluta att
godkänna ekonomisk rapport per september 2013 för Barn- och
skolnämnden, och överlämna den till kommunstyrelsen.
Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt Barn- och
utbildningskontorets förslag, och finner att arbetsutskottet säger ja.
Protokollet ska skickas till
Kommunstyrelsekontoret/Ekonomi

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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D n r B S N 13-211 006

Sammanträdesdagar 2014 för Barn- och skolnämnden
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

fastställa följande sammanträdesdagar 2014 för Barn- och
skolnämnden:

Arbetsutskott
3 februari
24 mars
28 april
19 maj
11 augusti
22 september
13 oktober
24 november

Barn- och skolnämnd
17 februari
7 april
12 maj
2 juni
5 augusti
6 oktober
3 november
8 december

Förvaltarmöten 2014
12 maj
6 oktober alternativt 27 oktober
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-10-10
Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden ska fastställa sammanträdesdagar för 2014 för
nämnd samt arbetsutskott.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret har upprättat förslag till sammanträdestider 2014, och föreslår Barn- och skolnämnden att fastställa dessa.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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8

B S N 12-269 718

Tillsyn i fristående förskolor 2013, uppföljning av
tillsyn
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

godkänna rapporten från genomförd tillsyn i de fristående
förskolorna i Norrtälje kommun 2013, och lägga den till
handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-10-02 inklusive rapport från tillsynen i de
fristående förskolorna
Sammanfattning av ärendet
Norrtälje kommun har tillsynsansvaret för fristående förskolor och
fristående pedagogisk omsorg. Det innebär bl.a. en kontroll av att
huvudmannen följer lagar, förordningar och regler som finns för
området. Till exempel granskas rutiner och planer som ska upprättas
för barnens säkerhet, och att huvudmannen och förskolechefen
kvalitetssäkrar innehållet i den verksamhet som erbjuds, så att barnen
erbjuds en verksamhet med hög kvalitet.
I Norrtälje kommuns riktlinjer för godkännande av fristående
verksamheter anges att en del av tillsynen ska vara tematisk. En eller
flera processer med fokus på innehållet i verksamheten ska granskas
särskilt. Under 2013 har förskolechefens roll och förutsättningar
granskats särskilt i den tematiska tillsynen,
Tillsynen visar att majoriteten av huvudmännen uppfyller kraven när
det gäller barnsäkerhet, att upprätta handlingsplaner och att ha rutiner
i enlighet med kraven i den nya lagstiftningen och i kommunens
riktlinjer för godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem
och pedagogisk omsorg.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2013-10-02
för ärendet och föreslår Barn- och skolnämnden besluta att godkämia
rapporten från genomförd tillsyn i de fristående förskolorna i Norrtälje
kommun 2013, och lägga den till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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B S A U § 55

D n r B S N 13-215 631

Tillsyn i fristående förskolor 2014, tillsynsplan
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

som tillägg till den årliga lagstadgade tillsynen, särskilt
granska lärarlegitimationerna under 2014 års tillsyn;

att

den tematiska delen i 2014 års tillsyn granskar förskolornas
förutsättningar att skapa miljöer som erbjuder ett tillgängligt
lärande för alla barn;

att

2014 års tillsyn återrapporteras till Barn- och skolnämnden
under hösten samma år.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-10-02
Sammanfattning av ärendet
Norrtälje kommun har tillsynsansvaret för fristående förskolor och
fristående pedagogisk omsorg. Det innebär bl.a. en kontroll av att
huvudmannen följer lagar, förordningar och regler som finns för
området. Till exempel granskas rutiner och planer som ska upprättas
för barnens säkerhet, och att huvudmannen och förskolechefen
kvalitetssäkrar innehållet i den verksamhet som erbjuds, så att barnen
erbjuds en verksamhet med hög kvalitet.
I Norrtälje kommuns riktlinjer för godkännande av fristående
verksamheter anges att en del av tillsynen ska vara tematisk. En eller
flera processer med fokus på innehållet i verksamheten ska granskas
särskilt. Från och med den 1 juli 2015 gäller kravet på lärarlegitimationer fullt ut. Redan från 1 december 2013 måste den som erbjuds en
tillsvidareanställning som förskollärare ha fått sin legitimation.
Fyra fokusområden är prioriterade för de kommunala verksamheterna
under perioden 2014-2016. Ett av dessa områden är tillgängligt
lärande, och tillsynens tematiska fokus föreslås inrikta sig på vad och
hur de fristående förskolorna gör för att erbjuda alla barn en miljö
som ger förutsättningarna för allas lika rätt till lärande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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B S A U § 55 forts.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i tjänsteutlåtande daterat 2013¬
10-02 för ärendet, och föreslår Barn- och skolnämnden att som tillägg
till den årliga lagstadgade tillsynen, särskilt granska lärarlegitimationerna under 2014 års tillsyn; att den tematiska delen i 2014 års
tillsyn granskar förskolornas förutsättningar att skapa miljöer som
erbjuder ett tillgängligt lärande för alla barn samt att 2014 års tillsyn
återrapporteras till Barn- och skolnämnden under hösten samma år.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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B S A U § 56

D n r B S N 12-269 718

Tillsyn I fristående pedagogisk omsorg 2013,
uppföljning av tillsyn
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

godkänna rapporten från genomförd tillsyn i fristående
pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun 2013, och lägga den
till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2013-10-14 inklusive sammanställning av tillsynen i
pedagogisk omsorg 2013.
Sammanfattning av ärendet
Norrtälje kommun har tillsynsansvaret för fristående förskolor och
fristående pedagogisk omsorg. Det innebär bl.a. en kontroll av att
huvudmannen följer lagar, förordningar och regler som finns för
området. Till exempel granskas rutiner och planer som ska upprättas
för barnens säkerhet, och att huvudmannen kvalitetssäkrar innehållet i
den verksamhet som erbjuds, så att barnen erbjuds en verksamhet
med hög kvalitet.
I Norrtälje kommun bedrivs fristående pedagogisk omsorg i huvudsak
i form av familjedaghem.
Sammanställningen av tillsynen och verksamheternas självskattade
kvalitet visar på en del bristområden. Särskilt huvudmännens kunskap
och rutiner för barn i behov av särskilt stöd, visar på ett oroande
resultat. Det finns ytterligare påtalade brister hos en del verksamheter
samtidigt som det är några huvudmän som driver pedagogisk omsorg
av hög kvalitet.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i tjänsteutlåtande daterat
2013-10-14 för ärendet och föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att godkänna rapporten från genomförd tillsyn i fristående pedagogisk
omsorg i Norrtälje kommun 2013, och lägga den till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr B S N 13-219 001

Förskolans organisation - Organisatorisk
indelning av förskoleenheter samt hur de ska
benämnas
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

anta förslag på benämning och organisatorisk indelning av
förskoleenheter (bilaga 1).

Beslutsunderlag
Tjänsteutiåtande 2013-10-14
Sammanfattning av ärendet
I den nya skollagen (2010:800) ersattes förskola som organisatorisk
enhet med begreppet förskoleenhet. Varje förskoleenhet ska ha en
förskolechef som ansvarar för ledningen och samordningen av det
pedagogiska arbetet vid enheten. Det ska i alla situationer vara tydligt
för barn, föräldrar och personal vem som är ansvarig förskolechef för
den enhet de tillhör.
För att det inte ska uppstå några tveksamheter eller missförstånd med
vad som avses med en förskoleenhet i Norrtälje kommun beslutade
Barn- och skolnämnden den 23 september § 77 att begreppet förskoleenhet enligt skollagens definition likställs i våra verksamheter med att
varje förskola utgör en egen enhet Nämnden beslutade även att uppdra
åt Barn- och utbildningskontoret att ta fram förslag på organisatorisk
indelning av förs ko le enheter samt hur den organisatoriska indelningen
ska benämnas.
Mot bakgrund av ovanstående beslut har en översyn av förskolans
ledningsorganisation genomförts. En utgångspunkt för översynen har
varit att ge förskolechefen ett rimligt ledningsuppdrag. Detta har
resulterat i en uppdelning av Hallstaviksområdet i två förskoleområden.
I övrigt är ledningsorganisationen oförändrad.
Det har även funnits ett behov av att förtydliga och fastställa
benämningen på de kommunala förskoleenheterna. Det är inte helt
klarlagt hur beslut om förskolornas benämning historiskt har fattats,
och benämningarna följer inte någon enhetlig eller logisk

Justerandes sign

Utdrag sbestyrkande
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B S A U § 57 forts.
uppbyggnad. Detta har medfört problem när samma förskoleenhet
kan benämnas på olika sätt i olika system, och också vid
uppbyggnaden av olika digitala sökfunktioner.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i tjänsteutlåtande daterat
2013-10-14 för ärendet, och föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att anta förslag på organisatorisk indelning av förskoleenheter, samt
att anta förslag på benämning av förskoleenheter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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B S A U § 57 forts.
Bilaga 1.

Organisatorisk indelning samt benämning av
förskoleenheter

Hallstavik Västra förskoleområde
«
o
•

Namn
Tallbackens förskola
Hallsta
förskola
Skebo
förskola

Tidigare namn
Snödroppens förskola
Klockarbo

Hallstavik Östra förskoleområde
•
•
•
•

Namn
Tidigare namn
Herrängs
förskola
Kuggwass
Slåttergubbens förskola
Gottsta
förskola
Förskolan Gottstastugan
Öppna förskolan i Hallstavik

Väddö förskoleområde
Namn
•
•
•
•

Björkö Arholma förskola
Grisslehamns förskola
Söderbykarls förskola
Elmsta förskola

Norrtälje Västra förskoleområde
•
•
•

Namn
Blåklintens förskola
Vigelsjögårds
förskola
Palettens förskola

Tidigare namn
Förskolan Vigelsjö gård

Norrtälje Östra förskoleområde
•
•

Namn
Solbacka förskola
Parkens förskola

Utdragsbestyrkande
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B S A U § 57 forts, bilaga 1

Norrtälje Nordöstra förskoleområde
Namn
• Körsbärets förskola
• Vätö förskola
» Sjöhagens förskola
® Svanberga förskola
o Rådmansö förskola

Norrtälje Södra förskoleområde
•
•
•
»

Namn
Frötuna förskola
Hysingsviks förskola
Länna förskola
Köpmanholms förskola

Rimbo Västra förskoleområde
®
»
«
»

Namn
Västertorps
förskola
Bålbro förskola
Håsta förskola
Närtuna förskola

Tidigare namn
Månskenets förskola

•

Rånäs

Maskrosens förskola

förskola

Rimbo Östra förskoleområde
•
•
•
«

Justerandes sign

Namn
Skarsjö förskola
Vallby hage förskola
Skederids förskola
Edsbro förskola

Tidigare namn

Fårhagens förskola
Brokulla förskola

Utdragsbestyrkande
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Dnr B S N 13-222 001

Grundskolans organisation, organisatorisk
indelning av grundskoleenheter
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

överlämna ärendet till Barn- och skolnämnden utan eget
ställningstagande.

Sammanfattning av ärendet
I den nya skollagen (2010:800) ersattes skola som organisatorisk enhet
med begreppet skolenhet. Varje skolenhet ska ha en rektor som
ansvarar för ledningen och samordningen av det pedagogiska arbetet
vid enheten. Det ska i alla situationer vara tydligt för elever, föräldrar
och personal vem som är ansvarig rektor för den enhet de tillhör. En
elev kan bara ha en rektor. En rektor kan vara rektor för flera skolenheter, men en skolenhet kan aldrig ledas av mer än en rektor. En
skolenhet kan bestå av en eller flera närliggande skolbyggnader. Det
finns ingen tydlig definition på hur långt avstånd som kan finnas mellan
skolbyggnaderna, men enligt Skolverkets vägledning anges att "för att
flera byggnader ska anses som en skolenhet krävs att de ligger
någorlunda nära varandra och på ett naturligt sätt hör ihop". Begreppet
skolenhet enligt Skolverkets definition är alltså inte samnia sak som
rektors ansvarsområde.
För att det inte ska uppstå några tveksamheter eller missförstånd med
vad som avses med en enhet i Norrtälje kommun beslutade Barn- och
skolnämnden den 23 september § 77 att begreppet skolenhet enligt
skollagens definition likställs i våra verksamheter med att varje skola
utgör en egen enhet. Nämnden beslutade även att uppdra åt Barn- och
utbildningskontoret att ta fram förslag på organisatorisk indelning av
skolenheterna samt hur den organisatoriska indelningen ska benämnas.
Mot bakgrund av ovanstående beslut har en översyn av grundskolans
ledningsorganisation genomförts. En utgångspunkt för översynen har
varit att ge rektor ett rimligt ledningsuppdrag.
Tjänstemannaberedning
Verksamhetschefen för grundskolan har i samråd med rektorsgruppen
tagit fram ett förslag till ny ledningsorganisation för grundskolan.

Justerandes sign
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B S A U § 58 forts.
Det återstår dock vissa detaljer i förslaget som måste utredas ytterligare,
bl.a. vid vilken tidpunkt en ändring av organisationen kan och bör ske.
Barn- och utbildningskontoret avser att klargöra dessa frågor i
tjänsteutlåtande inför Barn- och skolnämndens sammanträde den 18
november.
Beslutande sammanträde
Förvaltningschefen och verksamhetschefen för grundskolan redogör
muntligt för ärendet.
Yrkanden

Ordförande Göran Pettersson (M) föreslår att arbetsutskottet
överlämnar ärendet till Barn- och skolnämnden utan eget
ställningstagande.
Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt förslaget och
fnmer att arbetsutskottet säger ja.

Justerandes sign
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Program till detaljplan för del av fastigheten
Mellingeholm 2:4 i Frötuna församling
Yttrande till kommunstyrelsen
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn och skolnämnden besluta
att

till kommunstyrelsen överlämna Barn- och utbildningskontorets yttrande som sitt eget.

Beslutsunderlag
Samrådsförslag 2013-08-20
Tjänsteutlåtande 2013-10-11
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret har upprättat program till detaljplan för del
av fastigheten Mellingeholm 2:4 i Frötuna församling. Programmet
ska ligga till grund för kommande detaljplanearbete inom området.
Barn- och skolnämnden har getts tillfälle att lämna synpunkter på
programförslaget. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda
senast den 15 november.
Barn- och skolnämnden yttrar sig endast om den del som ingår i
nämndens verksamhetsområde. Med detta avses förslagets påverkan
på skolorganisationen, exempelvis behov av utbyggnad av förskole-/
skolverksamhet. Barn- och skolnämnden ansvarar även för skolskjutsverksamheten, och yttrar sig därmed även över eventuell påverkan på
skolskjutsorganisationen och/eller elevernas tillgång till säkra
skolvägar till och från planområdet.
Sammanfattning av yttrandet

En bebyggelse av bostäder i det geografiska läge och den omfattning
som beskiivs i programmets planbeskrivning kommer att medföra ett
stort behov av utökning av antalet förskole- och skolplatser inom eller
i nära anslutning till programområdet, i den södra delen av Norrtälje
tätort. V i d kommande planering av skolorganisationen i och i
anslutning till Norrtälje tätort måste hänsyn tas till eventuell
byggnation av bostäder i området så att elevernas tillgång till
skolplacering kan tillgodoses, helst utan utbyggnad av
skolskjutsorganisationen.

Utdragsbeslyrkande

Justerandes sign
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Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i tjänsteutlåtande daterat
2013-10-11 för ärendet, och föreslår Barn och skolnämnden besluta
att till kommunstyrelsen överlämna Barn- och utbildningskontorets
yttrande som sitt eget.
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Detaljplan för fastigheten Uttern 1 och del av Tälje
4:62 i Norrtälje stad
Yttrande till kommunstyrelsen
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn och skolnämnden besluta
att

till kommunstyrelsen överlämna Barn- och utbildningskontorets yttrande som sitt eget.

Beslutsunderlag
Samrådsförslag 2013-09-26
Tjänsteutlåtande 2013-10-11
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret har upprättat detaljplan för fastigheten
Uttern 1 och del av Tälje 4:62 i Norrtälje stad - enligt PBL. Syftet
med planen är att möjliggöra uppförande av ca 57 bostadslägenheter
inom fastigheten. Barn- och skol-nämnden har getts tillfälle att lämna
synpunkter på planförslaget. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen
tillhanda senast den 15 november.
Barn- och skolnämnden yttrar sig endast om den del som ingår i
nämndens verksamhetsområde. Med detta avses förslagets påverkan
på skolorganisationen, exempelvis behov av utbyggnad av förskole/skolverksamhet. Barn- och skolnämnden ansvarar även för
skolskjutsverksamheten, och yttrar sig därmed även över eventuell
påverkan på skolskjutsorganisationen och/eller elevernas tillgång till
säkra skolvägar till och från planområdet.
Sammanfattning av yttrandet

Tillgången på förskole- och skolplatser i området är förhållandevis
god i dagsläget. Området tillhör upptagningsområdet för Lommarskolan för elever i år F-9. Enligt nuvarande barnantalsprognoser
beräknas dock efterfrågan på skol- och förskoleplatser i Norrtälje
tätort totalt sett öka fram till 2021.
Barn- och skolnämnden förutsätter också att elevernas tillgång till
säker skolväg till och från Lommarskolan kan tillgodoses även efter
Esplanadens anslutning till Västra vägen.
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Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i tjänsteutlåtande daterat
2013-10-11 för ärendet, och föreslår Barn och skolnämnden besluta
att till kommunstyrelsen överlämna Barn- och utbildningskontorets
yttrande som sitt eget.
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Detaljplan för fastigheterna Tälje 3:187 och Tälje
s:35 med flera i Norrtälje stad
Yttrande till kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn och skolnämnden besluta
att

till kommunstyrelsen överlämna Barn- och utbildningskontorets yttrande som sitt eget.

Beslutsunderlag
Samrådsförslag 2013-10-07
Tjänsteutlåtande 2013-10-11
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret har upprättat detaljplan för del av
fastigheterna Tälje 3:187 och Tälje s:35 med flera i Norrtälje stad.
Planen upprättas för att pröva lämpligheten med att anordna ca 14
friliggande villor, 6 parhus, upp till 48 bostadsrätts-lägenheter och 30
lägenheter som paneras uppföras av Roslagsbostäder i form av
hyresrätter. Barn- och skolnämnden har getts tillfälle att lämna
synpunkter på planförslaget. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen
tillhanda senast den 22 november.
Barn- och skolnämnden yttrar sig endast om den del som ingår i
nämndens verksamhetsområde. Med detta avses förslagets påverkan
på skolorganisationen, exempelvis behov av utbyggnad av förskole/skolverksamhet. Barn- och skolnämnden ansvarar även för skolskjutsverksamheten, och yttrar sig därmed även över eventuell
påverkan på skolskjutsorganisationen och/eller elevernas tillgång till
säkra skolvägar till och från planområdet.
Sammanfattning av yttrandet

En bebyggelse av bostäder inom planområdet kominer att medföra
behov av utökning av antalet förskole- och skolplatser inom eller i
nära anslutning till området.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i tjänsteutlåtande daterat
2013-10-11 för ärendet, och föreslår Barn och skolnämnden besluta
att till kommunstyrelsen överlämna Barn- och utbildningskontorets
yttrande som sitt eget.
Justerandes sign
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