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Sammanträdesdatum

2015-11-23
Barn- och skolnämnden
Plats och tid

Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.15

Beslutande

Ledamöter

Olle Jansson (S), ordförande
Marita Jeansson (S)
Conny Andersson (S)
Ulla Bratt (S) §§ 87-96
Anders Leander (S), tjg. ersättare §§ 85-86
Karin Broström (C)
Gunnar Englund (C)
Mats Wilzén (MP)

Bino Drummond (M)
Stina Berg (M)
Inger Nordqvist (M)
Robert Beronius (L)
Christina Hamnö (V), tjg. ersättare
Sune Rehnberg (SD)

Ersättare

Göran Jonsson (M)
Linda Hiort af Ornäs (M)
Ingmar Ögren (SD)

Anders Leander (S) §§ 87-96
Emil Forslund Dahl (C)
Inger Lundh Jansson (MP)
Ingrid Landin (MP)

Övriga närvarande

Agneta Brus, nämndsekreterare
Susanne Karlsdotter Olsson, verksamhetschef förskolan
Magnus Persson, verksamhetschef grundskolan
Eva Lundebring, utbildningsinspektör §§ 85-89

Justerare

Bino Drummond

Justeringens plats och tid

Barn- och utbildningskontoret 2015-11-30

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Agneta Brus

Ordförande
Olle Jansson
Justerare
Bino Drummond

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

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2015-11-23

Datum då anslaget sätts upp

2015-12-01

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Agneta Brus
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2015-12-23
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Barn- och skolnämnden
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Sammanträdesdatum

2015-11-23
Barn- och skolnämnden

§ 85

Dnr 2333-4

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
Barn- och skolnämnden fastställer föredragningslistan.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2015-11-23
Barn- och skolnämnden

§ 86

Dnr 2283-7

Information från förvaltningen
Beslut
Barn- och skolnämnden tar del av rapporterna.
Beslutande sammanträde
Följande rapporter lämnas:
Lågstadiesatsningen
Verksamhetschefen för grundskolan informerar om hur statsbidraget för den
s.k. lågstadiesatsningen kommer att användas och fördelas i Norrtälje
kommuns skolor. Norrtälje kommun har beviljats ca 7,5 mnkr läsåret
2015/16, vilket motsvarar ca 15 lärartjänster.
Förstelärare
Verksamhetschefen för grundskolan informerar vidare om antalet
förstelärare i Norrtälje kommuns grundskoleverksamhet. För närvarande
finns 20 förstelärare i de kommunala skolorna, och den 1 december utses
ytterligare tre förstelärare.
Tillsyn av fristående förskoleverksamhet
Utbildningsinspektören informerar om regelverket runt tillsyn, och om hur
Norrtälje kommun arbetar med tillsyn av fristående förskolor och
pedagogisk omsorg.

Justerandes sign
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4(15)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-11-23
Barn- och skolnämnden

§ 87

Dnr 2014-000358 631

Uppföljning av tillsynsplan för fristående förskolor 2015
Beslut
Barn- och skolnämnden godkänner rapporten från tillsynen i de fristående
förskolorna i Norrtälje kommun.
Sammanfattning av ärendet
Norrtälje kommun har genom barn- och skolnämnden tillsyn över fristående
förskolor vars huvudmän kommunen har godkänt.
Barn- och skolnämnden fastställer årligen en tillsynsplan för den fristående
verksamheten. I tillsynsplanen anges vilka områden som ska granskas, och
hur detta ska ske.
Barn- och skolnämnden beslutade den 8 december 2014 § 97 att tillsynen
under 2015 i huvudsak skulle inriktas mot huvudmännens och förskoleenheternas systematiska kvalitetsarbete.
Tillsynen visar att flertalet huvudmän behöver vidta olika omfattande
åtgärder för att uppfylla skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-11-09 § 45
Tjänsteutlåtande 2015-09-11
Rapport från tillsynen i de fristående förskolorna år 2015 2015-08-24
Beslutet ska skickas till
Utbildningsinspektör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-11-23
Barn- och skolnämnden

§ 88

Dnr 2014-000359 632

Uppföljning av tillsynsplan för fristående pedagogisk
omsorg 2015
Beslut
Barn- och skolnämnden godkänner rapporten från tillsynen i fristående
pedagogisk omsorg 2015.
Sammanfattning av ärendet
Norrtälje kommun har genom barn- och skolnämnden tillsyn över fristående
pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till
bidrag.
Barn- och skolnämnden fastställer årligen en tillsynsplan för den fristående
verksamheten. I tillsynsplanen anges vilka områden som ska granskas, och
hur detta ska ske.
Barn- och skolnämnden beslutade den 8 december 2014 att inriktningen på
2015 års tillsyn skulle vara hur de fristående huvudmännen tar ansvar för
kvalitetsarbetet i sina respektive verksamheter.
I huvudsak bedöms verksamheterna följa det som anges i skollagen. Några
verksamheter behöver utveckla förmågan att följa upp och utvärdera sin
verksamhet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-11-09 § 46
Tjänsteutlåtande 2015-10-15
Rapport från tillsynen i de fristående familjedaghemmen (pedagogisk
omsorg) 2015, oktober 2015
Beslutet ska skickas till
Utbildningsinspektör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-11-23
Barn- och skolnämnden

§ 89

Dnr 2015-000401 631

Ansökan om godkännande för fristående förskola i
Rimbo - Förskolan”Hoppitoss” – (Trio Förskolor AB)
Beslut
1. Barn- och skolnämnden godkänner Trio Förskolor AB som
huvudman för ytterligare en förskola i Rimbo tätort.
2. Godkännandet för den nya förskolan ”Hoppitoss” gäller för maximalt
23 barn i verksamheten.
3. Godkännandet förutsätter att bygglov beviljas för ändrad användning
av den avsedda fastigheten.
Sammanfattning av ärendet
Trio AB driver sedan 2006 förskoleverksamhet i Rimbo tätort med de tre
förskolorna ”Killevipp”, ”Fifilur” och ”Krumilur”. Huvudmannen ansöker
nu om att utöka sin verksamhet genom att starta ytterligare en förskola med
plats för 23 barn.
Utökningen med ytterligare en förskola är ett led i huvudmannens strävan att
minska antalet barn totalt i grupperna, även på de redan etablerade
förskolorna.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-11-09 § 47
Tjänsteutlåtande 2015-10-15
Beslutet ska skickas till
Trio Förskolor AB
Utbildningsinspektör
Avdelningschef barn –och utbildningskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2015-11-23
Barn- och skolnämnden

§ 90

Dnr 2014-000416 047

Uppföljning av statsbidrag för sommarskola eller
undervisning under andra skollov 2015
Beslut
Barn- och skolnämnden tar del av redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Under 2015 har huvudmän kunnat ansöka om statsbidrag för lov- och
sommarskola under sportlovet, påsklovet, sommarlovet och höstlovet.
Avsikten med statsbidraget är att öka möjligheterna för elever att nå
kunskapskraven. Bidrag ges för elever som under skollov deltar i frivillig
stödundervisning för att klara kunskapskraven.
Barn- och skolnämnden uppdrog den 16 februari 2015 åt barn- och
utbildningskontoret att ansöka om statsbidrag för lov- och sommarskola
avseende grundskolans verksamhet 2015. Vidare beslutade nämnden att en
uppföljning av 2015 års lov- och sommarskola skulle lämnas vid barn- och
skolnämndens sammanträde den 23 november.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2015-11-13
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ordförande Olle Jansson (S) föreslår att barn- och skolnämnden beslutar att
ta del av redovisningen.
Beslutsgång

Ordförande frågar om barn- och skolnämnden kan besluta enligt förslaget
och finner att nämnden säger ja.
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2015-11-23
Barn- och skolnämnden

§ 91

Dnr 2015-000398 091

Motion från Catarina Wahlgren (V) med flera om
målsättning om höjd kvalitet inom barnomsorg i
Norrtälje kommun
Beslut
Barn- och skolnämnden antar barn- och utbildningskontorets yttrande som
sitt eget, och föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen kan anses
besvarad.
Reservationer och protokollsanteckningar
Christina Hamnö (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bino Drummond (M), Stina Berg (M), Inger Nordqvist (M) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Catarina Wahlgren (V) m.fl. har till kommunfullmäktige lämnat in en
motion om målsättning om höjd kvalitet inom barnomsorgen i Norrtälje
kommun. Motionen har överlämnats till barn- och skolnämnden för
beredning/yttrande.
Motionären föreslår:
− Att kommunen vid rekryteringen av nya förskollärare aktivt vänder
sig till manliga sökande.
− Att varje enhet får redogöra för på vilket sätt de aktivt försökt
rekrytera manliga förskollärare.
− Att insatser görs för att marknadsföra de förskollärarutbildningar
som ges i kommunen.
Barn- och utbildningskontoret ställer sig i tjänsteutlåtande daterat den 28
oktober positivt till förslaget i motionen att kommunen ska hitta nya vägar
där kommunen aktivt vänder sig till manliga sökande.
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Sammanträdesdatum

2015-11-23
Barn- och skolnämnden

Det viktigaste arbetet är dock det som sker i den dagliga verksamheten som
syftar till att bryta traditionella könsroller och motverka könsstereotypa
yrkesval. Det är det bästa sättet att på sikt öka antalet män som söker sig till
förskolans verksamhet, och därmed få en breddad rekryteringsbas.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-11-09 § 48
Tjänsteutlåtande 2015-10-28
Motion KS 2015-1260 091
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Christina Hamnö (V) yrkar att barn- och skolnämnden föreslår
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Bino Drummond (M) för moderaterna yrkar att barn- och skolnämnden
föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Olle Jansson (S) yrkar att barn- och skolnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förlag att anta barn- och utbildningskontorets yttrande som
sitt eget, och föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen kan anses
besvarad.
Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och
skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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2015-11-23
Barn- och skolnämnden

§ 92

Dnr 2015-000001 002

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Barn- och skolnämnden tar del av redovisningen av delegationsbeslut för
perioden oktober 2015, och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott,
ordförande och tjänstemän. Vilka beslut som överlåtits framgår av en
delegationsordning som beslutats av nämnden. Beslut som fattas med stöd av
denna delegationsordning ska anmälas till nämnden. Redovisningen innebär
inte att nämnden ska fastställa, eller får ompröva de beslut som fattats på
delegation. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.
Beslutsunderlag
Förteckning över delegationsbeslut 2015-11-13

Justerandes sign
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2015-11-23
Barn- och skolnämnden

§ 93

Dnr 2015-000017 610

Redovisning av inkomna klagomål och
anmälningsärenden
Beslut
Barn- och skolnämnden godkänner redovisningen av inkomna klagomål, och
anmälningar för perioden oktober 2015.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningskontoret sammanställer och redovisar för barn- och
skolnämnden inkomna klagomål mot utbildningen, inkomna anmälningar om
kränkande behandling, samt anmälningar om olovlig frånvaro från
utbildningen.
Enligt skollagen ska varje huvudman för utbildning ha skriftliga rutiner för
att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Barn- och skolnämnden
beslutade 2012-09-03 § 83 att inkomna klagomål och synpunkter ska
redovisas för nämnden vid varje nämndsammanträde.
Vidare gäller att en lärare, eller annan personal som får kännedom om att en
elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med
verksamheten skyldig att anmäla detta till rektorn som är skyldig att anmäla
detta vidare till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt
utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna, och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra
kränkande behandling i framtiden.
Beslutsunderlag
Förteckning över inkomna klagomål och anmälningsärenden 2015-11-16
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Barn- och skolnämnden

§ 94

Dnr 2015-000018 600

Meddelanden
Beslut
Barn- och skolnämnden tar del av förteckningen, och lägger den till
handlingarna.
Beslutsunderlag
Förteckning över meddelanden 2015-11-16
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2015-11-23
Barn- och skolnämnden

§ 95

Dnr 2284-1

Rapporter från arbetsutskottet, presidiet och
ordförande
Beslut
Barn- och skolnämnden tar del av rapporterna.
Beslutande sammanträde
Följande rapporter lämnas:
Ordförande Olle Jansson (S) med flera rapporterar från Skolverkets och
Skolinspektionens konferens den 16 november om skolans utmaningar och
möjligheter.
Presentationsmaterialet från konferensen finns publicerat på
www.skolansutmaningarochmojligheter.se
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§ 96

Dnr 2284-2

Rapporter från politikerbesök på enheterna
Beslut
Barn- och skolnämnden tar del av rapporterna.
Beslutande sammanträde
Följande rapporter lämnas:
Ordförande Olle Jansson (S) frågar om alla ledamöter har fått kontakt med
någon förskolechef eller rektor inför höstens planerade verksamhetsbesök.
Några har ännu inte blivit kontaktade. En påminnelse till förskolechefer/
rektorer ska skickas ut snarast.
Christina Hamnö (V) rapporterar från besök vid Rådmansö skola den 16
november.
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