NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och skolnämnden

2008-06-17

Sammanträdesdatum

Plats och tid

Marholmen konferenscenter, Norrtälje kl 12.30-15.30

Beslutande

Se förteckning

Övriga deltagande

Ulf Gustavsson, förvaltningschef
Agneta Brus, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera

Olle Jansson

Justeringens
plats och tid

Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
2008-06-23

Underskrift

Sekreterare .........................................................................
Anne Josefsson

Paragrafer 52-64

Ordförande ........................................................................
Ann S Pihlgren
Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson

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

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2008-06-17

Datum för
anslags uppsättande

2008-06-24

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje

Underskrift

.................................................................
Utdragsbestyrkande

Datum för
anslags nedtagande

2008-07-15
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Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-06-17

NÄRVAROLISTA
NAMN

PARTI NÄRVARO TID
Ja

Nej

VOTERING
Ja

LEDAMÖTER
Ann S Pihlgren
Nils Matsson
Bino Drummond
Patrik Dahl
Britt-Marie Åhman
Margareta Säterli
Ann Lewerentz
Olle Jansson
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Jan Sjöblom
Leif Glavstedt
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ERSÄTTARE
Sören Forslund
Anders Björkman
Inger Nordqvist
Ove Eriksson
Linda Sundberg
Liv Westermark
Mikael Öst
Raija Lundgren
Veronica Hartwig
Emil Persson
Kerstin Sjölund

Närvaro totalt

Justerandes sign
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Tjänstgörande
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Votering totalt

Ja
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Avstår

Utdragsbestyrkande

Nej

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-06-17

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§ 52

Anmälan av övriga ärenden och godkännande av dagordningen

§ 53

Val av justerare och tid för justering

§ 54

Månadsrapport för barn- och skolnämnden

§ 55

Yttrande till Skolverket - Ansökan från Bålbro Friskola AB om
godkännande av och rätt till bidrag till en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Norrtälje kommun

§ 56

Yttrande till Skolverket - Ansökan från Grindskolan ekonomisk
förening om godkännande av och rätt till bidrag till en
fristående förskoleklass och särskola, samt fristående
grundskola i Norrtälje kommun

§ 57

Granskning av kännetecken för kvalitet och service

§ 58

Motion från Jan Emanuel Johansson (s) gällande musikutbildning för barn

§ 59

Kulturskolans i Rimbo fortsatta drift - beslut om bidrag till
föreningen Kulturskolan i Rimbo

§ 60

Anmälan av delegationsbeslut

§ 61

Anmälan av delgivningar

§ 62

Rapport från förvaltningen

§ 63

Rapport från arbetsutskott, ordförande och vice ordförande

§ 64

Tack

__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-06-17

Bsn § 52

Anmälan av övriga ärenden och godkännande av
dagordningen
Inga övriga ärenden är anmälda.
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

godkänna dagordningen.

__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-06-17

Bsn § 53

Val av justerare och tid för justering
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

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

att

justeringen sker på barn- och skolnämndens förvaltningskontor
måndagen den 23 juni 2008.

__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-06-17

Bsn § 54

Dnr BSN 07-106 042

Månadsrapport för barn- och skolnämnden
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

tacka för rapporten och med godkännande överlämna den till
kommunstyrelsen.

Protokollsanteckning
Britt-Marie Åhman (c) önskar följande anteckning i protokollet med
anledning av att barn- och skolnämnden inte kunnat påverka upphandlingen av skolskjuts eftersom den har handlats upp centralt: Då det
visat sig att avtalet medfört ökade kostnader som barn- och skolnämnden inte kan styra över, anser jag att det inte ska gå ut över annan
verksamhet inom nämndens område.
Den ökade kostnaden för skolskjutsverksamheten ska redovisas som
underskott, samt att inga rekommendationer ska gå ut till verksamheterna om besparingar för att klara denna ökade kostnad. Det måste
vara kommunledningens ansvar att skjuta till medel till den ökade
kostnaden för skolskjutsverksamheten som uppkommit genom det avtal
som tecknats.
Underlag för beslut
Ekonomisk månadsrapport per maj
Beslutande sammanträde
Ekonomichefen redogör för det ekonomiska läget enligt föreliggande
ekonomi- och verksamhetsuppföljning per maj månad.
Uppföljningen redovisas per intäkts- och kostnadsslag och per verksamhet. Förklaringar och kommentarer till utfall ges efter respektive
verksamhetsbeskrivning. Avvikelsen t.o.m maj månad visar på 2
miljoner kronor. Förklaring till avvikelse per maj: retroaktiva, ej utbetalda löneökningar har bokats upp för perioden april-maj.
__________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-06-17

Bsn § 55

Dnr BSN 08-030 603

Ansökan från Bålbro Friskola AB om godkännande av
och rätt till bidrag till en fristående förskoleklass och
fristående grundskola i Norrtälje kommun
Dnr 43-2008:990
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att

tillstyrka att Skolverket godkänner ansökan från Bålbro Friskola
AB om godkännande av och rätt till bidrag till den planerade
fristående förskoleklassen och fristående grundskolan Bålbro
friskola.

Reservation
Olle Jansson (s) med instämmande av Marita Jeansson (s), Jan Sjöblom
(s) och Raija Lundgren (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Underlag för beslut
Skolverkets remiss 2008-04-08, dnr 43-2008:990
Förvaltningens skrivelse 2008-04-29
Bakgrund
Bålbro Friskola AB har hos Skolverket ansökt om godkännande av och
rätt till bidrag till en fristående förskoleklass och fristående grundskola
i Norrtälje kommun fr.o.m läsåret 2009/2010.
Barn- och skolnämnden beslutade den 19 februari 2008 att rekommendera kommunstyrelsen besluta:
- att godkänna verksamhetsövergång från Bålbroskolan till Bålbro
friskola från och med den 1 augusti 2009, vilket innebär en nedläggning
av den kommunala skolan,
Bsn § 55 forts
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-06-17

- att Bålbro friskola får hyra samtliga lokaler som idag används vid
Bålbroskolan till en hyra som motsvarar hyran för annan kommunal
verksamhet,
- att Bålbro friskola får överta samtliga inventarier till ett marknadsmässigt pris fastställt av opartisk värderingsman,
- att beslutet gäller endast under förutsättning att Skolverket godkänner
ansökan om start av friskola.
Barn- och skolnämnden beslutade dessutom för egen del att uppdra till
barn- och skolförvaltningens personalavdelning, vilken har det övergripande arbetsmiljöansvaret inom förvaltningen, att delge berörd personal information om innebörden av verksamhetsövergången.
Socialdemokraternas och vänsterpartiets tjänstgörande ledamöter
reserverade sig mot beslutet och fick anteckning i protokollet.
Tidigare politikerberedning
Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2008 att lägga ner Bålbroskolan i Rimbo från den 1 augusti 2009, under förutsättning att Skolverket godkänner ansökan om start av Bålbro friskola.
Kommunstyrelsen beslutade den 17 mars 2008, under förutsättning av
Skolverkets godkännande, att hyra ut befintliga lokaler till Bålbro friskola under bildande, samt att sälja samtliga inventarier och överlåta
det immateriella värdet till marknadspris, samt att i övrigt skall regelverket för avknoppning av kommunal verksamhet i Norrtälje kommun
gälla (vilket är under utarbetande).
Även i detta beslut reserverade sig socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter till förmån för eget yrkande.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen föreslår nämnden tillstyrka att Skolverket godkänner start
av denna nya friskola och kan i dagsläget inte se att en start av enskild
skola i Rimbo kommer att ge några ekonomiskt negativa konsekvenser
för kommunen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-06-17

Bsn § 55 forts
Ur elevsynpunkt bör dock påtalas att skoltaxi inte ges till elever i skolor
som drivs av enskilda utövare.
Politikerberedning
Au 2/6

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 2 juni 2008, § 43.
Beslutande sammanträde
Ärendet har behandlats i barn- och skolförvaltningens samverkansgrupp
Losam den 9 juni 2008.
Yrkanden
Vice ordföranden Olle Jansson (s) yrkar
- avslag på arbetsutskottets förslag.
Ordföranden Ann S Pihlgren (m) yrkar
- bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Reservation
Olle Jansson (s) med instämmande av Marita Jeansson (s), Jan Sjöblom
(s) och Raija Lundgren (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-06-17

Bsn § 56

Dnr BSN 08-035 603

Ansökan från Grindskolan ekonomisk förening om
godkännande av och rätt till bidrag till en fristående
förskoleklass och särskola, samt fristående grundskola
i Norrtälje kommun
Dnr 43-2008:1065, 1066
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att

tillstyrka att Skolverket godkänner ansökan från Grindskolan
ekonomisk förening om godkännande av och rätt till bidrag till
den planerade fristående förskoleklassen och särskolan, samt
fristående grundskolan i Norrtälje kommun.

Reservation
Olle Jansson (s) med instämmande av Marita Jeansson (s), Jan Sjöblom
(s) och Raija Lundgren (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Underlag för beslut
Skolverkets remisser 2008-04-03 och 2008-04-04 med diarienummer
43-2008:1065 och 43-2008:1066
Förvaltningens skrivelse 2008-05-06
Bakgrund
Grindskolan ekonomisk förening har hos Skolverket ansökt om godkännande av och rätt till bidrag till en fristående förskoleklass och
särskola och fristående grundskola i Norrtälje kommun fr.o.m läsåret
2009/2010.
Barn- och skolnämnden beslutade den 19 februari 2008 att rekommendera kommunstyrelsen besluta:
- att godkänna verksamhetsövergång från Grindenhetens grundskola
och särskola till Grinds enskilda skola från och med den 1 augusti 2009,
vilket innebär en nedläggning av den kommunala skolan,
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-06-17

Bsn § 56 forts
- att Grinds enskilda skola får hyra samtliga lokaler som idag används
av Grindenhetens grund- och särskola till en hyra som motsvarar hyran
för annan kommunal verksamhet,
- att Grinds enskilda skola får överta samtliga inventarier till ett marknadsmässigt pris fastställt av opartisk värderingsman,
- att beslutet gäller endast under förutsättning att Skolverket godkänner
ansökan om start av friskola.
Barn- och skolnämnden beslutade dessutom för egen del att rektor på
Grindenheten får i uppdrag att före kommunstyrelsens beslut om verksamhetsövergång informera all personal på enheten och alla föräldrar
med barn på Grindenheten om intentionerna med avknoppningen, samt
genomföra en enkät så föräldrarna får uttala sig om de vill ha barnen i
Grinds enskilda skola eller i annan kommunal skola.
Nämnden uppdrog även till barn- och skolförvaltningens personalavdelning, vilken har det övergripande arbetsmiljöansvaret inom förvaltningen, att delge berörd personal information om innebörden av verksamhetsövergången.
Socialdemokraternas och vänsterpartiets tjänstgörande ledamöter
reserverade sig mot beslutet och fick anteckning i protokollet.
Tidigare politikerberedning
Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2008 att lägga ner Grindenhetens grundskola från den 1 augusti 2009, under förutsättning att
Skolverket godkänner ansökan om start av Grindskolans friskola.
Kommunstyrelsen beslutade den 17 mars 2008, under förutsättning av
Skolverkets godkännande, att hyra ut befintliga lokaler till Grindskolans
friskola under bildande, samt att sälja samtliga inventarier och överlåta
det immateriella värdet till marknadspris, samt att i övrigt skall regelverket för avknoppning av kommunal verksamhet i Norrtälje kommun
gälla (vilket är under utarbetande).
Även i detta beslut reserverade sig socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter till förmån för eget yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-06-17

Bsn § 56 forts
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen föreslår nämnden tillstyrka att Skolverket godkänner start
av den fristående förskoleklassen och särskolan, samt fristående grundskolan i Norrtälje och kan i dagsläget inte se att start av en enskild
skola i Norrtälje tätort kommer att ge några ekonomiskt negativa
konsekvenser för kommunen.
Ur elevsynpunkt bör dock påtalas att skoltaxi inte ges till elever i skolor
som drivs av enskilda utövare.
Politikerberedning
Au 2/6

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 2 juni 2008, § 44.
Beslutande sammanträde
Ärendet har behandlats i barn- och skolförvaltningens samverkansgrupp
Losam den 9 juni 2008.
Yrkanden
Vice ordföranden Olle Jansson (s) yrkar
- avslag på arbetsutskottets förslag.
Ordföranden Ann S Pihlgren (m) yrkar
- bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Reservation
Olle Jansson (s) med instämmande av Marita Jeansson (s), Jan Sjöblom
(s) och Raija Lundgren (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-06-17

Bsn § 57

Dnr BSN 08-140 007

Granskning av kännetecken för kvalitet och service
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att

till kommunstyrelsen framföra att barn- och skolnämnden inte
har något att erinra mot kommunrevisorernas redovisning av
granskningen av kännetecken för kvalitet och service i Norrtälje
kommun.

Underlag för beslut
Revisionsskrivelse 2008-04-16
Förvaltningens skrivelse 2008-05-20
Bakgrund
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har Komrev inom
Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskat kommunens kännetecken
för kvalitet och service.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om förutsättningarna
funnits för dessa kännetecken att genomsyra den kommunala organisationen.
Rapporten har behandlats vid revisorernas sammanträde den 2 april
2008 och hänvisning ges till de slutsatser som dras i rapporten.
Kommunens revisorer har sänt rapporten till bl.a. barn- och skolnämnden för synpunkter.
Förvaltningschefens utlåtande
Förvaltningsledningen och nämndens ledamöter som tagit del av revisorernas granskningsrapport har inte funnit något att erinra mot densamma. De synpunkter som funnits har förvaltningschefen tidigare
lämnat till Öhrlings vid det tillfälle då deras intervjuer genomfördes.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-06-17

Bsn § 57 forts
Politikerberedning
Au 2/6

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 2 juni 2008, § 45.
Beslutande sammanträde
Ärendet har behandlats i barn- och skolförvaltningens samverkansgrupp
Losam den 9 juni 2008.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-06-17

Bsn § 58

Dnr BSN 08-135 091

Motion från Jan Emanuel Johansson (s) gällande
musikutbildning för barn
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att

föreslå kommunstyrelsen avslå motionen.
Motivering: införande av verksamheter liknande ”Barnens
musikklubb” ligger utanför det uppdrag som barn- och skolnämnden beslutat om beträffande gemensamma mål för musikskoleverksamheten i Norrtälje kommun.

Underlag för beslut
Motion gällande musikutbildning för barn 2007-05-23
Kommunfullmäktiges protokoll 2007-06-18
Förvaltningens skrivelse 2008-05-20
Bakgrund
Jan Emanuel Johansson (s) har till kommunfullmäktige lämnat in en
motion om musikutbildning för barn och vill att Norrtälje kommun
startar en Barnens musikklubb där barn från fyra år får möjlighet att ta
del av den musikaliska gestaltningen, både med instrument och sång.
Motionären föreslår att Norrtälje kommun ser över möjligheterna att
initiera en försöksverksamhet likt den ovan beskrivna.
Kommunstyrelsen har överlämnat ärendet till barn- och skolnämnden
för yttrande.
Förvaltningens utlåtande
I februari 2008 fick förvaltningschefen i uppdrag att utveckla och
genomföra en process och dialog där nämndens politiker, rektorer och
de fackliga organisationerna alla var delaktiga i framtagningen av de
nya målen för musikskoleverksamheten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-06-17

Bsn § 58 forts
De nya gemensamma målen är utformade så att de passar all musikskoleverksamhet oavsett huvudman. Den kommunala musikskolan,
liksom den fristående musikverksamheten, var delaktiga i utformningen
av beslutsunderlaget.
Förvaltningen föreslår att motionen avslås då det förslag Jan Emanuel
Johansson (s) framför i sin motion ligger utanför det uppdrag som barnoch skolnämnden beslutat om beträffande gemensamma mål för musikskoleverksamheten i Norrtälje kommun.
Politikerberedning
Au 2/6

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 2 juni 2008, § 46.
Beslutande sammanträde
Ärendet har behandlats i barn- och skolförvaltningens samverkansgrupp
Losam den 9 juni 2008.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-06-17

Bsn § 59

Kulturskolans i Rimbo fortsatta drift - beslut om bidrag
till föreningen Kulturskolan i Rimbo
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
- att bevilja Kulturskolan i Rimbo tillstånd att utifrån barn- och skolnämndens mål för musikskoleverksamheten i Norrtälje (antagna av
nämnden den 20 maj 2008) bedriva musikskoleverksamhet för barn och
ungdomar i Norrtälje kommun under läsåret 2008/2009;
- att ge bidrag till den ekonomiska föreningen Kulturskolan i Rimbo;
- att bidraget ska beräknas per antal deltagare som erlagt terminsavgift,
enligt den peng som fastställs av nämnden;
- att under det kommande läsåret genomföra upphandling motsvarande
den musikskoleverksamhet som Kulturskolan i Rimbo idag bedriver.
Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2008-06-09
Bakgrund
Föreningen Kulturskolan i Rimbo driver sedan den 1 augusti 2007
musikskoleverksamhet åt Norrtälje kommun. Föreningens uppdrag har
specificerats i ett avtal avseende drift av musikskoleverksamhet i
Rimbo. Avtalet har löpt i ett år, men har nu sagts upp. Barn- och skolförvaltningen föreslår nu att Kulturskolan i Rimbo beviljas verksamhetsbidrag till musikskoleverksamhet.
Föreningen Kulturskolan i Rimbo har inkommit med en ansökan om
verksamhetsbidrag. Barn- och skolförvaltningen anser att ansökan ska
beviljas och att bidrag ska utgå fortlöpande och terminsvis så länge
verksamheten bedrivs utifrån de mål som fastställts av nämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-06-17

Bsn § 59
Föreningen har inkommit med en framställan om att även fortsättningsvis få nyttja skollokaler för sin verksamhet. Idag upplåter kommunen
skollokaler åt föreningen i enlighet med tidigare nämnda avtal. Förvaltningen föreslår att ett särskilt hyresavtal bör upprättas där lokalfrågorna
regleras.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-06-17

Bsn § 60

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 117-120 enligt
förteckning daterad 2008-06-03.

Bakgrund
Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden.
Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa
delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla
lämnad delegation.
Beslutande sammanträde
Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger i delgivningspärmen.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-06-17

Bsn § 61

Anmälan av delgivningar
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

förteckningen godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutande sammanträde
Förteckning daterad 2008-06-03 över delgivningar föreligger.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-06-17

Bsn § 62

Rapport från förvaltning och ordförande
Nämndens arbete under mandatperioden
Dagens sammanträde inleds med att ordföranden Ann S Pihlgren
redogör för barn- och skolnämndens mer omfattande beslut och arbete
på gång hittills under mandatperioden.
Områden som berörs är styrande mål och kvalitetsuppföljning, brukarinflytande och information, personalstyrda och enskilda verksamheter,
utvecklingsprojekt, organisation, ekonomi och omställning av medel
till kärnverksamhet, investeringar, myndighetsutövning och laglighet.
Gemensamt årspussel - kvalitetsredovisning 08/09
Förvaltningschefen informerar om tidsplan, struktur och underlag för
förvaltningens kvalitetsredovisning 2008/2009.
Huvudfokus 08/09
Förvaltningschefen redogör för förvaltningens gemensamma huvudfokus 08/09:
* Kunskapsutvecklingen
* De fyra kommunövergripande målen
- överordnade - prioriterade
* Organisation för utveckling
- nya enheter och framtiden
- lokal organisation
* Kunskapsuppföljning - individuella utvecklingsplaner
* Barn i behov av särskilt stöd
* Kvalitetsarbetet - Årspusslet
* Projekten x 4 (läs och skriv, matte, utvecklad kvalitet, IT och framtiden)
* Likabehandlingsplanen

Framtidens skolorganisation
Förvaltningschefen informerar om olika tankar och förutsättningar
kring den framtida skolorganisationen i Norrtälje kommun.
Budgetfördelning 2008
Ekonomichefen redogör för det ekonomiska läget enligt föreliggande
ekonomi- och verksamhetsuppföljning per maj månad. Ekonomichefen
redogör också för den procentuella fördelningen av barn- och skolnämndens budget 2008, samt SCB-statistik i jämförelse med andra
kommuner.
__________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-06-17

Bsn § 63

Rapport från arbetsutskott, ordförande och vice
ordförande
Inget att rapportera.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-06-17

Bsn § 64
Tack
Ordföranden framför sitt tack till samtliga politiker i nämnden och
tjänstemän i förvaltningen för det goda arbete som utförts under våren
och önskar alla en riktigt skön och trevlig sommar.
Vice ordföranden tackar och instämmer helt i ordförandens yttrande.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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