NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och skolnämnden

2008-08-19

Sammanträdesdatum

Plats och tid

Förskolan Blåklinten, Lommarvägen 27, Norrtälje kl 13.30-16.30

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
2008-08-25

Underskrift

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

Paragrafer 65-75

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

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

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2008-08-19

Datum för
anslags uppsättande

2008-08-26

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje

Underskrift

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

Datum för
anslags nedtagande

2008-09-16
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Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-08-19

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
Marita Jeansson
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
Tjänstgörande
x

x
x

N

F

Votering totalt

Ja
Nej
Avstår

Utdragsbestyrkande

Nej

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-08-19

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§ 65

Anmälan av övriga ärenden och godkännande av
dagordningen

§ 66

Val av justerare och tid för justering

§ 67

Månadsrapport för barn- och skolnämnden

§ 68

Drift av skolköksverksamhet i personalstyrt företag,
försöksprojekt på Rådmansö skola, uppdrag

§ 69

Uppdrag att inhämta värdering av Bålbro- och
Grindenheternas immateriella värde

§ 70

Kulturskolans i Rimbo fortsatta drift, rapport om
överenskommelse 2008/2009 och beslut om upphandling
2009/2010

§ 71

Personuppgiftsombud för barn- och skolnämnden,
entledigande och nyval

§ 72

Anmälan av delegationsbeslut

§ 73

Anmälan av delgivningar

§ 74

Rapport från förvaltningen

§ 75

Rapport från arbetsutskott, ordförande och vice
ordförande

__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-08-19

Bsn § 65

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

2008-08-19

Bsn § 66

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 25 augusti 2008.

__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-08-19

Bsn § 67

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.

Underlag för beslut
Ekonomisk rapport per juli 2008
Beslutande sammanträde
Ekonomichefen redogör för månadsrapport per juli 2008 med uppföljning per intäkts- och kostnadsslag och verksamhet, samt utfall
2007-2008 och budget 2008. Kommentarer till uppföljning och
utfall lämnas i rapporten. Prognosavvikelse mot budget är minus
2 miljoner kronor.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-08-19

Bsn § 68

Dnr BSN 07-115 622

Drift av skolköksverksamhet i personalstyrt företag,
försöksprojekt på Rådmansö skola
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att

uppdra till enheten att förlänga avtalet med Rådmansö köks
ekonomiska förening till och med den 31 december 2008;

att

genomföra den tidigare beslutade utvärderingen av verksamheten
vid Rådmansö kök under tredje kvartalet 2008;

att

föreslå kommunstyrelsen uppdra till upphandlingsenheten att
inför vårterminen 2009 bistå enheten med en upphandling av
skolmåltidsverksamheten på Rådmansöenheten.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2008-07-25
Bakgrund
Rådmansöenhetens skolmåltidsverksamhet har sedan läsåret 2005-2006
drivits som försöksprojekt av Rådmansö köks ekonomiska förening.
Föreningens uppdrag är att stå för skolmatsproduktionen på enheten.
Vid sammanträde den 24 april 2007 förlängde nämnden försöksprojektet till och med den 30 juni 2008.
Med anledning av kommunstyrelsens beslut att måltidsverksamheten
från den 1 januari 2008 skulle ingå i en central kostorganisation för
Norrtälje kommun har förvaltningen inte genomfört den tidigare
beslutade utvärderingen. Beslutet om en central kostorganisation
återtogs senare av kommunstyrelsen.
Politikerberedning
Au 5/8

Justerandes sign

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 5 augusti 2008, § 51.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-08-19

Bsn § 68 forts
Beslutande sammanträde
Ärendet har behandlats i barn- och skolförvaltningens samverkansgrupp Losam den 11 augusti 2008.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-08-19

Bsn § 69

Dnr BSN 08-030 603, 08-035 603

Uppdrag att inhämta värdering av Bålbro- och Grindenheternas immateriella värde
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att

uppdra till förvaltningschefen att inhämta värdering av
Bålbro- och Grindenheternas immateriella värde.

Protokollsanteckning
Olle Jansson (s), med instämmande av Marita Jeansson (s), Jan Sjöblom
(s) och Raija Lundgren (s), önskar följande antecknat i protokollet: ”Vi
samtycker till uppdraget eftersom det är en viktig principiell åtgärd som
kan vara vägledande för den här typen av värderingar i framtiden. Detta
innebär alltså inte att vi därmed är positiva till den bakomliggande avknoppningsfrågan.”
Bakgrund
Rektorerna för Bålbro- och Grindenheterna har hos Skolverket ansökt
om att få starta friskolor. Barn- och skolnämnden beslutade den 19
februari 2008 att rekommendera kommunstyrelsen att godkänna verksamhetsövergång från kommunal skola till friskola från den 1 augusti
2009, vilket innebär en nedläggning av de kommunala skolorna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 17 mars 2008 föreslagit
kommunfullmäktige att lägga ner Bålbroskolan i Rimbo, respektive
Grindskolan i Norrtälje, under förutsättning att Skolverket godkänner
ansökan om start av friskola. Fullmäktige tog den 28 april 2008 beslutet
att lägga ner ovan nämnda kommunala skolor.
Kommunstyrelsen beslutade den 17 mars 2008 även att, under förutsättning av Skolverkets godkännande, hyra ut befintliga lokaler till
Bålbro- respektive Grinds friskolor, samt sälja samtliga inventarier och
överlåta det immateriella värdet till marknadspris, och att i övrigt skall
de regelverk gälla, vilka är under utarbetande för ”avknoppning” av
kommunal verksamhet i Norrtälje kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-08-19

Bsn § 69 forts
Politikerberedning
Au 5/8

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 5 augusti 2008, § 52.
Beslutande sammanträde
Ärendet har behandlats i barn- och skolförvaltningens samverkansgrupp Losam den 11 augusti 2008.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-08-19

Bsn § 70

Dnr BSN 07-057 613

Kulturskolans i Rimbo fortsatta drift, rapport om
överenskommelse 2008/2009 och beslut om upphandling
2009/2010
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att

föreslå kommunstyrelsen uppdra till upphandlingsenheten att
inför läsåret 2009/2010 bistå barn- och skolkontoret med upphandling motsvarande den musikskoleverksamhet som Kulturskolan i Rimbo idag bedriver.

Reservation
Socialdemokraternas och vänsterpartiets tjänstgörande ledamöter och
ersättare reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Föreningen Kulturskolan i Rimbo har av barn- och skolnämnden fått
tillstånd att utifrån nämndens 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. Föreningens uppdrag har specificerats i ett avtal avseende
drift av musikskoleverksamhet i Rimbo.
Nämnden beslutade den 17 juni 2008 att under det kommande läsåret
genomföra upphandling motsvarande den musikskoleverksamhet som
Kulturskolan i Rimbo idag bedriver.
Politikerberedning
Au 5/8

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 5 augusti 2008, § 53.
Beslutande sammanträde
Ärendet har behandlats i barn- och skolförvaltningens samverkansgrupp Losam den 11 augusti 2008.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-08-19

Bsn § 70 forts
Förvaltningschefen informerar om den överenskommelse som Kulturskolan i Rimbo och förvaltningen har träffat för läsåret 2008/2009.
Yrkanden
Vice ordföranden Olle Jansson (s) med instämmande av Marita
Jeansson (s), Jan Sjöblom (s) och Raija Lundgren (s) yrkar
- att kulturverksamheten i Rimbo blir ett tvåårigt projekt inom ramen
för Roslagens kulturskola, med målsättningen att utveckla kulturskolans verksamhet från musikskola till kulturskola.
Ordföranden Ann S Pihlgren (m) yrkar
- enligt arbetsutskottets förslag, dvs att nämnden föreslår kommunstyrelsen uppdra till upphandlingsenheten att inför läsåret 2009/2010
bistå barn- och skolkontoret med upphandling motsvarande den
musikskoleverksamhet som Kulturskolan i Rimbo idag bedriver.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att
nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag,
Reservation
Socialdemokraternas och vänsterpartiets tjänstgörande ledamöter och
ersättare reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-08-19

Bsn § 71

Dnr BSN 07-315 600

Personuppgiftsombud för barn- och skolnämnden,
entledigande och nyval
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att

entlediga förvaltningschef Ulf Gustavsson från sin uppgift som
barn- och skolnämndens personuppgiftsombud och

att

i hans ställe välja personalsekreterare Lars Nordstrand som
barn- och skolnämndens personuppgiftsombud från och med
den 1 september 2008.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2008-07-25
Bakgrund
Kommunfullmäktige har i reglemente fastställt att varje nämnd ansvarar
för att personuppgiftslagen (PuL 1998:204) följs. Syftet med denna lag
är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks
genom behandling av personuppgifter.
Ett personuppgiftsombuds uppgift är bland annat att självständigt se till
att den personuppgiftsansvarige (nämnden) behandlar personuppgifter
på ett lagligt och korrekt sätt i enlighet med god sed, samt påpeka eventuella brister. Enligt uppgift från kommunledningen skall nämnden välja
sitt personuppgiftsombud ur sin egen verksamhet.
Under perioden 2001-2007 tjänstgjorde kommunjurist Fredrik Cederblom som nämndens personuppgiftsombud. Sedan 1 januari 2008 är
förvaltningschef Ulf Gustavsson vårt personuppgiftsombud.
Au 5/8

Politikerberedning
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 5 augusti 2008, § 55.
Beslutande sammanträde
Ärendet har behandlats i barn- och skolförvaltningens samverkansgrupp Losam den 11 augusti 2008.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-08-19

Bsn § 72

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 121-129 enligt
förteckning daterad 2008-08-07.

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

2008-08-19

Bsn § 73

Anmälan av delgivningar
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

förteckningen godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutande sammanträde
Förteckning daterad 2008-08-07 över delgivningar föreligger.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-08-19

Bsn § 74

Rapport från förvaltningen
Rundvandring på förskolan Blåklinten med presentation
Dagens sammanträde inleddes med en guidad rundvandring i lokalerna.
Rektor redogjorde därefter för förskolans utveckling, mål och visioner.
Framtida enheter - Ordföranden informerar om tankar kring framtida
enheter, varefter nämndens ledamöter diskuterar ärendet och framför
sina synpunkter. Ärendet återkommer för beslut vid arbetsutskott och
nämnd i september.
Fritidshemslokaler – Målsättning är att samtliga fritidshemslokaler
skall integreras i befintliga skollokaler. Idag är det endast ett par enheter
som har separata lokaler för fritidsverksamheten kvar.
Förvaltningschefen återkommer med underlag för beslut i september.
Ändrade arbetsuppgifter och anställningar: projektledare, ITstrateg, kvalitetsansvarig - Förvaltningschefen informerar om arbetet i
de olika projekten Läsa -skriva med Britt-Marie Friberg som projektledare, och Matematik där Elisa Salmi är projektledare. Båda fortsätter
som rektorer, men har som del av sina tjänster uppdrag att leda respektive projekt.
Projektet IT och framtiden leds av Marianne Bjarneskans, som har fått
en ettårig projektanställning.
För att leda projektet Utvecklad kvalitet kommer en tjänst som kvalitetsansvarig, gemensam för både barn- och skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen, att rekryteras externt.
Nya SYV-organisationen - Ingrid Letsjö, utbildningsförvaltningen,
redogör för den nya studie- och yrkesvägledarorganisationen som gäller
från höstterminen 2008.
Avtal med Tiohundra - Förvaltningschefen informerar om avtal
mellan TioHundra AB och barn- och skolförvaltningen avseende
skolhälsovård inom grundskolan omfattande skolsköterskor och
psykologer.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-08-19

Bsn § 74 forts
Utvärderingar
Vid nämndens sammanträde i september kommer de första en och en
halv timmarna att avsättas till redovisning av ett antal utvärderingar
såsom:
- PRIM-utvärdering av matematik år 3 - En sammanställning av
resultaten från kommunen och andra deltagande kommuner kommer att
presenteras.
- Resultat år 9 - Resultaten från nationella prov och 9:ornas gymnasieval (”Vart tog eleverna vägen?”) kommer också att redovsas.
- Utvärdering av särskolan i Norrtälje kommun - Förvaltningschefen
informerar om den utvärdering av särskolan som genomförts av Erik
Jansson. Han kommer att delta och presentera sin rapport vid nämndens
sammanträde i september.
Kammarrättens dom i båtskjutsärende - Förvaltningschefen redogör
för ärendet och meddelar att nämnden kommer att överklaga ärendet till
Regeringsrätten.
Lärarlyftet - Förvaltningschefen informerar att personalen har visat ett
mycket stort intresse för Lärarlyftet. Prioriterade utbildningar kommer i
höst att vara läsa/skriva, matte och specialpedagogik. Förvaltningen
kommer att på årsbasis ta tillvara på de platser som kommunen
erbjudits.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-08-19

Bsn § 75

Rapport från arbetsutskott, ordförande och vice
ordförande
Etiska ledstjärnor för nämndens ledamöter
Ordföranden genomför vid sittande sammanträde en utvärdering av hur
de etiska ledstjärnor som nämnden tidigare enats om har följts. I stort
sett har det hela fungerat bra. Ledamöterna måste dock framföra sina
synpunkter innan arbetsutskottets sammanträden, och det är viktigt att
nämnden äger sina egna ärenden.
Skolans dag
Val- och demokratinämnden i samarbete med barn- och skolnämnden
ordnar Skolans dag den 30 september. Kairos Future kommer och
föreläser.
Utskick till nämnden sker via Outlook
Nämndsekreteraren informerar att i fortsättningen kommer alla utskick
till nämndens ledamöter att ske via Outlook i och med att skoldatanätet
Rurik kommer att avvecklas.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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