NORRTÄLJE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och skolnämnden, extra sammanträde

2008-10-14

Sammanträdesdatum

Plats och tid

Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret
Estunavägen 14, Norrtälje kl 18.00-19.00

Beslutande

Se förteckning

Övriga deltagande

Ulf Gustavsson, förvaltningschef
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera

Olle Jansson

Justeringens
plats och tid

Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
2008-10-15

Underskrift

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

Paragrafer 86-93

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

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

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2008-10-14

Datum för
anslags uppsättande

2008-10-16

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje

Underskrift

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

Datum för
anslags nedtagande

2008-11-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

2

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-10-14

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

m
m
m
c
c
fp
kd
s
s
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v

x
x
x
x
x
x
x
x

m
m
m
m
c
c
fp
s
s
s
s

x
x
x
x

x
x
x

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

x
x
x
x
x

Tjänstgörande
x

x

N

F

Votering totalt

Ja
Nej
Avstår

Utdragsbestyrkande

Nej

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-10-14

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§ 86

Anmälan av övriga ärenden och godkännande av
dagordningen

§ 87

Val av justerare och tid för justering

§ 88

Den framtida skolorganisationen, nya enheter

§ 89

Framtida enheter, Grisslehamn-Singö

§ 90

Framtida enheter, Flygskolan

§ 91

Länna idrottshall, nybyggnation

§ 92

Barn- och skolnämndens delegationsordning,
revidering

§ 93

Namnbyte på utbildningsnämndens och barn- och
skolnämndens förvaltningskontor

__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-10-14

Bsn § 86

Anmälan av övriga ärenden och godkännande av
dagordningen
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

efter komplettering med övriga ärenden enligt nedan godkänna
dagordningen.
a) Länna idrottshall, nybyggnation
b) Barn- och skolnämndens delegationsordning, revidering
c) Namnbyte på utbildningsnämndens och barn- och
skolnämndens förvaltningskontor

__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-10-14

Bsn § 87

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
onsdagen den 15 oktober 2008.

__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-10-14

Bsn § 88

Dnr BSN 08-217 610

Den framtida skolorganisationen, nya enheter
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att

anta föreliggande förslag till att organisera grundskolor
inom Norrtälje kommun till enheter (se nedan),

att

uppstart av de olika enheterna sker enligt föreliggande
förslag till tidsplan.

Reservation
Olle Jansson (s) med instämmande av Veronica Hartwig (s), Jan
Sjöblom (s) och Leif Glavstedt (v) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2008-09-30
Bakgrund
I den långsiktiga utvecklingsplanen för lärandet inom Norrtälje kommun, vilken nämnden antog i november 2007, gavs förvaltningschefen i
uppdrag att presentera ett förslag för hur grundskolorna inom kommunen i framtiden skall organiseras och hur ledningsorganisationen skall
se ut.
Det har dessutom funnits ett politiskt uppdrag att genomföra en lokalanpassning. Utgångspunkten har varit att Norrtälje kommun har ett
överskott på lokaler för grundskoleverksamhet. Uppdraget har varit att
förbättra nyttjandegraden av lokaler och se över förutsättningarna för att
överföra medel som idag används till att täcka lokalhyror till att utveckla kärnverksamheten.
Underlag för dimensionering utgörs av kapacitetsberäkningar genomförda av ledningskontoret.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-10-14

Bsn § 88 forts
Politikerberedning
Au 9/9

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 9 september 2008, § 62.
Ärendet behandlades i barn- och skolförvaltningens samverkansgrupp
Losam den 9 och 15 september 2008. Särskild förhandling genomfördes
måndagen den 29 september där parterna blev oeniga. De fackliga
organisationerna har därefter begärt central förhandling.

BSN 30/9

Barn- och skolnämnden beslutade den 30 september, § 81 att återremittera ärendet till extra nämndsammanträde den 7 oktober så att
beredningen med de fackliga organisationerna genomförs korrekt.

Extra Au 7/10

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 oktober 2008 , § 64.
Beslutande sammanträde

Extra BSN 14/10

Facklig central förhandling enligt § 14 MBL genomfördes i god anda
den 13 oktober 2008, men avslutades i oenighet.
Förvaltningens reviderade förslag till beslut (som presenterades på
arbetsutskottet) föreligger.
Förslag till organisation av skolor inom Norrtälje kommun till enheter

Justerandes sign

Norra bygdeenheten
Hallstaenheten
Väddöenheten

Gottsta, Herräng, Skebo
Hallsta/Centralskolan
Elmsta/Norrsund, Björkö-Arholma,
Grisslehamn/Singö

Långsjöenheten
Västra bygdeenheten
Svanbergaenheten

Långsjö, Skederid
Edsbro, Närtuna, Rånäs
Svanberga, Söderbykarl

Rådmansöenheten
Bergshamraenheten
Roslagsenheten

Rådmansö skola
Länna, Köpmanholm, Riala
Roslags/Park, Drottningdal, Vätö

Lommarenheten
Kvisthamraenheten
Frötunaenheten

Lommarskolan
Kvisthamraskolan
Frötuna skola
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-10-14

Bsn § 88 forts
Förslag till tidsplan för start
Roslagsenheten: fastställs i samband med beslut om ombyggnation
Kvisthamraenheten och Frötunaenheten: fastställs efter beslut om ev.
lokalanpassningar
Övriga enheter: höstterminen 2009
Följande skolor blir F-9-skolor enligt beslut i barn- och skolnämnden
2007-11-20:
Hallsta/Centralskolan, Elmsta/Norrsund, Långsjö, Bålbro, Länna/Riala,
Roslagsskolan, Grind/Park, Lommarskolan, Svanberga.
Under förutsättning att Skolverket beviljar Bålbroskolan och Grindskolan tillstånd att starta som fristående skolor sker följande förändring
av F-9-skolor inom Norrtälje tätort: Roslagsskolan/Park.
Dessutom föreslås följande skolor inom Södra Norrtälje att bli F-9skolor: Kvisthamra, Frötuna.
Yrkanden
Vice ordföranden Olle Jansson (s) yrkar enligt tidigare yrkanden
- att Norra bygdeenheten (F-9) ska tillhöra Hallstaenheten, samt Västra
bygdeenheten (F-9) ska tillhöra Rimbo tätort (Långsjö-/Bålbroenheterna;
- att nuvarande upplägg med F-6-enheter behålls tills konsekvenserna
för ”bygdeskolorna” är belyst;
- att istället för att bygga ut F-9-verksamheter på Kvisthamra och
Frötuna bygga en ny F-9-skola i skärningen Kvisthamra, Flygfältet och
Björnö;
- att Flygskolan avvecklas när den nya F-9-verksamheten är klar;
- att bibehålla skolindelningen mellan Singö och Grisslehamn.
Ordföranden Ann S Pihlgren (m) yrkar
- enligt arbetsutskottets förslag, dvs att anta föreliggande förslag
till att organisera grundskolor inom Norrtälje kommun till enheter
(enligt ovan), samt att uppstart av de olika enheterna sker enligt
föreliggande förslag till tidsplan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-10-14

Bsn § 88 forts
Patrik Dahl (c) yrkar
- bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens yrkande.
Reservation
Olle Jansson (s) med instämmande av Veronica Hartwig (s), Jan
Sjöblom (s) och Leif Glavstedt (v) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-10-14

Bsn § 89

Framtida enheter, Grisslehamn-Singö
Beslut
Ordföranden beslutar
att

ärendet utgår från dagordningen med hänvisning till
protokollsanteckning.

Protokollsanteckning
Ordföranden hänvisar till Biskop Brask år 1517.
Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2008-09-30
Bakgrund
I den långsiktiga utvecklingsplanen för lärandet inom Norrtälje kommun, som nämnden antog i november 2007, gavs förvaltningschefen i
uppdrag att presentera ett förslag för hur grundskolorna inom kommunen i framtiden ska organiseras och hur ledningsorganisationen ska se
ut.
Det har dessutom funnits ett politiskt uppdrag att genomföra en lokalanpassning. Utgångspunkten har varit att Norrtälje kommun har ett
överskott på lokaler för grundskoleverksamhet. Uppdraget har varit att
förbättra nyttjandegraden av lokaler och se över förutsättningarna för att
överföra medel som idag används till att täcka lokalhyror till att
utveckla kärnverksamheten.
Politikerberedning
Au 9/9

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 9 september 2008, § 62.
Ärendet behandlades i barn- och skolförvaltningens samverkansgrupp
Losam den 9 och 15 september 2008. Särskild förhandling genomfördes
måndagen den 29 september där parterna blev oeniga. De fackliga
organisationerna har därefter begärt central förhandling.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-10-14

Bsn § 89 forts
BSN 30/9

Barn- och skolnämnden beslutade den 30 september, § 81 att återremittera ärendet till extra nämndsammanträde den 7 oktober så att
beredningen med de fackliga organisationerna genomförs korrekt.

Extra Au 7/10

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 oktober 2008 , § 65.
Förvaltningen föreslår i skrivelse 2008-09-30 att nämnden beslutar att
grundskoleverksamheten inom Grisslehamn-Singö skolor från läsåret
2009/2010 och tills vidare enbart nyttjar lokalerna i Grisslehamn.
Beslutande sammanträde

Extra BSN 14/10

Facklig central förhandling enligt § 14 MBL genomfördes i god anda
den 13 oktober 2008, men avslutades i oenighet.
Ordföranden beslutar att ärendet utgår från dagordningen.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-10-14

Bsn § 90

Framtida enheter, Flygskolan
Beslut
Barn- och skolnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta enligt
arbetsutskottets förslag
att

skolverksamheten vid Flygskolan avvecklas i och med
avslutningen av läsåret 08/09;

att

eleverna flyttas till de nedan beskrivna skolorna.

Reservation
Olle Jansson (s) med instämmande av Veronica Hartwig (s), Jan
Sjöblom (s) och Leif Glavstedt (v) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2008-10-07
Bakgrund
I den långsiktiga utvecklingsplanen för lärandet inom Norrtälje kommun, som nämnden antog i november 2007, gavs förvaltningschefen i
uppdrag att presentera ett förslag för hur grundskolorna inom kommunen i framtiden ska organiseras och hur ledningsorganisationen ska se
ut.
Det har dessutom funnits ett politiskt uppdrag att genomföra en lokalanpassning. Utgångspunkten har varit att Norrtälje kommun har ett
överskott på lokaler för grundskoleverksamhet. Uppdraget har varit att
förbättra nyttjandegraden av lokaler och se över förutsättningarna för att
överföra medel som idag används till att täcka lokalhyror till att utveckla kärnverksamheten.
Flygskolan startades som en temporär lösning i lokaler som var avsedda
för helt andra ändamål - och har idag enbart bygglov för skolverksamhet
fram till år 2011. Efter detta kan lokalerna inte användas för undervisningsändamål eftersom det idag inte finns förutsättningar för att en
planändring kommer till stånd.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-10-14

Bsn § 90 forts
Ekonomiskt möjliggör en nedläggning av Flygskolan en årlig besparing
på i storleksordningen 4,5 miljoner. Tillkommer möjliga samordningsvinster vad gäller administration och måltidsorganisation på cirka
1 miljoner kronor.
Engångskostnader för vissa lokalanpassningar på Lommarskolan
tillkommer.
Organisatoriskt innebär förslaget att de elever som idag går på
Flygskolan flyttas till andra skolor enligt följande:
- F-4 Kvisthamra,
- 5-8 Lommarskolan,
- Internationella klassen Lommarskolan
- De elever som idag går i Flygskolans år 8, går kvar i Flygskolans
lokaler och avslutar sin grundskola där våren 2010.
Politikerberedning
Au 9/9

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 9 september 2008, § 62.
Ärendet behandlades i barn- och skolförvaltningens samverkansgrupp
Losam den 9 och 15 september 2008. Särskild förhandling genomfördes
måndagen den 29 september där parterna blev oeniga. De fackliga
organisationerna har därefter begärt central förhandling.

BSN 30/9

Barn- och skolnämnden beslutade den 30 september, § 81 att återremittera ärendet till extra nämndsammanträde den 7 oktober så att
beredningen med de fackliga organisationerna genomförs korrekt.

Extra Au 7/10

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 oktober 2008 , § 66.
Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.
Beslutande sammanträde

Extra BSN 14/10

Facklig central förhandling enligt § 14 MBL genomfördes i god anda
den 13 oktober 2008, men avslutades i oenighet.
Förvaltningens reviderade förslag daterat den 7 oktober 2008 (som
presenterades på arbetsutskottet) föreligger.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-10-14

Bsn § 90 forts
Yrkanden
Vice ordföranden Olle Jansson (s) vidhåller sitt tidigare yrkande, dvs
- avslag på arbetsutskottets/förvaltningens förslag;
- att nuvarande upplägg med F-6-enheter behålls tills konsekvenserna
för ”bygdeskolorna” är belyst;
- att istället för att bygga ut F-9-verksamheter på Kvisthamra och
Frötuna bygga en ny F-9-skola i skärningen Kvisthamra, Flygfältet och
Björnö;
- att Flygskolan avvecklas när den nya F-9-verksamheten är klar.
Ordföranden Ann S Pihlgren (m) yrkar
- enligt arbetsutskottets förslag, dvs att skolverksamheten vid Flygskolan avvecklas i och med avslutningen av läsåret 08/09; att eleverna
flyttas till de nedan beskrivna skolorna.
Britt-Marie Åhman (c) yrkar
- att innan barn- och skolnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
att avsluta verksamheten vid Flygskolan ge förvaltningen i uppdrag att
tillsammans med pedagoger, föräldrar, elevråd, samt enhetsråd vid
berörda skolor belysa vilka konsekvenserna blir för eleverna och deras
kunskapsutveckling vid ett avslut av Flygskolan.
På fråga från ordföranden och vice ordföranden om detta var ett återremissyrkande svarade Britt-Marie Åhman (c) nej.
Patrik Dahl (c) yrkar
- bifall till arbetsutskottets förslag.
Ajournering
Ajournering för överläggningar sker kl 16.20-16.30.
Yrkanden forts.
Anne Lewerentz yrkar
- bifall till arbetsutskottets förslag.
Margareta Säterli (fp) yrkar
- bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-10-14

Bsn § 90 forts
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
nämnden beslutar enligt ordförandens yrkande, dvs enligt arbetsutskottets förslag att skolverksamheten vid Flygskolan avvecklas i och
med avslutningen av läsåret 08/09; att eleverna flyttas till de ovan
beskrivna skolorna.
Reservation
Olle Jansson (s) med instämmande av Veronica Hartwig (s), Jan
Sjöblom (s) och Leif Glavstedt (v) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Britt-Marie Åhman (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-10-14

Bsn § 91

Nybyggnad av idrottshall vid Länna skola,
investering 2009
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att

tekniska kontorets förslag enligt tjänsteutlåtande 2008-09-26
med investeringsunderlag 2008-08-28 genomförs, innebärande
en årlig lokalkostnadsökning om 1 664 tkr fr.o.m. år 2010.

Underlag för beslut
Tekniska kontorets skrivelse 2008-09-26 inkl investeringsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-10-02
Bakgrund
Barn- och skolförvaltningen har tidigare anmält behov av en idrottshall
(som är delbar) med en yta om minst 400 kvm, samt omklädnings-,
dusch- och förrådsutrymmen. Tekniska kontoret undersökte då möjligheten att anpassa befintlig byggnad för att tillgodose kraven på ändamålsenlig funktion. En sådan anpassning/ombyggnad ansågs inte
möjlig. Barn- och skolnämnden behandlade ärendet den 20 november
2006, § 115.
Tekniska kontoret har tagit hänsyn till önskemål från bl a föreningslivet,
representanter för Länna skola, boende och den bildade hallföreningen
och undersökt olika alternativ till uppförande av idrottshall. Inget av
förslagen har bedömts som realistiska.
Det nu föreslagna projektet uppfyller skolans behov. Förslaget är
baserat på tekniskt utförande med bl a Fageråshallen som referensanläggning, dock med ett hallmått på 36x18 m. Ytor och rumsdisposition kan jämföras med Svanberga idrottshall.
Skolan bedöms behövas långsiktigt. Innevarande läsår uppgår antalet
elever till ca 350. Gällande befolkningsprognos redovisar ett relativt
stabilt elevunderlag. En investering i förbättrade idrottslokaler anses
därför vara nödvändigt.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-10-14

Bsn § 91 forts
Tekniska kontorets programbeskrivning redogör för tid- och kostnadsberäkningar, riskbedömningar och vilka konsekvenser byggnationen får
bl a för Lännaenheten.
Enligt tekniska kontorets investeringsunderlag uppgår investeringsvolymen till 19 850 tkr, vilket medför en årlig lokalkostnadsökning om
1 664 tkr. Anläggningen planeras kunna tas i bruk i mars 2010.
Politikerberedning
Au 7/10

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 oktober 2008, § 71.
Beslutande sammanträde

BSN 14/10

Ärendet har behandlats i barn- och skolförvaltningens samverkansgrupp Losam den 13 oktober 2008.
Yrkanden
Vice ordföranden Olle Jansson (s) yrkar
- återremiss för ytterligare diskussion med bygden och kommunstyrelsen för att ta hänsyn till specifika behov och placering av hallen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på att beslut tas
vid dagens sammanträde, och finner att ärendet skall beslutas idag.
Yrkanden forts.
Ordföranden Ann S Pihlgren (m) yrkar
- bifall till arbetsutskottets förslag, dvs att tekniska kontorets förslag
enligt tjänsteutlåtande 2008-09-26 med investeringsunderlag 2008-0828 genomförs, innebärande en årlig lokalkostnadsökning om 1 664 tkr
fr.o.m. år 2010.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
nämnden beslutar enligt ordförandens yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-10-14

Bsn § 91 forts
Reservation
Olle Jansson (s) med instämmande av Veronica Hartwig (s), Jan
Sjöblom (s) och Leif Glavstedt (v) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-10-14

Bsn § 92

Delegationsordning för barn- och skolnämnden,
revidering
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att

uppdra till förvaltningen att revidera delegationsordningen
enligt föreliggande förteckning,

att

den reviderade delegationsordningen skall gälla fr.o.m den
1 november 2008.

Underlag för beslut
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-09-26
Bakgrund
I och med att barn- och skolkontoret och utbildningskontoret går ihop
till ett gemensamt kontor kommer det att bli nödvändigt med en större
uppdatering av delegationsordningen.
Beslutsdelegaterna för skolskjutsar måste ändras omgående med anledning av att förvaltningen inte längre har någon strateg, och skolkonsulenten går i pension. Även när det gäller besluten om mottagande i särskolan och placeringar i särskilda undervisningsgrupper måste delegationen ändras. Kommunstyrelsen har också beslutat om delegation för
beviljande av resor i tjänsten.
Politikerberedning
Au 7/10

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 oktober 2008, § 72.
Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.
Beslutande sammanträde

BSN 14/10

Ärendet har behandlats i barn- och skolförvaltningens samverkansgrupp Losam den 13 oktober 2008.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-10-14

Bsn § 93

Namnbyte på utbildningsnämndens och barn- och
skolnämndens förvaltningskontor
Beslut
Barn- och skolnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna och anta att barn- och skolnämndens och utbildningsnämndens gemensamma förvaltningskontor får benämningen
Barn- och utbildningskontoret.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2008-10-02
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 28 september 2007, § 260 att uppdra
till barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden att utarbeta ett
förslag till organisation av ett gemensamt kontor för båda nämnderna,
med inriktning att träda i kraft den 1 januari 2009.
I nämndens reglemente § 20 står att nämndernas förvaltningar benämns
kontor. Under nämnden lyder av kommunfullmäktige angivet kontor.
Nämnden skall besluta om kontorets organisation inom budget och de
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt, samt de övriga
föreskrifter som gäller för verksamheten. För det fall två eller flera
nämnder har gemensamt kontor skall nämnderna komma överens om
kontorets organisation, men det är kommunfullmäktige som skall
godkänna och anta namnändringen.
Politikerberedning
Au 7/10

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 oktober 2008, § 73.
Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

BSN 14/10

Ärendet har behandlats i barn- och skolförvaltningens samverkansgrupp Losam den 13 oktober 2008.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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