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Bsau § 1

Anmälan av övriga ärenden och godkännande av
dagordningen
Inga övriga ärenden är anmälda.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

godkänna dagordningen.

__________

Justerandes sign
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Dnr BSN 07-312 012

Verksamhetsplan 2008 för barn- och skolnämnden
Beslut
Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) deltar inte i beslutet, men
återkommer med sitt ställningstagande på nämndens sammanträde den
29 januari.
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

anta verksamhetsplanen för 2008 enligt föreliggande skrivelse.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2007-12-28
Bakgrund
Verksamhetsplanen utgör en konkretisering och nedbrytning av kommunfullmäktiges övergripande vision, den borgerliga överenskommelsen 2007-2010 samt kommunfullmäktiges mål för utbildning i
budget och inriktning för 2008. Plan för uppföljning och utvärdering
ingår som en del i verksamhetsplanen.
En viktig utgångspunkt för verksamhetsplan 2008 är den dialog som
under sensommaren och hösten 2007 förts mellan politiker och chefer
inom barn och skola. Utifrån en nulägesbeskrivning byggd på enheternas kvalitetsredovisningar och en omvärldsanalys enades man om fyra
övergripande mål och ett antal viktiga utvecklingsområden för skolan i
Norrtälje kommun.
Målen fokuserar nödvändigheten av att nå förbättrade kunskapsresultat
och förutsättningar för alla elever att följa sin kunskapsutveckling - och
för deras föräldrar att kunna göra detsamma. Målen riktar också in sig
på det angelägna i att utveckla skolans arbetssätt så att barn och elever
får en större delaktighet i planeringen av arbetet.
Styrande och avgörande för verksamhetsplanen är slutligen den långsiktiga utvecklingsplan för lärande inom kommunen som nämnden i en
unik politisk enhällighet antog den 20 november 2007.
Justerandes sign
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Bsau § 2 forts
Denna verksamhetsplan utgör tillsammans med gällande läroplaner,
skollag och aktuella förordningar styrdokument för förskola och skola.
På varje enhet ska det finnas en lokal verksamhetsplan där barn- och
skolnämndens mål är konkretiserade och nedbrutna. Planen ska också
återspegla de utvecklingsområden som enhetens systematiska kvalitetsarbete anvisat - och visa på hur enheten generellt avser att utveckla
måluppfyllelsen inom övriga läroplansområden.
I Norrtälje kommun ska föräldrar, barn och unga ges möjlighet att välja
förskola och skola. Med skolval 2008 tas ett viktigt steg i riktning mot
ett - för alla - mer aktivt val. Alla familjer med sexåringar såväl som
med elever i år 6 kommer att få göra val till skola. Alla övriga elever
kommer att erbjudas möjlighet till omval.
På kommunens hemsida kommer enheternas kvalitetsredovisningar att
vara den viktigaste informationen om verksamheten.
Beslutande sammanträde
Au 8/1

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) deltar inte i dagens beslut,
men återkommer med sitt ställningstagande på nämndens sammanträde
den 29 januari.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 08-016 040

Barn- och elevpeng, samt tilläggspeng för elever inskrivna
i särskolan, musikskolepeng samt självskjutsersättning
med båt
Beslut
Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) deltar inte i beslutet, men
återkommer med sitt ställningstagande på nämndens sammanträde den
29 januari.
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

fastställa barn- och elevpeng för 2008 enligt bilagda tabeller,

att

fastställa tilläggspeng för elever inskrivna i särskolan 2008
enligt bilagd tabell,

att

fastställa musikskolepeng för 2008 enligt bilagd tabell,

att

fastställa självskjutsersättning med båt till 30 kr per påbörjad
tur, samt 33 kronor/sjömil för verksamhetsåret 2008.

Underlag för beslut
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-12-27
Bakgrund
Barn- och skolnämnden fastställer inför varje budgetår barn- och
elevpeng för barnomsorg samt grundskoleverksamhet (inkl förskoleklass). Barn- och skolnämnden beslutade den 17 maj 2004 om principerna för fastställandet av barn- och elevpeng. Under 2007 har även
förslag till elevpeng för musikskoleverksamhet och särskoleverksamhet
tagits fram.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 3 forts
Tjänstemannayttrande
Barn- och skolförvaltningen har utifrån tilldelad budgetram räknat fram
förslag till barn- och elevpeng enligt bilagda tabeller.
Förslaget innebär några förändringar i barn- och elevpengens konstruktion i förhållande till 2007 års barn- och elevpeng enligt följande:
Löneökning
Löneökning för 2008 motsvarande ca 9 % för kommunals
avtalsområde och 2 % för övriga grupper är inräknad i barn- och
elevpengen för såväl kommunal som enskild verksamhet.
Ledningsresurs
I barn- och elevpengen ingår ledningsresurs. Den samlade ledningsresursen överförs 2008 till förvaltningschefens budgetanslag för att
lättare kunna styra och fördela ledningsresursen på ett effektivt sätt.
Enheterna kommer att debiteras ledningsresursen med ett i barn- och
elevpengen framräknat belopp per barn/elev.
Överföring av resurser från år 7-9 till år 0-6
From 2008-08-01 sänks elevpengen för år 7-9 med ca 4 300 kronor per
elev. Resurserna tillförs i stället år 0-6 vilket möjliggör en höjning av
elevpengen för år 0-6 med ca 2 400 kronor.
Enhetsbidraget avskaffas HT 2008
I den kommunala verksamheten görs ett avdrag på elevpengen för att
finansiera det s.k. enhetsbidraget som uppgår till 500 tkr per enhet.
From 2008-08-01 avskaffas enhetsbidraget och en bruttopeng per barn
betalas i stället ut till verksamheten.
Lokalkostnadsbidrag
Hyresbidrag ingår inte i barn- och elevpengen. De enskilda verksamheterna får ersättning för sina faktiska lokalkostnader. Dessa får dock
ej överstiga den genomsnittliga lokalkostnaden per barn/elev i den
kommunala verksamheten.
För 2008 uppgår hyrestaket till:
Förskola
Grundskola

Justerandes sign

13 440 kronor per barn och år
16 500 kronor per barn och år

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 3 forts
Särskolepeng
För att säkerställa att resurserna till särskoleverksamheten fördelas på
ett rättvist och effektivt sätt införs fr.o.m. 2008 en särskolepeng för
barn inskrivna i den obligatoriska särskolan.
Särskolepengen består av två delar. Dels får enheten vanlig grundskolepeng. För de elever som är inskrivna i fritidshemsverksamheten
erhåller enheten också vanlig fritidshemspeng. Utöver detta får enheten
en tilläggspeng som fastställs i olika nivåer beroende på graden av
elevens funktionshinder och/eller utvecklingsstörning.
I föreliggande förslag till särskolepeng finns fem olika behovsnivåer.
Det är ESU - Enheten för stöd och utveckling - som i samråd med
verksamheten fastställer behovsnivå för varje elev. Även fritidshemspengen fastställs efter behovsnivå, men påverkas också av barnets
inskrivningstid.
Föreslagna ersättningsnivåer framgår i bilaga.
Interkommunal ersättning
Interkommunal ersättning betalas ut till kommuner som tar emot barn
och elever folkbokförda i Norrtälje kommun. Den interkommunala
ersättningen för 2008 motsvarar ersättningen till den enskilda verksamheten med avdrag för momskompensationen samt tillägg för lokalkostnadsbidrag enligt ovanstående schablon.
Barnomsorgstaxa enskild verksamhet
Barnpengen till enskild verksamhet innehåller ett avdrag för
barnomsorgstaxa. I samband med det nya pengsystemet som beräknas
införas from 2009 skall all barnomsorgstaxa tas in av kommunen. I det
fall någon enskild verksamhet önskar att kommunen ska ta in taxan
redan under 2008 kan detta beslutas i särskild överenskommelse, och
den enskilda verksamheten ersätts då i stället med bruttopengen.
Musikskolepeng 2008
Barn- och skolförvaltningen fick 2007-06-12 i uppdrag att ta fram en
peng för den frivilliga musikskoleverksamheten. Sedan 2007-08-01
drivs musikskoleverksamheten i Rimbo av Kulturskolan i Rimbo
ek.för. Avtalet gäller t o m 2008-07-31. Förslag till nytt avtal ska tas
fram under januari 2008 varför förslaget till ny elevpeng endast gäller
fram till avtalsperiodens slut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 3 forts
Pengen fastställs i två nivåer. Full elevpeng för elever som deltar i
ämneskurs och halv elevpeng för elever som endast deltar i
ensemblespel.
I pengen för enskild verksamhet ingår ledningsresurs samt
förvaltnings- och kommunövergripande administration. Uppräkning av
pengen har gjorts för löneökning 2008.
Ersättning för självskjuts med båt
Barn- och skolnämnden beslutade 2006-11-20 om nya riktlinjer för
skolskjuts med båt. Beslutet innebar också att ersättningen för
självskjuts med båt ska fastställas årligen. Ersättningen för 2008
föreslås bli oförändrad vilket innebär 30 kronor per påbörjad tur och 33
kronor per sjömil.
Se bilagor nedan Bil 1-6 sid 12-17
Bil 1 - 4
Bil 5
Bil 6
Au 8/1

Barn- och elevpeng 2008
Tilläggspeng särskoleverksamhet 2008
Musikskolepeng

Beslutande sammanträde
Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) deltar inte i dagens beslut,
men återkommer med sitt ställningstagande på nämndens sammanträde
den 29 januari.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 07-106 042

Månadsrapport för barn- och skolnämnden
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

tacka för rapporten.

Underlag för beslut
Förteckning över driftbudget
Beslutande sammanträde
Ekonomichefen redogör muntligt för nämndens ekonomiska läge enligt
förteckning över driftbudget. Utfallet beräknas bli ± 0, men det slutliga
utfallet för 2007 kommer att redovisas i delårsrapporten vid nämndens
sammanträde den 19 februari.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Rapporter
Gymnasieutbildning och vuxenutbildning för allas lärande och
utveckling
Dagens sammanträde inleds med att utbildningschefen redogör för de
förändringar som skett inom gymnasieskolan ”Åtta vägar till kunskap
som blev elva steg”, Skola 2000/Norrtäljemodellen, nya elev- och
lärarroller, en förändrad arbetsorganisation, samt grundidéerna för
utvecklingen av gymnasieskolan och det nya rektorsuppdraget.
Organisation och dimensionering av barnomsorgen och förskolan
Förvaltningschefen fick i november 2007 i uppdrag av nämnden att
göra en översyn av enheter och dimensionering av
ledningsorganisationen. Förvaltningschefen redogör för sitt
arbetsmaterial med förslag till omstrukturering. Beslut kommer att tas i
nämnd i februari.
Förslaget innebär bland annat att antalet enheter med förskolor och
dagbarnvårdare utökas till åtta, dvs
- Norrtälje östra förskoleenhet
- Norrtälje västra förskoleenhet
- Norrtälje nordöstra förskoleenhet
- Norrtälje södra förskoleenhet
- Rimbo östra förskoleenhet
- Rimbo västra förskoleenhet
- Hallsta förskoleenhet
- Väddö förskoleenhet
Val av skola
Nämnden beslutade i maj 2007 att införa skolval fr.o.m. den 1 januari
2008. Förvaltningschefen redogör för den information om valet som
skall skickas till alla vårdnadshavare som har barn folkbokförda i
Norrtälje kommun. Det aktiva skolvalet gäller oavsett om man vill att
barnen ska gå i en kommunal eller i en fristående skola. Senast den 15
februari ska valet vara genomfört.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bilaga 1
Barn- elevpeng 2008-01-01 – 2008-07-31
Kommunal verksamhet (Kr / mån)

Justerandes sign

Grundskola

Belopp per år

Belopp per mån

År 0-6

36.300 Kr

3.025 Kr

År 7-9

44.700 Kr

3.725 Kr

Fritidshem

Belopp per år

Belopp per mån

6-9 år

22.800 Kr

1.900 Kr

10-12 år

13.680 Kr

1.140 Kr

Förskola

Belopp per år

Belopp per mån

1-2 år <15 h

64.620 Kr

5.385 Kr

1-2 år >15 h

105.120 Kr

8.760 Kr

3-5 år <15 h

48.180 Kr

4.015 Kr

3-5 år >15 h

75.120 Kr

6.260 Kr

Familjedaghem

Belopp per år

Belopp per mån

1-2 år <15 h

58.200 Kr

4.850 Kr

1-2 år >15 h

96.540 Kr

8.045 Kr

3-5 år <15 h

42.360 Kr

3.530 Kr

3-5 år >15 h

67.860 Kr

5.655 Kr

6-9 år

24.240 Kr

2.020 Kr

10-12 år

19.860 Kr

1.655 Kr

Utdragsbestyrkande
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Bilaga 2
Barn- elevpeng 2008-01-01 – 2008-07-31
Enskild verksamhet

Justerandes sign

Grundskola

Belopp per år

Belopp per mån

År 0-6

43.380 Kr

3.615 Kr

År 7-9

52.740 Kr

4.395 Kr

Fritidshem

Belopp per år

Belopp per mån

6-9 år

20.940 Kr

1.745 Kr

10-12 år

12.600 Kr

1.050 Kr

Förskola

Belopp per år

Belopp per mån

1-2 år <15 h

68.280 Kr

5.690 Kr

1-2 år >15 h

110.520 Kr

9.210 Kr

3-5 år <15 h

49.860 Kr

4.155 Kr

3-5 år >15 h

77.040 Kr

6.420 Kr

Familjedaghem

Belopp per år

Belopp per mån

1-2 år <15 h

56.160 Kr

4.680 Kr

1-2 år >15 h

93.960 Kr

7.830 Kr

3-5 år <15 h

39.240 Kr

3.270 Kr

3-5 år >15 h

63.480 Kr

5.290 Kr

6-9 år

19.860 Kr

1.655 Kr

10-12 år

16.500 Kr

1.375 Kr

Utdragsbestyrkande
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Bilaga 3
Barn- elevpeng 2008-08-01 – 2008-12-31
Kommunal verksamhet (Kr / mån)

Justerandes sign

Grundskola

Belopp per år

Belopp per mån

År 0-6

40.440 Kr

3.370 Kr

År 7-9

42.420 Kr

3.535 Kr

Fritidshem

Belopp per år

Belopp per mån

6-9 år

23.880 Kr

1.990 Kr

10-12 år

14.340 Kr

1.195 Kr

Förskola

Belopp per år

Belopp per mån

1-2 år <15 h

67.260 Kr

5.605 Kr

1-2 år >15 h

109.560 Kr

9.130 Kr

3-5 år <15 h

50.040 Kr

4.170 Kr

3-5 år >15 h

78.240 Kr

6.520 Kr

Familjedaghem

Belopp per år

Belopp per mån

1-2 år <15 h

60.600 Kr

5.050 Kr

1-2 år >15 h

100.620 Kr

8.385 Kr

3-5 år <15 h

43.980 Kr

3.665 Kr

3-5 år >15 h

70.680 Kr

5.890 Kr

6-9 år

25.200 Kr

2.100 Kr

10-12 år

20.640 Kr

1.720 Kr

Utdragsbestyrkande
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Bilaga 4
Barn- elevpeng 2008-08-01 – 2008-12-31
Enskild verksamhet

Justerandes sign

Grundskola

Belopp per år

Belopp per mån

År 0-6

45.960 Kr

3.830 Kr

År 7-9

48.120 Kr

4.010 Kr

Fritidshem

Belopp per år

Belopp per mån

6-9 år

20.940 Kr

1.745 Kr

10-12 år

12.600 Kr

1.050 Kr

Förskola

Belopp per år

Belopp per mån

1-2 år <15 h

68.280 Kr

5.690 Kr

1-2 år >15 h

110.520 Kr

9.210 Kr

3-5 år <15 h

49.860 Kr

4.155 Kr

3-5 år >15 h

77.040 Kr

6.420 Kr

Familjedaghem

Belopp per år

Belopp per mån

1-2 år <15 h

56.160 Kr

4.680 Kr

1-2 år >15 h

93.960 Kr

7.830 Kr

3-5 år <15 h

39.240 Kr

3.270 Kr

3-5 år >15 h

63.480 Kr

5.290 Kr

6-9 år

19.860 Kr

1.655 Kr

10-12 år

16.500 Kr

1.375 Kr

Utdragsbestyrkande
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Bilaga 5
Tilläggspeng särskola 2008
Kommunal verksamhet
Behovsgrupp

Belopp per år

Belopp per mån

Nivå 1

101.820 Kr

8.485 Kr

Nivå 2

126.180 Kr

10.515 Kr

Nivå 3

216.480 Kr

18.040 Kr

Nivå 4

293.220 Kr

24.435 Kr

Nivå 5

417.960 Kr

34.830Kr

Tilläggspeng fritidshem för barn inskrivna i
särskolan 2008
Kommunal verksamhet

Justerandes sign

Omsorgsbehov /
Behovsgrupp
2 h / dag
(Kr / år)

3 h / dag

4 h / dag

5 h / dag

Nivå 1

25.200 Kr

36.060 Kr

47.460 Kr

59.280 Kr

Nivå 2

34.380 Kr

47.580 Kr

60.720 Kr

73.920 Kr

Nivå 3

52.380 Kr

72.120 Kr

91.860 Kr

111.600 Kr

Nivå 4

101.760 Kr

141.240 Kr

180.720 Kr

220.260 Kr

Nivå 5

103.740 Kr

143.220 Kr

182.760 Kr

222.240 Kr

Utdragsbestyrkande
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Bilaga 6
Musikskolepeng 2008-01-01 - 2008-07-31
Ämneskurs
Huvudman

Belopp per år

Belopp per mån

Kommunal
musikskola

9.960 Kr

830 Kr

Enskild musikskola

10.800 Kr

900 Kr

Huvudman

Belopp per år

Belopp per mån

Kommunal
musikskola

4.980 Kr

415 Kr

Enskild musikskola

5.400 Kr

450Kr

Ensemblespel

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

