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Bsau § 31

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

godkänna dagordningen.

__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Bsau § 32

4

2008-05-06

Dnr BSN 07-106 042

Månadsrapport/delårsrapport för barn- och
skolnämnden
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

tacka för rapporten.

Underlag för beslut
Ekonomisk rapport per april 2008
Beslutande sammanträde
Ekonomichefen redogör för föreliggande ekonomisk rapport per april
månad 2008. Dessa siffror är preliminära med anledning av att det
ekonomiska systemet stänger idag. En detaljerad delårsrapport och
prognos kommer att lämnas vid nämndens sammanträde den 20 maj.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 08-040 613

Nya gemensamma mål för musikskoleverksamheten i
Norrtälje kommun
Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) deltar inte i beslut, men
återkommer vid nämndens sammanträde.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

anta nedanstående övergripande mål för musikskoleverksamhet i Norrtälje kommun, dvs

Musikskoleverksamheten för barn och ungdomar folkbokförda i
Norrtälje kommun syftar till:
- att ge barn och ungdomar kunskaper i musik, så att den kan bli en
meningsfull och stimulerande del i deras liv både idag och inför framtiden;
- att erbjuda barn och ungdomar i hela Norrtälje kommun ett brett utbud
av instrumental- och vokalundervisning;
- att ge familjerna ett fritt val när det gäller vilken aktörs utbud som
man vill ta del av;
- att genom samspel med andra i olika ensembler och orkestrar bidra till
elevernas sociala utveckling genom att skapa gemenskap och engagemang;
- att samverka med kommunens kulturliv.
Undervisningen inom musikskoleverksamhet i Norrtälje kommun
- omfattar barn och ungdomar från år 3 i grundskolan till och med
år 3 i gymnasiet;
- erbjuder förberedande undervisning i storgrupp (minimum fem
elever) för elever i år 2;

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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- erbjuder deltagarna minst 27 lektionstillfällen per läsår om vardera
minst 20 minuter;
- erbjuder elev/föräldrar ett utvecklingssamtal varje verksamhetsår;
- utvärderas utifrån gemensamma kriterier för verksamheten
oberoende av huvudman.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2008-05-05
Bakgrund
De nu gällande målen för musikskolan antogs av barn- och skolnämnden i april 2005. Med anledning av de förändringar som sker inom
musikskolans område med t ex verksamhetsövergångar, s k avknoppningar, finns det behov av att göra en revidering av befintliga mål.
Förvaltningschefen fick i februari 2008 i uppdrag att utveckla och
genomföra en process och dialog där nämndens politiker, rektorer och
de fackliga organisationerna alla blir delaktiga i framtagningen av
målen. De nya gemensamma målen skall vara utformade så att de
passar all musikskoleverksamhet oavsett huvudman.
Den kommunala musikskolan, liksom den fristående musikverksamheten, har beretts möjligheter att komma med förslag och tankar kring
utformningen av beslutsunderlaget.
Beslutande sammanträde
Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) deltar inte i beslut, men
återkommer med synpunkter vid nämndens sammanträde den 20 maj
2008.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 08-147 717

Dagbarnvårdarverksamhet i Norrtälje kommun
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

tillgången för föräldrar vad gäller öppethållande i dagbarnvårdarverksamheten omfattar åtta timmars öppethållande per
dag;

att

familjedaghem endast skall erbjudas i dagbarnvårdarens hem;

att

i tillämpningsföreskrifterna begränsa omsorgstiden när det
gäller placering i familjedaghem;

att

genomförandet av dessa förändringar införs successivt, dock
senast den 1 augusti 2009.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2008-03-14
Bakgrund
Sedan början av 2000-talet har dagbarnvårdarverksamheten genomgått
stora förändringar. I och med beslutet om ett nytt avtal infördes 40
timmars arbetsvecka för dagbarnvårdarna, liksom att de skulle jobba i
arbetslag och vissa dagar bedriva verksamheten i gemensam lokal,
vilket gav möjlighet till reglering av arbetstiden.
På en del enheter har dagbarnvårdarna samlats en dag per vecka, och
på vissa enheter bedrivs verksamheten endast i lokal. Under de senaste
tio åren har efterfrågan av barnomsorgsplats i familjedaghem minskat
kontinuerligt.
Förvaltningens utlåtande
Förvaltningen föreslår att dagbarnvårdarverksamheten går tillbaka till
sitt ursprungliga uppdrag, dvs att ta emot barn i sitt eget hem. Familjedaghemmets uppgift beskrivs i de Allmänna råden med kommentarer
(2001): I familjedaghem bedriver dagbarnvårdare verksamhet för
inskrivna barn i sitt eget hem.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Så här beskrivs familjedaghemmets särart: Typiskt för familjedaghemmet är att det finns en vuxen huvudansvarig, en ganska liten barngrupp med blandade åldrar och att verksamheten bedrivs i ett hem.
En konsekvens utifrån förslaget är att föräldrar som önskar denna omsorgsform kommer att erbjudas de tider som dagbarnvårdaren har sin
åtta timmars arbetsdag. Alla föräldrar kommer inte att kunna välja
denna form, men de som har möjlighet kan erbjudas en plats i familjedaghem.
En annan konsekvens är att de föräldrar som inte har möjlighet att
anpassa behovet av omsorgstid till familjedaghemmet ska erbjudas en
plats i förskola eller fritidshem.
Tillgången på platser ser olika ut på enheterna och beslutet måste gälla
med god framförhållning. Rektor måste ha möjlighet att anpassa
organisationen utifrån föräldrars behov och önskemål utifrån nya
förutsättningar
Det föreslagna beslutet ger förvaltningen möjlighet att gå ur lokaler
som idag hyrs.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 35

AV-centralens framtida verksamhet
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

avsluta AV-centralens uppdrag från och med den 1 augusti
2009;

att

inte erbjuda enheterna AV-centralens tjänster från och med
den 1 augusti 2009;

att

medel från AV-centralens budget överförs i kommande
skolpeng.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2008-04-21
Bakgrund
AV-centralen i Norrtälje kommun är en av nämndens frivilliga
verksamheter. Den betjänar samtliga verksamheter inom barn- och
skolnämndens och utbildningsnämndens ansvarsområde. Det gäller
dock inte de enskilda förskolorna och friskolorna.
AV-centralens huvuduppdrag är att tillhandahålla audiovisuella läromedel och teknisk utrustning att användas i enheternas undervisning.
I personalens uppdrag ingår bland annat att spela in och låna ut Utbildningsradions (UR) ljud- och bildmaterial, hyra ut video och DVDfilmer, ge stöd och teknisk support åt verksamheterna vid inköp av AVutrustning, samt reparation och underhåll av ljud- och overheadutrustning.
Förvaltningens utlåtande
Inför budgetarbetet 2009 har en översyn av AV-centralens verksamhet
gjorts. Förvaltningen redogör i skrivelse daterad den 21 april 2008
detaljerat för ärendet, bland annat om olika förändringar inom verksamheten, uthyrningens omfattning och övrig AV-verksamhet i
nordostkommunerna.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Två olika alternativ till AV-centralens framtida verksamhet och dess
konsekvenser presenteras i förvaltningens tjänsteutlåtande.
Budgeten 2008 för AV-centralen omfattar totalt 1 494 000 kr fördelade
på personalkostnader 876 000, lokaler 376 000, förbrukning, datorer
m.m. 242 000.
Beslutande sammanträde
Ekonomichefen påpekar att i det fall nämnden beslutar om avveckling
måste en ramjustering göras då ett sådant beslut påverkar även utbildningsförvaltningen.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 07-307 714

Stängning av förskolor för planering och utvärdering
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

rektorerna för förskolorna i Norrtälje kommun ges möjlighet att
en gång i månaden under ordinarie arbetstid stänga verksamheten för planering och utvärdering, dock tidigast kl 16.00, om
enhetsrådet så beslutar,

att

det är rektor som planerar och beslutar terminsvis om datum och
tider för stängningen,

att

om behov av barnomsorg finns vid dessa tillfällen är det rektors
ansvar att ordna det.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2008-04-09
Bakgrund
Barn- och skolnämnden beslutade i november 2006 om stängning av
barnomsorgen för planerings- och utvärderingstid under ordinarie
arbetstid.
Förvaltningen fick även i uppdrag att genomföra en utvärdering av hur
stängningen påverkat föräldrar, samt vilka effekter det fått på verksamheten. Resultatet, som skulle ligga som underlag för ett beslut om
eventuell fortsatt stängning, föreligger i skrivelse 2007-11-09.
Beslutande sammanträde
Ajournering kl 14.10-14.20 för överläggningar.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

12

2008-05-06
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Ny studie- och yrkesvägledarorganisation (SYV)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

den SYO-organisation som beslutades i april 1997 upphör från
och med den 15 augusti 2008,

att

hemställa hos kommunstyrelsen att ramöverföring görs från
utbildningsnämnden till barn- och skolnämnden,

att

ramen fördelas ut i elevpengen för kommunala såväl som
fristående grundskolor (F-9 samt 7-9).

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2008-04-22
Bakgrund
Barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden beslutade i april 1997
om en gemensam studie- och yrkesvägledningsorganisation för grundskolan och gymnasieskolan.
Utbildningsnämnden beslutade 2006 om en ny organisation av gymnasieskolan och dess två stödenheter. Rektorerna vid Rodengymnasiet
presenterade i mars 2008 ett förslag till organisatoriska förändringar
från och med höstterminen 2008, vilket i korthet innebär att de två stödenheterna upphör som självständiga enheter. De uppgifter och den
personal som finns i dessa enheter överförs till de olika skolenheterna
och får delvis nya uppgifter, däribland är studie- och yrkesvägledarna.
Gymnasierektorerna vill anställa studie- och yrkesvägledare (SYV)
direkt på enheten. Det innebär att rektor får en SYV på heltid istället
för två på halvtid och att rektor utformar SYV:s uppdrag inom enheten.
Det förslaget innebär i sin tur att den gemensamma SYV-organisationen
för grundskola och gymnasieskola upphör.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

13

2008-05-06

Bsau § 37 forts
I det fall barn- och skolnämnden beslutar återta sina studie- och
yrkesvägledare till grundskolan, måste en ramöverföring ske från
utbildningsnämnden till barn- och skolnämnden.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 07-222 214

Begäran om medel för utökade lokalkostnader vid ny
förskola i kvarteret Körsbäret, Solbacka Gård
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

hemställa att kommunfullmäktige anslår investeringsmedel
till uppförande av ny förskola om fyra avdelningar i kvarteret
Körsbäret, Solbacka Gård,

att

hos kommunfullmäktige hemställa om medel för de utökade
lokalkostnaderna för den nya förskolan i kvarteret Körsbäret,
Solbacka Gård från och med 2009 års budget.

Underlag för beslut
Ledningskontorets tjänsteutlåtande 2008-04-23 inkl tekniska kontorets
investeringsberedning
Förvaltningens skrivelse 2008-04-25
Bakgrund
Barn- och skolnämnden framförde hösten 2003 behov av förskola i
Östra Solbacka. I december 2007 beslutade nämnden att till kommunstyrelsen bekräfta behovet av en förskola med fyra avdelningar i kvarteret Körsbäret, Solbacka Gård, samt att hemställa att kommunstyrelsen
uppdrar till tekniska kontoret att genomföra programarbete och återkomma med projektet som investeringsärende.
Lokalsamordningsgruppen och lokalstyrgruppen har konstaterat att
förskolan bör innehålla fyra avdelningar. Detta innebär behov av detaljplaneändring och markinlösen. Tekniska kontoret, i samverkan med
barn- och skolkontoret och ledningskontoret, har genomfört effektiviseringar i projektet. Investeringsanslaget uppgår nu till 30 miljoner
kronor.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 08-119 613

Namnbyte på Musikskolan till Roslagens Kulturskola
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

bevilja namnbyte av Musikskolan till Roslagens
Kulturskola.

Underlag för beslut
Ansökan 2008-04-01
Förvaltningens skrivelse 2008-04-23
Bakgrund
Rektor för Musikskolan anhåller i skrivelse daterad den 1 april 2008 om
att få byta namn på Musikskolan till Roslagens Kulturskola. Intentionen
att utveckla en kulturskola i Norrtälje kommun har funnits i många år,
men ännu inte kunnat förverkligas.
Genom en rad samarbeten har musikskolan breddat utbudet till ungdomarna, framförallt i Norrtälje stad. För ungdomar i åldern 12 år och
uppåt finns idag aktiviteter som nycirkus, teater och film, både på
U-Huset och på musikskolan. Till hösten startas fler samarbeten med
musikal- och musikteaterinriktning.
Musikskolan önskar marknadsföra sig med ett nytt namn som bättre
markerar deras inriktning och geografiska hemvist, ett namn som
stödjer den kreativa nystart verksamheten befinner sig i.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Rapporter
Besök i Hallstavik
Vice ordföranden Olle Jansson (s) informerar att han besökt förskolan
Snödroppen i Hallstavik den 30 april och ätit lunch tillsammans med
barnen och personalen. Vid samma tidpunkt besöktes även Centralskolan och dess rektor för diskussion om oroligheter och förstörelse på
enheten.
Rektorstillsättningar
Förvaltningschefen informerar att ny rektor för Lommarskolan är
tillsatt. Ansökningstiden för tjänsten som rektor på Länna/Rialaenheten
är förlängd två veckor pga dålig sökandebild.
Start av friskola - avknoppning
Vice ordföranden Olle Jansson (s) informerar att han läst Statskontorets
rapport om Överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal,
s.k. avknoppning, kommunalrättsliga och EG/EU-rättsliga aspekter,
och kommer att överklaga nämndens och fullmäktiges beslut om
nedläggning av två kommunala skolor och en s.k. avknoppning av
verksamheten.
Avtal med TioHundra gällande elevhälsa
Förvaltningschefen informerar att barn- och skolförvaltningen och
TioHundraförvaltningen har en pågående förhandling om vilka tjänster
som skall köpas till skolhälsovården.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

