SAMMANTRADESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2012-03-05

Plats och tid

Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret
Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-17-15

Beslutande

Enligt förteckning sid 2

Övriga deltagande

Åse Modin, tf. förvaltningschef
Agneta Brus, sekreterare
Madelene Fredriksson, ekonomichef §15-20
Usbeth Bodén §15-17

Utses att justera

Olle J a n s s o n (S)

Justeringens
plats och tid

Barn- och utbildningskontoret
2012-03-12

Underskrift

Sekreterare

Paragrafer 15-27

Ordföran

Justerande

L>

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

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2012-03-05

Datum för anslags
uppsättande

2012-03-13

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret
Estunavägen 14, Norrtälje

Underskrift
Utdragsbestyrkande

Datum för anslags
nedtagande

2012-04-04
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NÄRVAROLISTA
PARTI

NAMN

NÄRVARO
Ja

Nej

VOTERING

TID

Ja

K l 14:00-17.15

LEDAMÖTER
Göran Pettersson, ordf
Nils Matsson
Ulla Malutchenko
Inger Nordqvist
Robert Johansson
Åsa Wennerfors, 1 :e vice ordf
Olle Jansson, 2:e vice ordf
Marita Jeansson
Marie Sjöblom
Anders Sundberg
Mats Wilzén

M
M
M
M
C
FP
S
S
S
S
MP

X
X
X
X
X
X
X
X
X

M
M
M
M
C
FP
S
S
S
V
MP

X

X
X

ERSÄTTARE
Stefan Juhnell
Britt-Inger Kjellberg
Kristina Bergström
Ann Lewerentz
Joakim Lind
Paula Christofidi Cederqvist
Roger Pettersson
Sara Hansson
Gary Park
Christina (Kia) Hamnö
Ingrid Landin

Närvaro totalt

M
C
FP
KD
S
V
MP

X
X
X
X
X
X
X

Tjänstgörande
X
Närvarande 14.15-17.15
Närvarande 14.10-17.15

X
X

N

F

Votering totalt

Ja
Nej
Avstår

K D , FP, C
FP, K D , M
M , C, K D
M , FP, C
V
S
FP (S i utbildningsnämnden)
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Justerandes sign

§15

Anmälan av övriga beslutsärenden och godkännande av
dagordningen

§16

Val av justerare och tid för justering

§17

Årsredovisning 2011 för Barn- och skolnämnden

§18

Uppföljning av internkontrollplan 2011 för Barn- och
skolnämnden

§19

Begäran om utredning och yttrande till Riksdagens ombudsmän
(JO) - remissvar

§20

Bidragsbelopp 2012 för grundskola - ändring

§21

Delegationsordning för Barn- och skolnämnden - delegation
avseende yttranden i elevärenden mot annan myndighet ändring

§22

Anmälan av delegationsbeslut

§23

Anmälan av delgivningar

§24

Rapport från förvaltningen

§25

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§26

Rapport från politikerbesök på enheterna

§27

Övriga frågor
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Barn- och skolnämnden

B s n § 15

Anmälan av övriga beslutsärenden och godkännande av
dagordningen
Inga nya beslutsärenden är anmälda.

Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

Justerandes sign

godkänna dagordningen.

Utdragsbestyrkande
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2012-03-05
Bsn § 16

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

Justerandes sign

att

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

att

justeringen sker på Barn- och utbildningskontoret måndagen den
12 mars.

Utdragsbestyrkande

SAM WiANTRADES PROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2012-03-05

BsnS 17

Dnr B S N 12-003 042

Årsredovisning 2011 för Barn- och skolnämnden
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att

med godkännande överlämna barn- och skolnämndens
årsredovisning av verksamheten 2011 till kommunstyrelsen.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-02-06
Verksamhetsberättelse - redovisning av nämndens verksamhet 2011
daterad 2012-02-06

Bakgrund
Barn- och utbildningskontorets förslag till årsredovisning av
verksamheten 2011 föreligger. Materialet redogör bland annat för
nämndens verksamheter, måluppfyllelse, satsningar och förändringar,
samt ger kommentarer till den ekonomiska rapportenför2011.
B S N 5/3

Beslutande sammanträde
Ärendet har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp Losam
2012-02-13.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 11-079 600

Uppföljning av internkontrollplan 2011 för Barn- och
skolnämnden
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att

godkänna rapporten och överlämna den till kommunstyrelsen,

att

2011 års kontrollpunkter kvarstår i Barn- och skolnämndens
internkontrollplan för 2012 i syfte att följa upp föreslagna
förbättrings åtgärder.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-02-22

Bakgrund
Enligt kommunens Reglemente för internkontroll av ekonomi och
verksamhet har varje resultatansvarig nämnd ansvar för att utforma
och genomföra den interna kontrollen inom nämndens
verksamhetsområde.
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska senast i
samband med bokslutet rapporteras till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
För år 2011 fastställdes följande två kontrollområden för barn- och
skolnämndens ansvarsområde:

-

Inkomstuppgift för förskoleverksamhet - har vi fungerande
rutiner?
Utbetalning av bidrag/peng till förskolor och skolor - har vi
fungerande rutiner?

Kontrollrapporter har upprättats av kontrollansvariga. Där framgår att
rutinbeskrivningar finns, men att rutinerna behöver utvecklas. Det
gäller såväl kontroll av inkomstuppgift för förskoleverksamhet som
rutiner för utbetalning av bidrag/peng.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

Politikerberedning
Arbetsutskottet behandlade ärendet vid extra arbetsutskott 2012-03-05.
Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

B s n § 19

Dm* B S N 12-056 100

Begäran om utredning och yttrande till Riksdagens
ombudsmän (JO) -Dnr 358-2012- remissvar
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att

anta tf förvaltningschefens yttrande som sitt eget, och
överlämna det till JO.

Underlag för beslut
Remiss 2012-01-27
Tjänsteutlåtande 2012-02-23

Bakgrund
Tidningschef och ansvarig utgivare för Norrtelje Tidning (NT), har i
skrivelse till Riksdagens ombudsmän (JO) begärt en prövning av
Norrtälje kommuns handläggning vid begäran om utlämnande av
allmän handling i två fall.
JO har i remiss daterad 2012-01-27 uppmanat Barn- och
skolnämnden att inkomma med utredning och yttrande över vad som
framförs i anmälan till JO.

Ärendet
Anmälan från N T avser två ärenden där reportrar vid tidningen begärt
ut handlingar från barn- och utbildningskontoret.
Anmälaren anser att handläggningstiden varit oacceptabelt lång, och
att förvaltningen därmed brustit i kravet på skyndsam handläggning
enligt tryckfrihetsförordningen, och serviceskyldigheten enligt
förvaltningslagen.
Tf förvaltningschefen har i tjänstutlåtande daterat 2012-02-23 lämnat
utredning och yttrande i ärendet.

Förvaltningens yttrande
Förvaltningen medger i sak de omständigheter som N T framfört i sin
anmälan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förvaltningens utredning visar att de interna riktlinjerna för hantering
av e-post inte har följts, och inte heller tryckfrihetsförordningens krav
på skyndsam handläggning.
Förvaltningen avser att se över sina rutiner vad gäller hantering av epost och inkomna handlingar, se över om delegationsordningen
behöver förändras, samt genomföra riktade utbildningsinsatser för
såväl chefstjänstemän som administrativ personal inom förvaltningen
för att säkerställa att handläggningen sker i enlighet med
lagstiftningen.
Au 5/3

Politikerberedning
Arbetsutskottet behandlade ärendet vid extra arbetsutskott 2012-03-05.
Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr B S N 12-079 040

Bidragsbelopp 2012 för grundskola - ändring
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att

fastställa bidrag (grundbelopp) till grundskola år 2012 enligt
följande:

Grundskola - kommunal huvudman
År 1-6
År 7-9
År 1-6, internationell- och su-klass
År 7-9, internationell- och su-klass

Årsbelopp
72 309 kr
76149 kr
108 464 kr
114 224 kr

Per månad
6 026 kr
6 346 kr
9 039 kr
9 519 kr

Grundskola - enskild huvudman
År 1-6
År 7-9
År 1-6, internationell- och su-klass
År 7-9, internationell- och su-klass

Årsbelopp
76 648 kr
80 718 kr
114 971 kr
121 077 kr

Per månad
6 387 kr
6 726 kr
9 581 ki10 090 kr

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-02-09

Sammanfattning
Barn- och skolnämnden fastställde bidrag, grundbelopp och
tilläggsbelopp, för barn- och skolnämndens verksamheter i samband
med att verksamhetsplan för år 2012 godkändes, 2011-12-19.
En ökning av grundbeloppet och därmed den interna elevpengen i
förhållande till beslut 2011-12-19 föreslås. För grundskola årskurs 1¬
6 med 1 097 kronor per år och för årskurs 7-9 med 1 266 kronor per
år. För elever i grundsärskola utbetalas grundbelopp för grundskola
och tilläggsbelopp. En Ökning av grundbeloppet för grundskola
medför därmed även ökad resurstilldelning för särskolan.
Kostnaden beräknas till totalt 5,9 mnkr. Finansiering sker genom
omdisponering inom nämndens ram. Det centralt övergripande
anslaget minskas med 5,9 mnkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

Politikerberedning
Arbetsutskottet behandlade ärendet vid extra arbetsutskott 2012-03-05.
Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

Utdragsbestyrkande
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Bsn § 21

Delegationsordning för Barn- och skolnämnden delegation avseende yttranden i elevärenden mot annan
myndighet - ändring
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att

delegera till förvaltningschefen att yttra sig i enskilt
elevärende mot annan myndighet.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-02-22

Bakgrund
Barn- och skolnämnden beslutade 2010-03-16 § 39 att delegera till
presidiet, dvs ordföranden, vice ordföranden och förvaltningschef, att
gemensamt yttra sig till Skolinspektionen eller likartad myndighet,
för det fall ett ärende inte hinner behandlas på ett ordinarie
nämndsammanträde och begäran om förlängning av svarstid för
yttrande avslås.

Ärendet
Enligt kommunallagen kan en nämnd delegera till ett utskott, en
ledamot eller ersättare eller till en anställd hos kommunen eller
landstinget att besluta på nämndens vägnar (dock inte i de fall som
omfattas av delegeringsförbud).
Kommunallagen medger inte s.k. blandad delegering, d.v.s. till
anställd och förtroendevald i förening.
Antalet anmälningar från elever/vårdnadshavare till Skolinspektionen
har Ökat kraftigt de senaste åren. Anmälningarna avser oftast upplevda brister i elevens skolgång och/eller kränkande behandling. När
en elev/vårdnadshavare lämnar in en anmälan till Skolinspektionen
begär inspektionen in ett yttrande från huvudmannen. Ofta är tiden
inom vilken huvudmannen har att yttra sig så kort att ärendet inte
hinner lyftas till arbetsutskott eller nämnd. Det är också tveksamt om
utskott/nämnd bör belastas med ärenden som avser enskilda elever i
det fall det inte handlar om myndighetsutövning som är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Politikerberedning
Arbetsutskottet behandlade ärendet vid extra arbetsutskott 2012-03-05.
Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

Utdragsbestyrkande
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Bsn § 22

Anmälan av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut under perioden
120101-120131 enligt förteckning daterad 2012-02-22.

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.

BSN 5/3

Beslutande sammanträde
Förteckning över anmälan av delegationsbeslut daterad 2012-02-22
föreligger.

Justerandes sign
>

Utdragsbestyrkande
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Bsn § 23

Anmälan av delgivningar
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

Bsn 5/3

förteckningen

godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutande sammanträde
Förteckning daterad 2012-02-22 över delgivningar föreligger.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Bsn § 24
Rapport från förvaltningen
Tf förvaltningschef Åse Modin ger en sammanfattande bild av sina
reflektioner efter de två första månaderna som tf förvaltningschef, och
redogör för aktuella frågor och uppdrag på förvaltningsledningsnivå.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsn § 25

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande
Inga rapporter föreligger.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsn § 26

Rapport från politikerbesök på enheterna
Inga rapporter föreligger.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsn § 27

Övriga frågor
Skolorganisationen i Norrtälje tätort
Ordförande Göran Pettersson (M) lyfter frågan om den framtida
skolorganisationen i Norrtälje tätort mot bakgrund av barn- och
elevantalsutveckling, elevernas sökbild, måluppfyllelse och
lokalförsörjning.
Nämnden diskuterar principer för en kommande beredningsprocess för
att ett eventuellt inriktningsbeslut ska kunna fattas i Barn- och
skolnämnden under våren 2012,
"Leaming studies" - redovisning 30 maj
En redovisning av slutsatser och lärdomar av arbetssättet "learning
studies"- kommer att ges den 30 maj i Norrtäljesalen, kommunhuset
Ankaret. Nämndes ledamöter är välkomna att delta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

