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Plats och tid

Norrtäljesalen, måndagen den 5 februari 2018 kl 14:00-16:30
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Margareta Sundström (S)
Henrik Eriksson (C)
Magnus Hellström (MP)

Övriga närvarande

Ganimete Kalludra (M) §1-7
Christina Hamnö (V)

Eva Wetterstrand, förvaltningsdirektör
Agneta Brus, enhetschef ekonomi och juridik
Magnus Persson, verksamhetschef grundskolan
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Sandra Raimundo, controller §1-7
Erik Lundin, nämndsekreterare

Justerare
Justeringens plats och tid

Barn och utbildningskontoret, 2018-02-07

Underskrifter
Sekreterare
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Erik Lundin
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§1

Dnr 23449

Val av justerare och tid för justering
Beslut
1. Robert Beronius utsågs att justera dagens protokoll.
2. Protokollet justeras 2018-02-07.

Justerandes sign
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§2

Dnr 32136

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
Barn- och skolnämnden fastställer föredragningslistan med nedanstående
ändring:
§5 Redovisning av årsbudget 2018 för barn-och skolnämnden utgår som
beslutsärende och behandlas istället som information under § 3 ”Information
från förvaltningen.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§3

Dnr 32137

Information från förvaltningen
Följande rapporter lämnas:
Förvaltningsdirektör Eva Wetterstrand informerar om ärende § 5 redovisning
av årsbudget för barn- och skolnämnden och dess samband med gällande
skolutvecklingsprogram. Förvaltningsdirektören berättar om det pågående
arbetet som görs på barn- och utbildningskontoret, bland annat att en ny
lokalförsörjningsplan har arbetats fram och överlämnats till
fastighetskontoret samt vikten av digitalisering i verksamhetens delar.
Eva Wetterstrand redogör även för arbetet med den nya
verksamhetsmodellen ”Mot högre höjder”.
Verksamhetschefen för grundskolan Magnus Persson redogör för det
kommande projektet kring lovskola i kommunen.

Justerandes sign
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§4

Dnr 2017-000004 042

Ekonomisk månadsrapport för barn- och skolnämnden,
preliminärt resultat 2017
Beslut
1. Barn- och skolnämnden tar del av informationen om
preliminärt resultat för år 2017 i form av en ekonomisk
månadsrapport per december för barn- och skolnämnden
och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Barn- och utbildningskontoret får i uppdrag att till Barnoch skolnämnden den 19 mars 2018 utförligt redovisa
orsakerna till kostnadsökning i måltidsverksamheten.
3. Barn- och utbildningskontoret får i uppdrag att till Barnoch skolnämnden den 19 mars 2018 redovisa effekten av
enhetstaxa inom förskola.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningskontoret har upprättat månadsrapport per december 2017 i
enlighet med fastställda tidplaner, mallar och strukturer enligt kommunens
styrmodell. Rapporten per december är en redovisning av främst ekonomiskt
resultat för år 2017 med övergripande kommentarer. Syftet är att nämnden ska
få en snabb information direkt efter att 2017 års resultat är klart.
Årsredovisningen för år 2017 med detaljerad information om nämndens
verksamhet, måluppfyllelse, mått och ekonomi redovisas i nämnden under mars.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-01-15
Månadsrapport per december 2017 för Barn- och skolnämnden
Arbetsutskottets protokoll 2018-01-22 § 3

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Controller Barn- och utbildningskontoret
Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen
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§5

Dnr 2017-000435 041

Redovisning av årsbudget 2018 för barn- och
skolnämnden
Ärendet utgår och behandlas som ett informationsärende under § 3 ”Information
från förvaltningen”.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§6

Dnr 2015-000335 291

Yttrande över investering, ny förskola i Hallstavik
Beslut
1. Barn- och skolnämnden tillstyrker det reviderade investeringsförslaget för ny
förskola i Hallstavik.
2. Barn- och skolnämnden avser att återkomma till kommunstyrelsen med
begäran om ramjustering för ökade lokalkostnader till följd av det nya förslaget.
3. Barn- och skolnämnden avser att återkomma till kommunstyrelsen med
begäran om investeringsanslag för anskaffning av ny utrustning och inventarier
till den nya förskolan efter att beslut fattats av kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Hallsta förskola bedriver verksamhet i undermåliga och kostnadskrävande
lokaler med dålig driftsekonomi och ett inomhusklimat som inte uppfyller
kraven på en acceptabel arbetsmiljö. Fastighetsavdelningen föreslås därför
uppföra en ny förskola på Magistervägen för att ersätta lokalerna för Hallsta
förskola.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2015-08-12
Tjänsteutlåtande 2018-01-29
Arbetsutskottets protokoll 2018-01-22 § 5
Arbetsutskottets protokoll 2018-02-05 § 15
Beslutet ska skickas till
Verksamhetschef för förskolan
Verksamhetschef för Service och support
Förskolechef
Fastighetsansvarig BoU
Controller BoU

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§7

Dnr 2018-000041 613

Utredning av Kulturskolans utbud
Beslut
1. Barn- och skolnämnden tar del av redovisningen och uppdrar åt barn- och
utbildnings-kontoret att i samråd med kultur- och fritidskontoret utarbeta ett
förslag till utbud och finansieringsmodell för kulturskoleverksamheten i
Norrtälje kommun från höstterminen 2019.
2. Uppdraget ska redovisas för barn- och skolnämnden senast i december 2018,
med delrapport i juni 2018.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden ansvarar för den undervisning som sker inom ramen för
den kommunala musikskolan. Frågan om vilket utbud som ska erbjudas av den
kommunala musikskolan/kulturskolan har varit omdiskuterad under många år.
Barn- och skolnämnden beslutade den 19 juni 2017 att ge barn- och
utbildningskontoret i uppdrag att genomföra en översyn av kulturskolans
uppdrag och modell för tilldelning av medel för och redovisa för barn- och
skolnämnden under hösten 2017.
Barn- och utbildningskontoret gav hösten 2017 konsultföretaget Pre era i
uppdrag att utreda utbudet i kommunens kulturskola. Efter genomförd utredning
föreslår barn- och utbildningskontoret att barn- och skolnämnden tar del av
redovisningen och uppdrar åt barn- och utbildningskontoret att i samråd med
kultur- och fritidskontoret utarbeta ett förslag till utbud och finansieringsmodell
för kulturskoleverksamheten i Norrtälje kommun från höstterminen 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-01-29
Utredning av kulturskolans utbud 30 november 2017
Arbetsutskottets protokoll 2018-01-22 § 8

Beslutet ska skickas till
Chef Kulturskolan i Roslagen och Rimbo Kulturskola
Förvaltningsdirektör Kultur- och fritidskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§8

Dnr 2018-000046 611.1

Organisation av lovskola 2018
Beslut
1. Lovskola för årskurs 6-9 organiseras sommaren 2018 vid Grindskolan,
Långsjöskolan samt Hallsta skola.
2. Kostnaden för lovskolan finansieras genom att anslaget för centrala
kompetensutvecklingsinsatser 2018 minskas med 300 tkr.
3. Barn- och skolnämnden fastställer tilläggsbelopp för elever i fristående skolor
till 40,00kronor/timme som eleven deltagit i, max 2 000 kronor/elev och läsår
(gäller endastårskurs 8 och 9).
4. Barn- och skolnämnden uppdrar till barn- och utbildningskontoret att vid
nämndenssammanträde i juni och september 2018 lämna rapport över
lovskolans genomförande.

Sammanfattning av ärendet
Sedan 1 augusti 2017 är skolhuvudmän skyldiga att erbjuda lovskola för vissa
elever. Skyldigheten gäller elever som avslutat årskurs 8 och riskerar att i nästa
årskurs inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen, samt elever
som avslutat årskurs 9 utan att ha uppnått behörighet till ett nationellt program i
gymnasieskolan.
Lovskolan ska omfatta minst 50 timmar för båda de aktuella årskurserna.
Huvudmannen bestämmer vid vilken eller vilka skolor lovskola anordnas. Barnoch utbildningskontoret föreslår att lovskola sommaren 2018 anordnas vid
Grindskolan i Norrtälje, Långsjöskolan i Rimbo samt Hallsta skola i Hallstavik.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-01-29
Arbetsutskottets protokoll 2018-02-05 § 16
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Verksamhetschef för grundskolan
Rektorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§9

Dnr 2017-000060 606

Svar på föreläggande efter anmälan om skolsituationen
för elev vid Kvisthamraskolan
Beslut
Barn- och skolnämnden besvarar Skolinspektionen med barn- och
utbildningskontorets tjänsteutlåtande 2017-01-15.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och elevombudet tog den 13 januari 2017 emot en anmälan om att en
elev utsatts för kränkande behandling vid Kvisthamraskolan i Norrtälje
kommun.
Barn- och elevombudet har i beslut daterat den 25 oktober 2017 förelagt
Norrtälje kommun att senast den 25 januari 2018 åtgärder så att skollagens
krav att motverka kränkande behandling uppfylls. I detta ingår att
•

Utreda omständigheterna kring de uppgifter om kränkande
behandling som framgår av ärendet och som inte tidigare utretts, samt

•

Säkerställa att skolpersonal och rektor anmäler uppgifter om
kränkande behandling till rektor respektive huvudman.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-01-15
Arbetsutskottets protokoll 2018-01-22 § 10

Beslutet ska skickas till
Skolinspektionen
Verksamhetschef för grundskolan
Rektor Kvisthamraskolan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Dnr 2017-000345 606

Svar på föreläggande om kränkande behandling vid
Bålbroskolan
Beslut
Barn- och skolnämnden besvarar Barn- och elevombudet med barn- och
utbildningskontorets tjänsteutlåtande 2017-01-15.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och elevombudet tog den 29 juli 2017 emot en anmälan om att en elev
utsatts för kränkande behandling vid Bålbro skola 1 i Norrtälje kommun.
Barn- och elevombudet har i beslut daterat den 22 november 2017 konstaterat
att det inte är visat att kränkande behandling av skolpersonal förekommit,
men förelagt Norrtälje kommun att senast den 22 februari vidta åtgärder så att
skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls. I detta ingår
•

att vid kännedom om att en elev anser sig kränkt skyndsamt utreda
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna,

•

att se till att rektor anmäler uppgifter om upplevd kränkande
behandling till huvudmannen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-01-15
Arbetsutskottets protokoll 2018-01-22 § 11

Beslutet ska skickas till
Barn- och elevombudet
Verksamhetschef för grundskolan
Rektor Långsjöskolan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Dnr 2017-000462 007

Revisionsrapport - Granskning av tillämpning av
offentlighetsprincipen i Norrtälje kommun
Beslut
Barn- och skolnämnden antar barn- och utbildningskontorets yttrande daterat
den 10 januari 2018 som sitt eget, och överlämnar det till kommunrevisorerna.

Sammanfattning av ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Norrtälje kommun
granskat nämndernas tillämpning av offentlighetsprincipen. Resultatet av
granskningen redovisas i revisionsrapport daterad den 5 december 2017.
Den övergripande revisionsfrågan är om kommunstyrelsens och nämndernas
hantering av allmänna handlingar är ändamålsenlig och därmed i linje med
lagstiftningens krav avseende offentlighetsprincipen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-01-10
Revisionsrapport granskning offentlighetsprincipen 2017-12-05
Arbetsutskottets protokoll 2018-01-22 § 6
Beslutet ska skickas till
Revisorerna Norrtälje kommun
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 12

Dnr 2018-000018 002

Anmälan av delegationsbeslut till Barn- och
skolnämnden
Beslut
Barn- och skolnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för
perioden 2017-11-24 - 2018-01-26.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott,
ordförande och tjänstemän. Vilka beslut som överlåtits framgår av en
delegationsordning som beslutats av nämnden. Beslut som fattas med stöd av
denna delegationsordning ska anmälas till nämnden. Redovisningen innebär
inte att nämnden ska fastställa, eller får ompröva de beslut som fattats på
delegation. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.
Beslutsunderlag
Förteckning över delegationsbeslut 2018-01-29

Justerandes sign
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§ 13

Dnr 2018-000019 610

Redovisning av inkomna klagomål och
anmälningsärenden
Beslut
Barn- och skolnämnden tar del av redovisningen av inkomna klagomål och
anmälningsärenden under perioden november och december 2017
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningskontoret sammanställer och redovisar för barn- och
skolnämnden inkomna klagomål mot utbildningen, inkomna anmälningar om
kränkande behandling, samt anmälningar om olovlig frånvaro från
utbildningen.
Enligt skollagen ska varje huvudman för utbildning ha skriftliga rutiner för
att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Barn- och skolnämnden
beslutade 2012-09-03 § 83 att inkomna klagomål och synpunkter ska
redovisas för nämnden vid varje nämndsammanträde.
Vidare gäller att en lärare, eller annan personal som får kännedom om att en
elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med
verksamheten skyldig att anmäla detta till rektorn som är skyldig att anmäla
detta vidare till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt
utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna, och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra
kränkande behandling i framtiden.
Beslutsunderlag
Förteckning över inkomna klagomål och anmälningar 2018-01-29

Justerandes sign
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§ 14

Dnr 2018-000020 610

Meddelanden till barn- och skolnämnden
Beslut
Barn- och skolnämnden tar del av förteckningen.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningskontoret sammanställer och redovisar för barn- och
skolnämnden inkomna klagomål mot utbildningen, inkomna anmälningar om
kränkande behandling, samt anmälningar om olovlig frånvaro från
utbildningen.
Enligt skollagen ska varje huvudman för utbildning ha skriftliga rutiner för
att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Barn- och skolnämnden
beslutade 2012-09-03 § 83 att inkomna klagomål och synpunkter ska
redovisas för nämnden vid varje nämndsammanträde.
Vidare gäller att en lärare, eller annan personal som får kännedom om att en
elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med
verksamheten skyldig att anmäla detta till rektorn som är skyldig att anmäla
detta vidare till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt
utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna, och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra
kränkande behandling i framtiden.
Beslutsunderlag
Förteckning över meddelanden 2018-01-29
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§ 15

Dnr 32138

Rapporter från arbetsutskottet, presidiet och
ordförande
Beslut
Nämndsekreterare Erik Lundin informerar och bjuder in till kommande
studiebesök 14/3 till Sturehills förskola i Årstaberg samt Källbrinksskolan i
Huddinge. Studiebesöken görs i ett led att stärka och inspirera Norrtälje
kommuns arbete med NPF certifiering av förskolor och skolor.
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§ 16

Dnr 32139

Rapporter från politikerbesök på enheterna
Beslut
Agneta Brus, enhetschef för ekonomi och juridik framlägger Barn och
utbildningskontorets förslag till politikerbesök på enheterna till barn- och
skolnämnden.
Förslaget innebär att det under mars 2018 ska genomföras besök på 3-4
förskolor och 3-4 skolor och att två ledamöter som utses av barn- och
utbildningskontoret deltar vid varje tillfälle. Temat för studiebesöken ska
vara Arbetsmiljön i skola och förskola utifrån verksamhetslokalernas
utformning och standard.
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