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Sammanträdesdatum

2018-05-14
Barn- och skolnämnden
Plats och tid

Norrtäljesalen, måndagen den 14 maj 2018 kl 14:00-17:00

Beslutande

Ledamöter

Olle Jansson (S), ordförande
Marita Jeansson (S)
Conny Andersson (S)
Ulla Bratt (S)
Gunnar Englund (C)
Linda Kogler (C), tj ersättare
Mats Wilzén (MP)

Staffan Tjörnhammar (M)
Joanna Lewerentz (M)
Göran Jonsson (M), tj ersättare
Robert Beronius (L)
Robert Johansson (ROOP)
Sune Rehnberg (SD)

Ersättare

Margareta Sundström (S)
Henrik Eriksson (C)
Magnus Hellström (MP)
Kajsa Dufbäck (MP) § 33 - § 37
Övriga närvarande

Linda Hiort af Ornäs (M)
Janet Burström Gudmunds (M)
Christina Hamnö (V)
Ingmar Ögren (SD)

Eva Wetterstrand, förvaltningsdirektör
Agneta Brus, enhetschef ekonomi och juridik
Magnus Persson, verksamhetschef grundskolan
Helen Langvad, verksamhetschef förskolan
Sandra Raimundo, controller
Erik Lundin, nämndsekreterare
Eva Lundebring, kvalificerad utredare, § 33 – 43§
Ingrid Letsjö, kvalitetsstrateg § 33- § 35
Niklas Tärnholm, lärarförbundets representant

Justerare: Staffan Tjörnhammar
Justeringens plats och tid

Barn och utbildningskontoret,

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Erik Lundin

Ordförande
Olle Jansson
Justerare
Staffan Tjörnhammar

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

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-14

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-17

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Erik Lundin
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-06-08

§§ 33-47
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Ärendelista
§ 33
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3

Val av justerare och tid för justering ...................................................3
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Dnr 32136
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Ändringar i föredragningslistan...........................................................4
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§ 36

Dnr 2018-000191 042
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§ 39
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Godkännande av huvudman för fristående förskola i Norrtälje Förskolan Offenciven ....................................................................... 11
§ 40
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§ 41

Dnr 2017-000265 600
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§ 42

Dnr 2018-000045 606
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§ 43

Dnr 2018-000018 002

§ 44
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§ 45

Dnr 2018-000020 610
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§ 33

Dnr 23449

Val av justerare och tid för justering
Beslut
1. Staffan Tjörnhammar utsågs att justera dagens protokoll.
2. Protokollet justeras 2018-05-16

Justerandes sign
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§ 34

Dnr 32136

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
Barn- och skolnämnden fastställer föredragningslistan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4(21)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§ 35

Dnr 32137

Information från förvaltningen
Beslut
Följande rapporter lämnas:
Ingrid Letsjö kvalitetstrateg på barn- och ut bildningskontoret redogör för
uppdrag givet barn- och skolnämnden den 19 mars att återkomma med en
djupgående analys av orsaker hur man ska komma till rätta med
kunskapsunderskottet inom matematik, svenska, engelska, SO och NO.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Dnr 2018-000191 042

Delårsrapport 1 2018 för barn- och skolnämnden
Beslut

1. Barn- och skolnämnden godkänner delårsrapport 1 per mars 2018, och
överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Barn- och skolnämnden begär hos kommunstyrelsen att nämndens
budgetram förstärks med 3 mnkr p.g.a. ökat barn- och elevantal.
3. Barn- och skolnämnden tar del av barn- och utbildningskontorets
muntliga redovisning av åtgärdsplan för en ekonomi i balans.
4. Barn- och skolnämnden tar del av barn- och utbildningskontorets
muntliga redovisning av uppföljning av enhetstaxa i förskoleverksamhet
från 2017.

5. Barn- och skolnämnden uppdrar åt barn- och utbildningskontoret att
komplettera den pågående utredningen om måltidsorganisationen
med en utredning av vilka delar av måltidsverksamheten som kan
läggas ut på entreprenad.
Reservationer och protokollsanteckningar
Staffan Tjörnhammar (M) reserverar sig mot beslutet i avseende beslutssats
1 till förmån för eget förslag.
Staffan Tjörnhammar (M) inkommer med följande protokollsanteckning
avseende beslutssats 1:
”Moderaterna reserverar sig mot att barn- och skolnämnden godkänner
delårsrapport 1 per mars 2018. Vi menar att en godkänd rapport inte enbart
ska peka på brister och ekonomiska underskott utan även innehålla förslag
på åtgärder.”
Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden har upprättat delårsrapport 1 per mars 2018 i enlighet
med fastställda tidplaner, mallar och strukturer enligt kommunens styrmodell. I
rapporten redovisas uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning,
verksamhetsmål, ekonomiskt resultat och internkontroll.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-05-14
Barn- och skolnämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-04-19
1.
2.
3.
4.

Delårsrapport 1 per mars för barn- och skolnämnden
Bilaga till delårsrapport 1
Muntlig redovisning av Åtgärdsplan
Muntlig uppföljning av enhetstaxa i förskoleverksamheten

Arbetsutskottets protokoll 2018-04-26 § 30
Beslutande sammanträde
Yrkanden
1. Staffan Tjörnhammar (M) yrkar att beslutsatsen ”Barn- och
skolnämnden godkänner delårsrapport 1 per mars 2018, och
överlämnar den till kommunstyrelsen.” ska ersättas med beslutsatsen:
”Barn- och skolnämnden tar del av delårsrapport 1 per mars 2018, och
överlämnar den till kommunstyrelsen.”
2. Staffan Tjörnhammar yrkar bifall till beslutsats 2.

1. Staffan Tjörnhammar (M) föreslår att barn- och utbildningskontoret
får i uppdrag att komplettera den pågående utredningen om
måltidsorganisationen med en utredning av vilka delar av
måltidsverksamheten som kan läggas ut på entreprenad.
2. Robert Beronius (L) yrkar att det i beslutats 3 och 4 ska läggas till att
nämnden har tagit del av informationen muntligt.
3. Olle Jansson yrkar att nämnden ska besluta enligt arbetsutskottets
förslag med bifall till Robert Beronius yrkande om tillägg.
Beslutsgång

Ordförande Olle Jansson ställer först Staffan Tjörnhammars (M) yrkande om
att ersätta beslutsats 1 med beslutsatsen: ”Barn- och skolnämnden tar del av
delårsrapport 1 per mars 2018, och överlämnar den till kommunstyrelsen.” mot
att besluta enligt arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.
Därefter frågar ordförande Olle Jansson om nämnden kan besluta enligt
arbetsutskottets förlag att Barn- och skolnämnden begär hos kommunstyrelsen
att nämndens budgetram förstärks med 3 mnkr p.g.a. ökat barn- och elevantal
och får svaret ja.
Sedan frågar ordförande Olle Jansons (S) nämnden om de kan bifalla Staffan
Tjörnhammars förslag om att barn- och utbildningskontoret får i uppdrag att

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2018-05-14
Barn- och skolnämnden

komplettera den pågående utredningen om måltidsorganisationen med en
utredning av vilka delar av måltidsverksamheten som kan läggas ut på
entreprenad samt Robert Beronius yrkande att det i beslutats 3 och 4 ska
läggas till att nämnden har tagit del av informationen muntligt och finner att
nämnden bifaller dessa.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Controller barn- och utbildningskontoret
Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 37

Dnr 2018-000193 600

Uppföljning av internkontrollplan för barn- och
skolnämnden 2018
Beslut
Barn- och skolnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan 2018.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden tog i samband med beslut om verksamhetsplan 2018
den 4 december 2017 också beslut om internkontrollplan för nämnden.
Återrapportering och uppföljning av internkontroll och åtgärder med anledning
av genomförd internkontroll sker i delårsrapporter och i årsredovisningen.
Nämnderna har ansvaret för den interna kontrollen som ska göras utifrån
genomförd riskanalys inom respektive verksamhetsområde.
Barn- och utbildningskontoret har efter första kvartalet genomfört kontroll av
följande områden:
• Skolpliktsbevakning
• Återsökning av statsbidrag
• Efterkontroll av barnomsorgsavgifter genom samkörning av inkomstuppgifter
mot Skatteverket
Kontroll av utbetalning av bidrag/peng till utförare av förskole- och
skolverksamhet sker senare under året. Dock sker löpande kontroll inom ramen
för ordinarie attestrutiner inför varje utbetalning. Detsamma gäller kontroll av
interkommunal ersättning.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-05-07
Internkontrollrapport för barn- och skolnämnden per 31 mars 2018.
Arbetsutskottets protokoll 2018-04-26 § 31

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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2018-05-14
Barn- och skolnämnden

§ 38

Dnr 2018-000100 624

Redovisning av patientsäkerhetsberättelse för
elevhälsans medicinska insats 2016/2017
Beslut
Barn- och skolnämnden tar del av redovisningen och godkänner
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats läsåret 2016/17

Sammanfattning av ärendet
Barn-och skolnämnden beslutade den 30 mars 2015 att den medicinska och
psykologiska delen av elevhälsan ska bedrivas i egen regi från och med den 1
augusti 2015. Verksamheten utgör hälso- och sjukvårdsverksamhet enligt hälsooch sjukvårdslagen
(1982:763).
Den nya lagen om patientsäkerhet som infördes den 1 januari 2011 innebär
ökade krav på vårdgivaren att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete för
att minimera och förebygga vårdskador inom verksamheten.
Patientsäkerhetsberättelsen för 2016/2017 redovisar vilka åtgärder som vidtagits
för att
öka patientsäkerheten, samt vilka resultat som uppnåtts.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-04-16
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats, läsår 2016/17 ,
2018-03-10
Arbetsutskottets protokoll 2018-04-26 § 33

Beslutet ska skickas till
Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats
Tf. elevhälsochef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Dnr 2018-000109 631

Godkännande av huvudman för fristående förskola i
Norrtälje - Förskolan Offenciven
Beslut
Barn- och skolnämnden delegerar till barn- och skolnämndens arbetsutskott
att hantera och besluta i ärendet när bildande processen för bolaget
Förskolan Framtiden är färdigställd.
Sammanfattning av ärendet
Företaget Förskolan Framtiden vill under hösten 2018 starta upp en
förskoleutbildning i en lokal som ägs av Norrtälje kommun. Lokalen,
Offenciven, ligger inom Campus Roslagens område, tvärs över det planerade
bostadsområdet Lommarstrand. Med utgångspunkt av nuvarande
befolkningsprognos finns det inga kända, påtagligt negativa konsekvenser för
den kommunala förskoleverksamheten att Förskolan Framtiden godkänns som
huvudman för förskoleutbildning på Campus Roslagens område.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-04-13
Ansökan om godkännande – fristående förskola 2018-03-21
Arbetsutskottets protokoll 2018-04-26 § 31
Bygg- och miljönämndens protokoll från 2018-04-19
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Olle Jansson yrkar att barn- och skolnämnden delegerar till barn- och
skolnämndens arbetsutskott att hantera ärendet så snart bildande processen
för Förskolan Framtiden är färdigställd.
Beslutsgång

Ordförande Olle Jansson frågar barn- och skolnämnden om de kan besluta
enligt Olle Janssons förslag och får svaret ja.
Beslutet ska skickas till
Förskolan Framtiden AB
Södra Roslagens miljö och hälsoskyddskontor

Justerandes sign
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§ 40

Dnr 2018-000198 100

Utnämning till dataskyddsombud enligt EUs
dataskyddsförordning (GDPR) för Barn- och
skolnämnden
Beslut
1. Barn- och skolnämnden beslutar att inrätta dataskyddsombud enligt
EU:s dataskyddsförordning (EU 2016/679) samt enligt Förslag till ny
dataskyddslag (Proposition 2017/18:105) med kompletterande
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning där båda träder i kraft
den 25 maj 2018.
2. Barn- och skolnämnden utser Madeleine Rietschel till barn- och
skolnämndens dataskyddsombud från och med den 25 maj 2018.
3. Kerstin Lundkvist som tidigare utsetts till barn- och skolnämndens
personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen entledigas den 24
maj 2018.
Sammanfattning av ärendet
Enligt den nya dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation,
(GDPR) som börjar gälla den 25 maj ska dataskyddsombud utnämnas.
Dataskyddsombudets roll, ställning och uppgifter regleras i kapitel 4 och
artiklarna 37-39 samt i den nya svenska dataskyddslag rörande tystnadsplikt
och ställning i Sverige enligt kapitel 1, § 8 och i det beredande underlaget
avsnitt 15.2 Tystnadsplikt för dataskyddsombud och Dataskydd i offentlig
sektor. Se bilaga 1 och 2.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-04-19
Bilaga 1 Utdrag ur EUs Dataskyddsförordning
Bilaga 2 Utdrag ur Lagrådsremiss, Ny dataskyddslag
Arbetsutskottets protokoll 2018-04-26 § 35

Beslutet ska skickas till
Samtliga förvaltningar och bolag i kommunkoncernen
Datainspektionen

Justerandes sign
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§ 41

Dnr 2017-000265 600

Uppföljning av Barn- och skolnämndens beslut okt
2017 - maj 2018
Beslut
1. Barn- och skolnämnden godkänner uppföljningen av nämndens beslut
under perioden oktober 2017-maj 2018.
2. Barn- och skolnämnden uppdrar till barn och utbildningskontoret att
tillsammans med presidiet gå igenom kvarvarande verkställda
uppdrag och lämna en redovisning till nämndens sammanträde vid
nämndens sammanträde 18 juni 2018.

Reservationer och protokollsanteckningar
Staffan Tjörnhammar (M) inkommer med följande protokollsanteckning:
”Det är mycket problematiskt att många av de uppdrag barn- och
utbildningskontoret fått av barn- och skolnämnden inte verkställs.
Moderaterna tog på förekommen anledning initiativ till flera av dessa
uppdrag, vilka syftar till att öka tryggheten för barn och ungdomar i skolan.
Framgent förväntar vi oss att de beslut nämnden fattar också verkställs.”
Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden följer två gånger om året upp beslut och uppdrag för att
säkerställa att dessa verkställs.
Uppföljningen avser beslut fattade av barn- och skolnämnden under perioden
oktober 2017 – maj 2018. Uppföljningen avser även uppdrag från barn- och
skolnämnden till barn- och utbildningskontoret, och uppdrag från
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen till barn- och skolnämnden. Fasta
ärendepunkter som återkommer vid varje nämndsammanträde har inte tagits upp
i denna redovisning.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-07-07
Bilaga 1. Uppföljning av skolstruktursbeslutet
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Olle Jansson (S) yrkar att uppdra till presidiet att tillsammans med
förvaltningen gå igenom kvarvarande verkställda uppdrag och lämna en
redovisning till nämndens sammanträde 18 juni 2018.

Justerandes sign
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Beslutsgång

Ordförande Olle Jansson (S) frågar barn- och skolnämnden om de kan
besluta enligt arbetsutskottets förslag med ovan tillägg och får svaret ja.

Beslutet ska skickas till
Nämndsekreterare

Justerandes sign
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§ 42

Dnr 2018-000045 606

Svar på föreläggande om kränkande behandling vid
Rådmansö skola
Beslut
Barn- och skolnämnden besvarar Skolinspektionens föreläggande med barnoch utbildningskontorets tjänsteutlåtande 2018-04-16.
Reservationer och protokollsanteckningar
Staffan Tjörnhammar (M) lämnar följande protokollsanteckning:
”På moderaternas initiativ uppdrog barn- och skolnämnden åt barn- och
utbildningskontoret att säkerställa att all personal i de kommunala skolorna
och förskolorna tar del av, informeras om, och utbildas i relevant
lagstiftning och lokala rutiner för att anmäla kränkande behandling och
diskriminering, och att detta skulle vara genomfört vårterminen 2017.
Därför är det anmärkningsvärt och en besvikelse att Norrtälje kommun nu
kritiseras av Barn- och elevombudet för att brista i rutinerna att anmäla
kränkande behandling. Vi förväntar oss att de beslut som fattas av nämnden
verkställs”.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och elevombudet tog den 2 januari 2018 emot en anmälan om att elev
utsatts för kränkande behandling vid Rådmansö skola i Norrtälje kommun.
Barn- och elevombudet har i sitt beslut, daterat den 28 februari 2018 förelagt
Norrtälje kommun att senast den 28 maj, vidta åtgärder så att skollagens krav
att motverka kränkande behandling uppfylls. I detta ingår att
-

Vid kännedom om att elev anser sig kränkt, skyndsamt utreda
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna,
Se till att rektorn anmäler uppgifter om upplevd kränkande
behandling till huvudmannen.

Vidare ska kommunen redovisa aktuell elevs nuvarande skolsituation.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-04-16
Arbetsutskottets protokoll 2018-04-26 § 36
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Beslutet ska skickas till
Barn-och elevombudet
Verksamhetschef för grundskolan
Rektor Rådmansöskolan
Kvalificerad utredare på barn- och utbildningskontoret
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§ 43

Dnr 2018-000018 002

Anmälan av delegationsbeslut till Barn- och
skolnämnden
Beslut
Barn- och skolnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för
perioden 2018-03-09 – 2018-05-04
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 2018-05-07

Justerandes sign
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§ 44

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 mars och april 2018.
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 2018-05-07
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§ 45

Dnr 2018-000020 610

Meddelanden till barn- och skolnämnden
Beslut
Barn- och skolnämnden tar del av förteckningen.
Beslutsunderlag
Förteckning över meddelanden 2018-05-07
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§ 46

Dnr 32138

Rapporter från arbetsutskottet, presidiet och
ordförande
Beslut
Ordförande Olle Jansson berättar att han och förvaltningsdirektör Eva
Wetterstrand ska delta i kommande budgetdialog, delta i en redovisning av
kommunens planeringsförutsättningar undersöka förutsättningar för 2019.
Nämndsekretrare Erik Lundin redogör för inkomna E-förslag och
ärendegången med tillhörande hanteringsprocess för dessa.
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§ 47

Dnr 32139

Rapporter från politikerbesök på enheterna
Beslut
Joanna Lewerentz (M) rapporterar från politikerbesök på Söderbykarls
förskola 2018-04-23
Ingmar Ögren (SD) rapporterar från politikerbesök på Hallstaviks förskola
2018-04-20
Gunnar Englund (C) rapporterar från politikerbesök på Hallstaviks förskola
2018-04-20
Conny Andersson (S) rapporterar från politikerbesök på Parkens förskola
2018-04-19
Robert Beronius (L) rapporterar från politikerbesök på Parkens förskola
2018-04-19
Marita Jeansson (S) rapporterar från politikerbesök på Hallstaviks skola
2018-05-08
Christina Hamnö (V) rapporterar från politikerbesök på Hallstaviks skola
2018-05-08
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