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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

KOMMUN

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

2012-10-22

Plats och tid

Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret
Estunavägen 12, Norrtälje ki. 12.00-13.45

Beslutande

Nils Matsson (M)
Åsa Wennerfors (FP) 1:e vice ordförande
Robert Johansson (C)
Olle Jansson (S), 2:e vice ordförande

Övriga deltagande

Ase Modin, tf. förvaltningschef
Agneta Brus, sekreterare
Peter Elenfalk, tf. fastighetschef §§ 88,89

Utses att justera

Olle Jansson (S)

Justeringens
plats och tid

Barn- och utbildningskontoret
2012-10-29

Underskrift

Sekreterare

Paragrafer 85-91

Ordförande

Justerande
Olle Jansson (S)

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

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2012-10-22

Datum för anslags
uppsättande

2012-10-30

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret
Estunavägen 14, Norrtälje

Underskrift
Utdragsbestyrkande

Datum för anslags
nedtagande

2012-11-21

Sida
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2012-10-22
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Justerandes sign

§85

Ändringar i föredragningslistan

§86

Val av justerare och tid för justering

§87

Ekonomisk månadsrapport för Barn- och skolnämnden Muntlig rapport

§88

Begäran om investeringsanslag för om- och tillbyggnad av
Elmsta skola för att inrymma förskola

§89

Begäran om investeringsanslag för ombyggnad av
Lommarskolan innehållande förskola och skola för F-6 Muntlig rapport

§90

Ansökan om utökad elevkvot för nyintag på orkesterinstrument,
Kulturskolan i Rimbo

§91

Sammanträdesdagar 2013 för Barn- och skolnämnden

Utdragsbestyrkande
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2012-10-22
Bsau § 85

Ändringar i föredragningslistan
Inga övriga beslutsärenden är amnäida.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

Justerandes sign

godkänna dagordningen.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

2012-10-22
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Bsau § 86

Val av justerare och tid för justering
Beslut
Arbetsutskottet beslutar

Justerandes sign

att

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

att

justeringen sker på Barn- och utbildningskontoret måndagen den
29 oktober.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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5

D n r B S N 12-187 042

Ekonomisk rapport för Barn- och skolnämnden
Beslut
att

ärendet överlämnas till Barn- och skolnämnden utan eget
ställningstagande.

Bakgrund
Enligt kommunens policy for budgetering och uppföljning ska
förvaltningarna månadsvis, med undantag av januari och juni,
rapportera det ekonomiska läget till nämnd.'
Beslutande sammanträde
Då månaden ännu inte är slut och det ekonomiska systemet för perioden inte
stängts kan inte någon redovisning lämnas.
Utförlig rapport kommer att presenteras vid nämndens sammanträde den 19
november.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2012-10-22
Bsau § 88

Dm-BSN 12-236 287

Begäran om investeringsanslag för om- och
tillbyggnad av Elmsta skola och förskola för att
utöka förskolans kapacitet
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

hos kommunstyrelsen begära att de föreslagna investeringsoch underhållsåtgärderna i Elmsta skola genomförs;

att

hos kommunstyrelsen begära 300 tkr i investeringsanslag för
anskaffning av utrustning och inventarier till den nya
förskoleavdelningen.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-10-12
Bakgrund
Förskolan Vinden, som ligger i direkt anslutning till Elmsta skola, har
under ett flertal år haft en otillfredsställande lokallösning. Verksamheten
har varit uppdelad i två lokaler, dels i permanenta lokaler intill
skolbyggnaden och dels i inhyrda paviljonger. Paviljongerna har blivit
allt sämre under senare år och innehåller uppenbara brister vad gäller
funktion och inomhusklimat. Att ha verksamheten uppdelad i två lokaler
är också mindre lämpligt ur personal- organisation- och
föräldrasynpunkt.
Kommunstyrelsekontoret har upprättat förslag till om- och tillbyggnad
av Elmsta skola.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse 2012-10-12 för
ärendet och föreslår Barn- och skolnämnden besluta att hos kommunstyrelsen begära att de föreslagna investerings- och underhållsåtgärderna i Älmsta skola genomförs, samt att hos kommunstyrelsen
begära 300 tkr i investerings ans lag för anskaffning av utrustning och
inventarier till den nya förskoleavdelningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau§ 89

Begäran om investeringsanslag för ombyggnad av
Lommarskolan innehållande förskola och skola
för F-6 - Muntlig rapport
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

tacka för rapporten.

Bakgrund
Barn- och skolnämnden beslutade 2012-05-28 § 58 att Lommarskolan
från höstterminen 2014 blir en F-6 skola.
Genom att skolans högstadiedel avvecklas finns förutsättningar att
omvandla delar av lokalerna att användas för förskoleverksamhet.
A u 22/10

Beslutande sammanträde
Tf. fastighetschef redogör för ärendet. Investeringsberedningen är
dock inte avslutad, varför endast en muntlig rapport lämnas.
Ärendet återkommer vid Barn- och skolnämndens sammanträde den
17 december.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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D n r B S N 12-194 613

Ansökan om utökad elevkvot för nyintag på
orkesterinstrument - Kulturskolan i Rimbo
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

avslå ansökan från Kulturskolan i Rimbo om att få utöka
antalet platser i ämneskurs, med hänvisning till vad som
framförs i Barn- och utbildningskontorets skrivelse daterad
2012-10-10.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-10-10
Skrivelse från Kulturskolan i Rimbo 2012-08-28.
Bakgrund
Kulturskolan i Rimbo (KIR) ansöker i skrivelse daterad 2012-08-28
om att fa utöka antalet platser som kan beredas plats i ämneskurs från
265 till 300 elever, och att de 35 platser som tillkommer öronmärks
för nyrekrytering av stråk- och blåsinstrument.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-10-10
för ärendet, och föreslår Barn- och skolnämnden besluta att avslå
ansökan från Kulturskolan i Rimbo om att få utöka antalet platser i
ämneskurs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dm-BSN 12-224 006

Sammanträdesdagar 2013 för Barn- och
skolnämnden
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

fastställa följande sammanträdesdagar 2013 för Barn- och
skolnämnden:

Arbetsutskott T i d
21 januari
14-16
11 februari
17-19
25 mars
14-16
22 april
17-19
20 maj
17-19
24 juni
14-16
2 september
14-16
21 oktober
14-16
18 november 17-19

Nämnd
Tid
14 januari
14-17
11 februari 14-17
18 mars
14-17
22 april
14-17
20 maj
14-17
17 juni
14-16.30 (KF)
19 augusti
14-17
23 september 14-16.30 (KF)
18 november 14-17
16 december 14-17

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-10-09
Bakgrund
Barn- och skolnämnden ska fastställa sammanträdesdagar för 2013
för nämnd samt arbetsutskott.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret har i skrivelse 2012-10-09 upprättat
förslag till sammanträdesdagar för 2013.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

