SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄL1E
M, . . . i

Sammanträdesdatum

KOMMUN

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

2013-01-21

Plats och tid

Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret
Estunavägen 12, Norrtälje kl 14:00-16.20

Beslutande

Asa Wennerfors (FP) 1:e vice ordförande
Ulla Malutchenko (M)
Robert Johansson (C)
Olle Jansson (S), 2:e vice ordförande
Marita Jeansson (S)

Övriga deltagande

Lisbeth Bodén, tf. verksamhetschef för grundskolan
Agneta Brus, sekreterare
Catarina Lindén, ekonom § 3
Ingrid Letsjö, utvecklings leda re § 3

Utses att justera

Olle Jansson (S)

Justeringens
plats och tid

Barn- och utbiidningskontoret
2012-01-28

Underskrift

Sekreterare

Paragrafer 1-11

Ordförande

Justerande

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

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2013-01-21

Datum för anslags
uppsättande

2013-01-29

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret
Estunavägen 14, Norrtälje

Underskrift
Utdragsbestyrkande

Datum för anslags
nedtagande

2013-02-20

Sida
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Justerandes sign

§ 1

Val av justerare och tid för justering

§2

Ändringar i föredragningslistan

§3

Årsredovisning 2012 för Barn-och skolnämnden

§4

Bidrag till kommunal och fristående verksamhet 2013 —
revidering av bidragsbelopp för förskoleklass

§5

Uppföljning av internkontrollplan 2012 för Barn- och
skolnämnden

§6

Internkontrollplan 2013 för Barn- och skolnämnden

§7

Grundskolans organisation från läsåret 2013/14 - ny
enhetsindelning

§8

Grundskolans organisation från läsåret 2013/14 kommunövergripande undervisningsgrupper - Lommarskolans
resursklass

§9

Detaljplan för fastigheten Tullen 6 med flera i Norrtälje stad enligt P B L - Yttrande till kommunstyrelsen

§10

Detaljplan för fastigheten Smedsmora 13:1 med flera i Rimbo
församling - Yttrande till kommunstyrelsen

§11

Remiss - Promemoria om Fritidspedagogers, speciallärares och
specialpedagogers behörighet att undervisa m.m.
Yttrande till Utbildningsdepartementet

Utdrag sbestyrkande
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Bsau § 1

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
28 januari.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

2013-01-21

4

Bsau § 2

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

Justerandes sign

godkänna

föredragningslistan.

Utdrag sbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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5

2013-01-21
D n r B S N 12-297 042

Årsredovisning 2012 - Barn- och skolnämndens
redovisning av verksamheten 2012
Beslut
Ai-betsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

godkänna verksamhetsberättelse för Barn- och skolnämnden
2012, och överlämna den till kommunstyrelsen.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2013-01-14 inkl. verksamhetsberättelse 2012 för Barnoch skolnämnden
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsberättelsen redogör bland annat för viktiga händelser under
året, måluppfyllelse, satsningar inför kommande verksamhetsår, samt
ekonomiskt resultat.
Barn- och skolnämndens lämnar ett överskott på 1,7 mnkr för
verksamhetsåret 2012.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret har upprättat förslag till redovisning av
Barn- och skolnämndens verksamhet för 2012 och föreslår Barn- och
skolnämnden besluta att godkänna Barn- och skolnämndens
redovisning av verksamheten 2012, och överlämna den till
kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdrag sbestyrkande

m
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Dnr B S N 12-287 040

Bidrag till kommunal och fristående verksamhet
2013 - revidering av bidragsbelopp för
förskoleklass
Socialdemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

fastställa grundbelopp för förskoleklass 2013 enligt nedan:

Grundbelopp 2013 Förskoleklass
Årsbelopp
kommunal

Årsbelopp
Moms 6%

huvudman

Förs ko le klass

enskild
huvudman

73 335

4400

77 735

110002

6 600

116 602

Peng internationell/su

Förskoleklass

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2013-01-11
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningskontoret angav ett felaktigt belopp avseende
grundbelopp för förskoleklass i beslutsunderlag avseende bidragsbelopp
för verksamhetsåret 2013. Beloppet bör därför revideras.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret har i skrivelse 2013-01-11 upprättat
reviderat förslag till bidragsbelopp för förskoleklass 2013.
Politisk beredning
Barn- och skolnämnden fastställde 2012-12-17 § 142 bidragsbelopp för
fristående och kommunal verksamhet 2013.
Beslutande sammanträde
Socialdemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet med hänvisning till
att de inte anser sig ha fatt någon möjlighet att påverka hur resurserna
fördelas och viktas.

Justerandes sign

mk)

Utdrag sbestyrkande
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2013-01-21
Bsau § 5

D n r B S N 12-047 600

Uppföljning av internkontrollplan för Barn- och
skolnämnden 2012
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

godkänna uppföljningen av nämndens internkontrollplan för
2012, och överlämna den till kommunstyrelsen.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-01-14
Internkontrollplan 2012
Sammanfattning av ärendet
Syftet med intern kontroll är att klarlägga om lagar och andra
föreskrifter samt kommunens mål och riktlinjer följs.
Nämnderna har ansvaret för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Nämndernas ansvar regleras i kommunallagen
(1991:900) 6 kap. 7 §
Enligt Norrtälje kommuns reglemente för internkontroll av ekonomi
och verksamhet antaget av kommunfullmäktige 2001-12-19 § 52, ska
nämnderna senast i samband med bokslutet rapportera resultatet från
uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till
kommunstyrelsen.
Barn- och skolnämnden antog 2012-01-30 § 9 med revidering
2012-04-23 § 45 internkontrollplan för år 2012.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-01-14
för uppföljningen av Barn- och skolnämndens internkontrollplan för
2013, och föreslår Barn- och skolnämnden besluta att godkänna
uppföljningen av nämndens internkontrollplan för 2012, och
överlämna den till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

2013-01-21
Bsau § 6

8

B S N 13-038 600

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

anta barn- och utbildningskontorets förslag till
internkontrollplan för 2013.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2013-01-14 inkl. förslag till internkontrollplan för 2013
Sammanfattning av ärendet
Syftet med intern kontroll är att klarlägga om lagar och andra
föreskrifter samt kommunens mål och riktlinjer följs.
Nämnderna har ansvaret för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Nämndernas ansvar regleras i kommunallagen
(1991:900) 6 kap. 7 §.
Enligt Norrtälje kommuns reglemente för internkontroll av ekonomi
och verksamhet antaget av kommunfullmäktige 2001-12-19 § 52, ska
nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den
interna kontrollen.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2013-01-14
för ärendet och föreslår Barn- och skolnämnden besluta att anta barnoch utbildningskontorets förslag till internkontrollplan för 2013.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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D n r B S N 13-039 611

Grundskolans organisation från läsåret 2013/14 ny enhetsindelning
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

överlämna ärendet till B S N utan eget ställningstagande.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2013-01-14 inkl. bilaga.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med förändringen av grundskoleorganisationen är att bilda nya
enheter för att minska antalet anställda för grundskolerektorerna, så att
de har större möjligheter att bli pedagogiska ledare, samt att minska
antalet elever som rektor har ansvar över, så att relationen till dem blir
närmare vilket ger rektor större möjlighet att vara ett stöd i den
pedagogiska vardagen.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2013-01-14
för ärendet och föreslår Barn- och skolnämnden besluta att
Roslagsskolan utgör en egen enhet benämnd Roslagsenheten, bestående
av Roslagsskolan år 7-9; att Parkskolan utgör en egen enhet benämnd
Parkenheten, bestående av Parkskolan år F-6; att Drottningdals skola
och Vätö skola utgör en e'gen enhet benämnd Drottningdal/ Vätöenheten, bestående av Drottningdals skola år F-6 och Vätö skola år F-6;
att BjÖrkö/Arholma skola, Singö skola och Grisslehamns skola utgör en
egen enhet benämnd Väddöenheten, bestående av Björkö/Arholma
skola år F-6, Singö skola år F-3 och Grisslehamns skola år 4-6; att
Norrsund-Elmsta skola utgör en egen enhet benämnd Norrsund/
Elmstaenheten, bestående av Norrsund-Elmsta skola år F-9; samt att
ovanstående förändringar gäller från och med höstterminen 2013.
Beslutande sammanträde
Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till Barn- och
skolnämnden utan eget ställningstagande.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

(

C)
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/
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Dnr B S N 12-283 611

Grundskolans organisation från läsåret 2013/14 Lommarskolans resursklass
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

överlämna ärendet till B S N utan eget ställningstagande.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-11-18
Sammanfattning av ärendet
En av huvudprinciperna i dagens skolförfattningar är alla barns och
elevers rätt till skolgång på lika villkor. Det innebär att huvudfokus
ska ligga på inkludering av alla elever, oavsett funktionsnedsättning
eller andra särskilda förutsättningar.
Vissa elever har dock sådana funktionsnedsättningar eller andra specifika
förutsättningar att deras behov bäst tillgodoses i en mindre undervisningsgrupp. I Norrtälje kommun finns ett antal kommunövergripande undervisningsgrupper för elever med särskilda behov. Dessa har varit alltför
koncentrerade till några få skolenheter, och det finns ett behov av att
fördela ansvaret för dessa grupper på fler enheter och därmed fler rektorer
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse 2012-11-18 för
ärendet och föreslår Barn- och skolnämnden besluta att flytta
resursklassen år 1-9 från Lommarskolan till Länna skola, och utöka
med två platser.
Politisk beredning
Barn- och skolnämnden behandlade ärendet 2012-12-17 § 144 och
beslutade att uppdra åt barn- och utbildningskontoret att till nämndens
sammanträde i februari 2013 ytterligare utreda förslaget att flytta
Resursklassen 1-9 från Lommarskolan till Länna skola.
Beslutande sammanträde
Tf. verksamhetschefen för grundskolan redogör muntligt för ärendet.
Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till Barn- och
skolnämnden utan eget ställningstagande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
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2013-01-21
Bsau § 9

Dnr B S N 13-009 214

Detaljplan för fastigheterna Tullen 6 med flera i
Norrtälje stad - Yttrande till kommunstyrelsen
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn och skolnämnden besluta
att

framföra till Kommunstyrelsen att Barn- och skolnämnden
inte har något att invända mot samrådsförslaget 2012-11-21
gällande detaljplan för fastigheten Tullen 6 med flera i
Norrtälje stad.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2013-01-17
Samrådsförslag 2012-11-21
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret har upprättat samrådsförslag avseende
detaljplan för fastigheten Tullen 6 med flera i Norrtälje stad.
Förslaget är ute på samråd under tiden 14 december 2012 - 8 februari
2013. Kommunstyrelsen har 2012-12-14 anhållit om Barn- och
skolnämndens yttrande över förslaget. Yttrandet ska vara
Kommunstyrelsen tillhanda senast den 8 februari.
Planens syfte är att möjliggöra ett uppförande av ett kontors- och/eller
flerbostadshus i anslutning till befintlig kontorsbyggnad på
fastigheten Tullen 6.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2013-01-17
för ärendet och föreslår Barn- och skolnämnden besluta att framföra
till Kommunstyrelsen att Barn- och skolnämnden inte har något att
invända mot samrådsförslaget 2012-11-21 gällande detaljplan för
fastigheten Tullen 6 med flera i Norrtälje stad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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12

Dm-BSN 13-008 214

Detaljplan för fastigheterna Smedsmora 1:13 med
flera i Rimbo församling - Yttrande till
kommunstyrelsen
Förslag tiff beslut
Barn och skolnämnden förslås besluta
att

till kommunstyrelsen överlämna barn- och utbildningskontorets yttrande som sitt eget.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2013-01-17
Samrådsförslag 2012-11 -20
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret har upprättat samrådsförslag avseende
program till detaljplan för fastigheten Smedsmora 1:13 med flera i
Rimbo församling. Förslaget är ute på samråd under tiden 18
december 2012 - 15 februari 2013. Kommunstyrelsen har 2012-12-18
anhållit om Barn- och skolnämndens yttrande över förslaget.
Yttrandet ska vara Kommunstyrelsen tillhanda senast den 15 februari.
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten i uppförandet av en
bebyggelse omfattande ca 50 friliggande enbostadshus på
fastigheterna Smedsmoral :13 och 1:15.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2013-01-17
för ärendet och föreslår Barn- och skolnämnden besluta att till
kommunstyrelsen överlämna barn- och utbildningskontorets yttrande
som sitt eget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr B S N 12-289 600

Remiss - Promemoria om Fritidspedagogers,
speciallärare och specialpedagogers behörighet
att undervisa m.m.
Yttrande till Utbildningsdepartementet
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

till Utbildningsdepartementet framföra att Barn- och
skolnämnden inte har något att invända mot de förändringar i
skollagen m.m. som föreslås i remisspromemorian.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2013-01-09
Remisspromemoria 2012-11-30
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsdepartementet har i en remisspromemoria presenterat ett
förslag till ändrade bestämmelser i skollagen (2010:800) och lagen
(2010:801) om införande av skollagen gällande fritidspedagogers,
speciallärares och specialpedagogers behörighet att undervisa m.m.
Norrtälje kommun har bjudits in att lämna synpunkter över förslaget.
De föreslagna förändringarna bedöms inte innebära några negativa
konsekvenser eller kostnader för huvudmännen.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2013-01-09 för
ärendet och föreslår Barn- och skolnämnden att till Utbildningsdepartementet framföra att Barn- och skolnämnden inte har något att invända mot
de förändringar i skollagen m.m. som föreslås i remisspromemorian.

Justerandes sign

Utdra g sbestyrka nde

