SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-05-27

Barn- och skolnämnden

Plats och tid

Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret Norrtälje måndagen den 27 maj
2019 kl. 15-16.30
Ledamöter:
Ersättare:
Robert Beronius (L) (ordf)
Emma Wicksell (M)
Linda Hiort af Ornäs (M)
Nina Jones (M)
Kenneth Hagström (M)
Lilja Olander (C)
Janet Gudmunds Burström (M)
Jacob Christman (C)
Ganimete Kalludra (M) (§54-§61)
Robert Johansson (ROOP)
Camilla Modenius (M), tj ersättare (63-§74) Linda Lundeborg (KD) (§54-§73)
Christina Frisk (L)
Anton Spåre (S)
Karina Åberg(C)
Margit Hedin Livstedt (S)
Henrik Eriksson (C)
Lenneke Sundblom (S)
Margareta Lundgren (S)
Bo Jirsjö (SD)
Conny Andersson (S)
Lars Dahlquist Öhlén (V)
Margareta Sundström (S)
Andreas Hagstedt (MP)
Marita Jeansson (S)
Tina Sandberg (SD)
Sune Rehnberg (SD)
Christina Hamnö (V)
Johan Österberg (ROOP)
Övriga närvarande:
Eva Wetterstrand, Förvaltningsdirektör
Leif Lybeck, tf ekonomichef (§54-§67)
Birgitta Andersson, tf verksamhetschef för grundskolan
Helen Osbeck, verksamhetschef förskolan
Niclas Gustafsson, bitr verksamhetschef grundskolan
Per Ahlin, bibliotekschef, (§61-§74
Katarina Rosengren, politisk sekreterare Miljöpartiet
Erik Lundin, nämndsekreterare

Justerare

Margareta Lundgren

Justeringens plats och tid

Barn- och utbildningskontoret , 2019-05-29

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

§§54-74

Erik Lundin
Ordförande
Robert Beronius
Justerande
Margareta Lundgren
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Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-27

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-31

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Datum för anslags nedtagande

2019-06-24

Underskrift
Erik Lundin
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Ärendelista
§54

Val av justerare och tid för justering

§55

Ändringar i föredragningslistan

§56

Ekonomisk månadsrapport för Barn- och skolnämnden, maj 2019

§57
§58

Delårsrapport 1, 2019 för barn- och skolnämnden, återremiterad 201905-03
Regler för placering i förskola och fritidshem

§59

Nattomsorg i Norrtälje kommun

§60

Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete

§61

Redovisning av statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan
2018
Införande av resursklasser

§62
§63
§64

Remissvar - Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle
(SOU 2019:4)
Ansökan om övertagande - Förskolan Tallbacken i Hallstavik

§65

Besvarande av E-förslag - Allergianpassad skola och förskola

§66
§67

Ansökan om godkännande för Kunskapsförskolan AB att starta
fristående förskola i Norrtälje kommun
Redovisning av utredningsuppdrag - F-9 skola i Älmsta

§68

Uppföljning av Barn- och skolnämndens beslut okt 2018 - maj 2019

§69

Anmälan av delegationsbeslut till Barn- och skolnämnden

§70

Redovisning av inkomna klagomål och anmälningsärenden

§71

Meddelanden till barn- och skolnämnden

§72

Rapporter från arbetsutskottet presidiet och ordförande

§73

Rapporter från politikerbesök på enheterna

§74

Information från förvaltningen
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§54

Val av justerare och tid för justering
Beslut
1. Margareta Lundgren utsågs att justera dagens protokoll.
2. Protokollet justeras 2019-05-29
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§55

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
Ärende 4 (§56) "Ekonomisk månadsrapport för barn- och skolnämnden, maj 2019" utgår från
dagordningen för att behandlas på barn och skolnämndens extrainsatta sammanträde den 17 juni
2019.
I övrigt fastställer Barn- och skolnämnden dagordningen.

Justerandes sign
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§56

Dnr BSN 2019-253

Ekonomisk månadsrapport för Barn- och skolnämnden, maj 2019
Beslut
Ärendet utgår från dagordningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§57

Dnr BSN 2019-241

Delårsrapport 1, 2019 för barn- och skolnämnden, återremiterad 201905-03
Beslut
Barn- och skolnämnden godkänner delårsrapport per mars 2019 och överlämnar den till
kommunstyrelsen.

Reservationer & protokollsanteckningar
Margareta Lundgren (S) inkommer med en protokollsanteckning för Socialdemokraternas räkning,
som redovisas sist i denna paragraf.
Robert Beronius (L), Linda Hiort af Ornäs (M) och Henrik Eriksson (C) inkommer med en
protokollsanteckning som redovisas sist i denna paragraf

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningskontoret har upprättat delårsrapport 1 per mars 2019, i enlighet med fastställda
tidplaner, mallar och anvisningar enligt kommunens styrmodell. I rapporten redovisas uppföljning av
mål för god ekonomisk hushållning, verksamhetsmål och ekonomiskt resultat.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande delår 1 BSN rev 190510
Delårsrapport 1 BSN_rev190510.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Controller barn- och utbildningskontoret
Kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning
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Protokollsanteckning från Socialdemokraterna inkommen via Margareta Lundgren:
"Under det tidigare Samverkansstyret lyckades Socialdemokraterna tillsammans med Centerpartiet
och Miljöpartiet förbättra skolresultaten i Norrtälje kommun – men nu hotas detta av kraftiga
personalneddragningar.
Skolan i Norrtälje kommun står inför kraftiga neddragningar. Det moderatledda minoritetsstyret kallar
detta för verksamhetsförändringar, och det är just verksamheten Socialdemokraterna oroas över. I
skolverksamheten i Norrtälje kommun så står det nämligen klart att neddragningar ska ske under
året på 24 miljoner, där huvuddelen – hela 20 miljoner – är neddragningar på personalen.
Neddragningar på personal inom skolområdet leder till en mer ansträngd arbetsmiljö och mindre tid
till eleverna för den personal som blir kvar i för- och grundskolan. För eleverna blir inte färre, och
deras behov blir inte mindre.
Under det tidigare Samverkansstyret lyckades vi Socialdemokrater tillsammans med Centerpartiet
och Miljöpartiet vända den negativa trenden för skolresultaten i kommunen. Med kommande
neddragningar på personal oroar Socialdemokraterna sig för hur den positiva utvecklingen av
skolresultaten ska kunna fortsätta samtidigt som färre lärare ska hjälpa våra elever."

Protokollsanteckning från Robert Beronius (L), Linda Hiort af Ornäs (M) och Henrik Eriksson (C):
”Vi godkänner delårsrapporten med reservation för att intäkter och kostnader vad gäller
musikskolan/kulturskolan inte är korrekta. Vi saknar även en utförlig förklaring till varför intäkterna på
musikskolan/kulturskolan minskat så mycket (med ca 3 miljoner kronor) mot budget. Delförklaringen
att musikskolan/kulturskolan i strid mot beslut i fullmäktige inte fakturerar rätt avgifter lämnar mycket i
övrigt att önska.
Vi godkänner delårsrapporten denna gång, men framför också ett tydligt besked till förvaltningen:
detta är en engångsföreteelse och stämmer inte uppgifterna i framtida ekonomiska rapporter kommer
vi inte godkänna rapporterna. Vi beklagar att rapporten inte har kunnat rättats till trots att ärendet
redan har återremitterats en gång.”

Justerandes sign
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Sida 8 / 31

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-05-27

Barn- och skolnämnden

§58

Dnr BSN 2019-268

Regler för placering i förskola och fritidshem
Beslut
1. Barn- och skolnämnden beslutar att barn till vårdnadshavare som är arbetslösa eller
föräldralediga från och med den 1 september 2019 erbjuds en vistelsetid om högst 20 timmar
per vecka i förskoleverksamhet.
2. Barn- och skolnämnden antar i övrigt barn- och utbildningskontorets förslag till regler för
placering i förskolan att gälla från och med 1 september 2019.
3. Barn- och utbildningskontoret får i uppdrag att till barn- och skolnämndens sammanträde den
8 oktober återkomma med reviderade regler för placering i fritidshem och pedagogisk
omsorg.

Reservationer & protokollsanteckningar
Margareta Lundgren (S), Conny Andersson (S), Margareta Sundström (S) och Marita Jeansson (S)
reserverar sig mot beslutet i beslutspunkt ett.
Andreas Hagstedt (MP) inkommer med följande protokollsanteckning:
"Då Miljöpartiet saknar ordinarie ledamot i nämnden så har vi inte möjlighet att vara med i voteringar.
Vi vill med denna protokollsanteckning visa att vi om vi haft möjlighet hade röstat nej. Vi vill att barn
till föräldralediga fortfarande ska ha rätt till 30 timmar per vecka i förskolan."
Margareta Lundgren (S) inkommer med följande protokollsanteckning för Socialdemokraternas
räkning:
”Socialdemokraterna anser att alla barn, oavsett situation deras föräldrar befinner sig i, ska ha samma
rätt till en jämlik start i livet.
Rätten till förskola för alla barn handlar för Socialdemokraterna i Norrtälje om rätten till jämlika
livschanser för alla barn i kommunen. Att gå på en bra förskola bidrar till att förbereda barnen för
skolans pedagogiska utmaningar, och gynnar barnens sociala utveckling då de får chansen att umgås
med andra barn under pedagogiska former. När familjer utökas med syskon är det en viktig rättighet
att kunna gå kvar i förskolan med sina vänner och inte missa chansen att utvecklas både socialt och
pedagogiskt, och därmed förbereda barnen för skolans utmaningar. Detsamma gäller naturligtvis även
barn till arbetssökande föräldrar.
Vi vet också att det är ett tidskrävande åtagande att söka jobb, och att dra ner på rätten till förskoletid
för barn till arbetslösa föräldrar gynnar inte föräldrarnas arbetssökande – tvärtom. Detta förslag
försvårar arbetssökandet betänkligt. Socialdemokraterna ser en utveckling där man från det
moderatledda styret varken står upp för barnens rätt till jämlika förutsättningar eller förenklar
arbetssökandes möjligheter till att hitta ett jobb.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanfattning av ärendet
Norrtälje kommun erbjuder idag vårdnadshavare som föräldralediga med ett nytt barn möjlighet att
lämna syskon på förskolan upp till 30 timmar i veckan. Samma rätt till vistelsetid gäller barn till
vårdnadshavare som är arbetslösa. Barn-och utbildningskontoret föreslår att den erbjudna tiden för
barn till föräldralediga och arbetslösa vårdnadshavare minskas från 30 timmar till 20 timmar per
vecka från och med den 1 september 2019. Motivet för förändringen är att underlätta för förskolorna
att planera och organisera verksamheten, och för att bibehålla en kvalitativ förskoleverksamhet.

Beslutsunderlag
Tänsteutlåtande - Regler för placering. 2019-04-25
Bilaga 1 Ändringar Original Regler för placering slutgiltiga

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Margareta Lundgren (S) yrkar att i beslutssats 1 ska högsta vistelsetiden per vecka i
förskoleverksamhet för barn till vårdnadshavare som är arbetslösa eller föräldralediga vara på
oförändrad nivå, dvs 30 timmar.
Beslutsgång
Ordförande Robert Beronius (L) ställer Margareta Lundgrens (S) yrkande att högsta vistelsetiden per
vecka i förskoleverksamhet ska vara 30 timmar mot arbetsutskottets förslag på 20 timmar och finner
att barn- och skolnämnden beslutar att 20 timmar ska fastställas som högst vistelsetid i
förskoleverksamhet för barn till vårdnadshavare som är arbetslösa eller föräldralediga.
Omröstning begärs
Barn- och skolnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Robert Beronius (L) och arbetsutskottets förslag
Nej-röst för Margareta Lundgren och Socialdemokraternas förslag.
Omröstningens resultat
Voteringens resultat visar att Robert Beronius (L) och arbetsutskottets förslag får 10 röster och
ordförande Margareta Lundgren för Socialdemokraternas förslag får sex röster. Detta innebär att
Barn- och skolnämnden beslutar enligt robert Beronius (L) och arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign
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Ledamot/Tjänstgörande
ersättare
Linda Hiort af Ornäs
(M)
Kenneth Hagström (M)
Gannimete Kalludra
(M)
Janet Gudmunds
Burström (M)
Christina Frisk (L)
Karina Åberg (C)
Henrik Eriksson (C)
Margareta Lundgren
(S)
Conny Andersson (S)
Margareta Sundström
(S)
Marita Jeansson (S)
Tina Sandberg (SD)
Sune Rehnberg (SD)
Christina Hamnö (V)
Johan Österberg
(ROOP)
Robert Beronius (L)
(ordförande)
Summa

Ja-röst

Nej-röst

Avstår från att rösta

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10

6

Beslutsgång
Därefter tar ordförande upp beslutspunkt två och tre för beslut och frågar om nämnden kan besluta
enligt arbetsutskottets förslag och får svaret ja.
Beslutet ska skickas till
Verksamhetschef för förskolan
Förskolechefer
Fristående huvudmän för förskola
Barn- och elevadministrationen
Kontaktcenter
Författningssamlingen
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§59

Dnr BSN 2019-291

Nattomsorg i Norrtälje kommun
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar att återremittera ärendet till barn- och skolnämndens sammanträde
den 17 juni för att komplettera tjänsteutlåtande med en tydligare barnkonsekvensanalys.

Reservationer & protokollsanteckningar
Robert Beronius (L) inkommer med följande protokollsanteckning:
"Vi skickar ärendet på återremiss eftersom en tydligare barnkonsekvensanalys måste göras av
förslaget till beslut. Barnets bästa måste komma först. Det kan innebära att det bästa för barnet och
dess nattsömn kan vara att inte bli hämtad senare än kl. 20, alternativt erbjudas övernattning istället.
Vi är alltså oroliga för att hämtning så sent som kl. 23 inte ligger i barnets bästa intresse och önskar
därför ett resonemang kring detta i barnkonsekvensanalysen. Vilket alternativ är bäst för barnet?"

Sammanfattning av ärendet
Under 2018 genomförde barn-och utbildningsförvaltningen en undersökning bland medborgarna om
behovet av omsorg på obekväm arbetstid, så kallad natt-och helgomsorg. Den visade på ett behov
av natt-och helgomsorg på annan ort än Hallstavik. För närvarande finns det två fristående
verksamheter som bedriver omsorg på obekväm arbetstid. Då båda nuvarande verksamheterna är
fristående skulle ett kommunalt alternativ öka valfriheten för medborgarna.
Under 2018 fick Norrtälje kommun ett föreläggande av Skolinspektionen angående erbjudande av
nattomsorg. För att säkerställa att alla medborgares behov av natt-och helgomsorg bedöms lika bör
barn-och elevadministrationen ansvara för behovsprövningen. För att säkerställa att närvaron
stämmer överens med uppgett behov inför Barn-och utbildningsförvaltningen närvarosystemet
Tempus för de verksamheter som erbjuder natt-och helgomsorg, oavsett huvudman.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande nattomsorg BSN, 2019-04-23.

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Robert Beronius (L) yrkar att ärendet ska återremitteras till barn- och utbildningskontoret för att
komplettera tjänsteutlåtande med en tydligare barnkonsekvensanalys.

Justerandes sign
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Margareta Lundgren (S) yrkar bifall på Robert Beronius (L) återremissyrkande.
Christina Hamnö (V) yrkar bifall på Robert Beronius (L) återremissyrkande.
Beslutsgång
Ordförande Robert Beronius (L) frågar barn- och skolnämnden om de kan besluta enligt eget
återremissyrkande och får svaret ja.

Beslutet ska skickas till
Verksamhetschef förskolan
Kvalitetsutvecklare

Justerandes sign
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§60

Dnr BSN 2019-302

Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete
Beslut
Barn-och skolnämnden beslutar att godkänna barn-och utbildningsförvaltningens föreslagna riktlinjer
för det systematiska kvalitetsarbetet.

Sammanfattning av ärendet
Enligt skollagen ska varje huvudman inom utbildning bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete.
Norrtälje kommuns riktlinjer är gemensam för barn-och utbildningsförvaltningens samtliga
utbildningsverksamheter. Syftet med dessa riktlinjer är att klargöra hur verksamheterna inom barnoch utbildningsförvaltningen ska arbeta med kvalitetsarbetet så att de nationella kraven uppfylls
enligt skollagens krav.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande SKA riktlinjer BSN. 2019-04-25
Riktlinjer för SKA maj 2019

Beslutet ska skickas till
Verksamhetschef förskola
Verksamhetschef grundskola
Kvalitetsutvecklare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 14 / 31

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-05-27

Barn- och skolnämnden

§61

Dnr BSN 2019-37

Redovisning av statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan
2018
Beslut
Barn och skolnämnden godkänner rapporten avseende Redovisning av statsbidrag för
kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan 2018

Sammanfattning av ärendet
Statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan 2018. Syftet har varit att öka
kompetensen och få en likvärdighet kring det systematiska kvalitetsarbetet. Metoden har varit att
samla både kommunala och fristående förskolechefer, förskollärare och barnskötare i olika forum. En
projektledare har anställts som har arbetat ute på ett antal förskolor med filmade av sin egen praktik,
som metod för verksamhetsutveckling. Ett samarbete med Norrtälje Naturcentrum har genomförts
och en anställd specialpedagog har arbetat med handledning på 20 procent.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, 2019-04-30.
Bilaga 1 Slutrapport version 1.1
Bilaga 2 Utvärdering Utomhuspedagogik i förskola 2018 Statsbidrag BoU

Beslutet ska skickas till
Verksamhetschef för förskolan
Registrator
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§62

Dnr BSN 2019-315

Införande av resursklasser
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar att från och med höstterminen 2019
1. Flytta befintlig resursklass åk 1-6 från Kvisthamra skola till Lommarskolan och utöka antalet
platser till max 10 elever.
2. Utöka verksamheten på Lommarskolan med ytterligare en resursklass åk 1-6 med max 10
elever.
3. Flytta befintlig resursklass åk 1-6 från Långsjöskolan till Rånäs skola och utöka antalet
platser till max 10 elever.
4. Starta en resursklass åk 7-9 på Långsjöskolan med max 10 elever.
5. Vid behov starta ytterligare resursklass åk 7-9 i kommunen

Reservationer & protokollsanteckningar
Robert Beronius (L) inkommer med följande protokollsanteckning:
"Införandet av fler resursklasser är välkommet och viktigt för att eleverna ska inkluderas i
verksamheten. Lika viktigt är att besluten vi tar är långsiktiga och tas i god ordning. Det gäller alltid,
men är särskilt viktigt när det gäller elever med särskilda behov. Det är därför angeläget att lokalerna
på Rånäs skola och Lommarskolan hinner iordningställas i tid till höstterminens start. Annars bör
förvaltningen senarelägga uppstarten av verksamheten till vårterminens början 2020.
Vidare hade det varit önskvärt att förvaltningen hade kunnat presentera en långsiktig plan för
Lommarskolan. Enligt skolstrukturbeslutet från 2016 ska Lommarskolan på sikt avvecklas, när ny
skola finns på plats i Vigesjöområdet. Kvarstår denna ambition är det mycket olyckligt att starta upp
verksamhet på Lommarskolan för att sedan behöva flytta verksamheten inom något år. När vi nu
fattar beslut om att starta upp resursklasser på Lommarskolan gör vi det därför under förutsättning
och förklaring att barn- och skolnämnden kommer fortsätta bedriva skolverksamhet på
Lommarskolan under överskådlig tid. För att säkerställa att nämnden tar beslut som är långsiktigt
hållbara är det mycket angeläget att förvaltningen skyndsamt presenterar en lokalförsörjningsplan för
nämnden, i enlighet med det uppdrag som nämnden gav till förvaltningen i samband med att
verksamhetsplanen för 2019 beslutades."

Sammanfattning av ärendet
Andelen elever med NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) i våra grundskolor är stor och idag
försöker varje skola tillgodose varje elevs individuella behov i den stora klassen eller i en särskild
undervisningsgrupp. Vi har idag två kommunövergripande resursklasser. Rektorerna i våra skolor
signalerar tydligt behovet av utökade möjligheter att söka plats i en kommunövergripande
resursklass för att garantera alla elevers rätt till likvärdig utbildning.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande resursklasser. 2019-05-02

Beslutet ska skickas till
Verksamhetschef för grundskolan
Rektorer i grundskolan
Verksamhetschef för centrala elevhälsan
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§63

Dnr BSN 2019-114

Remissvar - Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle
(SOU 2019:4)
Beslut
Barn- och skolnämnden godkänner och antar remissvaret 2019-05-02 som sitt eget och överlämnar
det till utbildningsdepartementet.

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsdepartementet har tagit fram ett nytt lagförslag i betänkandet SOU 2019:4 med fem
huvudförslag som tillsammans ska skapa bättre möjligheter för barn och ungdomar i deras utbildning
inför framtiden:
1. Ett förtydligande av vad vägledning är, att den kan vara både individuell och generell och ska
benämnas karriärvägledning.
2. Ett förtydligande av elevers tillgång till individuell karriärvägledning.
3. Tydligare krav på att individuell karriärvägledning ska erbjudas vid vissa tillfällen.
4. Förstärkning av det generella karriärvägledningsperspektivet i olika ämnen.
5. Ett nytt obligatoriskt inslag med tilldelad tid, benämnt framtidsval, ska införas i grundskolan,
grundsärskolan och specialskolan.
BoU anser att förslaget i sin helhet är bra men ser vissa risker och negativa konsekvenser,
framför allt vad gäller den ekonomiska kostnaden för förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande SOU 2019-4 Barn- och skolnämnden, 2019-05-02.
Bilaga 1 Framtidsval--karriarvagledning-for-individ-och-samhalle-sou-20194

Beslutet ska skickas till
Medlemmar i barn- och utbildningskontorets ledningsgrupp
Ledningskontoret BoU
Utbildningsdepartementet

Justerandes sign
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§64

Dnr BSN 2019-1

Ansökan om övertagande - Förskolan Tallbacken i Hallstavik
Beslut
1. Barn- och skolnämnden avslår Roslagspedagogernas ansökan om övertagande av befintlig
verksamhet vid Tallbackens förskola i Hallstavik.
2. Barn- och skolnämnden avstår nyttjande av Tallbackens lokaler för verksamhet i egen regi
så snart den kommunala verksamheten flyttar in i den nya förskolan i Hallstavik 2020.
3. Barn- och skolnämnden beslutar att verksamheten härmed ska anses som konkurrensutsatt.

Sammanfattning av ärendet
Roslagspedagogerna, PIR Pedagoger i Roslagen AB (559034-1482) har i skrivelse daterad den 7
januari 2019 ansökt om att överta Tallbackens förskola i Hallstavik, med barn och personal, d.v.s. bli
ny utförare av den befintliga verksamheten.
Barn- och skolnämnden ska ta ställning till om verksamheten vid Tallbackens förskola ska
konkurrensutsättas.

Beslutsunderlag
Tjänstetutlåtande Ansökan om övertagande av befintlig verksamhet - Tallbackens förskola i
Hallstavik, 2019-05-03

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Margareta Lundgren (S) yrkar att beslutssats 3 "Roslagspedagogerna uppmanas att ansöka om
godkännande som huvudman för en fristående förskola i Hallstavik." tas bort från beslutet.
Beslutsgång
Ordförande Robert Beronius (L frågar barn- och skolnämnden om de kan besluta enligt
arbetsutskottets förslag med Margareta Lundgrens (S) tilläggsyrkande och får svaret ja.

Beslutet ska skickas till
Roslagspedagogerna i Roslagen
Verksamhetschef för förskolan
Förskolechef Tallbackens förskola
Kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§65

Dnr BSN 2019-92

Besvarande av E-förslag - Allergianpassad skola och förskola
Beslut
Barn- och skolnämnden avslår E-förslag om ”Allergianpassad förskola/skola"

Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden har den 4 maj 2019 mottagit ett e-förslag som har framförts på Norrtälje
kommuns hemsida norrtalje.se under e-förslag den 4 februari 2019. Förslaget har därefter mottagit
41 röster och beslut har därför tagits att förslaget kommer att behandlas i barn och skolnämnden.
Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och skolnämnden att avslå E-förslaget om
Allergianpassad förskola/skola” då den undersökning som barn- och utbildningskontoret har
genomfört bland kommuners rektorer och förskolechefer visar att det i dagsläget inte finns något
behov av allergisanerad förskola/grundskola enligt e-förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande - Besvarande av E-förslag -Allergianpassad förskola och skola, 2019-05-03.
Bilaga 1 E-förslag allergianpassad skola och förskola
Bilaga 2 Utvärdering Utomhuspedagogik i förskola 2018 Statsbidrag BoU

Beslutet ska skickas till
Förslagslämnaren
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§66

Dnr BSN 2019-156

Ansökan om godkännande för Kunskapsförskolan AB att starta
fristående förskola i Norrtälje kommun
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
1. Godkänna Kunskapsförskolan AB som huvudman för en fristående förskoleutbildning i
Libbersmora, Norrtälje kommun.
2. Godkännande gäller för 75 barn. Det första året planerar verksamheten att kunna erbjuda
plats för ca 30 barn.
3. Godkännandet återkallas om verksamheten inte startar inom ett år efter beslut om
godkännande.
Reservationer & protokollsanteckningar
Christina Hamnö (V) reserverar sig mot beslutet och inkommer med en skriftlig reservation som
redovisas sist under denna paragraf.

Sammanfattning av ärendet
Företaget Kunskapsförskolan AB planerar att januari 2020 starta en förskoleutbildning i en lokal som
kommer att byggas och ägas av Tranvik projekt AB. Fastigheten Libbersmora 1:7 ingår i ett område
som omfattas av detaljplanens bestämmelser.
Med utgångspunkt av nuvarande befolkningsprognos finns det inga kända, påtagligt negativa
konsekvenser för den kommunala förskoleverksamheten att Kunskapsförskolan AB godkänns som
huvudman för förskoleutbildning i Rimboområdet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Kunskapsförskolan AB, 2019-04-25
Bilaga 1 Kunskapsförskolan ansökan Rimbo

Beslutet ska skickas till
Kunskapsförskolan AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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”Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet och vill lägga följande anteckning.

Behovet av nya förskoleplatser är stort i Norrtälje kommun. Det gäller även Rimbo. Det stora behovet
har sin orsak främst i att kommunen under lång tid underlåtit att planera och starta kommunala
förskolor i den omfattning, som skulle ha krävts för att få balans mellan tillgång och efterfrågan.
Vänsterpartiet har vid en rad tillfällen pekat på det växande behovet, men kommunledningen har valt
att förlita sig på privata initiativ eller har, i akuta situationer, använt sig av nödlösningar i form av
paviljonger. Vänsterpartiet ser helst att förskoleverksamhet bedrivs i kommunal regi, men vi kan
också tänka oss andra driftsformer såsom kooperativ och stiftelser. I de fall där ett skolföretag har en
för samhället intressant pedagogisk inriktning eller riktar sig till en målgrupp, vars behov dittills inte
har kunnat tillgodoses inom kommunen, kan vi också acceptera att verksamheten drivs i bolagsform.
Vi är väl medvetna om det som står i Skollagen 2 kap 5 § – nämligen att den som ansöker om
godkännande för att starta en fristående förskole- eller skolverksamhet ska godkännas, under
förutsättning att den sökande uppfyller de i lagen uppställda kraven. Vi vet också att det enda som
kan motivera ett nej, om dessa krav är uppfyllda, är att befolkningsprognosen indikerar att det inte
finns behov av fler förskole- eller skolplatser.
Vi väljer ändå att reservera oss mot Barn- och skolnämndens beslut i ovanstående ärende. Skälet för
detta beskriver vi här nedan.
I en OECD-rapport från 1992 utfärdades en kraftfull varning till den dåvarande svenska regeringen
för genomförandet av de planerade marknadsreformerna. Regeringen valde att bortse från OECD:s
varningar och diarieförde aldrig rapporten. OECD har i en rapport 2015 och även i senare rapporter
återkommit till denna kritik.
Marknadsanpassningen av den svenska skolan har lett till att många svenska skolor och förskolor
idag drivs av aktiebolag. Aktiebolagens övergripande syfte – att generera vinst åt sina aktieägare –
står i direkt motsättning till förskolans och skolans uppdrag som samhälls-institutioner. Detta
uppfattar vi som starkt otillfredsställande, inte minst med hänsyn till att en rad forskningsrapporter på
senare tid slagit fast att denna marknadsanpassning medfört en ökad segregation. Det är, som vi ser
det, av yttersta vikt att arbeta för att skollagen ändras, så att rätten för aktiebolag att etablera sig
inom skolväsendet begränsas.
Genom vår reservation vill vi understryka att skola och förskola, som två av våra absolut viktigaste
samhällsinstitutioner, inte kan tillåtas att styras av kortsiktiga vinstintressen. Skollagen behöver
ändras.
Christina Hamnö, V”

Justerandes sign
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§67

Dnr BSN 2019-316

Redovisning av utredningsuppdrag - F-9 skola i Älmsta
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att projektera en sammanhållen f- 9
skola i Älmsta belägen vid Elmstaskolan.

Sammanfattning av ärendet
En sammanhållen skola i Älmsta finns dokumenterat som fråga sedan 2012. I skolstrukturplanen från
2016 finns ett uppdrag att utreda sammanslagning av Elmsta och Norrsunds skolor. Detta
tjänsteutlåtande visar att det finns stora vinster med en sammanhållen f-9skola i Älmsta. Nästa steg
är en projektering av till- och ombyggnad av Elmsta skola. Med ett projekteringsunderlag som kan
komplettera det som redan framkommit, kan Barn och skolnämnden ta ett beslut med relevanta
aspekter belysta och prioritera de resurser som nämnden förfogar över.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande F-9 Älmsta, 2019-05-06
Bilaga 1 F-9 Älmsta

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningskontoret service & support

Justerandes sign
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§68

Dnr BSN 2019-336

Uppföljning av Barn- och skolnämndens beslut okt 2018 - maj 2019
Beslut
1. Barn- och skolnämnden godkänner uppföljningen av nämndens beslut under perioden
oktober 2018-maj 2019.
2. Barn- och skolnämnden beslutar att dess presidium ska framtaga en prioriteringslista av de
kvarstående uppdragen.
3. Barn- och skolnämnden beslutar att uppdrag 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 samt 12 stryks från listan med
"Ej verkställda uppdrag" då de kan anses som verkställda och inaktuella.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden följer två gånger om året upp beslut och uppdrag för att säkerställa att dessa
verkställs.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Uppföljning av nämndens beslut, 2019-05-16

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Robert Beronius yrkar att barn- och skolnämndens presidium ska framtaga en prioriteringslista av de
kvarstående uppdragen.
Robert Beronius yrkar att följande uppdrag stryks från listan med "Ej verkställda uppdrag" då de kan
anses som verkställa samt inaktuella:
1. Uppdrag att ta fram förslag till riktlinjer för privat bedriven måltidsverksamhet i kommunens skolor
och förskolor. 2014-08-25.
2. Uppdrag till barn-och skolnämnden att genomföra en översyn av resursfördelningsmodellen. 201606-20.
4. Konkretisera förbättringsområden i arbetsplaner – Pedagogiska bokslut. 2016-12-05.
6. Barn- och skolnämnden uppdrar åt barn- och utbildningskontoret att se över hur namngivning av
förskolor och skolor i kommunen ska gå till i framtiden. 2017-10-09.
7. Barn- och skolnämnden 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. Uppdraget ska redovisas för barn- och skolnämnden
senast i december 2018, med delrapport i juni 2018.
8. Utreda konsekvenserna om ökning andel ekologiska livsmedel 10 procent-enheter/år i samband
med uppföljning av kostpolicyn.
9. Uppföljning av implementering av ny organisation för elevhälsan. Kuratorer in från januari 2019.
12. Uppdrag att arbeta fram ett kort- respektive långsiktigt program och metoder för hur skolan ska
arbeta kompensatoriskt när hemmet inte räcker till att stötta i skolgången, samt att arbeta fram ett
kort- respektive långsiktigt program och metoder för hur skolan ska arbeta kompensatoriskt för att
höja pojkars skolresultat, 2018-06-11.
Justerandes sign
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Beslutsgång
Ordförande Robert Beronius (L) frågar Barn- och skolnämnden om de kan besluta enligt förslag med
egna tilläggsyrkanden och får svaret ja.

Beslutet ska skickas till
Nämndsekreterare

Justerandes sign
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§69

Dnr BSN 2019-30

Anmälan av delegationsbeslut till Barn- och skolnämnden
Beslut
Barn- och skolnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för perioden 2019-04-25 –
2019-05-17

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
Delegationsbeslut 190425-190517

Justerandes sign
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§70

Dnr BSN 2019-31

Redovisning av inkomna klagomål och anmälningsärenden
Beslut
Barn- och skolnämnden tar del av redovisningen av inkomna klagomål och anmälningsärenden
under perioden april 2019.

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 före-kommande fall vidta de
åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Beslutsunderlag
Redovisning av inkomna klagomål och synpunkter samt anmälningsärenden per april 2019.

Justerandes sign
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§71

Dnr BSN 2019-32

Meddelanden till barn- och skolnämnden
Beslut
Barn- och skolnämnden tar del av förteckningen.

Beslutsunderlag
Meddelanden till BSN 190527.

Justerandes sign
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§72

Rapporter från arbetsutskottet presidiet och ordförande
Beslut
Ordförande Robert Beronius informerar om ett extrainsatt nämndsammanträde kommer att rum den
17 juni med tillhörande arbetsutskott den 3 juni för att bland annat behandla Barn- och skolnämndens
underlag till verksamhetsplan för 2020-2022.
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§73

Rapporter från politikerbesök på enheterna
Beslut
Inga rapporter föreligger.
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§74

Dnr BSN 2019-84

Information från förvaltningen
Beslut
Följande rapporter lämnas:
Tf ekonomichef Leif Lybeck redogör för barn- och skolnämndens ekonomiska resultat per april 2019.
Förvaltningsdirektör Eva Wetterstrand informerar om Skolverkets generaldirektör Peter Fredrikssons
besök på barn- och utbildningskontoret under vecka 21.
Bibliotekschef Per Ahlin redogör för sitt uppdrag som samordnare av Norrtälje kommuns
skolbibliotek.
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