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Justerare

Barn- och utbildningskontoret, 2019-10-09

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

§§106-123

Erik Lundin
Ordförande
Robert Beronius
Justerande
Conny Andersson
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-10-07

Barn- och skolnämnden

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2019-10-07

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-10

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Datum för anslags nedtagande

2019-11-01

Underskrift
Erik Lundin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-10-07

Barn- och skolnämnden

Ärendelista
§106

Val av justerare och tid för justering

§107

Ändringar i föredragningslistan

§108

Delårsrapport 2, 2019 för barn- och skolnämnden

§109

Uppföljning av internkontrollplan för barn- och skolnämnden 2019

§110

Riktlinjer för centrala barn-och elevhälsan, BSN

§111

Förskolans kvalitetsredovisning läsåret 2018-19

§112

Grundskolans kvalitetsredovisning läsåret 2018-19

§113

Grundsärskolans kvalitetsredovisning läsåret 2018-19

§114

Fritidshemmets kvalitetsredovisning läsåret 2018-19

§115

Tillsättning av skolchef i Norrtälje kommun, barn- och skolnämnden

§116

Besvarande av E-förslag - Politiker borde praktisera på lågstadiet

§117

Medgivande till offentliga sammanträden för barn- och skolnämnden

§118

Anmälan av delegationsbeslut till Barn- och skolnämnden

§119

Redovisning av inkomna klagomål och anmälningsärenden

§120

Meddelanden till barn- och skolnämnden

§121

Rapporter från arbetsutskottet presidiet och ordförande

§122

Rapporter från politikerbesök på enheterna

§123

Information från förvaltningen - A). Organisation. B). Ekonomi. C).
Statistik behörighet till gymnasiet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-10-07

Barn- och skolnämnden

§106

Val av justerare och tid för justering
Beslut
1. Conny Andersson utsågs att justera dagens protokoll.
2. Protokollet justeras 2019-10-09

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-10-07

Barn- och skolnämnden

§107

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
Barn- och skolnämnden fastställer föredragningslistan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-10-07

Barn- och skolnämnden

§108

Dnr BSN 2019-537

Delårsrapport 2, 2019 för barn- och skolnämnden
Beslut
1. Barn- och Skolnämnden godkänner delårsrapport per augusti 2019 och överlämnar den till
kommunstyrelsen.

2. Barn- och skolnämnden uppdrar till barn- och utbildningskontoret att innan diarieföring och
vidarebefordrande till Kommunstyrelsen komplettera Delårsrapport 2 för barn- och skolnämnden med
statistik från Kolada (Kommun- och landstings databasen) avseende elevernas meritvärde och
behörighet till gymnasiet.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och Utbildningskontoret har upprättat delårsrapport 2 per 12 september 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 2, 2019-09-12
Delårsrapport 2 BSN 2019-08
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-23, § 59

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Robert Beronius (L) yrkar att Barn- och skolnämnden uppdrar till barn- och utbildningskontoret att
innan diarieföring och vidarebefordrande till Kommunstyrelsen komplettera Delårsrapport 2 för barnoch skolnämnden med statistik från Kolada (Kommun- och landstings databasen) avseende
elevernas meritvärde och behörighet till gymnasiet.
Beslutsgång
Ordförande Robert Beronius (L) frågar barn- och skolnämnden om de kan besluta enligt
arbetsutskottets förslag med eget tilläggsyrkande och får svaret ja.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen Barn- och Utbildningskontoret
Kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-10-07

Barn- och skolnämnden

§109

Dnr BSN 2019-242

Uppföljning av internkontrollplan för barn- och skolnämnden 2019
Beslut
Barn- och skolnämnden godkänner internkontrollrapport per augusti och överlämnar den till
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Internkontrollrapporten per augusti redovisar inga stora avvikelser inom de områden som granskats
under perioden. De avvikelser som framkommit under området efterlevnad av
representationspolicyn, och behörighetstilldelning återkopplas till verksamheten.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Uppföljning internkontrollplan BSN aug, 190913
Internkontrollrapport BSN uppf per augusti 190916
Arbetsutskottets protokoll 2019-09.23, § 60

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-10-07

Barn- och skolnämnden

§110

Dnr BSN 2019-390

Riktlinjer för centrala barn-och elevhälsan, BSN
Beslut
1. Barn-och skolnämnden beslutar att godkänna barn-och utbildningsförvaltningens föreslagna
riktlinjer för den centrala barn-och elevhälsans systematiska kvalitetsarbete. Riktlinjerna avser
perioden 2019-2022.
2. Barn- och skolnämnden beslutar att dokumentet Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun upphör
att gälla.
3. Barn-och skolnämnden beslutar att centrala barn-och elevhälsan under perioden som riktlinjerna
avser, får genomföra förändringar av redaktionell karaktär i dokumentet utan att dessa behöver gå
upp i nämnd, om så anses nödvändigt.

Sammanfattning av ärendet
Enligt skollagen ska varje huvudman bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete på varje nivå i sin
organisation. Syftet med centrala barn-och elevhälsans riktlinjer är att tydliggöra hur verksamheten
arbetar för att systematiskt och kontinuerligt arbetar för att följa upp och utveckla verksamheten och
det stöd den centrala barn-och elevhälsan kan erbjuda förskolor, grundskolor och grundsärskolan.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Riktlinjer för centrala barn-och elevhälsan, 190822
Riktlinjer för Norrtälje kommuns centrala barn och elevhälsa
Arbetsutskottets protokoll, 2019-09-23, § 69

Beslutet ska skickas till
Verksamhetschef centrala barn-och elevhälsan
Verksamhetschef förskola
Verksamhetschef grundskola
Kvalitetsutvecklare centrala barn-och elevhälsan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-10-07

Barn- och skolnämnden

§111

Dnr BSN 2019-539

Förskolans kvalitetsredovisning läsåret 2018-19
Beslut
1. Barn - och skolnämnden tar del av förskolans kvalitetsredovisning för läsåret 2018-2019.
2. Barn- och skolnämnden antar barn-och utbildningskontorets förslag till utvecklingsområden2020.
3. Barn - och skolnämnden uppdrar åt barn- och utbildningskontoret att i en arbetsplan beskriva mål,
utvärderingsmetoder och aktiviteter.

Sammanfattning av ärendet
Redovisningen ger en lägesbedömning över hur förskolan föregående läsår uppfyllt de nationella
kraven. Här ingår analyser av utbildningens resultat men även dess förutsättningar
Identifierade utvecklingsområden:
•Implementering av läroplan för förskolan 2018
•Höjd frisknärvaro.
•Pedagogiska lärmiljöer
•Unikum. Implementering för pedagoger och vårdnadshavare.

Beslutsunderlag
Kvalitetsredovisning förskolan 18-19 slutgiltig
Tjänsteutlåtande förskolan kvalitetsredovisning läsåret 2018-19, 190910
Arbetsutskottets protokoll, 2019-09-23, § 64

Beslutet ska skickas till
Verksamhetschef Förskolan
Kvalitetsutvecklare
Rektorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-10-07

Barn- och skolnämnden

§112

Dnr BSN 2019-534

Grundskolans kvalitetsredovisning läsåret 2018-19
Beslut
1. Barn- och skolnämnden tar del av grundskolans kvalitetsredovisning för läsåret 2018-2019.
2. Barn- och skolnämnden antar barn-och utbildningskontorets förslag till utvecklingsområden inför
läsåret 2019-2020.
3. Barn- och skolnämnden uppdrar åt barn- och utbildningskontoret att i en arbetsplan beskriva mål,
utvärderingsmetoder och aktiviteter.

Sammanfattning av ärendet
Kvalitetsredovisningen ger en lägesbedömning över hur skolorna föregående läsår uppfyllt de
nationella kraven för grundskolan. I rapporten ingår analyser av utbildningens resultat men även
dess förutsättningar, utmaningar och utvecklingsbehov.
Utifrån de brister och utmaningar som framkommer när resultaten analyseras förväntas enheterna
och/eller huvudmannen vidta nödvändiga åtgärder.
Norrtälje kommuns grundskolor har identifierat följande utvecklingsområden inför läsåret 2019-2020:





Det främjande och förebyggande arbetet för elevernas trygghet, studiero, måluppfyllelse och
kunskapsresultat ska öka.
Kunskaper i bedömning och betyg genom kollektivt lärande och samverkan ska utvecklas
och fördjupas
Samverkan mellan förskoleklass, skola och fritidshemmen ska vidareutvecklas
All personal ska delta i analysarbetet inom det systematiska kvalitetsarbetet

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande grundskolans kvalitetsredovisning 2018-2019, 190916
Grundskolans kvalitetsredovisning 2019
Arbetsutskottets protokoll, 2109-09-23, § 65

Beslutet ska skickas till
Verksamhetschef grundskolan
Kvalitetsutvecklare
Rektorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 10 / 21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-10-07

Barn- och skolnämnden

§113

Dnr BSN 2019-535

Grundsärskolans kvalitetsredovisning läsåret 2018-19
Beslut
1. Barn- och skolnämnden tar del av grundsärskolans kvalitetsredovisning för läsåret 2018-2019
2. Barn- och skolnämnden antar barn-och utbildningskontorets förslag till utvecklingsområden inför
läsåret 2019-2020.
3. Barn- och skolnämnden uppdrar åt barn- och utbildningskontoret att i en arbetsplan beskriva mål,
utvärderingsmetoder och aktiviteter.

Sammanfattning av ärendet
Kvalitetsredovisningen ger en lägesbedömning över hur skolan föregående läsår uppfyllt de
nationella kraven för grundsärskolan. I rapporten ingår analyser av utbildningens resultat men även
dess förutsättningar, utmaningar och utvecklingsbehov. Utifrån de brister och utmaningar som
framkommer när resultaten analyseras förväntas enheterna och/eller huvudmannen vidta
nödvändiga åtgärder.
Norrtälje kommuns grundsärskola har identifierat följande utvecklingsområden inför läsåret 20192020:
• Organisation, planering och struktur för hela utbildningen inklusive elevhälsan ska säkerställas
• Det systematiska kvalitetsarbetet ska genomsyra hela grundsärskolan

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Grundsärskolans kvalitetsredovisning 2019, 190916
Kvalitetsredovisning grundsärskolan 2019
Arbetsutskottets protokoll, 2019-09-23, § 66

Beslutet ska skickas till
Verksamhetschef grundskolan
Kvalitetsutvecklare
Rektorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

§114

Dnr BSN 2019-536

Fritidshemmets kvalitetsredovisning läsåret 2018-19
Beslut
1. Barn- och skolnämnden tar del av fritidshemmets kvalitetsredovisning för läsåret 2018-2019.
2. Barn- och skolnämnden antar barn-och utbildningskontorets förslag till utvecklingsområden inför
läsåret 2019-2020.
3. Barn- och skolnämnden uppdrar åt barn- och utbildningskontoret att i en arbetsplan beskriva mål,
utvärderingsmetoder och aktiviteter.

Sammanfattning av ärendet
Kvalitetsredovisningen ger en lägesbedömning över hur skolorna föregående läsår uppfyllt de
nationella kraven för fritidshemmet. I rapporten ingår analyser av utbildningens resultat men även
dess förutsättningar, utmaningar och utvecklingsbehov.
Utifrån de brister och utmaningar som framkommer när resultaten analyseras förväntas enheterna
och/eller huvudmannen vidta nödvändiga åtgärder.
Norrtälje kommuns fritidshem har identifierat följande utvecklingsområden inför läsåret 2019-2020:
• Ett ökat samarbetet mellan förskola, fritidshem, förskoleklass och skolan
• Ett strukturerat långsiktigt ledarskap
• Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet på fritidshemmet med all personal

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Fritidshemmets kvalitetsredovisning 2019, 190911
Fritidshemmets kvalitetsredovisning 2019
Arbetsutskottets protokoll, 2019-09-23, § 67

Beslutet ska skickas till
Verksamhetschef grundskolan
Kvalitetsutvecklare
Rektorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

§115

Dnr BSN 2019-544

Tillsättning av skolchef i Norrtälje kommun, barn- och skolnämnden
Beslut
1. Verksamhetschefen för förskolan respektive verksamhetschefen för grundskolan (inklusive
fritidshemmet och grundsärskolan) utses att fullgöra uppgiften som skolchef enligt skollagen 2 kap.
8a §.
2. Befattningen ska benämnas skolchef för förskolan samt skolchef för grundskolan.

Sammanfattning av ärendet
Enligt en ny bestämmelse i skollagen från 1 januari 2019 ska varje skolhuvudman utse en skolchef
som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i
huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.
Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av
verksamheten. Kravet gäller för såväl offentliga som fristående huvudmän. Bestämmelsen gäller hela
skolväsendet och omfattar alla skolformer, från förskola till särskild utbildning för vuxna, och
fritidshemmet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande - Tillsättning av skolchef i Norrtälje kommun, 190912
Arbetsutskottets protokoll, 2019-09-23, § 68

Beslutet ska skickas till
Verksamhetschef
Rektor
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige för kännedom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 13 / 21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-10-07

Barn- och skolnämnden

§116

Dnr BSN 2019-436

Besvarande av E-förslag - Politiker borde praktisera på lågstadiet
Beslut
Barn- och skolnämnden avslår E-förslag om att politiker borde praktisera på lågstadiet, mellanstadiet,
högstadiet och fritidshemmet i Norrtälje kommun.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden har den 15 juli 2019 mottagit fyra e-förslag som har framförts på Norrtälje
kommuns hemsida norrtalje.se den 16 april 2019. Förslaget avseende praktik på lågstadiet har
mottagit 47 röster, förslaget angående praktik på mellanstadiet 33 röster, förslaget om praktik på
högstadiet 35 röster och förslaget om att förtroendevalda borde praktisera på fritidshemmet har
mottagit 35 röster. Denna mängd röster innebär därför att beslut har tagits att förslagen ska
behandlas i barn- och skolnämnden.
Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och skolnämnden att avslå förslaget med hänvisning till
att det är alltför kostsamt och organisatorisk komplicerat att administrera samt att politikers insyn i
verksamheten redan idag tillgodoses via barn- och skolnämndens kontaktpolitikerorganisation samt
kvalitetsdialoger.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande E-förslag- Politikerpraktik, 190912
Bilaga 1- E-förslag politikerpraktik
Arbetsutskottets protokoll, 2019-09-23, § 70

Beslutet ska skickas till
Förslagslämnaren
Kommunstyrelsekontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-10-07

Barn- och skolnämnden

§117

Dnr BSN 2019-466

Medgivande till offentliga sammanträden för barn- och skolnämnden
Beslut
Barn- och skolnämnden föreslår
1. Kommunfullmäktige besluta om medgivande till offentliga nämndsammanträden för barn-och
skolnämnden i enlighet med Kommunallag (2017:725) kap 6. § 25.
2. Barn- och skolnämnden uppdrar till barn- och utbildningskontoret att vid ett medgivande från
Kommunfullmäktige ta fram riktlinjer för de öppna sammanträdets utformning.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden har 2019-05-03 uppdragit till barn- och utbildningskontoret att utreda
möjligheten att öppna sina sammanträden för allmänheten.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande öppna sammanträden, 190909
Arbetsutskottets protokoll, 2019-09-23, § 71

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunikationsavdelningen
Kontaktcenter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-10-07

Barn- och skolnämnden

§118

Dnr BSN 2019-30

Anmälan av delegationsbeslut till Barn- och skolnämnden
Beslut
Barn- och skolnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för perioden 2019-08-31 –
2019-09-27

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 190831-190927

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-10-07

Barn- och skolnämnden

§119

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 augusti 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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-10-07

Barn- och skolnämnden

§120

Dnr BSN 2019-32

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

Beslutsunderlag
Meddelanden BSN 191007

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-10-07

Barn- och skolnämnden

§121

Rapporter från arbetsutskottet presidiet och ordförande
Beslut
Ordförande Robert Beronius (L) informerar om den prioriteringsordning som presidiet genomfört i
barn- och utbildningskontorets uppdragslista.
Robert Beronius (L) redogör för det pressmeddelande som kommunicerats angående avvecklingen
av Björkö-Arholma och Köpmanholms förskolor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-10-07

Barn- och skolnämnden

§122

Rapporter från politikerbesök på enheterna
Beslut
Margareta Lundgren (S) rapporterar från politikerbesök på Vega och Frötuna förskolor 2019-09-27
och 2019-10-04.
Christina Hamnö (V) rapporterar från politikerbesök på Solbacka förskola 2019-04-10.
Janet Gudmunds Burström (M) rapporterar från politikerbesök på Solbacka förskola 2019-10-04.
Margareta Sundström (S) rapporterar från politikerbesök på Körsbärets förskola 2019-10-04.
Sune Rehnberg (SD) rapporterar från politikerbesök på Herrängs förskola 2019-09-13.
Johan Österberg (ROOP) rapporterar från politikerbesök på Herrängs förskola 2019-09-13.
Lenneke Sundblom (S) rapporterar från politikerbesök från Parkens förskola 2019-09-27.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-10-07

Barn- och skolnämnden

§123

Dnr BSN 2019-84

Information från förvaltningen - A). Organisation. B). Ekonomi. C).
Statistik behörighet till gymnasiet
Beslut
Jenny Nordström tf Förvaltningsdirektör presenterar sig själv, Johan Kant ny grundskolechef och
Margita Jeminen ny förvaltningsekonom.
Tf ekonomichef Leif Lybeck redogör för det ekonomiska läget i barn- och skolnämndens
verksamheter.
Ulla Wredle kvalitetsutvecklare redogör för statistik avseende meritvärde och behörighet till
gymnasiet bland Norrtälje kommuns elever.

Beslutsunderlag
Protokoll BSNAU 190923
Ekonomisk rapport 2019-08 BoU
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