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Justeringens plats och tid

Barn- och utbildningskontoret , 2019-11-20
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Sekreterare

§§125-149

Erik Lundin
Ordförande
Robert Beronius
Justerande
Margareta Lundgren
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-11-18

Barn- och skolnämnden

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

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-18

Datum då anslaget sätts upp

2019-11-21

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Datum för anslags nedtagande

2019-12-13

Underskrift
Erik Lundin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

Ärendelista
§125

Val av justerare och tid för justering

§126

Ändringar i föredragningslistan

§127

Ekonomisk månadsrapport för Barn- och skolnämnden, oktober 2019

§128

Avveckling av Björkö-Arholma förskola, återremitterat 2019-09-23

§129

Avveckling av Köpmanholms förskola, återremitterat 2019-09-23

§130

Regler för placering i pedagogisk omsorg

§131

Regler för placering i fritidshem

§132

Uppföljning av tillsyn av de fristående förskolorna 2019

§133

Uppföljning av tillsyn av fristående pedagogisk omsorg 2019

§134

Plan för tillsyn i de fristående förskolorna 2020

§135

Plan för tillsyn i fristående pedagogisk omsorg 2020

§136

Revidering av riktlinjer vid ansökan om ledigheter och/eller medgivande
att fullgöra skolplikten på annat sätt, på grund av längre utlandsvistelser
– medflyttning av skolpeng
Utvärdering av elevhälsans centralisering. BSN

§137
§138
§139
§140
§141
§142

Delegering av redovisning från huvudman gällande föreläggande från
Skolinspektionen på Edsbro skola
Svar på föreläggande från Skolinspektionen gällande tillsyn av
Lommarskolan
Svar på föreläggande från Skolinspektionen gällande tillsyn av Elmsta
skola
Sammanträdestider för Barn- och skolnämnden 2020

§143

Beslut om entledigande och utnämnande av dataskyddsombud för barnoch skolnämnden
Val av ny ledamot till barn- och skolnämndens arbetsutskott 2019-2020

§144

Anmälan av delegationsbeslut till Barn- och skolnämnden

§145

Redovisning av inkomna klagomål och anmälningsärenden

§146

Meddelanden till barn- och skolnämnden

§147

Rapporter från arbetsutskottet presidiet och ordförande

§148

Rapporter från politikerbesök på enheterna

§149

Information från förvaltningen - A). Organisation. B). Ekonomi. C).
Resultat årskurs 6.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

§125

Val av justerare och tid för justering
Beslut
1. Margareta Lundgren utsågs att justera dagens protokoll.
2. Protokollet justeras 2019-11-20

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

§126

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
Barn- och skolnämnden fastställer föredragningslistan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

§127

Dnr BSN 2019-253

Ekonomisk månadsrapport för Barn- och skolnämnden, oktober 2019
Beslut
Barn och Skolnämnden godkänner månadsrapporten för oktober månad 2019 och överlämnar den till
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Barn och Skolnämnden ska upprätta månadsrapport per oktober 2019 i enlighet med fastställda
tidplaner, mallar och strukturer enligt kommunens styrmodell. I ärendet ska ekonomiskt resultat för
prognos 5 presenteras. Prognos 5 baserar sig på september månads utfall.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Månadsrapport BSN okt 2019, 191112
Månadsrapport BSN, okt 2019
Arbetsutskottets protokoll. 2019-11-04, §75

Beslutet ska skickas till
Ekonomiavdelningen på Kommunstyrelsekontoret
Kommunstyrelsen
Registrator

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnden

§128

Dnr BSN 2019-552

Avveckling av Björkö-Arholma förskola, återremitterat 2019-09-23
Beslut
1. Barn- och skolnämnden beslutar att inte avveckla verksamheten på Björkö-Arholma förskola.
2. Barn- och skolnämnden uppdrar till barn- och utbildningskontoret att redovisa vilka åtgärder
som krävs för att upprätthålla en kvalitativ och ekonomiskt hållbar förskoleverksamhet som
uppfyller läroplanens krav på Björkö-Arholma förskola.

Reservationer & protokollsanteckningar
Christina Hamnö (V) inkommer med en protokollsanteckning som redovisas sist i denna paragraf.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningskontoret gavs i samband med fastställande av verksamhetsplan för Barn- och
skolnämnden 2017-2019 § 97 i uppdrag att utreda förskoleverksamheterna på Björkö-Arholma.
Denna utredning visar att barnantalet med tillhörande tillväxtprognos idag utgör ett för litet
barnunderlag för att bedriva förskoleverksamhet, barnantalet har även minskat över tid.
Barn- skolnämndens arbetsutskott behandlade ärendet 2019-09-23 där det återremitterades för
vidare beredning.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Avveckling av Björkö-Arholma Fsk , återremiss 190923, 2019-10-28
Arbetsutskottets protokoll, 2019-11-04, § 77

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Margareta Lundgren (S) yrkar att barn- och skolnämnden uppdrar till barn- och utbildningskontoret
att redovisa vilka åtgärder som krävs för att upprätthålla en kvalitativ och ekonomiskt hållbar
förskoleverksamhet som uppfyller läroplanens krav på Björkö-Arholma förskola.
Christina Hamnö (V) yrkar bifall på arbetsutskottets förslag
Johan Österberg (ROOP) yrkar bifall på Socialdemokraternas tilläggsyrkande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 7 / 30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-11-18

Barn- och skolnämnden

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.

Protokollsanteckning inkommen via Christina Hamnö (V)
Det är, som Vänsterpartiet ser det, omöjligt att, trots alla goda argument i tjänsteutlåtandet, ställa sig
bakom förslaget att avveckla Björkö-Arholma förskola. Skälet till detta är landsbygdspolitiskt. Ur ett
helhetsperspektiv på hela kommunens utveckling är det nödvändigt att värna om de verksamheter
som nu finns på landsbygden. Av respekt för Barn- och utbildningskontorets ambitioner och
ansträngningar att fullgöra sitt uppdrag i enlighet med skollagen, läroplanen och uppsatta
budgetramar saknar jag dock att alliansstyret i underlaget till ärendet inte skrivit en grundlig
motivering och konsekvensbeskrivning till sitt ställningstagande att behålla Björkö-Arholma förskola.
Att gå emot Barn- och utbildningskontorets förslag får ekonomiska konsekvenser för
förskoleverksamheten i stort och det är då på sin plats att redovisa hur man tänkt sig finansieringen.
Resultatet av det uppdrag som Barn- och skolnämnden lämnade till Barn- och utbildningskontoret
den 23 september 2019 är inte redovisat i underlaget. Uppdraget var att komplettera
tjänsteutlåtandet under ”barnkonsekvensanalys” med uppgifter om potentiell reslängd för varje
specifikt barn vid en nedläggning av Björkö-Arholma förskola.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Verksamhetschef förskolan
Rektor Björkö-Arholma förskola

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§129

Dnr BSN 2019-551

Avveckling av Köpmanholms förskola, återremitterat 2019-09-23
Beslut
1. Barn- och skolnämnden beslutar att inte avveckla verksamheten på Köpmanholm förskola.
2. Barn- och skolnämnden uppdrar till barn- och utbildningskontoret att redovisa vilka åtgärder
som krävs för att upprätthålla en kvalitativ och ekonomiskt hållbar förskoleverksamhet som
uppfyller läroplanens krav på Köpmanholm förskola.

Reservationer & protokollsanteckningar
Christina Hamnö (V) inkommer med en protokollsanteckning som redovisas sist i denna paragraf.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningskontoret gavs i samband med fastställande av verksamhetsplan för Barn- och
skolnämnden 2017-2019 § 97 i uppdrag att utreda förskoleverksamheterna på Björkö-Arholma.
Denna utredning visar att barnantalet med tillhörande tillväxtprognos idag utgör ett för litet
barnunderlag för att bedriva förskoleverksamhet, barnantalet har även minskat över tid. Detta visade
sig även gälla Köpmanholm förskola.
Barn- skolnämndens arbetsutskott behandlade ärendet 2019-09-23 där det återremitterades för
vidare beredning.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande - Avveckling Köpmanholms förskola, återremiss 190923, 2019-10-28
Arbetsutskottets protokoll, 2019-11-04, § 77

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Margareta Lundgren (S) yrkar att barn- och skolnämnden uppdrar till barn- och utbildningskontoret
att redovisa vilka åtgärder som krävs för att upprätthålla en kvalitativ och ekonomiskt hållbar
förskoleverksamhet som uppfyller läroplanens krav på Köpmanholms förskola.
Christina Hamnö (V) yrkar bifall på arbetsutskottets förslag
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Johan Österberg (ROOP) yrkar bifall på Socialdemokraternas tilläggsyrkande

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.

Protokollsanteckning inkommen via Christina Hamnö (V)
Det är, som Vänsterpartiet ser det, omöjligt att, trots alla goda argument i tjänsteutlåtandet, ställa sig
bakom förslaget att avveckla Köpmanholms förskola. Skälet till detta är landsbygdspolitiskt. Ur ett
helhetsperspektiv på hela kommunens utveckling är det nödvändigt att värna om de verksamheter
som nu finns på landsbygden. Av respekt för Barn- och utbildningskontorets ambitioner och
ansträngningar att fullgöra sitt uppdrag i enlighet med skollagen, läroplanen och uppsatta
budgetramar saknar jag dock att alliansstyret i underlaget till ärendet inte skrivit en grundlig
motivering och konsekvensbeskrivning till sitt ställningstagande att behålla Köpmanholms förskola.
Att gå emot Barn- och utbildningskontorets förslag får ekonomiska konsekvenser för
förskoleverksamheten i stort och det är då på sin plats att redovisa hur man tänkt sig finansieringen.
Resultatet av det uppdrag som Barn- och skolnämnden lämnade till Barn- och utbildningskontoret
den 23 september 2019 är inte redovisat i underlaget. Uppdraget var att komplettera
tjänsteutlåtandet under ”barnkonsekvensanalys” med uppgifter om potentiell reslängd för varje
specifikt barn samt att utreda och beskriva konsekvenserna för Köpmanholms skola vid en eventuell
avveckling av Köpmanholms förskola.

Beslutet ska skickas till
Verksamhetschef
Rektor Köpmanholms förskola

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§130

Dnr BSN 2019-640

Regler för placering i pedagogisk omsorg
Beslut
1. Barn- och skolnämnden godkänner barn- och utbildningskontorets förslag till regler förplacering i
pedagogisk omsorg.
2. Reglerna ersätter tidigare regeldokument beslutat av barn- och skolnämnden 2012-12-17 med
senare revideringar.
3. De nya reglerna gäller omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningskontoret har tidigare beslutat om ett gemensamt regeldokument innehållande
regler för placering i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.
För att förtydliga och underlätta för vårdnadshavare och utförare av ovanstående verksamheter har
barn- och utbildningskontoret reviderat och upprättat separata regelverk för placering för de olika
verksamhetsformerna.
De revideringar som gjorts i reglerna för placering i pedagogisk omsorg är uteslutande av
redaktionell karaktär för att förtydliga redan befintliga regler och/eller för att innehållet ska
överensstämma med regler för placering i förskola och fritidshem.

Beslutsunderlag
Tjut Regler för placering pedagogisk omsorg
Arbetsutskottets protokoll, 2019-11-04 §78

Beslutet ska skickas till
Utförare av pedagogisk omsorg
Skolinspektör
Verksamhetschef för förskolan
Barn- och elevadministrationen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§131

Dnr BSN 2019-642

Regler för placering i fritidshem
Beslut
1. Barn- och skolnämnden godkänner barn- och utbildningskontorets förslag till regler för placering i
fritidshem.
2. Reglerna ersätter tidigare regeldokument beslutat av barn- och skolnämnden 2012-12-17 med
senare revideringar.
3. De nya reglerna gäller omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningskontoret har tidigare beslutat om ett gemensamt regeldokument innehållande
regler för placering i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.
För att förtydliga och underlätta för vårdnadshavare och utförare av ovanstående verksamheter har
barn- och utbildningskontoret reviderat och upprättat separata regelverk för placering för de olika
verksamhetsformerna.
De revideringar som gjorts i reglerna för placering i fritidshem är uteslutande av redaktionell karaktär
för att förtydliga redan befintliga regler och/eller för att innehållet ska överensstämma med regler för
placering i förskola och pedagogisk omsorg.

Beslutsunderlag
Tjut regler för placering fritidshem
Arbetsutskottets protokoll, 2019-11-04 §79

Beslutet ska skickas till
Rektorer för kommunala och fristående fritidshem
Skolinspektör
Verksamhetschef grundskolan
Barn- och elevadministrationen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§132

Dnr BSN 2019-643

Uppföljning av tillsyn av de fristående förskolorna 2019
Beslut
Barn- och skolnämnden godkänner tillsynsrapporten från 2019 års tillsyn av de fristående förskolorna
i Norrtälje kommun.

Sammanfattning av ärendet
Under 2019 har regelbunden tillsyn utförts på 4 fristående förskolor i kommunen. En förskola till är
planerad att granskas under 2019
Granskning har belyst ett utvecklingsbehov i flertalet förskolor. Granskningen har inriktat sig på
trygghet och omsorg, jämställdhet, språkutveckling och undervisning.
Framförallt är det i undervisningen som granskningen visar har brister.
Alla granskade förskolor erbjuder barnen trygghet och omsorg. Barnen blir till största delen
respektfullt bemötta av personalen och bekräftade som individer
Alla granskade förskolor har ett aktivt arbete med barnens språkutveckling inom svenska språket.
Inom området jämställdhet har de granskade förskolorna arbetat aktivt och det märks vid
granskningen. Skolinspektören bedömer att alla förskolor bedriver undervisning i viss utsträckning
men att det behöver tydliggöras mål och syfte med undervisningen i naturvetenskap, matematik och
teknik. På en förskola märktes det tydligt att de arbetat med språkutveckling och siffror då barnen
ofta räknade antal och läste ord som de satt upp väggen. Vid återbesöket av tillsynen har de
granskade förskolorna utarbetat en tydligare plan för undervisning med mål och syfte.

Beslutsunderlag
Tjut Tillsynsrapport fristående förskolor 2019, 2019-10-22
Tillsynsrapport fristående förskolor 2019
Arbetsutskottets protokoll, 2019-11-04 §80

Beslutet ska skickas till
Skolinspektör
Registrator

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§133

Dnr BSN 2019-644

Uppföljning av tillsyn av fristående pedagogisk omsorg 2019
Beslut
Barn- och skolnämnden godkänner rapporten från 2019 års tillsyn av fristående pedagogisk omsorg i
Norrtälje kommun.

Sammanfattning av ärendet
Under 2019 har regelbunden tillsyn genomförts av två verksamheter inom pedagogisk omsorg 2019.
Tre pedagogisk omsorg har haft besök av Norrtälje kommuns skolinspektör. De granskade och
besökta familjedaghemmen har en god omsorg och trygghet för barnen.
Barnen får möjlighet att utveckla sina språkliga kompentenser på olika sätt. Personalen i
verksamheterna uppmuntrar och stödjer barnen att ta ansvar för sina handlingar i vardagssituationer.
Tillsynen bekräftar att barnen behandlar varandra med respekt vilket också syns i relationerna mellan
barn och personal. Verksamheterna erbjuder en varierad och miljö med många olika aktiviteter för
barnen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Tillsynsrapport pedagogisk omsorg 2019, 2019-10-22
Tillsynsrapport pedagogisk omsorg 2019
Arbetsutskottets protokoll, 2019-11-04 §81

Beslutet ska skickas till
Registrator
Skolinspektör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§134

Dnr BSN 2019-645

Plan för tillsyn i de fristående förskolorna 2020
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar:
1. Tillsynen av de fristående förskolorna ska under 2020 utföras som en fördjupad regelbunden
tillsyn enligt tidigare beslut.
2. Nio förskolor ska granskas.
3.Tillsynen ska inkludera:
a. Rektors ledning
b. Förskolans pedagogiska uppdrag
c. Förskolans arbete med jämställdhet
d. Förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling
e. Granskning av huvudmannens lämplighet enligt ny lagstiftning som träder i kraftden 1 januari
2019.
4. Resultatet av genomförd tillsyn ska redovisas för barn- och skolnämnden under november–
december 2020.

Sammanfattning av ärendet
En kommun har enligt Skollagen (2010:800) 26 kap, 4 § tillsyn över de fristående förskolor vars
huvudman kommunen godkänt enligt 2 kap 7§. Tillsynen under 2020 syftar till att ge Barn-och
utbildningskontoret en nulägesanalys om de fristående förskolornas kvalitet och måluppfyllelse.
Tillsynen kommer under 2020 att ske på nio fristående förskolor. I huvudsak kommer tillsynen att
inkludera rektorns ledning, undervisning, jämställdhetsarbetet, trygghet och omsorg samt arbetet
med flerspråkiga barns språkutveckling enligt den plan som bestämdes av barn-och skolnämnden.

Beslutsunderlag
Tillsynsplan för fristående förskolor 2020, 2019-10-24
Arbetsutskottets protokoll, 2019-11-04 §82

Beslutet ska skickas till
Fristående förskolor
Skolinspektör
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§135

Dnr BSN 2019-646

Plan för tillsyn i fristående pedagogisk omsorg 2020
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
1. Tillsynen i fristående pedagogisk omsorg ska under 2020 utföras som en fördjupad regelbunden
tillsyn.
2. En huvudman för familjedaghem och en nattomsorg ska granskas.
3. De övergripande frågeställningarna som tillsynen ska fokusera på är:
a. På vilket sätt utformas verksamheten så att den främjar och stimulerar barnenslärande?
b. Främjar och stimulerar verksamheten barnens allsidiga kontakter och socialagemenskap?
c. Hur utvärderas och följs verksamheten upp för att garantera en god omsorg?
4. Resultatet av genomförd tillsyn ska redovisas för Barn- och skolnämnden under november –
december 2020.

Sammanfattning av ärendet
En kommun har enligt Skollagen (2010:800) 26 kap 4 § tillsyn över fristående pedagogisk omsorg
vars huvudman kommunen beviljat rätt till bidrag enligt 25 kap 10§.
Tillsynen under 2020 syftar till att ge Barn-och utbildningskontoret information om den fristående
pedagogiska omsorgens kvalitet och måluppfyllelse.
Tillsynen under 2020 kommer att ske i ett familjedaghem och en nattomsorg. I huvudsak kommer
tillsynen att fokusera på verksamhetens förmåga att stimulera och främja barns lärande, allsidiga
kontakter och sociala gemenskap. Tillsynen kommer också att innefatta verksamhetens systematiska
kvalitetsarbete.

Beslutsunderlag
Tillsynsplan pedagogisk omsorg 2020
Arbetsutskottets protokoll, 2019-11-04 §83

Beslutet ska skickas till
Registrator
Fristående Pedagogisk omsorg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-11-18

Barn- och skolnämnden

§136

Dnr BSN 2019-662

Revidering av riktlinjer vid ansökan om ledigheter och/eller medgivande
att fullgöra skolplikten på annat sätt, på grund av längre utlandsvistelser
– medflyttning av skolpeng
Beslut
1. Medflyttning av skolpeng vid skolgång utomlands medges inte vid skolgång utomlands från och
med 1 januari 2020 om inte särskilda skäl föreligger såsom exempelvis säkerhets- eller
hälsoaspekter.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningskontoret har lämnat förslag till revidering av riktlinjer vid ansökan om ledigheter
och/eller medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt, p.g.a. längre utlandsvistelser. Ärendet
innefattar i huvudsak revidering av möjligheten till medflyttning av skolpeng vid skolgång utomlands.

Beslutsunderlag
Tjut medflyttning av skolpeng 191028
Bilaga 1 - nuvarande riktlinjer medflyttning av peng
Arbetsutskottets protokoll, 2019-11-04 §84

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Marita Jeansson (S) yrkar att följande lydelse tilläggs i slutet av beslutssats ett
"om inte särskilda skäl föreligger såsom exempelvis säkerhets- eller hälsoaspekter".
Beslutsgång
Ordförande Robert Beronius frågar barn- och skolnämnden om de kan besluta enligt arbetsutskottets
förslag med Martia Jeanssons (S) tilläggsyrkande och får svaret ja

Beslutet ska skickas till
Författningssamlingen
Verksamhetschef för grundskolan
Rektorer för förskoleklass, grundskola och grundsärskola
Barn- och elevadministrationen
Skolinspektör
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-11-18

Barn- och skolnämnden

§137

Dnr BSN 2019-649

Utvärdering av elevhälsans centralisering. BSN
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar att godkänna utvärderingen av elevhälsans centralisering.

Sammanfattning av ärendet
Centraliseringen av elevhälsan har genomförts med start januari 2018. Under hösten 2019 har en
utvärdering skett genom enkäter och intervjuer. Ärendet innehåller utvärderingen som gjorts.
Resultatet visar att man övervägande är positiv till centraliseringen men att det finns både fördelar
och utmaningar som behöver hanteras.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Utvärdering av centraliserad elevhälsa, BSN, 2019-10-23
Utvärdering av centraliserad elevhälsa
Arbetsutskottets protokoll, 2019-11-04 §78

Beslutet ska skickas till
Förvaltningsdirektör barn- och utbildningsförvaltningen
Verksamhetschef centrala barn-och elevhälsan
Verksamhetschef grundskolan
Verksamhetschef förskolan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-11-18

Barn- och skolnämnden

§138

Dnr BSN 2019-405

Delegering av redovisning från huvudman gällande föreläggande från
Skolinspektionen på Edsbro skola
Beslut
Barn-och skolnämnden delegerar huvudmannens svar angående Skolinspektionens föreläggande av
Edsbro skola till Barn-och skolnämndens ordförande.

Sammanfattning av ärendet
Under våren 2019 genomförde Skolinspektionen en regelbunden tillsyn av Edsbro skola.
Skolinspektionen beslutade därefter att förelägga Norrtälje kommun för de brister som
uppmärksammandes vid tillsynen.
Skolinspektionen har gett Edsbro skola tid till den 10 januari 2020 för att kunna utreda och planera
för de åtgärder som Skolinspektionen kräver enligt föreläggandet. Barn-och skolnämndens sista
sammanträde är den 18 november 2019. Av den anledningen behöver beslutet angående Norrtälje
kommuns redovisning av Edsbro skolas åtgärder delegeras till Barn-och skolnämndens ordförande.

Beslutsunderlag
Delegering redovisning av föreläggande från Skolinspektionen på Edsbro skola, 2019-10-22
Bilaga1 - Beslut Gr Prio Oh Edsbro skola
Arbetsutskottets protokoll, 2019-11-04 §86

Beslutet ska skickas till
Skolchef grundskolan
Kvalitetsansvarig BoU
Rektor för Edsbro skola

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-11-18

Barn- och skolnämnden

§139

Dnr BSN 2019-35

Svar på föreläggande från Skolinspektionen gällande tillsyn av
Lommarskolan
Beslut
Barn- och skolnämnden besvarar Skolinspektionen enligt barn- och utbildningskontorets
tjänsteutlåtande 2019-10-27.

Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen har i beslut daterat den 5 juni 2019 förelagt Norrtälje kommun att senast den 4
december 2019 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister på Lommarskolan och senast samma
dag skriftligen redovisa dessa för Skolinspektionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande svar på Skolinspektionens föreläggande Lommarskolan, 2019-10-27
Bilaga 1 - Beslut Gr Prio Oh Lommarskolan
Arbetsutskottets protokoll, 2019-11-04 §87

Beslutet ska skickas till
Skolinspektionen
Rektor Lommarskolan
Verksamhetschef grundskolan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-11-18

Barn- och skolnämnden

§140

Dnr BSN 2019-36

Svar på föreläggande från Skolinspektionen gällande tillsyn av Elmsta
skola
Beslut
Barn- och skolnämnden besvarar Skolinspektionen enligt barn- och utbildningskontorets
tjänsteutlåtande 2019-10-27.

Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen har i beslut daterat den 7 maj 2019 förelagt Norrtälje kommun att senast den 4
december 2019 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister på Elmsta skola och senast samma
dag skriftligen redovisa dessa för Skolinspektionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande svar på Skolinspektionens föreläggande Elmsta skola
Bilaga 1 - Beslut Gr Prio Oh Elmsta skola 2019-05-07
Arbetsutskottets protokoll, 2019-11-04 §88

Beslutet ska skickas till
Skolinspektionen
Rektor Elmsta skola
Verksamhetschef grundskolan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-11-18

Barn- och skolnämnden

§141

Dnr BSN 2019-647

Sammanträdestider för Barn- och skolnämnden 2020
Beslut
Barn- och skolnämnden fastställer följande sammanträdestider för 2020

Arbetsutskott (kl. 14-16)

Losam

20 januari
2 mars
27 april
25 maj
24 augusti
28 september
23 november

23 januari
5 mars
30 april
28 maj
27 augusti
1 oktober
26 november

Barn- och skolnämnd (kl 1516.30)
3 februari
16 mars
11 maj
15 juni
7 september
12 oktober
7 december

Förvaltarmöte: 15 juni och 7 december

Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden ska fastställa sammanträdesdagar för 2020 för nämnd samt arbetsutskott.

Beslutsunderlag
Sammanträdestider BSN 2020
Arbetsutskottets protokoll, 2019-11-04, §89

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsekontorets kansli
Kommunikationsavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-11-18

Barn- och skolnämnden

§142

Dnr BSN 2019-648

Beslut om entledigande och utnämnande av dataskyddsombud för barnoch skolnämnden
Beslut
1. Barn- och skolnämnden entledigar Madeleine Rietschel såsom dataskyddsombud medomedelbar
verkan.
2. Barn- och skolnämnden beslutar att utnämna Rasmus Lindholm till dataskyddsombud förBarn- och
skolnämnden med omedelbar verkan.

Anmälan om jäv
Conny Andersson (S) anmäler jäv och lämnar rummet

Sammanfattning av ärendet
Genom ikraftträdandet av EU:s dataskyddsförordning uppkom enligt artikel 37 en skyldighet för
kommunala organ, bolag och förbund med personuppgiftsansvar att utnämna dataskyddsombud. I
egenskap av personuppgiftsansvarig ska kommunstyrelsen utse ett dataskyddsombud med uppdrag
att ge råd, bevaka att reglerna i dataskyddsförordningen följs, och fungera som kontaktperson
gentemot bland annat Datainspektionen.

Beslutsunderlag
Utnämnande av dataskyddsombud, BSN, 2019-10-23
Arbetsutskottets protokoll, 2019-11-04 §90

Beslutet ska skickas till
Frånträdande och tillträdande dataskyddsombud Kommunstyrelsen Registrator

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-11-18

Barn- och skolnämnden

§143

Dnr BSN 2019-115

Val av ny ledamot till barn- och skolnämndens arbetsutskott 2019-2020
Beslut
Barn- och skolnämnden väljer Martin André som personlig ersättare till Christina Frisk (L) i barn- och
skolnämndens arbetsutskott

Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden ska välja en ny ledamot och ersättare i barn- och skolnämndens
arbetsutskott efter att Martin Tengqvist 2019-10-07 har avsagt sig uppdraget som ersättare.

Beslutet ska skickas till
De valda
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-11-18

Barn- och skolnämnden

§144

Dnr BSN 2019-30

Anmälan av delegationsbeslut till Barn- och skolnämnden
Beslut
Barn- och skolnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för perioden 2019-09-27 –
2019-11-08

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 190927-191108

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-11-18

Barn- och skolnämnden

§145

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 september och oktober 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, 2019-11-06

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-11-18

Barn- och skolnämnden

§146

Dnr BSN 2019-32

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

Beslutsunderlag
Meddelanden BSN, 2019-11-11

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-11-18

Barn- och skolnämnden

§147

Rapporter från arbetsutskottet presidiet och ordförande
Beslut
Inga rapporter föreligger

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-11-18

Barn- och skolnämnden

§148

Rapporter från politikerbesök på enheterna
Beslut
Tina Sandberg (SD) rapporterar från politikerbesök på Slåttergubbens förskola 2019-09-06 och
Blåklintens förskola, 2019-10-18.
Margit Hedin Livstedt (S) och Martin André (L) rapporterar från politikerbesök på Palettens förskola
2019-10-11.
Camilla Modenius (M) och Conny Andersson (S) rapporterar från politikerbesök på Bålbrostugans
förskola 2019-10-25.
Andreas Hagstedt (MP) rapporterar från politikerbesök på Edsbro förskola 2019-10-18.
Lars Dahlquist Öhlén (V) rapporterar från politikerbesök på Elmsta förskola 2019-10-11.
Lenneke Sundblom (S) rapporterar från politikerbesök på Närtuna förskola 2019-10-11.
Anton Spåre (S) och Lilja Olander (C) rapporterar från politikerbesök på Skebo förskola 2019-10-11.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-11-18

Barn- och skolnämnden

§149

Dnr BSN 2019-84

Information från förvaltningen
Beslut
Följande rapporter lämnas
Förvaltningsdirektör Jenny Nordström informerar om en extra barn- och skolnämnd som kommer att
hållas 2019-12-16 kl 14.30 med tillhörande arbetsutskott 2019-12-02.
Jenny Nordström redogör även för pågående projekt med att gå igenom och bearbeta barn- och
utbildningskontorets aktivitetslista samt kommande anställningar i organisationen.
Kvalitetsutvecklare Ulla Wredle redogör för resultaten i årskurs sex

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 30 / 30

