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Uppföljning av barn- och skolnämndens beslut
december 2019-maj 2020
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden godkänner uppföljningen av nämndens beslut under perioden december
2019-maj 2020.

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

Ärendet
Beskrivning
Barn- och skolnämnden beslutade 2013-12-16 § 115 att uppföljning av nämndens beslut ska lämnas
vid nämndens sammanträden i maj och december.
Uppföljningen avser beslut fattade av barn- och skolnämnden under perioden december 2019 – maj
2020. Uppföljningen avser även uppdrag från barn- och skolnämnden till barn- och utbildningskontoret,
och uppdrag från kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen till barn- och skolnämnden. Fasta
ärendepunkter som återkommer vid varje nämndsammanträde har inte tagits upp i denna redovisning.
Verkställda beslut













Godkännande av regler för placering i omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds barnomsorg på obekväm arbetstid. 2019-12-16
Riktlinjer för skolval och skolplacering i förskoleklass och grundskola. 2019-12-16
Riktlinjer för ordnings- och trivselregler i grundskolan. 2019-12-16
Antagande av tjänstegaranti för förskolan. 2019-12-16
Revidering av riktlinjer vid ansökan om ledigheter och/eller medgivande att fullgöra skolplikten
på annat sätt, på grund av längre utlandsvistelser – medflyttning av skolpeng. 2019-12-16
Riktlinjer för urval och placering i Roslagsskolans musikklasser. 2019-12-16
Verksamhetsplan 2020-2022 för barn- och skolnämnden. 2020-02-03.
Information angående ekonomisk månadsrapport per dec och preliminärt resultat 2019 för
Barn- och skolnämnden. 2020-02-03.
Information angående Redovisning av barn- och skolnämndens årsbudget 2020.
Antagande av riktlinjer för barn- och skolnämndens öppna sammanträden. 2020-02-03.
Yttrande över förslag till reviderad a-del för nämndernas reglementen. 2020-02-03.
Ansökan om godkännande som huvudman för fristående förskola, Gottröra natursförskola.
2020-02-03.
Årsredovisning 2019 för Barn- och skolnämnden. 2020-03-16.






















Ekonomisk månadsrapport för barn- och skolnämnden, februari 2020. 2020-03-16.
Uppföljning av internkontrollplan för barn- och skolnämnden 2019. 2020-03-16.
Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder 2020. 2020-03-16.
Organisation av undervisningen för elever i årskurs 4-6 vid Frötuna skola. 2020-03-16.
Revidering av beslut om avveckling av Tallbackens förskola. 2020-03-16.
Godkännande av hanteringsanvisningar för barn- och skolnämnden. 2020-03-16.
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser (EMI) läsåret 2018/2019. 202003-16.
Revidering av barn- och skolnämndens delegationsordning. 2020-03-16.
Medlyssning på distans. 2020-05-11.
Delårsrapport 1, 2020 för barn- och skolnämnden. 2020-05-11.
Uppföljning av Internkontrollplan för barn- och skolnämnden 2020. 2020-05-11.
Redovisning av Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan 2019. 2020-05-11.
Svar på föreläggande från Skolinspektionen gällande tillsyn av förskoleverksamheten i
Norrtälje kommun. 2020-05-11.
Svar på föreläggande från Skolinspektionen gällande tillsyn av förskoleklass- och
grundskoleverksamhet i Norrtälje kommun. 2020-05-11.
Svar på föreläggande från Skolinspektionen gällande tillsyn av grundsärskoleverksamheten i
Norrtälje kommun. 2020-05-11.
Svar på föreläggande från Skolinspektionen gällande tillsyn av fritidshemsverksamheten i
Norrtälje kommun. 2020-05-11.
Organisation av undervisningen för elever i årskurs 4-6 vid Frötuna skola, återremitterat 202003-16. 2020-05-11.
Inrättande av kommunal omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds.
Namngivning - Förskolan Linden. 2020-05-11.
Motion från Miljöpartiet gällande utvecklingsprogram för fritidshemmen. 2020-05-11.
Revidering av barn- och skolnämndens delegationsordning. 2020-05-11.

Kvarvarande beslut/uppdrag som ännu inte verkställts.
1. Uppdrag att utforma en stipendieorganisation, stipendiekategorier samt finansieringsmodell
för stipendierna, 2018-10-01.
2. Utreda F-9 Älmsta. 2016-06-20
3. Uppdrag att i samband med underlag till verksamhetsplan 2020-2022 ta fram en
lokalförsörjningsplan för barn- och skolnämndens verksamheter, 2019-02-04
4. Uppdrag att under 2019 ta fram ett nytt skolutvecklingsprogram för perioden 2020-2023,
2019-02-04.
5. Uppdrag att under 2019 ta fram en kompetensförsörjningsstrategi, 2019-02-04
6. Uppdrag att under 2019 ta fram ett kort- respektive långsiktigt program för hur skolan ska
arbeta kompensatoriskt för att höja skolresultaten, 2019-02-04.
7. Uppdrag att under 2019 ta fram en handlingsplan för identifikation och stöd för särskilt
begåvade elever, 2019-02-04.
8. Uppdrag att under 2019 ta fram en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i
skolan, 2019-02-04.
9. Upprätta förslag på hur kommunen skulle kunna mäta förädlingsvärde i syfte att förbättra
förutsättningar för uppföljning av kunskapsresultat och måluppfyllelse, samt att komma med
en rekommendation om detta skulle kunna vara tillämpligt att använda som ett mål i
kommande verksamhetsplan, 2019-05-03
10. Lämna förslag på långsiktiga och tydliga kriterier som skulle kunna tillämpas för när
förvaltningen ska initiera förslag till nedläggning av skolor, 2019-05-03
11. Upprätta förslag till ett förväntansdokument mellan skola, elever och föräldrar, 2019-05-03
12. Utreda hur ett aktivt skolval skulle kunna utformas samt utreda möjligheten och
förutsättningar för att införa ett gemensamt valsystem som är öppet för såväl kommunala som
fristående skolor, 2019-05-03
13. Utreda möjligheten att erbjuda lärarbostäder för att kunna öka kommunens attraktivitet som
arbetsgivare samt lämna en rekommendation om detta är lämpligt, 2019-05-03
14. Skapa förbättringsåtgärder utifrån undersökningen "våga Visa", framförallt inom trygghet,
trivsel och förtroende, med syfte att förbättra resultaten. Åtgärderna ska redovisas för
nämnden, 2019-05-03.
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15. Uppdrag att redovisa vilka åtgärder som krävs för att upprätthålla en kvalitativ och
ekonomiskt hållbar förskoleverksamhet som uppfyller läroplanens krav på Köpmanholm och
Björkö-Arholma förskola, 2019-11-18
16. Säkerställa att resurser fördelas efter elevernas förutsättningar och behov på såväl
huvudmanna- som skolenhetsnivå. 2020-02-03
17. Verka aktivt för att skolmåltider ska ha så låg miljöpåverkan som möjligt gällande transporter,
inköp av råvaror, tillagningsteknik och svinnhantering. 2020-02-03
18. Stärka valfriheten och införa ett aktivt skolval med förbättrade jämförelsemöjligheter. 202002-03.
19. NPF-säkra fler skolmiljöer med sikte att bli en NPF-säker skolkommun 2025. 2020-02-03.
20. Genomför en satsning på barns och unga psykiska hälsa. 2020-02-03
21. Genomför trygghetsanalys enligt modellen Trygg skola i fler skolor
22. Uppdrag åt barn- och utbildningskontoret att senast till barn- och skolnämndens
sammanträde i juni 2020 ta fram förslag till ny ersättningsmodell för barnomsorg på tid då
förskola och fritidshem inte erbjuds. 2020-02-03
23. Uppdrag att till barn- och skolnämndens sammanträde i juni redovisa förslag för en budget i
balans. 2020-05-11.
24. Uppdrag att ta fram en process för namngivning för lokaler och skolor inom barn- och
skolnämndens verksamheter. 2020-05-11.
Verkställda uppdrag från barn- och skolnämnden
1. 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.
2. Uppdrag att ta fram riktlinjer för de öppna sammanträdenas utformning, 2019-10-07.
3. Ta fram en handlingsplan mot och vid elevers frånvaro. 2020-02-03
4. Upprätta riktlinjer för ordning och reda i skolan med internationella Engelska skolan som
förebild. 2019-12-16
5. Uppdrag att avlämna rapport efter skolvalperiodens första genomförande. 2020-03-02.
6. Uppdrag att under 2019 ta fram en handlingsplan för att motverka våld eller hot om våld i
skolmiljö (däribland väpnat våld), 2019.

Lagkrav
Ej tillämpligt.
Koppling till gällande styrdokument
Ej tillämpligt.
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Ej tillämpligt.

Tidplaner
Ärendet behandlas i barn- och skolnämndens arbetsutskott 2020-06-01 och vid barn- och
skolnämndens sammanträde 2020-06-15

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Agneta Brus
Kanslichef
Barn- och utbildningskontoret

Beslut skickas till
Registrator.
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