Tjänsteutlåtande
2019-11-21
Ärendenummer/diarienummer: BSN 2019-336

Barn- och skolnämnden
Handläggare
Titel:

Erik Lundin
Nämndsekreterare

E-post:

Erik.lundin@norrtalje.se

Till: Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Uppföljning av barn- och skolnämndens beslut
maj 2019-november 2019

Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden godkänner uppföljningen av nämndens beslut under perioden maj 2019november 2019.

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

Bakgrund
Barn- och skolnämnden beslutade 2013-12-16 § 115 att uppföljning av nämndens beslut ska lämnas
vid nämndens sammanträden i maj och december.

Koppling till gällande styrdokument
Ej tillämpligt

Lagkrav
Ej tillämpligt

Samberedning
Ärendet har beretts på barn- och utbildningskontoret

Beskrivning av ärendet
Uppföljningen avser beslut fattade av barn- och skolnämnden under perioden maj 2019 – november
2019. Uppföljningen avser även uppdrag från barn- och skolnämnden till barn- och utbildningskontoret,
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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
 Delårsrapport 1, 2019 för barn- och skolnämnden, återremitterad 2019-05-03, 2019-05-27.
 Regler för placering i förskola och fritidshem, 2019-05-27.
 Riktlinjer för systematisk kvalitetsarbete, 2019-05-27.
 Redovisning av statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan 2018, 2019-05-27.
 Införande av resursklasser, 2019-05-27.
 Remissvar – Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 219:4), 2019-0527.
 Ansökan om övertagande – Förskolan Tallbacken Hallstavik, 2019-05-27.
 Besvarande av E-förslag - -Allergianpassad skola och förskola, 2019-05-27.
 Ansökan om godkännande för Kunskapsförskolan AB att starta fristående förskola i Norrtälje
kommun, 2019-05-27.
 Redovisning av utredningsuppdrag – F-9 skola i Älmsta, 2019-05-27.
 Uppföljning av Barn- och skolnämndens beslut okt 2018- maj 2019, 2019-05-27.
 Ekonomisk månadsrapport för Barn- och skolnämnden, maj 2019, 2019-06-17.
 Ändringar av statsbidrag för en likvärdig skola 2019, 2019-06-17.
 Avtal med Kulturskolan i Rimbo Ekonomisk förening – förlängning av avtal, 2019-06-17.
 Nattomsorg i Norrtälje tätort, återremitterad, 2019-06-17.
 Internkontrollplan för barn- och skolnämnden 2020, 2019-09-02.
 Yttrande över investeringsförslag – Bålbroskolan, 2019-09-02.
 Yttrande över investeringsförslag – Hallsta förskola, 2019-09-02.
 Överlämning av musik- och kulturskolan från barn- och skolnämnden till kultur- och
fritidsnämnden.
 Reviderat reglemente för Barn- och skolnämnden, 2019-09-02.
 Ansökan om godkännande för Förskolan Småfolket AB att överta och bedriva fristående
förskola i Norrtälje kommun, 2019-09-02.
 Ansökan om godkännande för Kunskapsförskolan att starta fristående förskola i Norrtälje
kommun, 2019-09-02.
 Delårsrapport 2, 2019 för barn- och skolnämnden, 2019-10-07.
 Uppföljning av Internkontrollplan för barn- och skolnämnden 2019, 2019-10-07.
 Riktlinjer för centrala barn- och elevhälsan, BSN, 2019-10-07.
 Förskolans kvalitetsredovisning läsåret 2018-19, 2019-10-07.
 Grundskolans kvalitetsredovisning läsåret 2018-19, 2019-10-07.
 Grundsärskolans kvalitetsredovisning läsåret 2018-19, 2019-10-07.
 Fritidshemmets kvalitetsredovisning läsåret 2018-19, 2019-10-07.
 Tillsättning av skolchef i Norrtälje kommun, barn- och skolnämnden, 2019-10-07.
 Besvarande av E-förslag – Politiker borde praktisera på lågstadiet, 2019-10-07.
 Medgivande till offentliga sammanträden för barn- och skolnämnden, 2019-10-07.
 Ekonomisk månadsrapport för Barn- och skolnämnden, oktober 2019. 2019-11-18.
 Avveckling av Björkö-Arholma förskola, återremitterat 2019-09-23, 2019-11-18.
 Avveckling av Köpmanholms förskola, återremitterat 2019-09-23, 2019-11-18.
 Regler för placering i pedagogisk omsorg, 2019-11-18.
 Regler för placering i fritidshem, 2019-11-18.
 Uppföljning av tillsyn av de fristående förskolorna 2019, 2019-11-18.
 Uppföljning av tillsyn av fristående pedagogisk omsorg 2019, 2019-11-18.
 Plan för tillsyn i de fristående förskolorna 2020, 2019-11-18.
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Plan för tillsyn i fristående pedagogisk omsorg, 2019-11-18.
Revidering av riktlinjer vid ansökan om ledigheter och/eller medgivande att fullgöra skolplikten
på annat sätt, på grund av längre utlandsvistelser – medflyttning av skolpeng, 2019-11-18.
Utvärdering av elevhälsans centralisering. BSN, 2019-11-18
Delegering av redovisning från huvudman gällande föreläggande från Skolinspektionen på
Edsbro skola, 2019-11-18
Svar på föreläggande från Skolinspektionen gällande tillsyn av Lommarskolan, 2019-11-18
Svar på föreläggande från Skolinspektionen gällande tillsyn av Elmsta skola, 2019-11-18
Sammanträdestider för Barn- och skolnämnden 2020, 2019-11-18
Beslut om entledigande och utnämnande av dataskyddsombud för barn- och skolnämnden,
2019-11-18.

Kvarvarande verkställda 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 att motverka våld eller hot om våld i skolmiljö (däribland
väpnat våld, 2019-02-04.
8. Uppdrag att under 2019 ta fram en handlingsplan för identifikation och stöd för särskilt begåvade elever, 201902-04.
9. Uppdrag att under 2019 ta fram en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan, 2019-02-04.
10. 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
11. Lämna förslag på långsiktiga och tydliga kriterier som skulle kunna tillämpas för när förvaltningen ska initiera
förslag till nedläggning av skolor, 2019-05-03
12. Upprätta förslag till ett förväntansdokument mellan skola, elever och föräldrar, 2019-05-03
13. 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
14. Utreda möjligheten att erbjuda lärarbostäder för att kunna öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare samt
lämna en rekommendation om detta är lämpligt, 2019-05-03
15. 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.
16. 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.
17. Uppdrag att ta fram riktlinjer för de öppna sammanträdenas utformning, 2019-10-07
18. 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
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Verkställda uppdrag från barn- och skolnämnden
1. Uppdrag att utreda förskoleverksamheten vid Björkö-Arholma förskola. 2019-11-19
2. Uppdrag att senast till barn- och skolnämndens sammanträde i maj 2019 i samverkan med
Kultur- och fritidsförvaltningen ta fram förslag till överföring av den frivilliga kultur- och
musikskoleverksamheten till Kultur- och fritidsnämnden från 2020, 2019-09-02.
3. Upprätta tjänsteutlåtande om att medge öppna sammanträden för barn- och skolnämnden.
2019-10-07
4. Uppdrag att innan diarieföring och vidarebefordrande till kommunstyrelsen komplettera
Delårsrapport 2 med statistik från Kolada avseende elevernas meritvärde och behörighet
till gymnasiet. 2019-10-07.
5. Uppdrag att inrätta en finskspråkig förskoleverksamhet vid förskolan Vega i Norrtälje tätort.
6. Uppföljning av implementering av ny organisation för elevhälsan, 2019-11-18

Konsekvensanalys/riskanalys
Ej tillämpligt
Barnkonsekvensanalys
Ej tillämpligt
Ekonomisk analys
Ej tillämpligt
Jämställdhetsanalys
Ej tillämpligt
Äldre- och tillgänglighetsanalys
Ej tillämpligt

Tidplaner
Ärendet behandlas vid barn- och skolnämndens arbetsutskott 2019-12-02 och vid barn- och
skolnämndens sammanträde den 2019-12-16.
Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Agneta Brus
Kanslichef
Barn- och utbildningskontoret

Beslut skickas till
Nämndsekreterare
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