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Närvarolista

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§

M Hampe Klein, ordförande X
Kerstin Lidman, |:e vice ordf. X

S Ingela Westerlund, 2:e vice ordf. X
M Annika Lööv X
M Peter Rönnlund - Peter B. § 8: I -§8: I 7

M Christer Rydén - Karin F. § 8: I -§8: I 7

L Karina Liedberg X
C Pontus Löfstrand X
KD Kerstin Sundberg X
S Gunilla Niss X
RP Peter Nummert X
SD Leif Haag X
V Mauricio Contreras X
MP Michael Solander X

Ersättare Tjänstgörande §§

M Peter Bramstedt X §8: I
- 58:17

M Karin Fredman X §8: I -§8:I7

L Julia Linder X
C Vakant

KD Birgitta Holm X
Carl-Henrik Lekman -

5 Johan Dagerhamn -

SD Ulrika Hillgren -

Övriga närvarande Funktion

Louise Furness Utbildningsdirektör

Kerstin Johansen Sakkunnig utbildning

Erika Frangini Sakkunnig förskola

Jessica Hagdahl Controller

Myrna Selenius Utvecklingschef

Ann Bisenius Skolchef/verksamhetschef

joakim Östling Skolchef/verksamhetschef

Anki Wallerå Sakkunnig särskilt stöd

Oskar Kadyrov lt-tekniker

Sara Salminen Nämndsekreterare

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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Register till Förskole- och grundskolenämndens protokoll

|7 november 2020

§ 8:1 Upprop

§ 8:2 Fastställande av dagordning

§ 8:3 Val av justerare, tid och plats för justering och information

§ 8:4 Ekonomisk månadsuppföljning per september 2020

§ 8:5 Ekonomisk månadsuppföljning per oktober 2020

§ 8:6 Bilaga taxor

§ 8:7 .Återrapport utredning likvärdig resursfördelning

§ 8:8 Införande av permanent strukturbidrag

§ 8:9 Yttrande angående dclbetänkade SOU 2020:42- En annan möjlighet till särskilt stöd.

Reglering av kommunala resursskolor.

§ 8:10 Svar på revisionsrapport från PWC- Likvärdig skola

§ 8:11 Revidering av delegationsordning för Förskole- och grundskolenämnden

§ 8:12 Svar på motion nr 13/2019- Stimulerandc utemiljöer

§
8:'13 Revidering av lokalbidrag för grundsärskolan inför budget 2022- ärendet: utgår

§ 8:14 Mcddclanden/postlista

§ 8:15 Redovisning av delegationsbeslut

§ 8:16 Övriga frågor - ärendet utgår

§ 8:17 Förvaltningen informerar

ända signaturer Utdragsbestyrkande
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FGN § 8:1, 8:2

Upprop och fastställande av dagordning

Förskole- och grundskolenämndens beslut

Uppropet fastställs enligt ovan.

Arende
Till sammanträdet har utsänts kallelse med förslag till dagordning samt tillhörande handlingar.

Ärende 13 utgår.

Ärende 9 justeras i anslutning till dagens sammanträde.

Ovriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes och därmed utgår punkten.

/M
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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FGN§8:3

Val av justerare, tid och plats för justering och information

Förskole- och grundskolenämndens beslut

Förskole- och grundskolenämnden utser Ingela W/esterlund (8) till justerare. Protokollet

justeras senast tisdagen den 24 november i anslutning till presidiesammanträdet, Kansliet,

Alccahuset, Åkersberga.

Sammanfattning

Peter Bramstedt (M) föreslår Ingela W/esterlund (S) till justerare. Protokollet föreslås justeras i

anslutning till presidiesammanträdet tisdagen den 24 november, Kansliet, Alceahuset,

Åkersberga.

Information
Ann Biscnius och joakim Östling, skolchefer/verksamhctschefcr i Österåkers kommun, för de

kommunala enheterna, informerade Förskole- och grundskolenämndcn om resultatet av årets

systematiska kvalitetsarbete.

Anki Wallerå, sakkunnig särskilt stöd, informerade om Språkförskolan Penseln.

//zä'év
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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FGN § 8:4 Dnr. FGN 2020/0007

Förskole- och grundskolenämndens ekonomiska månadsuppföljning

per september 2020

Förskole- och grundskolenämndens beslut

1. Godkänna Förskole- och grundskolenämndens ekonomiska månadsuppföljning per

september 2020.

2. Överlämna Förskole- och grundskolenärnndens ekonomiska månadsuppföljning per

september till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Nämndens nettokostnader för perioden jan-sept 2020 uppgår till 720,7,6 mnkr Vilket utgör

73,6 % av hclårsbudgctcn. Budgetavvikelsen är 11,8 mnkr mot periodbudget.

I dagsläget bedöms Förskole- och grundskolenämndens totala nettokostnader helår 2020

uppgå till 970,9 mnkr, 7,9 mnkr lägre nettokostnadcr än budgeterat, varav 7,8 mnkr är kopplat

till volymförändringar. Finns viss risk för att förskola kommer minska sitt överskott om

volymerna ökar i snabbare eller snittpengen blir högre än prognosticerat.

Beslutsunderlag

Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-10-15.

Förslag till beslut

I-Iampe Klein (M) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens beslutsförslag innebärande

1. Godkänna Förskole- och grundskolenämndens ekonomiska månadsuppföljning per

september 2020.

2. Överlämna Förskole- och grundskolenämndens ekonomiska månadsuppföljning per

september 2020 till Kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Förskole- och grundskolcnämndcn beslutar enligt Hampa Kleins (M)

yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

-Ekonomidirektör

-Aktcn

usterandes si naturer Utdra sbest rkandeg g Y
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FGN § 8:5 Dnr. FGN 2020/0007

Förskole- och grundskolenämndens ekonomiska månadsuppföljning

per oktober 2020

Förskole- och grundskolenämndens beslut

1. Godkänna Förskole- och grundskolcnämndens ekonomiska månadsuppföljning per oktober

2020.

2. Överlämna Förskole- och grundskolenämndens ekonomiska månadsuppföljning per

oktober till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Nämndens nettokostnader tom oktober 2020 uppgår till 802,8 mnkr vilket utgör 82 0/0 av

hclårsbudgeten. Budgetavvikelsen är 11,8 mnkr mot pcriodbudget.

I dagsläget bedöms Förskole- och grundskolenämndens totala nettokostnader helår 2020

uppgå till 970,9 mnkr, 7,9 mnkr lägre nettokostnadcr än budgeterat, varav 7,8 mnkr är kopplat

till volymförändringar.

Beslutsunderlag

U tbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-1'1-09.

Förslag till beslut

I-Iampe Klein (M) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens beslutsförslag innebärande

1. Godkänna Förskole- och grundskolenämndcns ekonomiska månadsuppföljning per oktober

2020.

2. Överlämna Förskole- och grundskolenämndens ekonomiska månadsuppföljning per

oktober 2020 till Kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Förskolc- och grundskolenämndcn beslutar enligt Hampc Kleins (M)

yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

-Ekonomidirektör

-Akten

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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FGN § 8:6 Dnr. FGN 2020/0007

Bilaga taxor till Förskole- och grundskolenämndens förslag till

budget 202| plan 2022-2023

Förskole- och grundskolenämndens beslut

1. Godkänna komplettering av avsnitt 13.2 i Förskole- och grundskolenämndens förslag till

budget 2021 plan 2022 - 2023.

2. Överlämna densamma till Kommunstyrelsen

Sammanfattning
I förslag till budget 2021 plan 2022-2023 som beslutades i nämnd 22 september föreslås

Avsnitt 13.2 ”Bilagor peng, taxor och avgifter” kompletteras. I reviderade bilagan är

kompletteringar markerade med gult, i övrigt oförändrad mot beslut.

Beslutsunderlag

Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-'11-06.

Förslag till beslut

I-Iarnpe Klein (M) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens beslutsförslag innebärande
'1. Godkänna komplettering av avsnitt 13.2 i Förskole- och grundskolenämndcns förslag till

budget 2021 plan 2022 - 2023.

2. Överlämna desamma till Kommunstyrelsen

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Förskole- och grundskolcnämnden beslutar enligt Hampe Kleins (M)

yrkande och finner att så är fallet.

Ingela W/csterlund (S) Deltar inte i beslutet med följande motivering

Vi tackar för given information och meddelar nämnden att vi socialdemokrater inte deltar i

beslutet då Vi måndagen den 16/1 '1 offentliggjort ett eget budgetförslag - Ett starkare och

tryggare Österåker

Expedieras

-Kommunstyrclscn

-Akten

/
i

ÃJsterandes signaturer Utdragsbestyrkande
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FGN § 8:7 Dnr. FGN 2020/0327

Återrapport utredning likvärdig resursfördelning

Förskole- och grundskolenämndens beslut

Utbildningsförvaltningens utredning - Likvärdig resursfördelning, daterad 2020-11-09, har

mottagits och läggs till handlingarna.

Sammanfattning
I samband med införandet av tillfälligt strukturbidmg till resursskolor höstterminen 2019

beslutades att genomföra en utredningi syfte att se över beñntlig resursfördelning för särskilt

stöd och föreslå hur resurser för särskilt stöd bättre kan fördelas i framtiden för att uppnå
likvärdiga Villkor för huvudmän, barn och elever.

Beslutsunderlag

Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-09.

Förslag till beslut

Hampa Klein (M) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens beslutsförslag innebärande

att utbildningsförvaltningcns utredning- Likvärdig rcsursfördelning, daterad 2020 11 09, har

mottagits och läggs till handlingarna.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Förskole- och grundskolcnämnden beslutar enligt I-Iampe Kleins (M)
yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras
- Akten

//Ju'sterandes signaturer Utdragsbestyrkande
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FGN § 8:8 Dnr. FGN 2020/0337

Införande av permanent strukturbidrag för resursskolor

Förskole- och grundskolenämndens beslut

1.Ett permanent strukturbidrag till resursskolor samt centrala särskilda undervisningsgrupper,

där elever folkbokförda i Österåkers kommun har sin placering, införs från och med den 1

januari 2021.

2. Finansiering av strukturbidrag sker inom ramen för Förskole- och grundskolenämndens

budget 2021 och ska framöver beaktas i budgeten för ansvarig nämnd.

Särskilt yttrande

Michael Solander (MP) lämnar ett särskilt yttrande

Miljöpartiet anser att extra ersättning i form av ett Strukturbidrag inte är en optimal lösning,

men i nuläget ger den en bättre trygghet för både huvudman och clever att kunna bedriva

verksamhet.

Vi ser framför oss att en mer optimal lösning kommer på plats vid en senare tidpunkt.

Miljöpartiet anser också att det är av yttersta Vikt att andra ersättningar och tillägg inte minskas

eller att bedömningar hanteras annorlunda när Strukturbidmg betalas ut.

Vi vill också påpekat att i det reviderade förslaget till beslut så saknas det belopp som föreslås

betalas ut per elev. Enligt övriga handlingar så är beloppet bestämt till 27.354:-/elev och år.

Enligt reviderat beslutsförslag så saknades beløppct med förklaringen att budget för 2021 inte

är antagen ännu, men Miljöpartiet utgår från att beloppet som kommer att betalas ut är

27354:- eller högre.

Med detta sagt så står Miljöpartiet bakom att införa det permanenta Strukturbidragct.

Michael Solander (MP)

Protokollsanteckning

Ingela \Vesterlund (S) lämnar en protokollsanteckning

”Här kommer lite av Våra socialdemokratiska tankar, Vi säger inte nej till strukturbidmg då Vi

också i vår budget har med detta stöd, det Vi här vill trycka på är att detta är inte en åtgärd som
ska minska '['illäggsbeloppet för den enskilde eleven utan ska fungera som ett ekonomisk bas

till enheterna för att säkerställa alla barns rätt till utbildning.”

Ingela W/esterlund (8)

Peter Nummert (RP) lämnar ett särskilt yttrande

”Roslagspartiet anser att strukturbidrag inte ska permanentas då det enligt förvaltningen

förslag till yttrande till utbildningsdepartementct är att betrakta som en ”egen lokal lösning

som försvårar en ekonomisk hållbar, likvärdig och långsiktig finansiering av

verksamheten”.Roslagspartiet anser att det går att lösa finansieringen av resursskolor genom
tilläggsbelopp. Då får alla skolor med elever med liknande behov de resurser skolan behöver

för att bedriva bra utbildning för dessa barn.

/jøjäu
/Jlusteramä-eä signaturer Utdragsbestyrkande
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Skollagen bygger på att finansiera elevers skolgång efter elevernas behov.

Strukturbidraget till resursskolor ges beroende på vilken skola en elev väljer och inte efter

elevens behov vilket gör bidraget till en olämplig deli finansieringen av skolgången för elever

med särskilda behov.

Roslagpartiet anser:

att strukturbidraget inte skall permanentas,

att tydliga lokala riktlinjer och kriterier för beslut om tilläggsbelopp på individuell basis arbetas

fram i avvaktan på att det eventuellt kommer riktlinjer och ”stödmaterial för beräkning av

tilläggsbelopp” från Skolverket eller SKR, så som förvaltningen önskar i yttrandet till

utbildningsdepartementet.”

Peter Nummert (RP)

Sammanfattning

I utbildningsförvaltningens utredning om likvärdig resursfördelning 2020-11-09, föreslås ett

permanent strukturbidrag till resursskolor samt centrala särskilda undervisningsgruppcr, där

elever folkbokförda i Österåkers kommun har sin placering. Genom ett strukturbidrag

bedöms berörda enheter få mer förutsägbara och hållbara förutsättningar för att anordna

undervisning av god kvalitet.

Beslutsunderlag

Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-1 '1-12.

Förslag till beslut

Hampa Klein (M) yrkar bifall till Utbildningsförvaltningens beslutsförslag innebärande

'1.Ett permanent strukturbidrag till resursskolor samt centrala särskilda undervisningsgrupper,

där elever folkbokförda i Österåkers kommun har sin placering, införs från och med den 1

januari 202 '1.

2. Finansiering av strukturbidrag sker inom ramen för Förskole- och grundskolcnämndens

budget 2021 och ska framöver beaktas i budgeten för ansvarig nämnd.

Peter Nummert (RP) och Mauricio Contrcras (V) yrkar avslag på beslutsförslag nr 1.

Propositionsordning I

Ordföranden frågar om Förskole- och grundskolcnämnden beslutar enligt Hampa Kleins (M)

yrkande eller enligt Peter Nummcrts (RP) och Mauricio Contrcras (V) yrkande och ñnner att

förskole- och grundskolenämnden beslutar enligt .Hampa Kleins (M) yrkande.

Omröstning
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Hampc Kleins (M) yrkande röstar ja,

den det ej vill röstar nej.

Omröstningen utfallet enligt bilagd omröstningslista med 12 ja- röster och 2 nej-röster.

Propositionsordning II

Ordföranden frågar därefter om Förskole- och grundskolenämnden beslutar enligt Hampe
Kleins (M) yrkande och finner att så är fallet.

//ALZ/êü)
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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Expedieras

-Kommunfullmäktige
-.Akten

//ÅÖLO
Jäerandescsignaturer Utdragsbestyrkande



Österåker
Omröstningslista

Förskole- och grundskolenämnden i Österåkers kommun
(mandatperiod 20I9 - 2022)
FGN 8:8 2020/0337

Patti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J N A

M Annika Lööf X

M Peter Rönnlund Peter B. X

M Christer Rydén Karin F. X

L Kerstin Lidman, '1:e vice ordf. X

L Karina Liedberg X

C Pontus Löfstrand X

KD Kerstin Sundberg X

S Ingela \Vcsterlund, 2:e Vice ordf. X

8 Gunilla Niss X

RP Peter Nummcrt X

SD Leif Haag X

V Mauricio Contreras X

MP Mikael Solandcr X

M Hampc Klein, ordförande X

Ersättare

M Peter Bramstcdt

M Karin Frcdman

L Julia I Jinder

C

KD Birgitta Holm

Carl- Henrik Lekman

S johan Dagcrhamn

SD Ulrika I-Iillgrcn

Resultat '12 2

Mä“
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FGN § 8:I0 Dnr. FGN 2020/0326

Svar på revisionsrapport från PWC - Likvärdig skola

Förskole- och grundskolenämndens beslut

Förskole- och grundskolenämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta

Som yttrande över revisionsrapport Likvärdig skola, till revisorerna överlämna förvaltningens

tjänsteutlåtande, daterat 2020-11-11.

Särskilt yttrande

Michael Solandcr (MP) lämnar ett särskilt yttrande

PWCS rapport om likvärdigheten är ett Viktigt dokument som bör analyseras noggrant av

både politiker och tjänsteman.

Sammanfattningsvis kan sägas att Österåker ñck icke godkänt.

Det man framför allt slår ned på är att vi politiker i Förskolc- och Grundskolenämnden får för

lite information om verksamheterna.

Jag citerar ”Vi konstaterar att strukturen för det systematiska kvalitéts arbetet under läsåret

2019 /2020 inte gett Förskole- och Grundskolenämnden och Kommunstyrelsen genom
Produktionsutskottet en samlad och uppdaterad bild av de kommunala grundskolccnheternas

olika resultat, centrala fömtsättningar och behov. Vi anser att det delade huvudmannaskapet

mellan Förskole- och Grundskolenämnden och Kommunstyrelsen genom
Produktionsutskottct innebär en otydlighet i Vilken instans som systematiskt och kontinuerligt

ska planera, följa upp och utveckla utbildningen, Vilken innefattar en inblick på enhetsnivå”

Detta externa omdöme om vår organisation som bygger på den gamla 90-tals modellen

beställare/utförare organisationen är ytterligare ett tecken på;att denna snarast bör avvccklas

och ersättas med en traditionell facknämnd med ett helhetsansvar. Detta för att bli mer

effektiva, undvika dessa otydlighcter och att saker inte faller mellan stolarna.

Michael Solander (MP)

Peter Nummert i Roslagspartict och Mauricio Contrcras i Vänsterpartiet biträder Michael

Solanders (MP) yrkande

Ingela W/estcrlund (S) lämnar ett särskilt yttrande

PWC har i sin rapport lämnat skarp kritik och Vi ser också allvarligt på. Men det Viktiga att

beakta är hur rapporten tas emot och hur förändringarna stämmer överens med kritiken. Vi

socialdemokrater har vid dagens nämnd ställt oss positiva till föwaltningens slutsatser och

bifaller svaret till rapporten. Vi kommer därmed följa utvecklingen för att se att slutsatsernas

intentioner efterlevs.

Ingela \Vesterlund (S)

Maäø
ñsterandes signaturer Utdragsbestyrkande
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Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PWC genomfört en granskning avseende

likvärdig skola i Österåkers kommun. Granskningen har omfattat de kommunala skolorna i

Österåkers kommun. Granskningsobjekten utgörs av Kommunstyrelsen, genom
Produktionsutskottet samt Förskole- och grundskolenämnden.

Beslutsunderlag

Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-11.

Förslag till beslut

Hampe Klein (M) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens beslutsförslag innebärande att

som yttrande över revisionsrapport Likvärdig skola, till revisorerna överlämna förvaltningens

tjänsteutlåtande, daterat 2020-11-11.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Förskole- och grundskolenämnden beslutar enligt Hampa Kleins (M)

yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

-Kommunstyrclscn

-Akten

äu
usterandes signaturer Utdra sbest rkandeg Y
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FGN § 8:| I Dnr. FGN 2020/0I96

Reviderad delegationsordning för Förskole- och

grundskolenämnden

Förskole- och grundskolenämndens beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutar

Reviderad delegationsordning för Förskolc-och grundskolenämnden, dnr. FGN 2020/0196

fastställs från och med den 1 december 2020 och ersätter därmed gällande delegationsordning

dnr. FGN 2019/0012.

Sammanfattning

Revidering av Förskole- och grundskolenämndens delegationsordning har aktualiserats utifrån

tillkommande ärenden och förändringar i ansvarsfördelning inom utbildningsförvaltningen.

Beslutsunderlag

Utbildnings förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-09-30.

Förslag till beslut

Hampc Klein (M) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens beslutsförslag innebärande

Reviderad delegationsordning för Förskole-och grundskolcnämnden, dnr. FGN 2020/0196

fastställs från och med den 1 december 2020 och ersätter därmed gällande delegationsordning

dnr. FGN 2019/0012.

Peter Nummert (RP) yrkar på ändringar i ärendet, som bifogas som bilaga 1 till beslutet.

Michael Solander (MP) yrkar bifall till följande delar i Roslagspartiets förslag, bilaga 1, till

beslutet

2 Kap 1-5 Muntlig redovisning

2 2.3

3 32-31)

6 4.4

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Förskole- och grundskolenämnden beslutar enligt Hampe Kleins (M)

yrkande eller enligt Peter Nummcrts (RP) yrkande

Omröstning
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Hampe Kleins (M) yrkande röstar ja,

den det ej vill röstar nej.

Omröstningen utfallet enligt bilagd omröstningslista med 12 ja- röster och 2 nej-röster.

WW
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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Expedieras

-Aktcn
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Förskole & grundskolenämnden 2020-11-17 - Delegationsordning

Kommentarer till förslag till ny "Delegationsordning för Förskole- och

grundskolenämnden enligt 6 kap Kommunallagen (2017:725) - FGN 2020/0196

Kommentar 1 till Inledning

Enligt 40§ 6 kap KL ska beslut fattas om hur delegerade beslut anmäls till nämnden.

Roslagspartiet yrkar på att varje delegationsärende enligt nedanstående kapitel 1 till 5 ges, i en egen

kolumn, ett direktiv för återrapportering.

Kommentar 2 till kapitel 1 till 5

Roslagspartiet yrkar på att beslutsförslag om avslag skall muntligt redovisas för nämnden inför beslut

inämnden.

Kommentar 2 till Nr 2.3

Roslagspartiet yrkar på att beslut om viten skall fattas av nämnden i enligt med 38§ 6 kap KL.

Kommentar 3 till Nr 3.2 till 3.6

Hanteringen enligt förslaget är rättsosäkert då Iagrumen är för otydliga för att lämnas på delegation

utan förtydligande riktlinjer. Tolkningen av lagen skall göras av handläggaren för beslut i nämnden.

Detta i brist på tydliga instruktioner och beslutskriterier.

Roslagspartiet yrkar på:

0 att förtydligande riktlinjer utarbetas av förvaltningen, beslutas i nämnden och inarbetas i

delegationsordningen.

0 att beslut om avslag skall tas av nämnden.

Kommentar 4 Nr 4.1

0 "Teckning av förvaltningsspecifika avtal". Beloppsgräns saknas.

0 "Beställning av upphandling". Beloppsgräns saknas.

0 "Antagande av förfrågningsunderlag". Vad är definitionen på "förfrågningsunderlag”. Saknas

i

”U pphandlingspolicyn".

0 "Tecknande av tilldelningsbeslut. Vad är definitionen på "tilldelningsbeslut". Saknas i

"Upphandlingspolicyn".

Roslagspartiet yrkar på att beloppsgränser införs och anges då den refererade policyn inte berör

detta.

Kammentar 5 Nr 4.3

Roslagspartiet yrkar på att beslut om avslag att lämna ut allmän handling skall tas i nämnd i enlighet

med 3§ 6 kap OSL.

Kommentar 6 NI' 4.4

Ros|agspartiet yrkar på att Nr 4.4 skall utgå. Beslut om yttranden skall tas i nämnd.

Kommentar 7 Nr 4.5

Roslagspartiet yrkar på att återrapportering sker i nämnd.



Roslagspartiet

Kommentar 8 Nr 4.7

0 Beloppsgräns saknas.

0 Inriktningsbeslut får inte delegeras enligt kommunallagen. Det måste förtydligas vilken typ av

beslut som får fattas per delegation och vilka som inte fårfattas.

Roslagspartiet yrkar på att beloppsgräns anges och att inriktningsbeslut tas i nämnd.



Österåker
Omröstningslista

Förskole- och grundskolenämnden i Österåkers kommun
(mandatperiod 20I9 - 2022)
FGN 8:I I 2020/0I96, Reviderad delegationsordning för Förskole- och

grundskolenämnden

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J N A

M Annika Lööf X

M Peter Rönnlund Peter B. X

M Christer Rydén Karin F. X

L Kerstin Lidman, 1:e vice ordf. X

L Karina Liedberg X

C Pontus Löfstrand X

KD Kerstin Sundberg X

S Ingela Westerlund, 2:e Vice ordf. X

5 Gunilla Niss X

RP Peter Nummcrt X

SD Leif Haag X

V Mauricio Contrcras X

MP Mikael Selander X

M Hampa Klein, ordförande X

Ersättare

M Peter Bramstedt

M Karin Frcdman

L Julia Linder

C

KD Birgitta Holm

5 Carl- Henrik Lekman

S johan Dagcrhamn

SD Ulrika Hillgren

Resultat '10 4
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FGN § 8:I2 Dnr. FGN 20I9/O3 I2

Svar på motion nr I3 20I9- Riktlinjer för stimulerande utemiljöer

för barn och unga från Michael Solander (MP)

Förskole- och grundskolenämndens beslut

Förskole- och grundskolenämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå

Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Motion nr 13/2019 - Riktlinjer för stimulerande utemiljöer för barn och unga, anses besvarad,

med hänvisning till pågående och planerade åtgärder inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sammanfattning

Motion 13/2019 - stimulerande utemiljöer för barn och unga, har remitterats till Förskole-

och grundskolenämnden i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen. Motionen lyfter fram

Vikten av rörelse och lek för barn och unga och yrkar på en inventering av utemiljöer vid

förskolor och skolor samt framtagande av lokala riktlinjer som vägledning vid ny- och

ombyggnation inom dessa verksamheter. Förskole- och grundskolenämndcn konstaterar i sitt

yttrande att de åtgärder som motionen yrkar på pågår eller planeras inom

samhällsbyggnadsförvaltningen.

Beslutsunderlag

Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-10-13.

Förslag till beslut

Hampe Klein (M) yrkar bifall till Utbildningsförvaltningens beslutsförslag innebärande

Motion nr 13/2019 - Riktlinjer för stimulerande utcmiljöcr för barn och unga, anses besvarad,

med hänvisning till pågående och planerade åtgärder inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

Michael Solandcr (MP), Ingela W/cstcrlund (S), Mauricio Controras (V), Peter Nummert (RP)

och Leif Haag (SD) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Förskole- och grundskolenämndcn beslutar enligt Hampe Kleins (M)

yrkande eller enligt Michael Solanders (MP) yrkande och ñnner att Förskole- och

grundskolcnämnden beslutar enligt Hampe Kleins (M) yrkande.

Expedieras

-Kommunstyrelsen

-Akten

%,7CU
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker
Omröstningslista

Förskole- och grundskolenämnden i Österåkers kommun
(mandatperiod 20I9 - 2022)
FGN 8:I2 2020/03I2, Svar på motion nr I3l20|9 - Riktlinjer för stimulerande

utemiljöer för barn och unga av Michael Solander (MP)

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J N A

M Annika Lööf X

M Peter Rönnlund Peter B. X

M Christer Rvdén Karin F . X

L Kerstin Lidman, '1:e vice ordf. X

L Karina Liedbcrg X

C Pontus Löfstrand X

KD Kerstin Sundberg X

S Ingela \Vesterlund, 2:e vice ordf. X

8 Gunilla Niss X

RP Peter Nummcrt X

SD Leif Haag X

V Mauricio Conn-ams X

MP Mikael Solandcr X

M Hampa Klein, ordförande X

Ersättare

M Peter Bmmstedt

M Karin Frcdman

L julia Linder

C

KD Birgitta Holm

Carl- Henrik Lekman

S johan Dagerhamn

SD Ulrika Hillgren

Resultat 8 6
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FGN§82I4 Dnr FGN 2020/0008

Meddelanden och information vilka anmäles i Förskole- och

grundskolenämnden

Meddelanden och information som inkommer till Österåkers kommun och som är av vikt

redovisas för Förskole- och grundskolenämnden. Meddelanden och information finns i sin

helhet hos kansliet samt hos nämndekreteraren efter sammanträdet.

Anmälan av meddelanden och information som inkommit till Förskole- och

grundskolenämnden under perioden 2020-09-23- - 2020-11-10.

FGN 2020/0055-02

FGN 2020/0330-01

FGN 2020/0313-02

FGN 2020/0314-02

FGN 2020/0213-03

FGN 2020/0326-01

FGN 2019/0366-04

FGN 2020/0321-01

Synpunkter angående tilläggsbelopp på uppdrag av_
'

2020-11-03; I-Synpunkt :

:Helleborusskolan Österåker AB
Samråd för detaljplan Näsängen etapp 1i Österåkers 2020-10-23 I-Skrivelse

kommun
Komplettering till ansökan om tilläggsbelopp Paolas 2020-10-21I-Ansökan

familjedaghem 2020/2021
=' *

›

Komplettering till ansökan om tilläggsbelopp Paolas 2020-10-21 I-Skrivelse

familjedaghem 2020/2021
\ Beslut om återkallelse av godkännande avseende 2020-10-13 I-Beslut

Korallens Friskola AB som huvudman för grundskola

Revisionsrapport- Likvärdig skola, yttrande senast 2020- 2020-10-13 I--Rapport

12-10

KS § 10:11/2020 Svar på Medborgarförslag nr 25/2019 - 2020-10-06 I-Beslut

Angående drogförebyggande insatser
'

Svar på motion nr 14/2020 av Norma Aznar (V) - Granska 2020-10-02 I-Motion

effektiviseringskraven inom skolan

FGN 2020/0315-01 Samråd för detaljplan utökning av värmeverket (Säby 2020-09-28: I-Skrivelse
3

1:7 m.f|.) KS 2019/0205 i Österåkers kommun e

r

__

Expedieras
- Akten

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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FGN § 8:I5 Dnr. FGN 2020/002I

Redovisning av delegationsbeslut Förskole- och

grundskolenämnden 2020-09- I 7-2020- I
I- I 0

Sammanfattning
Förskole- och grundskolenämnden har till viss del överlåtit sin beslutanderätt till ordförande

eller tjänsteman enligt en av Förskole- och grundskolenämnden antagen delegationsordning

(antagen 2019-01-29 § 1:9 dnr FGN 2019 /0012). Dessa beslut ska redovisas i Förskole- och

grundskolenämnden. Redovisningen innebär inte att Förskole- och grundskolenämnden får

ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan Förskole- och grundskolenämnden

återkalla lämnad delegering. Delegationsbesluten, i sin helhet, finns tillgängliga hos

nämndsekrcteraren under sammanträdet och därefter på kansliet.

Tiden för överklagande av beslut som fattas med stöd av delegation börjar löpa fr.0.m. att

Förskole- och grundskolenämndens protokoll från det möte anmälan skedde, har justerats och

anslagsbevis är uppsatt på kommunens anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden

där tiden börjar löpa från det datum då sökande fått del av beslutet.

Redovisning av beslut delegerade av Förskole- och grundskolenämndcn under perioden

2020-09-17 - 2020-11-'10

FGN 2020/0264- Delegationsbeslut omprövning av tilläggsbelopp 2020-11-10

05 Helleborusskolan Österåker 2020/2021

FGN 2020/0158- Delegationsbeslut omprövning av tilläggsbelopp 2020-11-10

03 Helleborusskolan Österåker 2020/2021

FGN 2020/0263- Delegationsbeslut omprövning av tilläggsbelopp 2020-11-10

05 Helleborusskolan Österåker 2020/2021

FGN 2020/0071- Delegationsbeslut omprövning av tilläggsbelopp 2020-11-10

03 Helleborusskolan Österåker 2020/2021

FGN 2020/0266- Delegationsbeslut omprövning av tilläggsbelopp 2020-11-10

06 Helleborusskolan Österåker 2020/2021

FGN 2020/0157- Delegationsbeslut omprövning av tilläggsbelopp 2020-11-10

03 Helleborusskolan Österåker 2020/2021

FGN 2020/0275- Delegationsbeslut omprövning av tilläggsbelopp 2020-11-10

05 Helleborusskolan Österåker 2020/2021

FGN 2020/0156- Delegationsbeslut omprövning av tilläggsbelopp 2020-11-10

03 Helleborusskolan Österåker 2020/2021

FGN 2020/0265- Delegationsbeslut omprövning av tilläggsbelopp 2020-11-10

05 Helleborusskolan Österåker 2020/2021

FGN 2020/0127- Delegationsbeslut omprövning av tilläggsbelopp 2020-11-10

03 Helleborusskolan Österåker 2020/2021

M 760
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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FGN 2020/0270- Delegationsbeslut placering i grundsärskola 2020-11-10

09 Solskiftesskolan

FGN 2020/0278- Delegationsbeslut omprövning av tilläggsbelopp 2020-11-05

05 Helleborusskolan Österåker 2020/2021

FGN 2020/0184- Delegationsbeslut omprövning av tilläggsbelopp 2020-11-05

03 Helleborusskolan Österåker 2020/2021

FGN 2020/0268- Delegationsbeslut omprövning av tilläggsbelopp 2020-11-05

05 Helleborusskolan Österåker 2020/2021

FGN 2020/0073- Delegationsbeslut omprövning av tilläggsbelopp 2020-11-05

03 Helleborusskolan Österåker 2020/2021

FGN 2020/0276- Delegationsbeslut omprövning av tilläggsbelopp 2020-11-03

05 Helleborusskolan Österåker 2020/2021

FGN 2020/0187- Delegationsbeslut omprövning av tilläggsbelopp 2020-11-03

03 Helleborusskolan Österåker 2020/2021

FGN 2020/0077- Delegationsbeslut omprövning av tilläggsbelopp 2020-11-03

03 Helleborusskolan Österåker 2020/2021

FGN 2020/0261- Delegationsbeslut omprövning av tilläggsbelopp 2020-11-03

05 Helleborusskolan Österåker 2020/2021

FGN 2020/0311- Delegationsbeslut ansökan om tilläggsbelopp 2020-10-30

02 Helleborusskolan Österåker 2020/2021

FGN 2020/0318- Delegationsbeslut ansökan om tilläggsbelopp 2020-10-30

03 Helleborusskolan Österåker 2020/2021

FGN 2020/0279- Delegationsbeslut ansökan om tilläggsbelopp 2020-10-30

05 Helleborusskolan Österåker 2020/2021 efter

omprövning

FGN 2020/0161- Delegationsbeslut ansökan om tilläggsbelopp 2020-10-30

03
'

Helleborusskolan Österåker 2020/2021 efter

omprövning

FGN 2020/0277- Delegationsbeslut ansökan om tilläggsbelopp 2020-10-30

05 Helleborusskolan Österåker 2020/2021 efter

omprövning

FGN 2020/0183- Delegationsbeslut ansökan om tilläggsbelopp 2020-10-30

03 Helleborusskolan Österåker 2020/2021 efter

omprövning

FGN 2020/0287- Delegationsbeslut ansökan om til|äggsbelopp 2020-10-21

03 Magelungen Solna 2020/2021

FGN 2020/0316- Delegationsbeslut anmälan om varaktig vistelse 2020-10-21

02 utomlands

FGN 2020/0329- Godkännande av enskild huvudman för förskola, 2020-10-20

01 Kunskap Österåker AB

MÃU
Jrusterandes signaturer Utdragsbestyrkande
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FGN 2020/0309- Delegationsbeslut bidrag för modersmålsundervisning 2020-10-15

10 höstterminen 2020, Kunskapsskolan Täby

FGN 2020/0309- Delegationsbeslut bidrag för modersmålsundervisning 2020-10-15

09 höstterminen 2020, Kunskapsskolan Täby

FGN 2020/0309- Delegationsbeslut bidrag för modersmålsundervisning 2020-10-15

08 höstterminen 2020, Vasa International School of

Stockholm

FGN 2020/0309- Delegationsbeslut bidrag för modersmålsundervisning 2020-10-15

07 höstterminen 2020, Kunskapsskolan Täby

FGN 2020/0309- Delegationsbeslut bidrag för modersmålsundervisning 2020-10-15

06 höstterminen 2020, Vasa Internation School of

Stockholm

FGN 2020/0309- Delegationsbeslut bidrag för modersmålsundervisning 2020-10-15

05 höstterminen 2020, Kunskapsskolan Täby

FGN 2020/0309- Delegationsbeslut bidrag för modersmålsundervisning 2020-10-15

04 höstterminen 2020, Vasa International School of

Stockholm

FGN 2020/0309- Delegationsbeslut bidrag för modersmålsundervisning 2020-10-15

03 höstterminen 2020, Kunskapsskolan Täby

FGN 2020/0309- Delegationsbeslut bidrag för modersmålsundervisning 2020-10-15

02 höstterminen 2020, Kunskapsskolan Täby

FGN 2020/0309- Delegationsbeslut bidrag för modersmålsundervisning 2020-10-15

01 höstterminen 2020, Kunskapsskolan Täby

FGN 2020/0303- Delegationsbeslut ansökan om tilläggsbelopp Akers 2020-10-14

02 friskola 2020/2021

FGN 2020/0305- Delegationsbeslut ansökan om tilläggsbelopp Solbacken 2020-10-14

02 Montessori 2020/2021

FGN 2020/0301- Delegationsbeslut ansökan om tilläggsbelopp Akers 2020-10-14

02 friskola 2020/2021

FGN 2020/0302- Delegationsbeslut ansökan om tilläggsbelopp Akers 2020-10-14

02 friskola 2020/2021

FGN 2020/0293- Delegationsbeslut ansökan om tilläggsbelopp 2020-09-30

02 Helleborusskolan Österåker läsåret 2020/2021

FGN 2020/0299- Delegationsbeslut ansökan om tilläggsbelopp Amorinens 2020-09-30

02 förskola 2020/2021

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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FGN 2020/0295- Delegationsbeslut ansökan om tilläggsbelopp Sollunden
'

2020-09-30'

02 förskola 2020 l

2

WI
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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FGN § 8:I7 Dnr. FGN 2020/0022

Förvaltningen informerar

Svar på Roslagspartiets skriftligt insända frågor- Delar av frågorna har besvarats skriftligt på

föregående sammanträde och övriga frågor har besvarats i Utredning av likvärdig

resursfördelning. Återstår frågetecken uppmanas Roslagspartiet att återkomma.

Nyetablering förskola- Fredsborg förskola öppnar en syskonförskola i Fredsborgsskolans

gamla lokaler.

En enskild förskola har stängt under två dagar med anledning av C0vid-19.

Uppmaning från en enskild förskollärare som önskar att nämnden tar ställning kring att

vårdnadshavare lämnar barn på förskolan som inte är helt friska.

//4200
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande


