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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens barn- och
utbildningsutskott

§ 31

Sammanträdesdatum
2018-05-29

Ändring i föredragningslistan
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet godkänner dagordningen.

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2018-05-29

Kommunstyrelsens barn- och
utbildningsutskott

§ 32

4(14)

Helårsprognos per 30 april 2018
Dnr NBGK 2017/0001

Beslut
Barn- och utbildningsutskottet tar del av rapporten.

Sammanfattning av ärendet
Helårsprognosen för 2018 per den 30 april uppvisar en budget i balans.
Den något höga förbrukningen på kostorganisationen beror på att
matersättningarna faktureras i efterskott och att tillsynsavgifter för hela
2018 betalats under första kvartalet.
BUDGET

Årets
utfall tom
201804

BUDGET Förbrukat %
AVVIKELSE
Riktvärde
33%

Prognos

149 000
3 746 000
8 076 000
58 035 000
2 618 000
26 896 000
2 448 000
2 038 000
1 913 000
0
40 000

42 997
852 056
3 165 968
19 384 375
770 558
8 996 784
937 040
0
622 723
3 855 582
9 967

106 003
2 893 944
4 910 032
38 650 625
1 847 442
17 899 216
1 510 960
2 038 000
1 290 277
-3 855 582
30 033

28%
23%
39%
33%
29%
33%
37%
0%
33%
0%
25%

149 000
3 746 000
8 076 000
58 035 000
2 618 000
26 896 000
2 448 000
2 038 000
1 913 000
0
40 000

105 959 000

38 638 051

67 320 949

36%

105 959 000

Barn- och utbildningsutskottet
Barn- och utbildningsutskottet
Barn- och utbildningsförvaltning
Kostorganisationen
Grundskola
Fritids
Förskola
Förskoleklass
Grundsärskola
Musikskola
Integration
Familjecentral
Totalt

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-04-24

Kopia till:
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens barn- och
utbildningsutskott

§ 33

Sammanträdesdatum
2018-05-29

Konsekvensbeskrivning budget 2019
Dnr NBGK 2018/0002

Beslut
Barn- och utbildningsutskottet tar del av rapporten.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsutskottet uppdras utifrån Allmänna utskottets
preliminära budgetramar, Dnr NBGK 2018/0002 att redovisa
konsekvenserna av föreslagna budgetramar.
Barn- och utbildningsutskottet har blivit tilldelad en ram på 106 282tkr
för 2019, det är en uppräkning med 323tkr jämfört med budget 2018.
Barn- och utbildningsutskottet har dessutom preliminärt blivit tilldelad
1 500tkr för att anställa utbildade specialpedagoger/speciallärare.
Barn- och utbildningsutskottet kommer att kunna bibehålla nuvarande
verksamhet även under 2019 samt utöka med två tjänster om personer
med specialpedagogisk- och eller speciallärarutbildning anställs.
Från och med hösten 2018 har Norbergs kommun möjlighet att söka
statsbidrag för ökad jämlikhet. Statsbidraget ska gå till insatser för att öka
andelen elever som blir behöriga till gymnasieskolans nationella program.
Norberg kan hösten 2018 ansöka om 1 417tkr.
En förutsättning för att kunna rekvirera bidraget fortsättningsvis är att
kommunen för bidragsåret inte minskar de egna kostnaderna per elev för
personal i förskoleklassen eller för undervisning och elevhälsa i
grundskolan jämfört med ett genomsnitt för tre föregående år, enligt
Förordning 2018:49 § 3
Enligt planeringsförutsättningarna för 2019-2021 minskar ramen för
Barn- och utbildningsutskottet, ramen för 2020 är 105 773tkr och för
2021 är ramen 104 156tkr. Det är kommunens treårssatsning för att fler
elever ska nå behörighet samt satsningen på särskilt stöd som fasas ut
under 2020 respektive 2021.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-03-21 och 2018-03-23, § 14
Tjänsteskrivelse 2018-05-21 med bilagd Powerpoint.
Kopia till: KSAU, Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Sammanträdesdatum
2018-05-29

Uppdrag med anledning av preliminära
budgetramar, verksamhetsvaktmästare
Dnr NBGK 2018/0002

Beslut
Barn- och utbildningsutskottet tar del av rapporten.

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Kommunalteknikerförbund och barn- och
utbildningsutskottet uppdras att se över möjligheten att införa en
verksamhetsvaktmästare för förskolor och skolor.
Medarbetarna inom barn- och utbildningsförvaltningen har under flera år
påtalat svårigheterna med att det inte finns en verksamhetsvaktmästare
på plats inom BUUs verksamheter. Det upplevs som att det tar mycket
tid att felanmäla varje liten sak som verksamheten behöver ha hjälp med
och effektiviteten upplevs som låg.
Barn- och utbildningsutskottet använde NVKs vaktmästare under 1114
timmar 2017. NVK debiterar en timkostnad på 367-652 kr. BUU
betalade NVK 412tkr för de debiterade timmarna (1114*370kr). En
vaktmästare med en lön på 28 000kr skulle inklusive PO-påslag kosta
utskottet 477tkr.
Barn- och utbildningsutskottet tror att nöjdheten hos medarbetarna samt
effektiviteten skulle öka om det fanns en verksamhetsvaktmästare med
ansvar för förskolor och skolor.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-03-21 och 2018-03-23, § 14
Tjänsteskrivelse 2018-05-21

Kopia till:
KSAU
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Sammanträdesdatum
2018-05-29

Återredovisning av treårssatsningen för att alla
barn ska lämna grundskolan med behörighet till
nationellt gymnasieprogram
Dnr NBGK 2018/0002, 2016.0388.106

Beslut
Barn- och utbildningsutskottet tar del av förvaltningens redovisning av
den treåriga satsningen för att alla barn ska lämna grundskolan med
behörighet till nationellt gymnasieprogram

Sammanfattning av ärendet
Satsningarna som förvaltningen har kunnat göra genom det tillfälliga
anslaget har inte ännu gett resultat i en högre andel elever som kommer
in på ett nationellt gymnasieprogram. Men får barn-och
utbildningsutskottet och förvaltningen fortsätta arbeta på det sätt som
gjorts de senaste åren med en gemensam långsiktig satsning på ett starkt
ledarskap, extra resurser för speciallärare/specialpedagoger, digitala
satsningar, tvålärarsystem på Källskolan, möjlighet till tidiga insatser
utifrån att det finns en specialpedagog på förskolan så kommer resultaten
att visa sig.
Skolan ska fortsätta ha höga förväntningar både på elever, lärare,
skolledning och på politiken. Visionen är ett viktigt led i detta arbete, Det
hänger på mig och jag kan göra något åt det. Jag, vi, tillsammans i det livslånga
lärandet.
Förskolan och skolan ska fortsätta ha ett bra och nära samarbete med
hemmen.
Ingen elev ska hamna mellan stolarna. Tidig kartläggning och tydlig
uppföljning ska leda till tidiga insatser för de barn som behöver.
Skolan ska präglas av struktur och ordning för att skapa trygghet och
studiero. Alla elever ska erbjudas läxhjälp och lovskola. Alla elever ska
stimuleras och utmanas så de kan nå så lång som möjligt.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-03-21 och 2018-03-23, § 14
Tjänsteskrivelse 2018-05-21 med bilaga
Kopia till: KSAU, Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Sammanträdesdatum
2018-05-29

Organisatorisk flytt av kostservice till
ledningskontoret
Dnr NBGK 2018/0002

Beslut
Barn- och utbildningsutskottet tar del av förslaget att kostenheten ligger
centralt och har ett köp-och säljkoncept.
De fasta kostnaderna (bl.a. personal och drift) ligger i kostenhetens
budget medan de rörliga kostnaderna, d.v.s. livsmedel, betalas av
respektive kund.

Sammanfattning av ärendet
Kostenheten ligger idag under Barn och utbildning, men servar fler
områden.
När då någon enhet, även om den inte tillhör Barn och utbildning, går
back drabbar detta Barn och utbildning.
Det är lämpligare att varje enhet bär sina egna kostnader
Förslag:
Kostenheten bör ligga centralt och ha ett köp och säljkoncept.
Detta skulle innebära att de fasta kostnaderna (bl.a. personal och drift)
ligger i kostenhetens budget medan de rörliga kostnaderna, d.v.s.
livsmedel, betalas av respektive kund.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-03-21 och 2018-03-23, § 14
Tjänsteskrivelse 2018-05-17

Kopia till:
KSAU
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

8(14)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens barn- och
utbildningsutskott

§ 37

Sammanträdesdatum
2018-05-29

Jämförelse av alternativ till utbyggnad av skolorna
Dnr NBGK 2018/0002

Beslut
Barn- och utbildningsutskottet tar del av rapporten.

Sammanfattning av ärendet
Norra Västmanlands Kommunalteknikerförbund uppdras att jämföra
alternativen till utbyggnad av skola.
Det finns tre olika förslag på ombyggnation eller nybyggnation för
Centralskolan och Källskolan.
För Centralskolan kan en ombyggnation av Lilla gympasalen ske till en
kostnad av 3 000 tkr. Den ombyggnationen skapar två klassrum och två
grupprum. Driftkostnaden för förvaltningen blir 227 827 kr.
Det andra förslaget är att bygga ut Centralskolan till en kostnad av
6 000tkr. Den utbyggnaden skapar ett klassrum och sex grupprum.
Driftkostnaden för förvaltningen blir 734 744 kr
Villan på Källskolan är i väldigt dåligt skick och det skulle kosta mycket
att renovera den. Förslaget är att riva Villan och bygga ett nytt hus. Detta
hus skulle innehålla ett personalrum, fyra rum för elevhälsan, kontor för
skolledningen samt ett konferensrum. Huset kommer att sitta ihop med
befintligt byggnad och då kommer även matsalen att förlängas, nya
personalutrymmen för köket att byggas.
Kostnad för hela bygget är 8 300tkr.
Driftkostnaden för förvaltningen blir 577 060 kr.
NVK förespråkar att Källskolans utbyggnad prioriteras eftersom
arbetsmiljön i huset inte är acceptabel.
För Centralskolans del förespråkar NVK utbyggnaden av huset i
förhållande till ombyggnation av Lilla gympasalen.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-03-21 och 2018-03-23, § 14
Tjänsteskrivelse 2018-05-21 med bilaga

Kopia till: KSAU, Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 38

Sammanträdesdatum
2018-05-29

Redovisning av pågående ärenden maj 2018
Dnr NBGK 2018/0036

Beslut
Barn- och utbildningsutskottet tar del av redovisningen av pågående
ärenden.

Sammanfattning av ärendet




NBGK 2017/0001
Norbergs kommuns budget för 2018 med plan för 2019 och
2020 – uppdrag AU § 57, punkt 25 att se över behovet av lokaler
2017-10-24, § 82
KS 2017-11-20, § 159
NBGK 2018/0113
Revidering av riktlinjer för skolskjuts
2018-04-24, § 26
KS 2018-05-21

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-05-21

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Sammanträdesdatum
2018-05-29

Protokoll från lokal samverkan
Dnr NBGK 2018/0036

Beslut
Barn- och utbildningsutskottet tar del av protokollet från Lokal
samverkan den 17 april 2018.

Sammanfattning av ärendet
Protokoll från Lokal samverkan är en stående punkt på barn- och
utbildningsutskottets sammanträde.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-04-30 och bifogat protokoll

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 40

Sammanträdesdatum
2018-05-29

Meddelanden och muntliga rapporter
Dnr NBGK 2018/0036

Beslut
Barn- och utbildningsutskottet tar del av meddelanden och muntliga
rapporter.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av bifogad lista på meddelanden som inkommit till barnoch utbildningsförvaltningen.
Muntliga rapporter
 Avstängning.
 Det är inte klart ännu om skolskjutsarna kan gå till skolan.
 Bygget av bron över Norbergsån från Frida Hansdotter Arena till
skolan har inte påbörjats ännu.
 PWC kommer i höst att granska om kommunstyrelsens arbete
med att få eleverna att nå kunskapsmålen är ändamålsenligt.
 Polygon har gjort mätningar på förskolan Treklövern och taket
kommer att bytas, med start nästa vecka.
 Under Hälsoveckan inbjöds elever och vårdnadshavare till
föreläsning om droger.
 Placeringen av asylsökande barn, med plats i allmän förskola, i
egen förskoleverksamhet har inte genomförts. Antalet
asylsökande barn i allmän förskoleålder har inte varit så stort.
Däremot har alla placerats på förskolan Tallen.
 Arbetet med Kulturplanen pågår.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-05-21 med bifogad lista

Kopia till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 41

Sammanträdesdatum
2018-05-29

Integrationsprojekt, Centralskolan
Dnr 2016.0186.130

Beslut
Barn- och utbildningsutskottet tar del av rapporten och uppmanar
förvaltningen att söka pengar ut integrationsfonden för det fortsatta
arbetet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beviljade 2016-11-14 Centralskolan 300 000kr för att
under ett år anordna lägerskolor enligt projektansökan, Gemenskap.
Beräknad kostnad för fortsatta lägerskolor är 5000kr per klass för mat
och hyra av Kedjebo samt 7000kr för buss, totalt 12 000kr/per klass.
Läsåret 2018/2019 har Centralskolan 27 klasser varvid den totala
kostnaden uppgår till 324 000kr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-05-21 samt rapport från Anna Lindberg och
Robert Kronlund

Kopia till:
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 42

Sammanträdesdatum
2018-05-29

Redovisning av delegationsbeslut
Dnr NBGK 2018/0004

Beslut
Barn- och utbildningsutskottet tar del av redovisade delegationsbeslut.

Sammanfattning av ärendet
Nr
15

Beslut
Anmälan till huvudmannen
enligt Skollagen, kap. 6, 10§

Beslutsdatum
2018-05-16

Delegat
Nicklas Olivensjö

16

Anmälan till huvudmannen
enligt Skollagen, kap. 6, 10§

2018-05-16

Nicklas Olivensjö

17

Anmälan till huvudmannen
enligt Skollagen, kap. 6, 10§

2018-05-16

Nicklas Olivensjö

18

Anmälan till huvudmannen
enligt Skollagen, kap. 6, 10§

2018-05-16

Nicklas Olivensjö

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-05-21

Kopia till:
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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