
 Sammanträdesprotokoll 1(18) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-11-26  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Plats och tid Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och 
utbildningsförvaltningen, klockan 16.30–18.35 

  
Beslutande Majja Neverland (V), ordförande 

Rickard Gillman (S) 
Johanna Odö (S) 
Nancy Ibarra (V) 
Anna Morssing Lindberg (S), tjänstgörande ersättare 

  
Övriga närvarande Ingrid Nord, barn- och utbildningschef 

Per-Åke Morberg, ekonom §§ 76-77 
Maria Hellgren, sekreterare 

  
Justerare Nancy Ibarra (V), ersättare Rickard Gillman (S) 
  
Justeringsdatum Torsdagen den 3 december 2015 
  

Underskrifter Sekreterare  §§ 76 -88 
  Maria Hellgren  

 Ordförande   
  Majja Neverland  

 Justerare   
  Nancy Ibarra  
    
   
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
  

Organ Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott 
  

Sammanträdesdatum 2015-11-26 
  

Datum då anslaget sätts upp 2015-12-04 Datum då anslaget tas ned 2015-12-28 
  

Förvaringsplats för protokoll Barn- och utbildningsförvaltningen 
  

Underskrift   
 Maria Hellgren 

 

 



 Sammanträdesprotokoll 2(18) 
  

  Sammanträdesdatum  
  2015-11-26  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-11-26  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 76 Ändring i föredragningslistan 

Beslut 
Föredragningslistan ändras på följande sätt: 

• Extra ärende ”Rökning på Centralskolan” tas upp som punkt 13. 
• Extra ärende ” Extra pengar till kommunen för ökade kostnader för 

flyktingmottagandet” tas upp som punkt 14. 
 
 
 
 
Kopia till: 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-11-26  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 77 Budgetuppföljning per 31 oktober 2015 

Sammanfattning av ärendet 
Helårsprognosen för 2015 visar ett resultat på – 667 kkr.  

 
Prognosen för Utskottet visar ett underskott på 3 kkr. Barn- och utbildningsförvaltningen 
visar ett prognostiserat resultat på +1419 kkr. Förvaltningens buffert har därmed intecknats 
för att täcka en del av verksamheternas underskott. Prognosen för grundskolan visar ett 
minus på sammanlagt -2670 kkr, till följd av ökade kostnader för skolskjutsar, hyreshöjningar 
gällande Centralskolan, kostnad för två st nya lärartjänster p.g.a. ökat antal elever under 
höstterminen. Förskoleklassverksamheten visar ett prognostiserat resultat vid årets slut på 
+45 kkr. 
Förskoleverksamheten uppvisar i dagsläget en prognos på +-0. Särskoleverksamheten visar 
en helårsprognos på +1303 kkr, orsaken är färre elever än budgeterat. Kostorganisationens 
verksamhet prognostiserar ett resultat vid årets slut på – 690 kkr till följd av minskade 
intäkter på grund av renoveringen av Björkängens kök under perioden mars-december, samt 
högre löner och livsmedelskostnader än budgeterat. Av underskottet avser ca 152 kkr 
Björkängens kök. 

Barn- och utbildningsutskottet  BUDGET 
 PROGNOS helår 

2015  Avvikelse 
Barn- och utbildningsutskottet 210 552             213 552               3 000 -                
Barn- och utbildningsförvaltning 3 669 480          2 250 480            1 419 000          
Kostorganisationen 6 671 874          7 361 874            690 000 -            

Skola 45 877 064        48 547 063          2 669 999 -         
Fritids 2 766 819          2 786 819            20 000 -              
Förskola 26 073 869        26 073 869          0 -                       
Förskoleklass 2 485 730          2 440 730            45 000               
Särskola 4 920 000          3 617 000            1 303 000          
Musikskola 1 942 612          1 932 612            10 000               
Integration grundskola -                     61 000                 61 000 -              
Integration förskola -                     0                          -                      
Familjecentral 30 000               30 000                 -                      
Summa Barn- och utbildningsutskottet 94 648 000       95 315 000         667 000 -             

 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-11-12 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-11-26  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 77 (forts.) 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet godkänner rapporten 
 
 
 
 
Kopia till: 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-11-26  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 78 Norbergs kommuns budget för 2016 med plan för 2017 
och 2018 – uppdrag § 95 punkt 2 och 3 
Dnr 2015.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av budgetberedningen gavs ett antal uppdrag till utskott och 
samverkansorgan. 
 
2. Barn- och utbildningsutskottet ges i uppdrag med biträde av 
infrastrukturgruppen att säkerställa att åtgärder vidtas för säkrare och mer 
kostnadseffektiv skolskjuts (redan föreslaget ”skaft” i Högfors samt tillskapande 
av vändplats för att möjliggöra kollektivtrafik i Olsbenning). 
 
3. Barn- och utbildningsutskottet ges i uppdrag att redovisa hur man arbetar med 
den extra miljonen som utskottet tilldelades under föregående års budgetprocess. 
 
Barn- och utbildningsutskottet tilldelades en miljon för att täcka kostnader för 
barnomsorg på obekväm arbetstid samt för att utöka stödet till elever i behov av 
särskilt stöd. 
Fram till uppföljningen för oktober månad har förvaltningen haft kostnader för 
barnomsorg på obekväm arbetstid på 29 000 kr. En familj har anmält behov för 
resterande del av året och här räknar vi med ytterligare kostnader på 5000 kr. 
Resterande del har använts inom skolan. Källskolan har tre elevassistenter 
anställda och Centralskolan har en elevassistent anställd, sammanlagt 2,75 tjänst. 
Tack vare den extra miljonen har elever i större utsträckning kunnat få det stöd de 
behöver. 

Beslutsunderlag 
Punkt 2 Muntligt 
Punkt 3 Tjänsteskrivelse 2015-11-13  
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-11-26  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 78 (forts.) 

Beslut 
1. Punkt 2. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta diskussionen med 

infrastrukturgruppen för att säkerställa att åtgärder vidtas för säkrare och 
mer kostnadseffektiv skolskjuts. 
 

2. Punkt 3. Barn- och utbildningsutskottet godkänner redovisningen av den 
extra tilldelade miljonen. 

 
 
 
 
Kopia till: 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-11-26  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 79 Redovisning av ordförandebeslut 
Dnr 2015.0086.600 

Nr Beslut Beslutsdatum Delegat 

28 
 

Behov av lokaler 
 

2015-10-30 Kent Christensen 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet tar del av redovisat ordförandebeslut. 
 
 
 
 
Kopia till: 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-11-26  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 80 Meddelanden/Muntliga rapporter 

Meddelanden 
• Skolverket 2015-10-13 

Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan läsåret 2015/16 
• Fria förskolor2015-10-13 

Överklagande 
• Förvaltningsrätten 2015-10-19 

Dom i mål nr 3801-15 
• Central samverkan 2015-10-20 

Protokoll 2015-09-24 
• Skolverket 2015-10-20 

Statsbidrag för sommarskola eller undervisning under andra skollov 2015 
Beslut om beviljad rekvisition 

• Skolverket 2015-10-21 
Statsbidrag för sommarskola eller undervisning under andra skollov 2015 
Omprövat beslut om beviljad ansökan 

• Förvaltningsrätten i Uppsala 2015-10-27 
Föreläggande om yttrande i mål nr 5357-15 

• Skolverket 2015-11-05 
Statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande 
skolformer samt viss annan utbildning (Lågstadiesatsningen) läsåret 
2015/16 

• V-Dala Miljö & Bygg 2015-11-06 
Inspektion av förskola enligt miljöbalken (2015-001672 Blåsippan) 

• Skolinspektionen 2015-11-09 
Uppföljning av beslut om skolsituationen för en elev vid Centralskolan i 
Norbergs kommun. (Beslut) 

• Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-11-10 
Protokoll 2015-10-28 
§ 118 Senareläggning budgetberedning 2016 
§ 120 Ramförändring budgetmedel för IT-verksamhet 

• Kommunstyrelsen 2015-11-10 
Protokoll 2015-11-09 
§ 148 Behov av undervisningslokaler, barn- och utbildningsutskottet 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-11-26  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 80 (forts.) 
 

• V-Dala Miljö & Bygg 2015-11-11 
Inspektion av förskola enligt miljöbalken (2015-001691, Källgården) 

• V-Dala Miljö & Bygg 2015-11-12 
Inspektion av förskola enligt miljöbalken (2015-001689, Treklövern) 

• V-Dala Miljö & Bygg 2015-11-13 
Inspektion av förskola enligt miljöbalken (2015-001704, Skogsgläntan) 

 
Barn- och utbildningschefens muntliga rapporter 
 

• Förberedelseklass F-3 finns på Prästgården från 1 november. 
• Skolskjutsar (linjetrafik) kommer även fortsättningsvis gå till busstorget. 
• Moduler är beställda två klassrum och två grupprum. 
• Kränkande ärende 
• Högskolan Dalarna har inte beviljat Norbergs kommuns ansökan om att 

bli övningsförskola. 
• Norbergs kommun tar som övningsskola emot 11 lärarstudenter. 
• # jag med – ett projekt tillsammans med Fagersta och Skinnskatteberg där 

man kommer att anställa en beteendevetare under en treårsperiod. 
• Rapporten ”Liv & hälsa ung Mellansverige”. 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet tar del av meddelanden och rapporter. 
 
 
 
 
Kopia till: 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-11-26  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 81 Sammanträdesplan för 2016 
Dnr 2015.0281.913 

Sammanfattning av ärendet 
Sammanträdesplan för 2016 kommer att sammanställas för samtliga utskott, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samma dokument. 
 
Förslag till sammanträdestider 2016 för barn- och utbildningsutskottet är tisdagar 
klockan 16.30 följande datum: 
 
23 februari 
19 april 
24 maj 
16 augusti 
20 september 
25 oktober 
22 november 

Beslutsunderlag 
Förslag till sammanträdesdagar för 2016 

Beslut 
Förslag till sammanträdesdagar för barn- och utbildningsutskottet 2016 antas. 
 
 
 
 
Kopia till: 
Ledningskontoret 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-11-26  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 82 Elevkalendarium 2016/2017 
Dnr 2015.0378.608 

Sammanfattning av ärendet 
Höstterminen 2016-08-18 – 2016-12-21 = 84 undervisningsdagar 

 
Undervisningen börjar torsdag 16-08-18 
Lovdag torsdag 16-09-22 
Höstlov v 44 måndag - fredag 16-10-31 – 16-11-04 
Avslutning onsdag 16-12-21 

 
   

Vårterminen 2017-01-11 – 2017-06-14 = 94 undervisningsdagar 
 

Undervisningen börjar onsdag 17-01-11 
Lovdag  tisdag 17-02-14 
Sportlov v 9  måndag - fredag 17-02-27 – 17-03-03 
Påsklov v 15 måndag - måndag 17-04-10 – 17-04-17 
Lovdag fredag 17-05-26 
Lovdag måndag 17-06-05 
Avslutning onsdag 17-06-14 

 
   
Totalsumman för läsåret 2016/2017 
178 undervisningsdagar  

Beslutsunderlag 
Förslag till elevkalendarium för läsåret 2016/2017 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet beslutar ”att anta dagarna för höstterminens och 
vårterminens början och slut” enligt Skolförordningen 3 kap. Lärotider 3 § Läsår. 
 
 
 
 
Kopia till: 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-11-26  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 83 Revidering av Regler och avgifter för kommunal förskola 
och fritidshem 
Dnr 2015.0377.600 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens regler och riktlinjer för förskola och fritidshem reviderades 2008-11-
01 och justerades 2010-07-01 utifrån lag om allmän förskola för treåringar. Flera 
delar har sedan dess tillkommit och ändrats, t.ex. har förvaltningen infört E-tjänst 
för ansökan om plats. Förvaltningen föreslår även en förändring från 
kontraktsplats till lovfritids. 
 
Det är sju år sedan kommunens regler och riktlinjer för förskola och fritidshem 
reviderades och flera förändringar har skett som kräver en uppdaterad skrift om 
kommunens regler och avgifter. Förvaltningen föreslår en ändring av det som i 
dag heter kontraktsplats inom fritidshem och som medför en kostnad för 
vårdnadshavaren på 600 kr per period. Det är i dagsläget ingen som utnyttjar 
kontraktsplats inom fritidshemmet. Förvaltningen föreslår att istället införa 
lovfritids där vårdnadhavarna ansöker om plats för de dagar under loven som de 
har behov och då betalar 75 kr per dag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-11-17 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet godkänner förvaltningens förslag på revidering av 
regler och riktlinjer för förskola och fritidshem. 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förvaltningens 
förslag på ändring av kontraktsplats inom fritidshem till lovfritids med en avgift 
på 75 kronor per dag. 
 
 
 
 
Kopia till: 
KS 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-11-26  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 84 Val av ersättare i Norberg kommuns råd för 
funktionsnedsatta  
Dnr 2015.0002.911 

Sammanfattning av ärendet 
Norberg kommuns råd för funktionsnedsatta ska bestå av 1 ordinarie ledamot 
samt 1 ersättare från följande utskott respektive samverkansorgan: socialutskottet, 
barn- och utbildningsutskottet, allmänna utskottet samt norra Västmanlands 
kommunalteknikförbund (NVK). Ledamoten från socialutskottet ska vara 
ordförande. 
 
För barn- och utbildningsutskottet valdes 2014-12-02 till ledamot 
- Ulf Olofsson (S)  
För barn- och utbildningsutskottet valdes 2014-12-02 till ersättare 
– Eva Andersson (S) 
 
Då Eva Andersson frånsagt sig uppdraget i barn- och utbildningsutskottet 
behöver en ny ersättare utses. 

Beslutsunderlag 
Muntligt 

Beslut 
Från barn- och utbildningsutskottet utses till ersättare i Norberg kommuns råd för 
funktionsnedsatta 
- Anna Morssing Lindberg (S).  
  
 
 
 
Kopia till: 
De valda 
Norberg kommuns råd för funktionsnedsatta 
Ledningskontoret 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-11-26  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 85 Systematiskt kvalitetsarbete - likabehandlingsplaner 
Dnr 2015.0344.600 

Sammanfattning av ärendet 
Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet ingår upprättande av 
likabehandlingsplaner, Plan mot diskriminering och kränkande behandling.  

Beslutsunderlag 
Planer mot diskriminering och kränkande behandling verksamhetsåret 2015-2016 
för Blåsippans förskola, Källgårdens förskola, Skogsgläntans förskola, Tallens 
förskola, Treklöverns förskola och Centralskolan. 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet har tagit del av planer mot diskriminering och 
kränkande behandling läsåret 2015/2016 för Blåsippans förskola, Källgårdens 
förskola, Skogsgläntans förskola, Tallens förskola, Treklöverns förskola och 
Centralskolan. 
 
 
 
 
Kopia till: 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-11-26  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 86 Redovisning av pågående ärenden 

Sammanfattning av ärendet 
2014.0001.942 
Barnomsorg på kvällstid 
2015-01-20, § 4 

 
2015.0089.600 
Barnkonsekvensanalys 
2015-03-10, § 25 
 
2015.0025.621 
Barn- och utbildningsutskottets stiftelser 
2015-10-20, § 63 
 
2015.0001.942 
Norbergs kommuns budget för 2016 med plan för 2017 och 2018 – 
Uppdrag punkt 2 och 3 
2015-10-20, § 66 
 
2015.0345.706 
Justering av maxtaxa 
2015-10-20, § 71 
 
2015.0347.600 
Hyra av externa lokaler 
2015-10-20, § 75 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet godkänner redovisning av pågående ärenden. 
 
 
 
 
Kopia till: 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-11-26  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 87 Rökning på Centralskolan (extra ärende) 

Sammanfattning av ärendet 
En ledamot tog upp frågan om elevers rökning på Centralskolan. 

Beslut 
Barn- och utbildningschefen får i uppdrag att ta upp frågan med Centralskolans 
rektor. 
 
 
 
 
Kopia till: 
 



 Sammanträdesprotokoll 18(18) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-11-26  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 88 Extra pengar till kommunen för ökade kostnader för 
flyktingmottagandet (extra ärende) 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen ska fördela drygt 8 miljarder kronor till kommunerna för deras ökade 
kostnader för flyktingmottagandet. Regeringen beslutade att fördela extrapengar 
som kommuner och landsting ska få för att klara de ökade kostnaderna för det 
stora flyktingmottagandet i år. 

Norberg får 40,6 miljoner kronor. Anvisningar om hur pengarna kan användas 
har inte kommit ännu.  

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet fortsätter diskussionerna när anvisningar om hur 
pengarna får användas kommer. 
 
 
 
 
Kopia till: 
 
 
 


