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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-09-15  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Plats och tid Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och 
utbildningsförvaltningen, klockan 16.30–18.00 

  
Beslutande Kent Christensen (S), ordförande 

Majja Neverland (V) 
 

  
Övriga närvarande Ingrid Nord, barn- och utbildningschef 

Per-Åke Morberg, ekonom §§ 54-56 
Maria Hellgren, sekreterare 

  
Justerare Majja Neverland (V) 
  
Justeringsdatum Torsdagen den 17 september 2015 
  

Underskrifter Sekreterare  §§ 54-59 
  Maria Hellgren  

 Ordförande   
  Kent Christensen  

 Justerare   
  Majja Neverland  
    
   
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
  

Organ Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott 
  

Sammanträdesdatum 2015-09-15 
  

Datum då anslaget sätts upp 2015-09-18 Datum då anslaget tas ned 2015-10-12 
  

Förvaringsplats för protokoll Barn- och utbildningsförvaltningen 
  

Underskrift   
 Maria Hellgren 
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§ 54 Ändring i föredragningslistan 

Beslut 
Nedanstående punkter utgår och tas upp på nästa sammanträde 
 4. Norbergs kommuns budget för 2016 med plan för 2017 och 
     2018 – uppdrag § 95, punkt 2 och 3 
 6. Tilläggsbudget 2015 – uppdrag att planera för åtgärder som leder till
     minskat stillasittande för ökad psykisk och fysisk hälsa hos 
     befolkningen 
 9. Meddelanden/Muntliga rapporter 
10. Redovisning av delegationsbeslut 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
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§ 55 Helårsprognos per 31 augusti 2015 

Sammanfattning av ärendet 
Helårsprognosen för 2015 för hela Barn- och utbildningsutskottet visar ett resultat 
på – 2166 kkr.  
Prognosen för själva utskottet visar en budget i balans. Barn- och 
utbildningsförvaltningen visar ett prognostiserat resultat på +1039 kkr. 
Förvaltningens buffert har därmed intecknats för att täcka en del av 
verksamheternas underskott. Prognosen för grundskolan visar ett minus på 
sammanlagt -2481 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 -246 kkr, vilket beror på högre personalkostnader än budgeterat. 
Förskoleverksamheten uppvisar i dagsläget en prognos på +-0. 
Särskoleverksamheten visar en helårsprognos på +173 kkr med anledning av en 
elev mindre än budgeterat höstterminen 2015. Kostorganisationens verksamhet 
prognostiserar ett resultat vid årets slut på – 326 kkr till följd av minskade intäkter 
på grund av renoveringen av Björkängens kök under perioden mars-december, 
samt högre löner och livsmedelskostnader än budgeterat. 

 

Barn- och utbildningsutskottet  BUDGET 
 PROGNOS helår 

2015  Avvikelse 
Barn- och utbildningsutskottet 210 552             210 552               -                      
Barn- och utbildningsförvaltning 3 669 480          2 630 480            1 039 000          
Kostorganisationen 6 671 874          6 997 874            326 000 -            

Skola 45 877 064        48 358 064          2 481 000 -         
Fritids 2 766 819          2 946 819            180 000 -            
Förskola 26 073 869        26 073 869          0                        
Förskoleklass 2 485 730          2 731 730            246 000 -            
Särskola 4 920 000          4 747 000            173 000             
Musikskola 1 942 612          1 939 612            3 000                 
Integration grundskola -                     148 000               148 000 -            
Integration förskola -                     0                          -                      
Familjecentral 30 000               30 000                 -                      
Summa Barn- och utbildningsutskottet 94 648 000       96 814 001          2 166 001 -          

 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-09-15 
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§ 55 (forts.) 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet har tagit del av rapporten 
 
 
 
 
Kopia till: 
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§ 56 Bidrag till fristående grundskola och förskoleklass 
samt av kommunen godkänd enskilt bedriven 
förskola och fritidshem för år 2015 
Dnr 2014.0333.610 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsutskottets budget för verksamheterna ligger till 
grund för beräkningen av bidragen till fristående grundskolor. 
Kommunen har i bidraget utgett en momskompensation med 6 % samt 
en ersättning för administrativa kostnader med 3 % enligt gällande 
schabloner.  
 
År 2015 års bidragsnivåer blir enligt följande: 
 
Grundskola år 1-9:  74 400 kr/år 
Enskilt fritidshem:  32 614 kr/år 
Enskild förskola 101 893 kr/år 
 
Beslutet kan överklagas enligt Skollagen 28 kap, 5, punkt 2.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-09-15 

Beslut 
Närvarande enas att rekommendera utskottets ordförande att fatta 
ordförandebeslut enligt kommunstyrelsens delegationsordning bilaga 5 
brådskande ärenden (ordförandebeslut) med godkännande av 
bidragsnivåerna gällande år 2015. 
 
 
 
 
Kopia till: 
Akt 
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§ 57 Skolinspektions regelbundna tillsyn - återrapport 
Dnr 2014.0717.600 

Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen har under vårterminen 2015 gjort en regelbunden 
tillsyn där man kontrollerar att huvudmän och rektorer följer de lagar 
och författningar som gäller för verksamheten. 
 
Den 8 juni hade Skolinspektionen en återkoppling med politiker och 
tjänstemän i Norberg. 

Beslutsunderlag 
Skolinspektionens återkoppling ”Regelbunden tillsyn Norbergs kommun 
2015” 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet har tagit del av rapporten. 
 
 
 
 
Kopia till: 
Akt 
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§ 58 Systematiskt kvalitetsarbete 
Dnr 2014.0171.600 

Sammanfattning av ärendet 

Skolinspektionens tillsyn visar att det på huvudmannanivå i kommunen 
saknas rutiner för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp 
och utveckla utbildningen, utifrån de mål som finns för utbildningen i 
skollagen och i andra föreskrifter (nationella mål).  
 
Skolinspektionen konstaterar att Norbergs kommun inte uppfyller 
författningskraven avseende att:  
• Inriktningen för huvudmannens kvalitetsarbete är att de nationella mål 
och krav som anges i styrdokumenten uppfylls. (4 kap. 3 och 5 §§ 
skollagen)  
• Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen, och 
dokumenterar denna uppföljning. (4 kap. 3 och 6 §§ skollagen)  
• Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar 
huvudmannen om nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar de 
beslutade åtgärderna. (4 kap. 3 och 6 §§ skollagen)  
• Huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och 
genomför dessa. Planeringen och åtgärderna dokumenteras. (4 kap. 3 
och 6-7 g skollagen) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-09-07 med bilagor 

Beslut 
Närvarande enas att rekommendera utskottets ordförande att fatta 
ordförandebeslut enligt kommunstyrelsens delegationsordning bilaga 5 
brådskande ärenden (ordförandebeslut) enligt nedan. 

1. Godkänna förvaltningens förslag på systematiskt kvalitetsarbete 
med de föreslagna ändringarna. 

2. Föreslå kommunstyrelsen att arbeta för att styrkedjan mellan 
verksamhet och kommunfullmäktige ska stärkas 

 
 
Kopia till: 
Akt 
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§ 59 Grön Flagg - kontaktpolitiker 

Sammanfattning av ärendet 
Karbenningbygdens förskola önskar starta ett arbete med Grön Flagg. 
För att detta ska vara genomförbart behöver de knyta en politiker till sig 
som blir deras kontakt med kommunen. 

Beslut 
1. Till kontaktpolitiker för Karbenningbygdens förskolas arbete 

med Grön Flagg väljs Majja Neverland. 
2. Hemställa att barn- och utbildningsutskottet vid nästa 

sammanträde godkänner dagens beslut. 
 
 
 
 
Kopia till: 
Karbenningbygdens förskola 
 


