
 Sammanträdesprotokoll 1(20) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-05-26  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Plats och tid Källskolans matsal, klockan 15.30–18.20 
  
Beslutande Kent Christensen (S), ordförande 

Rickard Gillman (S) 
Nancy Ibarra (V) 

  
Övriga närvarande Ingrid Nord, barn- och utbildningschef 

Therese Elofsson, ekonom § 30-33 
Maria Hellgren, sekreterare 
Victoria Åkerlund, rektor § 30 
Camilla Hultqvist, lärare § 30 
Marie Nord, förstelärare § 30 
Yvonne Fredriksson, förstelärare § 30 

  
Justerare Nancy Ibarra (V), ersättare Rickard Gillman (S) 
  
Justeringsdatum Torsdagen den 4 juni 2015 
  

Underskrifter Sekreterare  §§ 30-45 
  Maria Hellgren  

 Ordförande   
  Kent Christensen  

 Justerare   
  Nancy Ibarra  
    
   
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
  

Organ Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott 
  

Sammanträdesdatum 2015-05-26 
  

Datum då anslaget sätts upp 2015-06-05 Datum då anslaget tas ned 2015-06-29 
  

Förvaringsplats för protokoll Barn- och utbildningsförvaltningen 
  

Underskrift   
 Maria Hellgren 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-05-26  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 30 Besök på Källskolan 
 
Sammanträdet inleddes med att Victoria Åkerlund, Camilla Hultqvist, 
Marie Nord och Yvonne Fredriksson berättade om Källskolans 
verksamhet. 
 
Marie har arbetat med matematikutveckling och Yvonne med ett 
läsprojekt. 
 
Camilla berättade om och visade vad en NTA-låda kan innehålla. 
 
Skolan kommer att bli en parterskola från hösten 2015. Lärarstudenter 
från Högskolan Dalarna kan då göra sin praktik i Norberg. 
 
 
 
 
Kopia till: 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-05-26  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 31 Budgetuppföljning 30 april 

Sammanfattning av ärendet 
Helårsprognosen för 2015 visar ett resultat på – 1 494 kkr.  

 
Prognosen för Barn- och utbildningsutskottet visar en budget i balans. Barn- och 
utbildningsförvaltningen visar ett prognostiserat resultat på 0 kkr. Prognosen för 
grundskolans verksamheter visar ett underskott på sammanlagt -1 231 kkr för sina 
olika verksamheter, till följd av ökade kostnader för skolskjutsar och hyreshöjningar 
gällande Centralskolan.  
Förskoleverksamheten uppvisar inga avvikelser mot budget i dagsläget utan 
prognostiserar  
+- 0 kkr vid årets slut. Särskoleverksamheten visar en prognos på +-0 kkr. 
Verksamheten för kostorganisationen prognostiserar ett resultat vid årets slut på – 
140 kkr till följd av minskade intäkter på grund av renoveringen av Björkängens 
kök under perioden mars-december. 

Barn- och utbildningsutskottet  BUDGET 
 PROGNOS helår 

2015  Avvikelse 

Barn- och utbildningsutskottet 210 552             210 552                    -                   

Barn- och utbildningsförvaltning 3 669 480          3 669 484                 0 -                    

Kostorganisationen 6 671 874          6 811 944                 140 070 -         

Skola 45 877 064        47 108 253               1 231 189 -      

Fritids 2 766 819          2 766 819                 0                     

Förskola 26 073 869        26 073 869               0 -                    

Förskoleklass 2 485 730          2 485 730                 0 -                    

Särskola 4 920 000          4 920 000                 -                   

Musikskola 1 942 612          1 942 612                 0 -                    

Integration -                     122 366                    122 366 -         

Familjecentral 30 000               30 000                      -                   
Summa Barn- och 
utbildnigsutskottet 94 648 000       96 141 631                1 493 631 -       

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-05-13 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet godkänner rapporten. 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-05-26  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 32 Preliminära budgetramar 2016 - konsekvensanalys 
Dnr 2015.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsutskottet har av kommunstyrelsens allmänna 
utskott fått i uppdrag att senast juni inkomma med en konsekvensanalys 
utifrån preliminära budgetramar. 
 
Budgetmål för 2016 ska också upprättas.  
Barn- och utbildningschefen går igenom målen för 2015 och efter 
diskussion föreslås att målet ”Norbergs kommuns skolor skall återfinnas 
bland de 50 bästa kommunerna i landet baserat på det genomsnittliga 
meritvärdet för elever i årskurs 9” stryks. 
Målet ” Alla elever har behörighet; har uppnått tillräckligt meritvärde, för 
att komma in på önskat program på gymnasieskolan” ändras till ” Alla 
elever har behörighet; har uppnått tillräckligt meritvärde, för att komma 
in på gymnasieskolan”. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-05-17 med förslag till konsekvensanalys 
Muntlig genomgång av budgetmålen. 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsutskottet antar barn- och 

utbildningsförvaltningens förslag till konsekvensanalys. 
2. Budgetmålen antas enligt förslag. 

 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-05-26  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 33 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 
Förvaltningen föreslår att 2014 års bidragsnivå fortsätter att gälla till dess 
att NVE tar fram ett nytt underlag till sammanträdet i september 2015. 
  
Skulle bidragsnivån för 2015 visa sig bli högre än 2014-års nivå, 
kompenseras den fristående aktören med mellanskillnaden från  
2015-01-01. Blir bidragsnivån istället lägre 2015 än 2014 kommer ingen 
justering krävas, den fristående verksamheten får behålla 
mellanskillnaden för de redan utbetalda månaderna och den nya nivån 
för 2015 gäller från och med beslutsdatum. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-04-09 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet beslutar att bidragsnivån för 2014 
fortsätter gälla fram tills att barn- och utbildningsutskottet fastställt nya 
bidragsnivåer för 2015. Ärendet tas upp på sammanträdet i september. 
 
 
 
 
Kopia till: 
Karbenningbygdens förskola 
NVE 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-05-26  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 34 Stiftelsen John Bromans fond - utdelning 
Dnr 2015.0187.621 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att annonsera för 
stiftelsen John Bromans räkning. 
Annons har varit införd i Norbergsbladet och på kommunens hemsida. 
Tre stycken ansökningar har inkommit, varav en inte är behörig i år.  
Summa att utdela uppgår till 3 255,21 kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-05-12 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet beslutar att tilldela Cajsa Lundin och 
Daniella Jansson Olsson vardera 1 627,60 kronor ur stiftelsen John 
Bromans fond. 
 
 
 
 
Kopia till: 
Stipendiater 
NVE 
Revisionen 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-05-26  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 35 Stiftelsen Samfond 2 - utdelning 
Dnr 2015.0210.621 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att dela ut 
avkastningen från Samfond 2 till berättigade elever. 
I år är två elever som är berättigade. 
Summa att utdela uppgår till 619,16 kronor.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-05-12 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet beslutar att tilldela två berättigade elever 
309,58 kronor vardera. 
 
 
 
 
Kopia till: 
Stipendiater 
NVE 
Revisionen 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-05-26  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 36 Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2015.0086.600 

Nr Beslut Beslutsdatum Delegat 

2 Anmälan om kränkande 
behandling 

2015-02-20 Håkan Johansson 

    
3 Anmälan om kränkande 

behandling 
2015-04-01 Håkan Johansson 

 

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

utbildningsutskott 
2015-05-26  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 37 Redovisning av ordförandebeslut 
Dnr 2015.0086.600 

Nr Beslut Beslutsdatum Delegat 

2 
 
3 
 
 
 
 
4. 

Justering av maxtaxa 
 
Överklagan av 
Förvaltningsrätten i 
Uppsalas dom i mål nr. 
4635-14  
 
Överklagan av 
Förvaltningsrätten i 
Uppsalas dom i mål nr. 
4647-14 

2015-04-21 
 
2015-05-20 
 
 
 
 
2015-05-20 

Kent Christensen 
 
Kent Christensen 
 
 
 
 
Kent Christensen 

 

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

utbildningsutskott 
2015-05-26  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 38 Meddelanden/Muntliga rapporter 

Meddelanden 
• Jordbruksverket 2015-03-06 

Utbetalning av skolmjölkstöd 
• Skolinspektionen 2015-03-09 

Anmälan mot Centralskolan, grundskola i Norbergs kommun. 
(Beslut) 

• Kommunfullmäktige 2015-03-10 
§ 21 Utbyggnad förskola 
§ 28 Avsägelse av politiskt uppdrag, Ulf Olofsson 

• Skolinspektionen 2015-03-16 
Uppföljning efter riktad tillsyn av utbildning i Norbergs kommun 
för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd. 
(Beslut) 

• Skolverket 2015-03-19 
Statsbidrag för handledare i läs- och skrivutveckling läsåret 
2015/16. (Beviljas) 

• Skolverket 2015-03-25 
Statsbidrag för maxtaxa inom förskolan, fritidshemmet och 
annan pedagogisk verksamhet för mars 2015. 
Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 

• Förvaltningsrätten i Uppsala 2015-04-01 
Dom angående skolskjuts enligt skollagen mål nr 6216-14E. 
(Avslår överklagandet) 

• Skolverket 2015-04-02 
Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 
2015/2016. (Beviljas) 

• V-Dala Miljö & Bygg 2015-04-08 
Klassning enligt miljöbalken och avgift för tillsyn 

• Skolverket 2015-04-10 
Statsbidrag för sommarskola eller undervisning under skollov 
2015. (Beviljas) 

• Central samverkan 2015-04-13 
Protokoll 2015-04-01 

• Skolverket 2015-04-22 
Statsbidrag för läxhjälp huvudmän 2015. (Avslag) 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-05-26  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 38 (forts.) 
 

• Skolverket 2015-04-23 
Statsbidrag för handledare i läs- och skrivutveckling läsåret 
2015/16. (Beviljas) 

• Förvaltningsrätten i Uppsala 2015-04-30 
Dom angående skolskjuts enligt skollagen mål 4647-14. (Bifaller 
överklagandet) 

• Förvaltningsrätten i Uppsala 2015-04-30 
Dom angående skolskjuts enligt skollagen mål 4635-14. (Bifaller 
överklagandet) 

• Förvaltningsrätten i Uppsala 2015-05-05 
Dom angående skolskjuts enligt skollagen mål 4649-14. (Avslår 
överklagandet) 

• Kommunstyrelsen 
Protokoll 2015-04-13 
§ 20 Kostorganisation 
§ 21 Rekrytering av förskollärare 
§ 22 Revidering av delegationsordning för barn- och 
utbildningsutskottet 
§ 55 Val av ordinarie ledamot och ordförande i barn- och 
utbildningsutskottet 
§56 Val av ersättare i barn- och utbildningsutskottet 

• Åklagarmyndigheten 2015-05-08 
Underrättelse om beslut - Åverkan 2014-11-25 Centralskolan 

• V-Dala Miljö & Bygg 2015-05-08 
Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen, 2014-000428 
(Björkängens Serviceboende och Förskola Tallen) 

• Skolinspektionen 2015-05-08 
Anmälan om kränkande behandling vid Källskolan och 
Centralskolan i Norbergs kommun. (Beslut) 

 
Barn- och utbildningschefens muntliga rapporter 

• Förfrågan om ersättning för skolgång i Thailand har inkommit 
till rektorerna. Tidigare har en ansökan om ersättning för 
skolgång i Thailand avslagits av barn- och utbildningsnämnden 
2007-05-10, § 40. 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-05-26  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
§ 38 (forts.) 

Notering 
Yrkandet från LR till Central samverkan har enligt protokoll från Central 
samverkan 2015-04-01 lämnats över till barn- och utbildningsutskottet. 

LR yrkar att följande fråga skickas till Central samverkan: 
Hur tänker politiken när det gäller det tidigare beslutet om extra anslag 
när det gäller barn i behov av särskilt stöd i förhållande till beslutet om 
barnomsorg på obekväm arbetstid? Kommer det att bli några extra 
anslag till barn i behov av särskilt stöd? 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsutskottet har tagit del av meddelanden och 

rapporter. 
2. Barn- och utbildningsutskottet hänvisar till det tidigare beslutet i 

barn- och utbildningsnämnden att ingen ersättning beviljas för 
studier i Thailand.  

3. Barn- och utbildningsutskottet påpekar att det är ett beslut taget i 
kommunfullmäktige att barnomsorg ska erbjudas på obekväm 
arbetstid. 
 

 
 
 
Kopia till: 
LR 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-05-26  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 39 Systematiskt kvalitetsarbete- Enkäter 
Dnr 2014.0057.600 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt skollagen ska det bedrivas ett systematiskt kvalitetsarbete både på 
huvudmanna- och enhetsnivå i syfte att utveckla verksamheten. I 
Norbergs kommuns systematiska kvalitetsarbete ingår att brukarenkäter 
skickas till vårdnadshavare i samtliga verksamheter. 
 
På barn-och utbildningsutskottets möte 2014-09-23 togs beslut om att se 
över årshjulet för enkäter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-05-11 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet föreslås anta det förslag på årshjul och 
enkäter som barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram. 
 
 
 
 
Kopia till: 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-05-26  
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§ 40 Representanter vid skolavslutning 

Sammanfattning av ärendet 
Följande representanter föreslås vid skolavslutningen: 
Skolavslutningstider enligt nedan 
 
Torsdagen den 11 juni, Norbergs kyrka 
Åk 7-8  klockan 16.00 
Åk 6   klockan 18.30 
 
Fredagen den 12 juni, Norbergs kyrka 
Åk F-3 Regnbågen  klockan 08.10  
Åk F-3 Källan klockan 09.00 
Åk F-3 Önskebrunnen klockan 09.50 
Åk 4-5  klockan 10.40 
Åk 9  klockan 11.30 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet beslutar att Kent Christensen deltar på 
samtliga skolavslutningar. 
 
 
 
 
Kopia till: 
Rektorer 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-05-26  
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§ 41 Ändring av sammanträdesdag i oktober 
Dnr 2014.0275.913 

Sammanfattning av ärendet 
En ändring av sammanträdesplanen för barn- och utbildningsutskottets 
sammanträde i oktober föreslås. Förslaget är att ändra datum från den 27 
till den 20 oktober. 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet beslutar att ändra sammanträdesdag från 
den 27 oktober till den 20 oktober. 
 
 
 
 
Kopia till: 
Akt 
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§ 42 Kostpolicy Norbergs kommun 
Dnr 2015.0211.940 

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har under 
2014 bedrivit ett kostprojekt och har under den perioden haft en 
projektanställd kostchef. En del i uppdraget har varit att ta fram en 
kommunövergripande kostpolicy. 
 
Norbergs kommuns kostverksamhet arbetar för barns, ungdomars och 
äldres kost, där kostpolicyn ska vara ett styrande dokument i det dagliga 
arbetet. Kostpolicyn ska användas vid planering och uppföljning av 
kostverksamheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-05-11 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet godkänner kostpolicyn. 
 
 
 
 
Kopia till: 
T Svedberg 
Akt 



 Sammanträdesprotokoll 18(20) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-05-26  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 43 Uppdrag med anledning av preliminära 
budgetramar 2016-2018 KSau § 17 punkt 1 och 10 
Dnr 2015.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsutskottet har av kommunstyrelsens allmänna 
utskott fått två uppdrag att utreda och redogöra för senast augusti. 
 
1. Barn- och utbildningsutskottet ges i uppdrag att till augusti 
utreda hur fysisk aktivitet kan bidra till att förbättra elevernas 
resultat och vilka åtgärder skolan i så fall bör vidta. 
 
10. Barn- och utbildningsutskottet ges i uppdrag att till augusti 
redogöra för hur de praktiskt jobbar med genuspedagogiken 
inom sin verksamhet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-05-11 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet uppdrar åt barn- och utbildnings-
förvaltningen att till augusti utreda och redogöra för uppdragen med 
anledning av preliminära budgetramar. 
 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Akt 
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 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
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§ 44 Redovisning av pågående ärenden 

Sammanfattning av ärendet 
2014.0057.600 
Systematiskt kvalitetsarbete 
Enkäter 
2014-09-23, § 57 
 
2014.0001.942 
Barnomsorg på kvällstid 
2015-01-20, § 4 

 
2014.0001.942 
Uppdrag att planera för åtgärder som leder till minskat stillasittande för
ökad psykisk och fysisk hälsa hos befolkningen. 
2015-03-10, § 13 
 
2015.0089.600 
Barnkonsekvensanalys 
2015-03-10, § 25 

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

utbildningsutskott 
2015-05-26  
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§ 45 Avtal med musikskolan Avesta kommun 
Dnr 2015.0212.613 

Sammanfattning av ärendet 
Avtalet innebär byte av tjänster för musiklärare i musikskolan i Norberg 
och musik- och kulturskolan i Avesta. Omfattningen beräknas uppgå till 
25 % av heltid under läsåret 2015-2016.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-05-17 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet godkänner avtalet mellan Avesta 
kommuns musikskola och Norbergs kommuns musikskola. 
 
 
 
 
Kopia till: 
Avesta kommun 
Akt 


