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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-03-10  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Plats och tid Blåsippans förskola, Kornettgatan 17 A-B, klockan 15.30–18.50 
  
Beslutande Majja Neverland (V), ordförande 

Rickard Gillman (S) 
Nancy Ibarra (V) 
Henrik Dömstedt (V) tjg ersättare § 10 (del av)§§ 11-28 

  
Övriga närvarande Ingrid Nord, barn- och utbildningschef 

Maria Hellgren, sekreterare 
Ann Redlund, förskolechef § 10 
Anneli Jacobsson § 10 
Lovisa Borg § 10 

  
Justerare Nancy Ibarra (V), ersättare Rickard Gillman (S) 
  
Justeringsdatum Tisdagen den 17 mars 2015 
  

Underskrifter Sekreterare  §§ 10-28 
  Maria Hellgren  

 Ordförande   
  Majja Neverland  

 Justerare   
  Nancy Ibarra  
    
   
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
  

Organ Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott 
  

Sammanträdesdatum 2015-03-10 
  

Datum då anslaget sätts upp 2015-03-18 Datum då anslaget tas ned 2015-04-09 
  

Förvaringsplats för protokoll Barn- och utbildningsförvaltningen 
  

Underskrift   
 Maria Hellgren 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-03-10  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 10 Besök på Blåsippans förskola 
 
Sammanträdet inleddes med att förskolepersonal Anneli Jacobsson och 
Lovisa Borg samt förskolechef Ann Redlund berättade om verksamheten 
och visade lokalerna på Blåsippans förskola.  
 
Förskolechefen rapporterade att omsorg på kvällstid på vardagar kl. 18-
23 startar den 20 april 2015 på Blåsippans förskola. 
Information, till alla vårdnadshavare med barn på förskola och 
fritidshem och de som står i kö, har gått ut under dagen. 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-03-10  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 11 Ändring i föredragningslistan 
 

Beslut 
Föredragningslistan ändras på följande sätt: 

• Extraärende ”Rekrytering av förskollärare” tas upp som punkt 
18. 

• Extraärende ”Skolinspektionens regelbundna tillsyn” tas upp 
som punkt 19. 

 
 
 
 
Kopia till: 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-03-10  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 12 Inför budgetberedningen 

Sammanfattning av ärendet 
Budgetberedningen genomförs den 23 mars. Barn- och 
utbildningschefen redogjorde för de äskanden som kommer att tas upp. 

Beslut 
Barn- och utbildningschefen får i uppdrag att göra ett underlag med 
äskanden till budgetberedningen. 
 
 
 
 
Kopia till: 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-03-10  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 13 Tilläggsbudget 2015 - Uppdrag att planera för 
åtgärder som leder till minskat stillasittande för 
ökad psykisk och fysisk hälsa hos befolkningen 
Dnr 2014.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 
På kommunstyrelsens sammanträde den 15 december, § 164 punkt 1, 
togs följande beslut: 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens utskott och 
samverkansorgan att planera för åtgärder som leder till minskat 
stillasittande för ökad psykisk och fysisk hälsa hos befolkningen. 
Uppföljning skall ske i årsredovisningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2014-12-15, § 164 punkt 1. 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsutskottet ger i uppdrag till förvaltningen att 

planera för åtgärder som leder till minskat stillasittande för ökad 
psykisk och fysisk hälsa hos befolkningen. 

 
2. Ärendet återupptas på sammanträdet i september. 

 
 
 
 
Kopia till: 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-03-10  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 14 Bokslut och verksamhetsberättelse 2014 
Dnr 2015.0006.942 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat bokslut inklusive 
verksamhetsberättelse för 2014. 

Beslutsunderlag 
Bokslut och verksamhetsberättelse för barn- och utbildningsutskottet 
2014. 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet tar del av bokslutet inklusive 
verksamhetsberättelse för 2014. 
 
 
 
 
Kopia till: 
NVE 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-03-10  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 15 Årsredovisning av stiftelser 2014 
Dnr 2015.0025.621 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsutskottets stiftelser, Stiftelsen John Bromans fond 
och Stiftelsen Samfond 2, redovisar följande avkastning för år 2014. 
 
John Bromans fond 
Avkastning 2014: 3 255,21 kr.  
Samfond 2 
Avkastning 2014: 619,16 kr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-02-26 

Beslut 
1. Barn-och utbildningsförvaltningen får i uppgift att annonsera för 

stiftelsen John Bromans fonds räkning. Avkastningen på 
3 255,21 kr ska sedan fördelas på de sökande. 
Annonseringskostnaden ska bekostas av stiftelsen. I januari 2015 
har beslut fattas av kommunstyrelsen att från och med 2015 inte 
fortsätta avsätta 10 % av avkastningen till det bundna kapitalet. 
Avsättningen kommer att upphöra från och med 2015. 

 
2. Barn-och utbildningsförvaltningen får i uppgift att dela ut 

Samfond 2´s avkastning på 619,16 kr till berättigade elever. 
Eventuella kostnader ska bekostas av stiftelsen.  

 
3. Barn- och utbildningsutskottet utser stipendiater på 

sammanträdet den 26 maj. 
 
 
 
 
Kopia till: 
Akt 
Revisionen 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-03-10  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 16 Uppföljning av internkontrollplan 2014 
Dnr 2014.0083.901 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av avstämning av de fyra olika internkontrollrutiner som 
berör barn- och utbildningsförvaltningens område. 
 
Bidrag till fristående verksamheter har följts upp och konstaterats 
följa reglementet. 
Kostnadsersättning för undervisning enligt kap 24 Skollagen har 
följts upp och konstaterats följa regelverket. 
Interkommunala ersättningar har följts upp och konstaterats följa 
regelverket. 
Tillsyn av fristående förskola har genomförts enligt föreskrifter i 
Skollagen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-02-25 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet godkänner avstämningen av rutiner i 
internkontrollen. 
 
 
 
 
Kopia till: 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-03-10  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 17 Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2015.0086.600 

Nr Beslut Beslutsdatum Delegat 

1 Beslutsattestanter 2015-02-03 Ingrid Nord 
 

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

utbildningsutskott 
2015-03-10  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 18 Redovisning av ordförandebeslut 
Dnr 2015.0086.600 

Nr Beslut Beslutsdatum Delegat 

1 Beviljande av särskild 
skolskjuts  

2015-02-19 Ulf Olofsson 

 

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

utbildningsutskott 
2015-03-10  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 19 Meddelanden/Muntliga rapporter 

Meddelanden 
• Statens Offentliga Utredningar 2015-01-16 

Beslut angående ansökan om statsbidrag 2015  
Språkstörning Norberg 4-9. (Beviljad) 

• Statens Offentliga Utredningar 2015-01-16 
Beslut angående ansökan om statsbidrag 2015  
En tillgänglig lärmiljö för alla. (Avslag) 

• Skolinspektionen 2015-01-20 
Anmälan mot grundskolan Centralskolan i Norbergs kommun 
Dnr 41-2015:111. (Beslut om avskrivning av ärende). 

• Skolinspektionen 2015-01-22 
Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna anmälan 
till Notbergs kommuns klagomålshantering Dnr 411-2015:148 
(Dnr 41-2014:6599). (Ärendet avslutas). 

• V-Dala Miljö & Bygg 2015-01-22 
Inspektion av skola enligt miljöbalken (Centralskolan) 

• Skolinspektionen 2015-02-02 
Anmälan mot Centralskolan, grundskola i Norbergs kommun 
Dnr 41-2015:666 (Beslut om avskrivning av ärende). 

• Kommunfullmäktige 2015-02-04 
Protokoll 2015-01-26 
§3 Tilläggsbudget 2015 

• V-Dala Miljö & Bygg 2015-02-04 
Inspektion av skola enligt miljöbalken (Källskolan 2014-001011) 

• Kommunstyrelsen 2015-02-13 
§ 2 Utbyggnad av förskola 
§ 3 Permutation av barn- och utbildningsutskottets stiftelser 
§ 12 Reviderad internränta 2015 
§ 14 Ändring av sammanträdesdag 
§ 15 Mobbning på Centralskolan 

• V-Dala Miljö & Bygg 2015-02-23 
Revision enligt livsmedelslagstiftningen (2015-000454, 
Centralskolan, Källskolan och Björkängen) 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-03-10  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 19 (forts.) 
 
Barn- och utbildningschefens muntliga rapporter 

• Plan för mottagande och undervisning av nyanlända har 
upprättats. 

• KS § 15 Mobbning på Centralskolan – företrädare för barn- och 
utbildningsutskottet och förvaltningen bjuds in till KS den 13 
april. 

• Rapport från möte med Migrationsverket den 9 mars. 

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

utbildningsutskott 
2015-03-10  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 20 Revidering av Funktionsnedsättningspolitisk plan 
Dnr 2014.0317.770 

Sammanfattning av ärendet 

Den funktionsnedsättning politiska planen i Norbergs kommun syftar till 
att samtliga kommuninnevånare ges lika möjlighet i jämlikhet och 
delaktighet oavsett förutsättningar, ålder, kön, skyldigheter och 
rättigheter. 
KS ansvarar för att uppföljning och eventuell revidering av den 
funktionsnedsättning politiska planen sker vart tredje år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-02-25 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet godkänner förslaget på revidering efter 
föreslagna ändringar. 
 
 
 
 
Kopia till: 
Akt 
KS 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-03-10  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 21 Revidering av delegationsordning 
Dnr 2015.0087.901 

Sammanfattning av ärendet 
Ytterligare uppdatering av barn- och utbildningsutskottets 
ansvarsområden i gällande delegationsordning behöver göras. 
 
Små justeringar av delegationsordning antagen 2014-10-13 behöver 
göras. 
Under Förskola ändras beslutsnivå från sektorchef till förskolechef i 
punkt 4, 5, 7 och 10. I punkt 9 ändras beslutsnivå från förskolechef till 
sektorchef. 
Under förskoleklass stryks förskolechef under punkt 1. 
Under grundskola ändras beslutsnivå från sektorchef till rektor under 
punkt 3. 
Under fritidshem ändras punkt 1 till rektor, punkt 4 ändras till 
sektorchef. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-02-25 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen antar föreslagna förändringar i delegationsordningen. 
 
 
 
 
Kopia till: 
Akt 
KS 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-03-10  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 22 Representanter vid skolavslutning 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsutskottet brukar ha representanter med vid 
skolornas läsårsavslutningar. 

Beslut 
Ärendet återupptas på sammanträdet den 26 maj. 
 
 
 
 
Kopia till: 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-03-10  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 23 Kostorganisation 
Dnr 2015.0110.947 

Sammanfattning av ärendet 
Socialutskottet och barn- och utbildningsutskottet har tilldelats 200 000 
kr respektive år 2015-2017 av kommunstyrelsens utvecklingsmedel för 
kostutveckling. 
 
En kostchef har anställts i Norbergs kommun på 75 %. För att få en 
effektiv organisation har alla kostnader för kommunens kök slagits 
samman i en gemensam budget. Eftersom barn- och 
utbildningsförvaltningen sedan tidigare hade störst budget för köken har 
kostchefen med tillhörande budget lagts under barn- och 
utbildningsutskottet. Budgeten för BUU utökas härmed med cirka 
1 miljon kronor, den totala budgeten för kostorganisationen blir 
6 584 000 kronor. 
 
Diskussion fördes om hur barn- och utbildningsutskottet kompenseras 
för eventuella framtida ökade kostnader inom kostorganisationen med 
anledning av sammanslagning av socialförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningens kostorganisation. En oro framfördes att 
eventuella kostnadsökningar kommer att tas från barn- och 
utbildningsutskottets befintliga budget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-02-25 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsutskottet tar del av informationen. 
2. Kommunstyrelsen görs uppmärksam på eventuella ekonomiska 

konsekvenser. 
 
 
 
 
Kopia till: 
KS 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-03-10  
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§ 24 Betyg i år 4 
Dnr 2015.0088.611 

Sammanfattning av ärendet 
Det finns ett regeringsbeslut om att 100 skolor i Sverige ska ingå i en 
försöksverksamhet om att sätta betyg i årskurs 4. 
 
Vetenskapsrådet har gjort en kartläggning som bygger på en genomgång 
av svensk och internationell forskning där 6000 vetenskapliga 
sammanfattningar, 500 artiklar och 40 avhandlingar har ingått. De har 
inte hittat en enda forskningsstudie som rekommenderar tidiga betyg i 
skolan. Det har inte heller gjorts någon utvärdering av effekterna av 
betyg i årkurs 6 som infördes 2012. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-02-23 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet beslutar att Norbergs kommun inte deltar 
i försöksverksamheten kring betyg i årskurs 4. 
 
 
 
 
Kopia till: 
Akt 
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 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-03-10  
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§ 25 Barnkonsekvensanalys 
Dnr 2015.0089.600 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen önskar arbeta fram ett underlag för 
att systematiskt arbeta för att ett barnperspektiv alltid ska finnas med i 
alla avgörande beslut som fattas i kommunen. 
 
Barnkonsekvensanalyser är ett verktyg för att omsätta barnkonventionen 
i handling och synliggöra barnets bästa. Med hjälp av 
barnkonsekvensanalyser kan lokala och regionala beslutsfattare arbeta 
systematiskt och vara försäkrade om att ett barnperspektiv finns med i 
besluten. Syftet är att både på kort och lång sikt förbättra barns och 
ungas levnadsvillkor 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-02-23 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet beslutar att arbeta för att en 
barnkonsekvensanalys görs inför avgörande beslut så att ett 
barnperspektiv finns med i besluten. 
 
 
 
 
Kopia till: 
Akt 
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§ 26 Nyrekrytering av personal inom förskola 
Dnr 2015.0090.714 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen önskar utöka möjligheten att anställa 
annan pedagogisk personal än förskollärare vid nyrekrytering för att få 
personal med kompletterande kompetens. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2009-03-19 att vid 
nyrekrytering till förskoleverksamheten skall krav ställas på 
förskollärarutbildning tills man uppnått att två av tre inom 
verksamhetsområdet har efterfrågad pedagogisk utbildning. I skollagen 
2010:800 2 kap 14§ står det utöver lärare eller förskollärare får det i 
undervisningen i fritidshemmet och förskolan finnas annan personal med sådan 
utbildning eller erfarenhet att elevernas eller barnens utveckling och lärande främjas.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-02-25 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2009-04-02, § 18 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet antar förslaget som följer skollagen. 
 
 
 
 
Kopia till: 
Akt 
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2015-03-10  
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§ 27 Rekrytering av förskollärare (extra ärende) 
Dnr 2015.0111.610 

Sammanfattning av ärendet 
Norbergs kommun har ansökt till Högskolan Dalarna om att bli 
övningsförskola och övningsskola. Kommunen beviljades endast 
övningsskola men ges tillfälle att ansöka om övningsförskola igen hösten 
2015. 
 
Kommunen har även undersökt möjligheten att bli 
övningsförskola/skola för studerande på Mälardalens högskola, men har 
fått till svar att Mälardalens högskola inte vill utöka med fler 
övningsförskolor/skolor. 
 
Då studerande till förskollärare måste göra sin praktik på en 
övningsförskola kommer kommunen inte att få ta emot studenter under 
deras praktik.  Detta försvårar kommunens möjlighet att rekrytera 
förskollärare. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningschefens muntliga information. 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att 
kommunstyrelsens ordförande tar upp frågan i KSO-gruppen i regionen. 
 
 
 
 
Kopia till: 
KS 
Akt 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 28 Skolinspektionens regelbundna tillsyn (extra 
ärende) 
Dnr 2014.0171.600 

Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen har planerat ett uppstartsmöte den 17 mars då de 
informerar om hur tillsynen kommer att gå till. 
 
Den 5-7 maj blir det övergripande kommunintervjuer med ansvariga 
politiker och tjänstemän. Då granskar man även förskole- och 
fritidshemsverksamheten. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningschefens muntliga information 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet har tagit del av informationen 
 
 
 
 
Kopia till: 
Akt 
 
 
 


