
 Sammanträdesprotokoll 1(16) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2016-11-22  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Plats och tid Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och 
utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 – 18.25 

  
Beslutande Johanna Odö (S), ordförande 

Jimmy Fredriksson (S) 
Rickard Gillman (S) 
Karin Hurtig (V) 
Nancy Ibarra (V) 

  
Övriga närvarande Ingrid Nord, barn- och utbildningschef 

Therese Elofsson, ekonom  §§ 67-70 
Maria Hellgren, sekreterare 
Maria Borgström, Karbenningbygdens föräldrakooperativ och 
Johanna Andersson, Karbenningbygdens föräldrakooperativ 
§§ 67-68 

  
Justerare Jimmy Fredriksson (S), ersättare Rickard Gillman (S) 
  
Justeringsdatum Måndag den 28 november 2016 
  

Underskrifter Sekreterare  §§ 67-78 
  Maria Hellgren  

 Ordförande   
  Johanna Odö  

 Justerare   
  Jimmy Fredriksson  
    
   
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
  

Organ Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott 
  

Sammanträdesdatum 2016-11-22 
  

Datum då anslaget sätts upp 2016-11-29 Datum då anslaget tas ned 2016-12-21 
  

Förvaringsplats för protokoll Barn- och utbildningsförvaltningen 
  

Underskrift   
 Maria Hellgren 



 Sammanträdesprotokoll 2(16) 
  

  Sammanträdesdatum  
  2016-11-22  

 
 
 
 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Innehållsförteckning 

§ 67 Ändring i föredragningslistan 3 
§ 68 Ansökan om godkännande av fristående förskola – 
 utökning av verksamhet 4 
§ 69 Budgetuppföljning per 31 oktober 6 
§ 70 Kostnadsfördelning för kostorganisationen – fördelning 
 mellan omsorg och skola 7 
§ 71 Plan för att alla barn som lämnar grundskolan ska ha 
 behörighet till nationellt gymnasium 8 
§ 72 Meddelanden/Muntliga rapporter 9 
§ 73 Sammanträdesplan – ändrat datum i mars 2017 11 
§ 74 Elevkalendarium 2017/2018 12 
§ 75 Utredning skolskjutsar 13 
§ 76 Förslag på hur Norbergs kommun kan bli en mer 
 attraktiv arbetsgivare 14 
§ 77 Redovisning av pågående ärenden 15 
§ 78 Utökning av uppdrag - Förslag på hur Norbergs 
 kommun kan bli en mer attraktiv arbetsgivare 16 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2016-11-22  

 
 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 67 Ändring i föredragningslistan 

Beslut 

Föredragningslistan ändras på följande sätt: 
Extra ärende, Kostnadsfördelning för kostorganisationen , fördelning 
mellan omsorg och skola, tas upp som § 70. 
Extra ärende, Utökning av uppdrag - förslag på hur Norbergs kommun 
kan bli en mer attraktiv arbetsgivare, tas upp som § 78. 
 
 

 
 
Kopia till: 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2016-11-22  

 
 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 68 Ansökan om godkännande av fristående förskola 
– utökning av verksamhet 
Dnr 2016.0265.610 

Sammanfattning av ärendet 

Karbenningbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening har 2016-
09-06 inkommit med en ansökan om godkännande av fristående förskola 
– utökning av platser. 
De skriver i sin ansökan: 
”Vår plan är att stegvis utöka förskoleverksamheten till att omfatta max 
45 barn fördelat på totalt 3 avdelningar varav en avdelning förväntas vara 
förlagd utomhus. Fritidshemmet planeras att utöka stegvis till att omfatta 
max 15 barn. Det innebär för vår del att lokalytan i befintlig byggnad, 
utomhusmiljön samt personal stegvis kommer utökas i takt med ett ökat 
barnantal. 
När vi kommer till det att mer personal behöver rekryteras så kommer vi 
anställa förskollärare samt barnskötare. Hur tjänstgöringsgraderna 
kommer vara fördelade är något vi tar i beaktande när behovet uppstår. 
Förskolechefens tjänst kommer succesivt att förändras genom mer 
administrationstid.” 
 
Ordförande och barn- och utbildningschef besöker Karbenningbygdens 
föräldrakooperativ ekonomisk förening onsdag den 26 oktober för att se 
över lokalerna. 
 
Efter besöket önskar barn- och utbildningsutskottet ett förtydligande av 
hur de nya lokalerna ska användas och organisationen av den utökade 
verksamheten. 
 
Maria Borgström och Johanna Andersson från Karbenningbygdens 
föräldrakooperativ ekonomisk förening berättade om hur de nya 
lokalerna ska användas och organisationen av den utökade 
verksamheten. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsutskottets protokoll 2016-09-20, § 47 
Barn- och utbildningsutskottets protokoll 2016-10-25, § 64 
Tjänsteskrivelse 2016-11-10 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2016-11-22  

 
 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 68 (forts.) 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet godkänner Karbenningbygdens 
föräldrakooperativ ekonomisk förening önskan om utökad verksamhet. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Karbenningbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2016-11-22  

 
 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 69 Budgetuppföljning per 31 oktober 

Sammanfattning av ärendet 

Helårsprognosen för 2016 uppvisar ett resultat på +7tkr.  
 

Kostorganisationens prognostiserade underskott på 107tkr beror på 
högre livsmedelskostnader än budgeterat. Förskolans beräknade 
överskott på 367tkr beror på att hyreshöjningen för den nya avdelningen 
på Blåsippan började gälla den 1 september och inte vid årets början som 
budgeterat. Särskolan beräknar ett underskott på -253tkr till följd av en 
extra elev från höstterminen 2016. 

 
Övriga verksamheter förväntas uppvisa ett resultat på +-0. 

 

 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-11-19 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet godkänner rapporten. 
 

 
 
Kopia till: 

Barn- och utbildningsutskottet BUDGET

 PROGNOS 

helår 2016 Avvikelse

Barn- och utbildningsutskottet 185 000       185 000            -                

Barn- och utbildningsförvaltning 1 367 000 -   1 367 000 -        -                

Kostorganisationen 7 442 000    7 549 000         107 000 -       

Skola    53 911 500            53 911 500    -                

Fritids      2 717 000              2 717 000    -                

Förskola 28 141 500  27 774 800       366 700        

Förskoleklass 2 678 000    2 678 000         -                

Särskola 2 900 000    3 152 942         252 942 -       

Musikskola 1 876 000    1 876 000         -                

Integration                   -      -                

Familjecentral 37 000         37 000              -                

Summa Barn- och utbildningsutskottet 98 521 000  98 514 242       6 758           
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2016-11-22  

 
 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 70 Kostnadsfördelning för kostorganisationen – 
fördelning mellan omsorg och skola 
Dnr 2016.0007.942 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet (BUU) och Norra Västmanlands 
Ekonomiförvaltning (NVE) har fått i uppdrag att utreda hur 
kostnadsfördelningen för kosten fördelats mellan omsorg och skola. 
 
I årsskiftet 2014-2015 bildades en ny kostorganisation inom Norbergs 
kommun för att få en effektivare organisation. Björkängens kök 
(omsorg) och skolornas kök slogs samman och en ny kostchef anställdes 
på 75 %. I samma veva delades skolans kök upp i tre enheter istället för 
tidigare två.  

 
Budgeten för Björkängens kök omfördelades från Socialutskottet 
(808tkr) samt att 200tkr omfördelades från KS och Allmänna Utskottet. 
Tanken var att den nya organisationen skulle ligga under KS, vilket sedan 
ändrades till att ligga under BUU som hade den största budgeten för 
köken. BUU fick därmed en ökad ram med 1008tkr.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-11-08 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet godkänner rapporten. 
 

 

 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2016-11-22  

 
 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 71 Plan för att alla barn som lämnar grundskolan ska 
ha behörighet till nationellt gymnasium 
Dnr 2015.0388.106 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte 2016-10-10 att återremittera 
Barn- och utbildningsutskottets utredning/ rapport om hur alla barn 
som lämnar grundskolan ska ha behörighet till nationellt gymnasium för 
att ta fram och redovisa förslag på vad som kan genomföras inom 
beslutad ram. 
Kommunstyrelsens utskott har i uppdrag att ta fram åtaganden samt 
upprätta handlingsplaner och med mått/indikatorer utifrån 
kommunstyrelsens strategiska utvecklingsområden. 
 
Planen för att alla barn som lämnar grundskolan ska ha behörighet till 
nationellt gymnasium samt Barn- och utbildningsutskottets åtaganden 
har många beröringspunker och det bör arbetas med bägge uppdragen 
parallellt för att det ska bli så bra resultat som möjligt. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-12, § 30 
Barn- och utbildningsutskottets protokoll 2016-05-24, § 28 
Barn- och utbildningsutskottets protokoll 2016-08-16, § 38 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-10, § 131 
Tjänsteskrivelse 2016-11-11 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet uppdrar åt barn- och 
utbildningsförvaltningen att fortsätta utreda och ta fram förslag på hur 
alla barn som lämnar grundskolan ska ha behörighet till nationellt 
gymnasium samt koppla det till Barn- och utbildningsutskottets 
åtaganden för 2017-2019. 
 
 

 
Kopia till: 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2016-11-22  

 
 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 72 Meddelanden/Muntliga rapporter 

Meddelanden 

 Kommunstyrelsen 2016-10-26 
Protokoll 2016-10-10 
§ 129 Redovisning av uppdrag, förslag på hur Norbergs kommun 
kan bli en mer attraktiv arbetsgivare 

 Skolverket 2016-10-28 
Statsbidrag för undervisning under skollov för sommarlovet 2016 

 Polismyndigheten 2016-10-31 
Information och underrättelse i mål 5000-K1292373-16 
Centralskolan 

 Polismyndigheten 2016-10-31 
Beslut i mål 5000-K1292373-16 Centralskolan 

 V-Dala Miljö & Bygg 2016-10-31 
Uppföljande kontroll enligt livsmedelslagstiftningen (2015-
000491 Källskolan) 

 V-Dala Miljö & Bygg 2016-10-31 
Beslut om avgift för extra offentlig livsmedelskontroll (2015-
000491 Källskolan) 

 Skolinspektionen 2016-11-01 
Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola – efter 
tillsyn i Centralskolan  
Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola – efter 
tillsyn i Norbergs kommun 

 Skolverket 2016-11-02 
Statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan och när 
det gäller specialpedagogiska insatser för höstterminen 2016 

 Skolverket 2016-11-04 
Statsbidrag för kostnader för samordnare av frågor som rör 
utveckling av verksamhet för nyanlända elever för höstterminen 
2016 

 Skolverket 2016-11-03 
Statbidrag för handledare i läs- och skrivutveckling läsåret 
2016/17 
Förvaltningsrätten i Uppsala 2016-11-08 
Beslut i mål 4240-16E 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2016-11-22  

 
 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 72 (forts.) 
 

 Skolväsendets överklagandenämnd 2016-11-18 
Beslut Dnr 2016:558 Överklagandenämnden avslår 
överklagandet. 

 Centrala samverkansgruppen 2016-11-18 
Protokoll 2016-10-27 

 Kommunfullmäktige 2016-11-18 
§ 142 Reviderat förslag till kommunstyrelsens reglemente fr o m 
den 1 januari 2017 
§ 144 Justerad styrmodell 

Muntliga rapporter 

 Kulturrådet har beviljat medel till musik- och kulturskolor, 
2016/2017. Musikskolan i Norberg har fått ett statsbidrag på 
600 000. 

 Ordförande, barn- och utbildningschef, rektor och 
specialpedagog har varit inbjudna av Fagersta kommun på möte 
angående SKL Matematik Pisa 2015. 

 Ordförande har varit på socialdemokraternas skolkonferens. 

 Barn- och utbildningschefen har varit på Skolinspektionens dag. 

 Undersökningen på Tallen visar att det inte finns mögel i 
byggnaden. 

 Moduler är beställda och ska ställas upp vid Källskolan. 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet har tagit del av meddelanden och 
muntliga rapporter 
 
 

 
 
Kopia till: 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2016-11-22  

 
 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 73 Sammanträdesplan – ändrat datum i mars 2017 
Dnr 2016.0298.913 

Sammanfattning av ärendet 

I barn- och utbildningsutskottets sammanträdesplan för 2017 behöver 
datumet för sammanträdet den 7 mars ändras. 
Nytt datum föreslås bli torsdag den 9 mars 2017 
 
Sammanträdesplan för 2017 klockan 15.00 följande datum: 
31 januari Centralskolan år 4-6 
9 mars Skogsgläntan 
18 april Källskolans förskoleklass/fritidshem 
30 maj Kommunhuset 
 
19 september Källskolan 
24 oktober Centralskolan år 7-9 
21 november Treklövern 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet beslutar att sammanträdesdatum ändras 
till torsdag den 9 mars 2017. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2016-11-22  

 
 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 74 Elevkalendarium 2017/2018 
Dnr NBGK 2016/0002 

Sammanfattning av ärendet 

Höstterminen 2017-08-21 – 2017-12-20= 84 undervisningsdagar 
Undervisningen börjar måndag  17-08-21 
Lovdag  tisdag     17-09-26 
Höstlov v 44  mån-fre 17-10-30 - 17-11-03 
Avslutning  onsdag 17-12-20 
 
Vårterminen 2018-01-11 – 2018-06-14= 95 undervisningsdagar 
Undervisningen börjar onsdag 18-01-10 
Lovdag  onsdag 18-02-14 
Sportlov v 9  mån-fre 18-02-26 – 18-03-02 
Påsklov v 14  tis-fre 18-04-03 – 18-04-06 
Lovdag  måndag 18-04-30 
Lovdag  fredag 18-05-11 
Avslutning  torsdag 18-06-14 
 
Totalsumman för läsåret 2017/2018 179 undervisningsdagar  

Beslutsunderlag 

Förslag till elevkalendarium för läsåret 2017/2018 

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 
2016-11-22  

 
 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 75 Utredning skolskjutsar 
Dnr 2016.0280.623 

Sammanfattning av ärendet 

De fackliga företrädarna har på Lokal- och Central samverkan begärt att 
en utredning av skolskjutsarna ska göras. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en utredning på kostnader 
och personalens upplevelser av skolskjutsorganisationen.  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsutskottet protokoll 2016-09-20, § 53 
Tjänsteskrivelse 2016-11-11 med bifogad utredning 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet godkänner redovisningen. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Central samverkan 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2016-11-22  

 
 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 76 Förslag på hur Norbergs kommun kan bli en mer 
attraktiv arbetsgivare 
Dnr 2016.0234.903 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte 2016-10-10 att samtliga utskott 
tar fram förslag till hur politiken kan bidra för att göra kommunen till en 
attraktivare och bättre arbetsgivare, samt att förslagen återkopplas till 
kommunstyrelsen. 
HR-chefen har sammanställt vad varje förvaltnings medarbetare har för 
synpunker på vad en attraktiv arbetsgivare är. Dessa underlag kan ligga 
till grund för Barn- och utbildningsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-10 § 129 
Tjänsteskrivelse 2016-11-11 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet uppdrar åt barn- och 
utbildningsförvaltningen att i samarbete med de fackliga organisationerna 
ta fram förslag på hur politiken kan bidra. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2016-11-22  

 
 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 77 Redovisning av pågående ärenden 

Sammanfattning av ärendet 

2015.0089.600  
Barnkonsekvensanalys 
2015.0059.900  
Barn- och utbildningsutskottets mål 2016-2018 
2015.0388.106  
Plan för att alla barn ska lämna grundskolan med behörighet till 
nationellt gymnasieprogram 
2016.0265.610  
Ansökan om godkännande av fristående förskola – utökning av 
verksamhet 
2016.0279.287  
Lokaler 
2016.0280.623  
Utredning av skolskjutsar 
2016.0330.706  
Justering av maxtaxa 
2016.0202.534  
IT-strategi med IT-handlingsplan 
2016.0001.942  
Norbergs kommuns budget för 2017 med plan 2018 och 2019 – uppdrag 
att utreda om en ny förskola behöver byggas 

Beslutsunderlag 

Bevakningslista november 2016 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet godkänner redovisning av pågående 
ärenden. 
 
 

 
 
Kopia till: 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2016-11-22  

 
 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 78 Utökning av uppdrag - Förslag på hur Norbergs 
kommun kan bli en mer attraktiv arbetsgivare 
Dnr 2016.0234.903 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte 2016-10-10 att samtliga utskott 
tar fram förslag till hur politiken kan bidra för att göra kommunen till en 
attraktivare och bättre arbetsgivare, samt att förslagen återkopplas till 
kommunstyrelsen. 
HR-chefen har sammanställt vad varje förvaltnings medarbetare har för 
synpunker på vad en attraktiv arbetsgivare är. Dessa underlag kan ligga 
till grund för Barn- och utbildningsutskottets förslag. 
 
Barn- och utbildningsutskottet önskar att förvaltningen tillsammans med 
chefer och medarbetare tar fram förslag på hur alla fyra nivåer ska arbeta 
för att Norbergs kommun ska bli en mer attraktiv arbetsgivare. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-10 § 129 

Beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utveckla ärendet och 
att tillsammans på fyra nivåer, politik, förvaltning, förskolechef/rektor 
och medarbetare, arbeta för att Norbergs kommun ska bli en attraktiv 
arbetsgivare.  
 
 

 
 
Kopia till: 
Akt 
 


