
 Sammanträdesprotokoll 1(17) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2016-10-25  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Plats och tid Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och 
utbildningsförvaltningen, klockan 16.30–18.40 

  
Beslutande Johanna Odö (S), ordförande 

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

  
Övriga närvarande Ingrid Nord, barn- och utbildningschef 

Therese Elofsson, ekonom §§ 54-59 
Maria Hellgren, sekreterare 
 

  
Justerare Karin Hurtig (V), ersättare Rickard Gillman (S) 
  
Justeringsdatum Måndag den 31 oktober 2016 

 
  

Underskrifter Sekreterare  §§ 54 -66 
  Maria Hellgren  

 Ordförande   
  Johanna Odö  

 Justerare   
  Karin Hurtig  
    
   
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
  

Organ Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott 
  

Sammanträdesdatum 2016-10-25 
  

Datum då anslaget sätts upp 2016-11-01 Datum då anslaget tas ned 2016-11-23 
  

Förvaringsplats för protokoll Barn- och utbildningsförvaltningen 
  

Underskrift   
 Maria Hellgren 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2016-10-25  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 54 Ändring av föredragningslistan 

Beslut 

Föredragningslistan ändras på följande sätt: 
Äskande av medel tas upp som § 57 
Redovisning av delegationsbeslut tas upp som § 60 
 
 

 
 
Kopia till: 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2016-10-25  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 55 Budgetuppföljning per 30 september 

Sammanfattning av ärendet 

Helårsprognosen för 2016 uppvisar ett resultat på +45tkr.  
 

Det prognostiserade överskottet på förvaltningen beror på att utskottet 
per 31/8 fått 8/12 av de avsatta 2,6mkr för personalförstärkning, 
förbrukning och eventuella flyttkostnader. Överskottet på Förskola 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. 

 
Kostorganisationens verksamhet förväntas visa ett resultat vid årets slut 
på – 276 tkr till följd av lägre intäkter än beräknat från äldreomsorgen 
samt högre livsmedels- och lönekostnader än beräknat. Underskottet 
avser Björkängens kök. 

 
Övriga verksamheter förväntas uppvisa ett resultat på +-0. 

 

Barn- och utbildningsutskottet  BUDGET 

 PROGNOS 

helår 2016  Avvikelse 

Barn- och utbildningsutskottet       185 000                  185 000                   -      

Barn- och utbildningsförvaltning -  1 367 000    -          1 574 394          207 394    

Kostorganisationen    7 442 000               7 166 000    -    276 000    

Skola  53 911 500             53 911 500    -               0    

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             97 923 849            45 151     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-10-13 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2016-10-25  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 55 (forts.) 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet  
 

1. Godkänner rapporten. 
2. uppdrar åt Norra Västmanlands Ekonominämnd (NVE) att 

utreda sammanslagningen av barn- och utbildningsutskottets och 
socialutskottets kostorganisation 2015. 

3. uppdrar åt NVE att utreda en ny beräkningsmodell för kosten. 
 
 

 
 
Kopia till: 
NVE 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2016-10-25  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 56 Budget 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomen informerade om budgetkalkylen för 2017. 

Beslutsunderlag 

Muntligt 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet har tagit del av informationen. 
 
 

 
 
Kopia till: 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2016-10-25  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 57 Äskande av medel (extra ärende) 
Dnr 2016.0007.942 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet hade 2015 ett underskott på 767 000 
kronor för integration. Detta underskott har följt med under 2016. Barn- 
och utbildningsutskottet äskar täckning för detta underskott under 
innevarande budgetår. 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsutskottet ger NVE i uppdrag att formulera 
ett äskande. 

2. Barn- och utbildningsutskottet äskar täckning för detta 
underskott under innevarande budgetår. 

 
 

 
 
Kopia till: 
KS 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2016-10-25  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 58 Justering av maxtaxa  
Dnr 2016.0330.706 

Sammanfattning av ärendet 

Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar 
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet har ändrats och ändringen 
innebär att inkomsttaket indexeras. Den nya maxtaxan är 45 390 kr 
(tidigare 43 760 kr) och ska tillämpas från och med den 1 januari 2017. 
De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer 
att öka och därför har statsbidraget minskats i motsvarande omfattning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-10-14 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att 
införa den nya justerade maxtaxan i Norbergs kommun och 
taxan börjar gälla från den 1 januari 2017. 

 
2. Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att 

delegera till barn- och utbildningsutskottet att besluta om 
justering av maxtaxan då den indexeras varje år. 

 
 

 
 
Kopia till: 
KS 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2016-10-25  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 59 Redovisning av ordförandebeslut 
Dnr 2016.0060.600 

Sammanfattning av ärendet 

Nr Beslut Beslutsdatum Delegat 

6 
 
 
 
 

Beslut angående ansökan 
om skolskjuts vid växelvis 
boende 

2016-10-16 
 
 
 
 

Johanna Odö 
 
 
 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet har tagit del av redovisat 
ordförandebeslut. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2016-10-25  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 60 Redovisning av delegationsbeslut (extra ärende) 
Dnr 2016.0060.600 

Nr Beslut Beslutsdatum Delegat 

6 Beslutsattestanter 2016-10-20 Ingrid Nord 
    

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet har tagit del av redovisat 
delegationsbeslut 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2016-10-25  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 61 Meddelanden/Muntliga rapporter 
 

Meddelanden 
 Kommunstyrelsens allmänna utskott 2016-09-23 

Protokoll 2016-08-31, 2016-09-01 
§ 86 Heltid, önskad sysselsättningsgrad eller arbetstidsförkortning 
§ 87 Anställningsstöd extratjänster, rapport 
§ 88 Utbildningsinsatser 2016, redovisning tom 2016-06-14 

 Skolinspektionen 2016-09-28 
Anmälan om rätten till stöd för elev vid Centralskolan i Norbergs 
kommun 

 Kommunstyrelsen 2016-09-29 
Protokoll 2016-09-05 
§ 117 Uppföljning av internkontroll 2015 

 Polismyndigheten 2016-09-30 
Information och underrättelse i mål 5000-K1170796 Källskolan 

 V-Dala Miljö & Bygg 2016-10-11 
Beslut om riskklassning och fast årlig kontrollavgift av 
livsmedelsanläggning (2016-000817 Källgårdens förskola) 

 Skolverket 2016-10-21 
Statsbidrag för Lågstadiesatsningen bidragsåret 2016/17 

 Skolverket 2016-10-21 
Statsbidrag för Fritidshemssatsningen bidragsåret 2016/17 

 VKL 2016-10-21 
Mötesanteckningar Barn och Ungdomsberedningen  
(BoU 2016-10-04) 

 

Muntliga rapporter 
 
Ordförande rapporterade  

 från VKL:s  Barn- och Ungdomsberedning den 4 oktober 2016 

 om Gustaf Fridolins besök på Centralskolan. Representanter från 
nästan alla kommuner i Västmanland deltog. Malmaskolan i 
Kolsva informerade om elevhälsa.  

 att hon träffat elevhälsan på Centralskolan. 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2016-10-25  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 

§ 61 (forts.) 

Beslut 

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

 
 
Kopia till: 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2016-10-25  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 62 Systematiskt kvalitetsarbete – Plan mot 
diskriminering och kränkande behandling 
Dnr 2016.0059.600 

Sammanfattning av ärendet 

Som del av det systematiska kvalitetsarbetet ingår upprättande av plan 
mot diskriminering och kränkande behandling. 

Beslutsunderlag 

Källskolans och fritidshemmens plan mot diskriminering och kränkande 
behandling läsår 2016/2017 
Centralskolans och fritidshemmens plan mot diskriminering och 
kränkande behandling läsår 2016/2017Plan mot diskriminering och 
kränkande behandling Blåsippans förskola verksamhetsår 2016-2017 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling Källgårdens förskola 
verksamhetsår 2016-2017 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogsgläntans 
förskola verksamhetsår 2016-2017 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tallens förskola 
verksamhetsår 2016-2017 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling Treklöverns förskola 
verksamhetsår 2016-2017 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsutskottet har tagit dela av Källskolans och 
förskolornas planer mot diskriminering och kränkande 
behandling. 

2. Barn- och utbildningsutskottet återremitterar Centralskolans plan 
mot diskriminering och kränkande behandling. 

 
 

 
 
Kopia till: 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2016-10-25  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 63 Sammanträdesplan för 2017 
Dnr 2016.0298.913 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanträdesplan för 2017 kommer att sammanställas för samtliga 
utskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samma dokument. 
 
Förslag till sammanträdestider 2017 för barn- och utbildningsutskottet är 
tisdagar klockan 15.00 följande datum: 
 
31 januari Centralskolan år 4-6 
7 mars Skogsgläntan 
18 april Källskolans förskoleklass/fritidshem 
30 maj Kommunhuset 
 
22 september Källskolan 
24 oktober Centralskolan år 7-9 
21 november Treklövern 
 

Beslutsunderlag 

Förslag till sammanträdesplan 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet antar förslaget till sammanträdesplan för 
2017. 
 
 

 
 
Kopia till: 
KS 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2016-10-25  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 64 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. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-10-14 

Beslut 

Om ordförande efter besöket, hos Karbenningbygdens 
föräldrakooperativ ekonomisk förening, finner lokalen lämplig ställer sig 
barn- och utbildningsutskottet bakom ett ordförandebeslut om 
godkännande av utökningen av platser. 
 

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

utbildningsutskott 
2016-10-25  
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§ 65 IT-strategi med IT-handlingsplan 
Dnr 2016.0202.534 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen har satt upp ett mål om att Sveriges myndigheter, kommuner 
och landsting ska bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens 
möjligheter.  
 
IT-strategin tar sin utgångspunkt i Vision 2025, de strategiska områden 
som anges i visionen samt i kommunens IT-policy. I IT-strategin 
utvecklas kopplingen mellan visionens strategiska områden och IT-
verksamheten. Det övergripande syftet med IT-strategin är att säkerställa 
att Norbergs kommun får maximal nytta av IT som möjliggörare för 
verksamhetsutvecklingen. 
 
Till IT-strategin finns en IT-handlingsplan framtagen som beskriver 
framtida behov av utveckling inom IT-området i de olika 
verksamheterna. Dessa utvecklingsbehov är i sin tur kopplade till IT-
strategiska utvecklingsområden. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt samtliga utskott och samverkansorgan att 
till budgetberedningen i mars 2017 inkomma med förslag på vad som 
krävs för att verksamheterna på allvar kan digitalisera allt som med fördel 
kan digitaliseras. Kommunstyrelsen ser gärna förslag som löper över hela 
treårsbudgeten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-10-14 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet uppdrar åt förvaltningen att arbeta fram 
ett förslag inför budgetberedningen i mars 2017. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2016-10-25  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 66 Norbergs kommuns budget för 2017 med plan 
2018 och 2019 – Uppdrag att utreda om en ny 
förskola behöver byggas 
Dnr 2016.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

Preliminära ekonomiska ramar för år 2017-2019 för kommunens utskott 
och samverkansorgan fastställdes vid budgetberedningen under allmänna 
utskottets sammanträde den 17, 22 mars 2016, § 23. 
 
Med anledning av budgetberedningen gavs ett antal uppdrag till utskott 
och samverkansorgan som har redovisats. 
 
Barn- och utbildningsutskottet ska till budgetberedningen i mars 2017 
utreda om en ny förskola behöver byggas och i så fall svara på frågorna 
varför, till vilken kostnad, alternativ användning för nuvarande lokaler 
och möjlig profil. Social och ekologisk hållbarhet ska beaktas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-10-14 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet uppdrar åt förvaltningen att arbeta fram 
ett förslag inför budgetberedningen i mars 2017. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akt 
 
 
 


