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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Plats och tid Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och 
utbildningsförvaltningen, klockan 16.30-18.30 

  
Beslutande Johanna Odö (S), ordförande 

Jimmy Fredriksson (S) 
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Underskrifter Sekreterare  §§ 35-41 
  Maria Hellgren  

 Ordförande   
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 Justerare   
  Jimmy Fredriksson  
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§ 35 Ändring i föredragningslistan 

Beslut 

Föredragningslistan ändras på följande sätt: 
Extra ärende ”Redovisning av ordförandebeslut” tas upp som punkt 8. 
 
 

 
 
Kopia till: 
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§ 36 Barn- och utbildningsutskottets mål 2016 - 2018 
Dnr 2015.0059.900 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-16 att utskotten får i uppdrag att 
bryta ner de övergripande målen. 
 
Den tillgängliga och attraktiva kommunen 
All skolskjuts ska gå fram till skolan 
Förskola på obekväm arbetstid ska tillgodoses vid efterfrågan 
 
Samverkan för hållbar tillväxt och utveckling 
Digitala klassrum med utbildade lärare 
Erbjuda pulshöjande aktiviteter utanför ordinarie undervisningstid 
All personal i förskola och skola ska ha adekvat utbildning  
Alla elever ska lämna grundskolan med gymnasiebehörighet 
Erbjuda lovskolor och läxläsning 
 
Unik miljö för fritid, kultur och besöksnäring 
Möta sin egen kultur på hemmaplan  
  

Kommunen – en attraktiv arbetsgivare 
En introduktionsplan för nyanställd. 
Skapa en stabil organisation för att minska sjukfrånvaron 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-16, § 59 
Tjänsteskrivelse 2016-07-19 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet godkänner förslaget på mål efter 
föreslagna ändringar. 
Målet ”Mobilförbud på lektioner” tas bort men barn- och 
utbildningsutskottet stöder mobilfria lektioner. 
 

 
Kopia till: 
KSau 
Akt 
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§ 37 Inför budgetberedningen den 31 augusti 2016 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningschefen gick igenom powerpointpresentationen 
inför budgetberedningen den 31 augusti. 

Beslutsunderlag 

Powerpointpresentation Budget 2017 med plan för 2018-2019 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet godkänner förslaget med de ändringar 
som påtalats. 
 
 

 
 
Kopia till: 
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§ 38 Plan för att alla barn ska lämna grundskolan med 
behörighet till nationellt gymnasieprogram 
Dnr 2015.0388.106 

Sammanfattning av ärendet 

Vid sammanträdet den 25 januari 2016 beslutade kommunfullmäktige 
bl.a. att uppdra åt kommunstyrelsen att presentera en plan för vilka 
åtgärder som krävs för att alla barn ska lämna grundskolan med 
behörighet till nationellt gymnasieprogram. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt barn- och utbildningsutskottet att 
presentera en plan för vilka åtgärder som krävs för att alla barn ska 
lämna grundskolan med behörighet till nationellt gymnasieprogram. 
Planen presenteras i samband med budgetberedningen i augusti 2016. 
 
Barn och utbildningsutskottet specificerar beräknad kostnad för 
uppdraget. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-12, § 30 
Barn- och utbildningsutskottets protokoll 2016-05-24, § 28 
Tjänsteskrivelse 2016-07-19 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet godkänner förvaltningens förslag på 
åtgärder samt beräknade kostnader med förtydligande av kostnaderna. 
 
 

 
 
Kopia till: 
KSau 
Akt 
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§ 39 Uppdrag med anledning av preliminära 
budgetramar – pulshöjande aktiviteter 
Dnr 2016.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet ges i uppdrag att utreda hur fysisk 
aktivitet kan bidra till att förbättra elevernas resultat. 
 
Valdemarsviks kommun har under en treårsperiod låtit en klass ha extra 
pulsträning under skoltid. De har sett ett förbättrat resultat för eleverna, 
alla elever i den utvalda klassen nådde godkända resultat i samtliga 
ämnen i våras. Eleverna har utöver ordinarie idrottslektioner haft 
särskilda pulspass på 20 minuter tre gånger i veckan. Pulspassen har legat 
före de studiekrävande lektionerna eftersom hjärnan syresätts vid 
pulsträning. Pulsträningen gör även att hjärnans kapacitet ökar och att 
den blir effektivare. För att genomföra detta krävs inköp av pulsklockor 
samt personal som kan genomföra pulspassen.  

För Norbergs kommun innebär detta i kostnader; 
Pulsklockor 30 st à 1500kr 45 000kr 
Lärartid 60 min i veckan per klass, på helår 30 000kr per klass som deltar. 
 
Uppföljning 
Barn- och utbildningsutskottet beviljades 45 000kr för inköp av 
pulsklockor. Eftersom det inte beviljades medel för lärartid har 
pulshöjande aktiviteter utöver idrottslektionerna inte kunnat genomföras 
under våren 2016. Pulsklockorna används på ordinarie idrottslektioner 
som en morot och som en möjlighet för eleverna att utmana sig själva. 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 2016-03-17 och 22, § 23 
Tjänsteskrivelse 2016-07-21 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet godkänner rapporten. 
 

 
Kopia till: 
KSau 
Akt 
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§ 40 Meddelanden/Muntliga rapporter 

Meddelanden 

 Skolverket 2016-05-30 
Statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 för 
huvudmän inom skolväsendet. 

 Skolinspektionen 2016-05-30 
Uppföljning av beslut om skolsituationen för en elev vid 
Centralskolan, grundskola i Norbergs kommun 

 Kommunstyrelsen 2016-06-01 
Protokoll 2016-05-16 
§ 59 Kommunstyrelsens övergripande mål 2016-2018 
§ 82 Fyllnadsval för Kent Christensen i Barn- och 
utbildningsutskottet, BUU 

 Skolinspektionen 2016-06-03 
I höst kommer vi göra en enkät med elever, föräldrar och 
personal på era skolor. 

 FSO Fria förskolor 2016-06-07 
Överklagan enligt skollagen (Bidrag till fristående grundskola och 
förskoleklass samt av kommunen godkänd enskilt bedriven 
förskola och fritidshem för år 2016) 

 Skolverket 2016-06-08 
Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 
under bidragsåret 2015/2016 

 Kammarrätten i Stockholm 2016-06-27 
Beslut i mål nr 1631-16 

 V-Dala Miljö & Bygg 2016-06-27 
Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen – provtagning av 
allergener i allergikost (2015-000491 Källskolan) 

 Kommunstyrelsen 2016-07-01 
Protokoll 2016-06-13 
§ 86 Förslag till fördelning utökad schablon integration 
§ 88 Utredning turist – besöksnäring och tillväxtfrågor, ny 
utskottsorganisation 
§ 94 Uppföljning av internkontrollplan 2016 
§ 95 Kommunstyrelsens internkontrollplan 2016 
§ 97 IT-strategi med IT-handlingsplan 
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§ 40 (forts.) 
 Kommunfullmäktige 2016-07-11 

Protokoll 2016-06-20 
§ 96 Ombyggnation av lilla gymnastiksalen, Centralskolan 

 Skolverket 2016-07-20 
Statsbidrag för kostnader för samordnare av frågor som rör 
utveckling av verksamhet för nyanlända elever för höstterminen 
2016 

 Polismyndigheten 2016-07-20 
Underrättelse om beslut (centralskolan 5000-K670967-16) 

 Skolinspektionen 2016-07-20 
Lämna uppgifter inför Skolinspektionens skolenkät 
 

Muntliga rapporter 

Ordförande rapporterar om ett felaktigt beslut som 
kollektivtrafikmyndigheten (KTM) skickat ut angående skolskjutsar. 
KTM kommer att stå för de merkostnader detta innebär. 
 
Ordförande rapporterar att hon kommer att delta i Västmanlands 
kommuner & landstings barn- och ungdomsberedning den 18 augusti. 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet tar del av meddelanden och rapporter. 
 
 

 
 
Kopia till: 
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§ 41 Redovisning av delegationsbeslut (extra ärende) 
Dnr 2016.0060.600 

Nr Beslut Beslutsdatum Delegat 

4 
 
 
 
5 

Beslut angående 
överklagande skolskjuts 
 
 
Beslut angående 
överklagande skolskjuts 

2016-08-10 
 
 
 
2016-08-10 

Johanna Odö 
 
 
 
Johanna Odö 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet tar del av redovisade ordförandebeslut. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akt 


