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Plats och tid Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och 
utbildningsförvaltningen, klockan 15.00–17.30 

  
Beslutande Johanna Odö (S), ordförande 

Jimmy Fredriksson (S) 
Karin Hurtig (V) 
Nancy Ibarra (V) 
Michel Jeangey (S) tjänstgörande ersättare 

  
Övriga närvarande Ingrid Nord, barn- och utbildningschef 

Maria Hellgren, sekreterare 
 Fredrik Johansson (V), ersättare 

 
Justerare Jimmy Fredriksson (S) 
  
Justeringsdatum Fredag den 16 juni 2017 
  

Underskrifter Sekreterare  §§ 63-65 
  Maria Hellgren  

 Ordförande   
  Johanna Odö  

 Justerare   
  Jimmy Fredriksson  
    
   
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
  

Organ Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott 
  

Sammanträdesdatum 2017-06-15 
  

Datum då anslaget sätts upp 2017-06-19 Datum då anslaget tas ned 2017-07-11 
  

Förvaringsplats för protokoll Barn- och utbildningsförvaltningen 
  

Underskrift   
 Maria Hellgren 
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Innehållsförteckning 

§ 63 Ändring i föredragningslistan 3 

§ 64 Uppföljning av budget 2017 samt beredning av budget 
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§ 65 Tillfälliga barn i förskolan (extra ärende) 5 
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§ 63 Ändring i föredragningslistan 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet godkänner dagordningen efter tillägget. 

Sammanfattning av ärendet 
Föredragningslistan ändras enligt följande: 
Extra ärende - Tillfälliga barn i förskolan tas upp som § 65  
 
 
 
 
Kopia till: 
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§ 64 Uppföljning av budget 2017 samt beredning av 
budget 2018-2020 
Dnr NBGK 2017/0001 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsutskottet godkänner förvaltningens 

redovisning av budget 2017 samt förslag på beredning av budget 
2018-2020 med föreslagna ändringar och kompletteringar.  

2. Presentationen skickas ut till ledamöterna efter gjorda ändringar 
och kompletteringar. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens utskott ska på budgetberedningen den 30 augusti 
redovisa budget 2017 samt bereda budget 2018-2020. 
 
Barn- och utbildningschefen går igenom Powerpointpresentationen inför 
budgetberedningen i augusti. Kompletteringar av vissa nyckeltal kommer 
att göras. Vissa ändringar under mått/indikationer föreslås. 

Beslutsunderlag 
Presentation av budget 2017 och beredning av budget 2018-2020. 
 
 
 
 
Kopia till: 
Akt 
KSau 
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§ 65 Tillfälliga barn i förskolan (extra ärende) 
Dnr NBGK 2017/0241 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet beslutar att de asylsökande barnen som 
vill ha plats i allmän förskola, efter att protokollet vunnit laga kraft, ska 
vara i egen förskoleverksamhet till dess de får uppehållstillstånd och 
folkbokförs i Norbergs kommun. De ska då in i ordinarie verksamhet.  

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande tar upp frågan om placering av tillfälliga barn i förskolan. 
Barn- och utbildningsutskottet diskuterar möjligheten att placera de 
asylsökande barnen i egen verksamhet.  

Beslutsunderlag 
Muntligt från ordförande. 

Ajournering 
Barn- och utbildningsutskottet ajournerar sig i 25 minuter.  
 
 
 
 
Kopia till: 
Akt 
 
 


