
 Sammanträdesprotokoll 1(18) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2018-09-11  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Plats och tid Kommunhuset, konferensrum Ferdinand B,  
klockan 15.10–16.25 

  
Beslutande Karin Hurtig (V), ordförande 

Jimmy Fredriksson (S) 
Thommy Ukkonen (S) 
Nancy Ibarra (V) 
Fredrik Johansson (V), tjänstgörande ersättare, §§ 45-53 
 

  
Övriga närvarande Ingrid Nord, barn- och utbildningschef 

Marie Fjellman, utskottssekreterare 
  
Justerare Nancy Ibarra (V) 
  
Justeringsdatum 2018-09-11 
  

Underskrifter Sekreterare  §§ 43-53 
  Marie Fjellman  

 Ordförande   
  Karin Hurtig  

 Justerare   
  Nancy Ibarra  
    
   
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
  

Organ Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott 
  

Sammanträdesdatum 2018-09-11 
  

Datum då anslaget sätts upp 2018-09-12 Datum då anslaget tas ned 2018-10-04 
  

Förvaringsplats för protokoll Barn- och utbildningsförvaltningen 
  

Underskrift   
 Marie Fjellman 
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§ 49 Inställt sammanträde den 9 oktober 2018 11 
§ 50 Protokoll från lokal samverkan 12 
§ 51 Meddelanden och muntliga rapporter 13 
§ 52 Redovisning av delegationsbeslut 16 
§ 53 Redovisning av ordförandebeslut 18 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2018-09-11  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 43 Val av justerare 

Beslut 

Nancy Ibarra (V) utses att tillsammans med ordförande justera dagens 
protokoll. 
 

 
 
Skickas till: 
- 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2018-09-11  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 44 Godkännande av dagordningen 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet godkänner dagordningen med följande 
ändring: 

 Extra rapport: Skolskjuts. 

 Extra rapport: Karbenningbygdens förskola. 
 

 
 
Skickas till: 
- 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2018-09-11  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 45 Delårsrapport/verksamhetsberättelse för år 2018 
Dnr NBGK 2018/0006 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet godkänner sektorns förslag till 
delårsrapport. 

Sammanfattning av ärendet 

Sektor barn och utbildning har lämnat in ett förslag till delårsrapport för 
år 2018. Delårsrapporten innehåller en sammanfattning av utskottets 
verksamhet under perioden samt nyckeltal (jämförelsetal). Förutom 
beskrivning av årets första åtta månader ska redovisningen även innehålla 
en prognos för hela året. 
 
Den största utmaningen för förskola och skola är att hitta behöriga 
förskollärare och lärare som kan jobba i verksamheten. Behörigheten till 
gymnasiet har blivit bättre med det är fortfarande en bit kvar innan alla 
är behöriga till en yrkesutbildning. Satsningen på ökad rörelse i förskola 
och skola är ett steg i rätt riktning – kroppar som rör sig tillför ny energi 
till hjärnan vilket underlättar inlärningen. Alla verksamheter är väl 
utrustade med digitala hjälpmedel som iPads, Apple-TV och datorer. 
Eleverna i årskurs 1, 4 samt 7-9 har alla fått egna iPads. Den utökade 
skolledningen med biträdande chefer inom förskola och skola är ett led i 
att förbättra arbetsmiljön för alla medarbetare. 
 
Fortsatta utmaningar för förskolan och Centralskolan är att rekrytera 
utbildad personal såsom barnskötare, förskollärare samt lärare. 
Samarbetet med Högskolan Dalarna för att vara partnerförskola är en 
möjlighet för att kunna rekrytera förskollärare. Inom förskolan till 
årskurs 3 har vi en student och inom årskurs 4 till 6 har vi två studenter 
som läser till lärare samtidigt som de arbetar inom skolan på studielön. 
 
Det är fortsatt trångt i våra lokaler. Både förskola och skola behöver fler 
och rätt anpassade lokaler för att kunna bedriva bra verksamhet. 
Skolgårdarna på både Källskolan och Centralskolan behöver rustas för 
att inbjuda till ökad rörelse. 
 
 

 → 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2018-09-11  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 45, fortsättning 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse. 

 Verksamhetsberättelse för barn- och utbildningsutskottet. 
 

 
 
Skickas till: 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2018-09-11  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 46 Delårsuppföljning av åtaganden för år 2018 
Dnr NBGK 2018/0006 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet godkänner sektorns förslag till 
delårsuppföljning av utskottets åtaganden för år 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet har år 2018 följande åtaganden: 
 

Mål Åtagande 

Invånarna är delaktiga i 
samhällsutvecklingen och kan 
påverka den egna livssituationen. 

 Förskola på obekväm arbetstid 
ska tillgodoses vid efterfrågan. 

Invånarna är trygga i livets alla 
skeenden. 

 All skolskjuts ska gå fram till 
skolan. 

I Norberg tas allas förmåga tillvara 
och det finns goda möjligheter till 
ett livslångt och livsvitt lärande. 

 All personal i förskola och skola 
ska ha adekvat utbildning. 

 Alla elever ska lämna 
grundskolan med 
gymnasiebehörighet. 

 Erbjuda lovskolor och 
läxläsning. 

Norberg är en digitaliserad och 
innovativ kommun. 

 Digitala klassrum med utbildade 
lärare. 

 

I Norberg har alla invånare en god 
hälsa med attraktiva och 
hälsosamma boendemiljöer. 

 Erbjuda pulshöjande aktiviteter 
utanför ordinarie 
undervisningstid. 

I Norberg finns ett brett utbud av 
fritids- och kulturupplevelser samt 
möjlighet till ett attraktivt och 
varierat föreningsliv för alla. 

 Möta sin egen kultur på 
hemmaplan. 

Norbergs kommun är en attraktiv 
arbetsgivare med engagerade, 
nöjda och stolta medarbetare. 

 En introduktionsplan för 
nyanställda. 

 Skapa en stabil organisation för 
att minska sjukfrånvaron. 

 → 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2018-09-11  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 46, fortsättning 
 
Inför delårsbokslutet ska respektive utskott bedöma sina åtaganden, 
skriva kommentarer och sätta trender. Av den anledningen har sektor 
barn och utbildning lämnat in ett förslag till delårsuppföljning för barn- 
och utskottets åtaganden för år 2018. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 

 Uppföljningsmodell för barn- och utbildningsutskottets 
åtaganden för år 2018 

 

 
 
Skickas till: 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2018-09-11  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 47 Lagrådsremiss om stärkt skydd mot 
diskriminering i skolan 
Dnr NBGK 2018/0289 

Beslut 

Barn- och utbildningsskottet ställer sig bakom remissförslaget om stärkt 
skydd mot diskriminering i skolan. 

Sammanfattning av ärendet 

Kulturdepartementet har remitterat ett utkast till lagrådsremiss om stärkt 
skydd mot diskriminering i skolan till Norbergs kommun. 
 
I utkastet till lagrådsremiss föreslås ändringar i diskrimineringslagen 
(2008:567) och skollagen (2010:800) i syfte att stärka skyddet mot 
diskriminering för barn och elever i sådan verksamhet som regleras i 
skollagen. Förslagen innebär att Statens skolinspektion får rätt att som 
part föra talan om diskrimineringsersättning för en enskild som medger 
det i mål om diskriminering i skollagsreglerad verksamhet. 
Skolinspektionen ska också kunna utreda anmälningar om diskriminering 
på ett effektivt sätt. När Skolinspektionen för talan om 
diskrimineringsersättning ska myndigheten också få föra annan talan för 
den enskilde om denna medger det. 
 
Vidare föreslås att tillsynen över diskrimineringslagens bestämmelser om 
aktiva åtgärder mot diskriminering när det gäller verksamhet enligt 
skollagen flyttas från Diskrimineringsombudsmannen till 
Skolinspektionen. Skollagens bestämmelser om tillsyn ska då tillämpas. 
 
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2019. 

Beslutsunderlag 

 Remissmissiv, daterat den 10 juli 2018. 

 Utkast till lagrådsremiss Stärkt skydd mot diskriminering i skolan. 

 Förslag till svar på remiss om stärkt skydd mot diskriminering i 
skolan, daterat den 3 september 2018. 

 
 

Skickas till: 
Kulturdepartementet 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2018-09-11  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 48 Kulturplan för Norbergs förskolor och skolor 
Dnr NBGK 2018/0288 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet godkänner sektorns förslag till kulturplan 
för Norbergs förskolor och skolor, med tillägget att Kulturskolan lyfts 
fram i planen. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet har som ett åtagande att barn och elever 
ska möta sin egen kultur på hemmaplan. Av den anledningen har sektor 
barn och utbildning tagit fram ett förslag till kulturplan. 

 
I Norberg finns ett rikt kulturliv och ett gediget utbud av kulturellt 
viktiga platser. Kulturplanen har tagits fram för att alla barn och unga i 
Norberg ska få kännedom om sin hembygd och viktiga 
samhällsfunktioner i närområdet. De olika aktiviteterna bekostas av 
kommunens pengar avsatta för kultur i skolan samt externa pengar från 
skapande förskola/skola. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad den 3 september 2018. 

 Förslag till kulturplan för Norbergs förskolor och skolor, daterat 
den 17 juli 2018. 

 

 
 
Skickas till: 
Förskoleavdelningen 
Källskolan 
Centralskolan 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2018-09-11  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 49 Inställt sammanträde den 9 oktober 2018 
Dnr NBGK 2017/0334 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottets sammanträde den 9 oktober 2018 ställs 
in. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet har beslutat om sammanträde den 9 
oktober 2018. Då det i nuläget inte finns några aktuella ärenden att 
behandla under sammanträdet samt att det ligger nära 
kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober 2018, då ett nytt 
utskott ska väljas, föreslås att sammanträdet ställs in. Nästa möte blir då 
med det nya utskottet den 6 november 2018. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad den 3 september 2018. 
 

 
 
Skickas till: 
Barn- och utbildningsutskottets ledamöter och ersättare 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2018-09-11  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 50 Protokoll från lokal samverkan 
Dnr NBGK 2018/0036 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet tar del av protokollet från lokal 
samverkan den 23 maj 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Delgivning av protokoll från lokal samverkan är en stående punkt på 
barn- och utbildningsutskottets sammanträden. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad den 3 september 2018. 

 Protokoll från lokal samverkan den 23 maj 2018. 
 

 
 
Skickas till: 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2018-09-11  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 51 Meddelanden och muntliga rapporter 
Dnr NBGK 2018/0036 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet tar del av meddelandena och de muntliga 
rapporterna. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande meddelanden delges barn- och utbildningsutskottet: 

 Kommunstyrelsen 2018-05-21: 
§ 63 - Revidering av riktlinjer för skolskjuts. 
§ 64 - Samlad uppföljning av internkontrollplan år 2017. 
§ 65 - Sammantagen internkontrollplan för år 2018. 
§ 91 - Återremitterad motion om ekologisk skolmat för förslag 
om finansiering. 
§ 97 - Genomlysning av Åtgärdsplan Barn- och ungdomspolitiskt 
program. 
§ 98 - Genomlysning av Jämställdhetsplan. 

 Fråga till barn- och utbildningsutskottets ordförande 2018-06-12 
gällande pulsklockor. 

 Svar på interpellation angående beviljat medel för hälsofrämjande 
insatser i skola och förskola. 

 Förvaltningsrätten i Uppsala 2018-06-11: 
Dom mål nummer 4345-17 gällande tilläggsbelopp enligt 
skollagen. 

 Skolverket 2018-06-12: 
Aktuell information om samordnare för nyanländas lärande juni 
2018. 

 Svenska Filminstitutet 2018-06-04: 
Beslutsmeddelande gällande ansökan om stöd till lokal 
filmkulturell verksamhet för barn och ungdom. 

 Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2018-06-14: 
Bekräftelse på tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av 
bostad till förskola. 

 Skolinspektionen 2018-06-04: 
Beslut efter uppföljning av signal gällande Centralskolan i 
Norbergs kommun. 

 → 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2018-09-11  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 51, fortsättning 
 

 Region Västmanland 2018-06-08: 
Protokollsutdrag § 37 - Samordningsfunktion för elevhälsans 
medicinska del i Västmanlands län. 

 Fagersta kommun 2018-06-05: 
Kommunstyrelsen § 116 - Länsgemensam stödfunktion för 
studie- och yrkesvägledare. 

 Kommunstyrelsen 2018-06-18: 
KS § 107 - Val till barn- och utbildningsutskottet efter Rickard 
Gillman (S). 

 Skolverket 2018-06-19: 
Meddelande om att begära ut statsbidrag för en likvärdig skola. 

 Förvaltningsrätten i Uppsala 2018-06-28: 
Dom i mål nummer 5357-15E gällande grundbelopp enligt 
skollagen; fråga om avvisning. 

 Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2018-06-26: 
Begäran om komplettering i ärende gällande tidsbegränsat 
bygglov för ändrad användning av HVB-hem till förskola inom 
fastigheten Stutbo 1:92. 

 Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2018-07-04: 
Kungörelse gällande bygglov för uppförande av plank inom 
fastigheten Stutbo 1:23. 

 Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2018-08-29: 
Beslut om tidsbegränsat bygglov och startbesked för ändrad 
användning av HVB-hem till förskola inom fastigheten Stutbo  
1:92. 

 
Följande muntliga rapporter delges barn- och utbildningsutskottet: 

 Granskning av om kommunstyrelsens arbete med att få eleverna 
att nå kunskapsmålen är ändamålsenligt. 

 Budgetberedningen. 

 Karbenningbygdens förskola. 

 Skolskjutsärende. 

 Norbergs kommun får 4 596 506 kronor år 2019 i statsbidrag för 
stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. I år är bidraget på  
1 417 779 kronor. 

 
 

 → 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2018-09-11  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 51, fortsättning 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad den 3 september 2018. 

 Sammanställning över inkomna meddelanden och muntliga 
rapporter. 

 

 
 
 

Skickas till: 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2018-09-11  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 52 Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr NBGK 2018/0004 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet tar del av redovisade delegationsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: 

Nr Beslut Beslutsdatum Delegat 

19 
 
 
20 
 
 
 
21 
 
 
22 
 
 
23 
 
 
24 
 
 
25 
 
 
 
26 
 
 
 
 
 
 

Anmälan till huvudmannen 
enligt Skollagen, kap. 6, 10 § 
 
Avslutad utredning gällande 
påstådd kränkande 
behandling 
 
Anmälan till huvudmannen 
enligt Skollagen, kap. 6, 10 § 
 
Anmälan till huvudmannen 
enligt Skollagen, kap. 6, 10 § 
 
Anmälan till huvudmannen 
enligt Skollagen, kap. 6, 10 § 
 
Anmälan till huvudmannen 
enligt Skollagen, kap. 6, 10 § 
 
Avslutad utredning gällande 
påstådd kränkande 
behandling 
 
Avslutad utredning gällande 
påstådd kränkande 
behandling 
 
 
 
 

2018-05-29 
 
 
2018-05-30 
 
 
 
2018-05-31 
 
 
2018-05-31 
 
 
2018-06-07 
 
 
2018-06-08 
 
 
2018-06-11 
 
 
 
2018-06-11 
 
 
 
 
 
 

Victoria Åkerlund 
 
 
Victoria Åkerlund 
 
 
 
Nicklas Olivensjö 
 
 
Nicklas Olivensjö 
 
 
Victoria Åkerlund 
 
 
Victoria Åkerlund 
 
 
Victoria Åkerlund 
 
 
 
Victoria Åkerlund 
 
 
 
 

→ 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2018-09-11  
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§ 52, fortsättning 
 
27 
 
 
28 

Anmälan till huvudmannen 
enligt Skollagen, kap. 6, 10 § 
 
Avslutad utredning gällande 
påstådd kränkande 
behandling 

2018-07-19 
 
 
2018-07-20 

Vicki Bergström 
 
 
Vicki Bergström 

Beslutsunderlag 

 Redovisning av delegationsbeslut. 
 

 
 
Skickas till: 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2018-09-11  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 53 Redovisning av ordförandebeslut 
Dnr NBGK 2018/0004 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet tar del av redovisat ordförandebeslut men 
noterar en felaktighet. Budgeten för år 2019 ska vara 300 000 kronor och 
inte 30 000 kronor. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande ordförandebeslut redovisas vid dagens sammanträde: 

Nr Beslut Beslutsdatum Delegat 

2 Svar på återremitterad 
motion om ekologisk 
skolmat 

2018-08-16 Tove Winqvist (S) 

Beslutsunderlag 

 Redovisning av ordförandebeslut. 
 

 
 
Skickas till: 
Akten 


