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§ 17    Dnr NBGK 2019/0022 
 

Information om fritidshems- och rastverksamheten vid 
Källskolan 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
1. Barn- och utbildningsutskottet tackar för informationen. 

 
2. Barn- och utbildningschefen uppdras att föra dialog med Norra Västmanlands 

Kommunalteknikförbund om åtgärd av stängslet mellan modulen Bryggan och 
Källgården. Uppföljning med tidsplan för detta rapporteras löpande vid varje 
utskottsmöte. 

Sammanfattning 
Kim Ohlsson, fritidspedagog, och Henrik Westerlund, barnskötare, medverkar på 
sammanträdet för att informera om fritidshems- och rastverksamheten vid 
Källskolan. 
 
Fritidshemsverksamheten är till för barn från förskoleklass till årskurs 6, under den 
tid av dagen som de inte går i förskoleklass eller skola. Verksamheten erbjuds till 
barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar samt till barn som har ett eget 
behov av verksamheten. Fritidshemmen är integrerade med skolan vad gäller 
personal, lokaler och verksamhet. På Källskolan finns fyra avdelningar: Källan, 
Källgården, Regnbågen och Bryggan, som har öppet mellan klockan 06.00-18.00. 
 
Rastverksamheten innebär att många barn hålls i rörelse med aktiviteter såsom 
tipspromenader, skattjakter och gruppaktiviteter/lagspel. Det framförs ett starkt 
önskemål om att verksamheten fortsätter att bedrivas. 
 
Vidare anses det viktigt med en stimulerande skolgård och utbildad/behörig 
personal. Än så länge saknas finansiering för att rusta upp och komplettera 
skolgården men det finns ett stort behov av att göra det. Barn- och utbildningschef 
Ingrid Nord informerar i samband med detta om att kommunen har ansökt om 
medel från Boverket år 2018 men fått avslag. 
 
Ett annat önskemål som framförs är att stängslet runt planen mellan modulen 
Bryggan och Källgården öppnas upp för att frigöra yta för aktiviteter. I nuläget 
hänger stängslet och ger inget gott intryck. 
 

 
 
Skickas till: 
Barn- och utbildningschefen 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, för kännedom 
Akten  
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§ 18    
 

Val av justerare 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
Liane Blom (L) utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
 

 
 
Skickas till: 
- 
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§ 19 
 

Godkännande av dagordning 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
Dagordningen godkänns med följande ändringar: 

 Extra ärende: Ändring av sammanträdesdatum i maj 
 

 
 
Skickas till: 
- 
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§ 20   Dnr: NBGK 2019/0004 
 

Budgetresultatet för år 2018 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
Informationen om budgetresultatet för år 2018 godkänns. 

Sammanfattning 
Sektor barn och utbildning har tillsammans med Norra Västmanlands 
ekonomiförvaltning upprättat en skrivelse med information om barn- och 
utbildningsutskottets budgetresultat för år 2018. 
 
Barn- och utbildningsutskottet gjorde ett underskott år 2018. En buffert på  
1 006 000 kronor täcker upp en del av underskottet, vilket gör att det totala 
resultatet blir ett underskott på 3 288 000 kronor. I skrivelsen redogörs för 
orsakerna till underskottet. 
 
Barn- och utbildningschef Ingrid Nord tillsammans med Therese Elofsson, 
controller vid Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, som medverkar på 
sammanträdet, redogör för budgetresultatet. Nord informerar om att äskande om 
att inte ta med sig underskottet till år 2019 kommer att göras vid budgetberedningen 
den 25 och 29 mars 2019. 
 

 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 21   Dnr: NBGK 2019/0001 
 

Inför beredning av bokslut år 2018 samt budget åren  
2020-2022 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
Presentationen godkänns att redovisas på budgetberedningen i mars år 2019, med 
följande tillägg och förtydligande på sida 11 gällande önskemål om budgetram för år 
2020: 

 Förtydligande att hyra Källskolan och hyra Centralskolan avser ombyggnationer. 

 Tillägg av önskemål om löneutrymme för tillsvidareanställda behöriga lärare och 
förskollärare (i syfte att behålla och rekrytera utbildad personal). 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens allmänna utskott sammanträder den 25 och 29 mars 2019 för 
beredning av bokslut för år 2018 samt budget för åren 2020-2022. Föredragningar 
hålls den 25 mars, då kommunstyrelsens utskott ska representeras av respektive 
ordförande och sektorchef. 
 
Sektor barn och utbildning har upprättat ett förslag till presentation för barn- och 
utbildningsutskottet. Barn- och utbildningschef Ingrid Nord efterfrågar utskottets 
synpunkter på presentationen. 

Yrkande 
Liane Blom (L) yrkar att ett tillägg görs under önskemål för budgetram år 2020 om 
löneutrymme för tillsvidareanställda behöriga lärare och förskollärare (i syfte att 
behålla och rekrytera utbildad personal). 
 

 
 
Skickas till: 
Barn- och utbildningschefen 
Akten 
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§ 22   Dnr: NBGK 2018/0352 
 

Bidrag till fristående grundskola och förskoleklass samt enskilt 
bedriven förskola/bedrivet fritidshem för år 2019 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
Bidragsnivåerna till fristående verksamheter gällande år 2019 godkänns. 

Sammanfattning 
Enligt skollagen (SFS 2010:800) kapitel 8, paragraf 21 samt kapitel 10, paragraf 37, 
ska hemkommunen lämna bidrag för varje barn eller elev som går i fristående skola 
eller enskilt bedriven förskola. Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska 
beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser 
till den egna verksamheten av motsvarande slag. Kommunens budget för 
verksamheten det kommande året ska ligga till grund för bestämningen av bidragen 
till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Beslut om bidraget ska tas före 
kalenderårets början. Beslutet kan överklagas enligt skollagens 28 kapitel, 5 
paragrafen, punkt 2. 
 
Barn- och utbildningsutskottet behandlade ärendet den 6 november 2018, paragraf 
65. Med anledning av att budgeten för år 2019 då inte var antagen av 
kommunfullmäktige, kunde bidraget inte fastställas på barn- och 
utbildningsutskottets ordinarie möte. Barn- och utbildningsutskottets ordförande 
ådrogs i stället att ta ett ordförandebeslut i ärendet när budgeten för år 2019 blivit 
fastställd. 
 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning har till dagens sammanträde lämnat ett 
förslag i ärendet. Barn- och utbildningsutskottets budget för verksamheterna ligger 
till grund för beräkningen av bidragen till fristående verksamheter. Kommunen har i 
bidraget utgett en momskompensation med 6 procent samt en ersättning för 
administrativa kostnader med 3 procent enligt gällande schabloner.  

 
2019 års bidragsnivåer per elev föreslås enligt följande: 

 Grundskola år 1-9: 85 699 kronor/år 

 Enskild förskola: 103 982 kronor/år 
 

Therese Elofsson, controller vid Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, NVE, 
medverkar på sammanträder för att informera om bidragsnivåerna. Beloppen för 
förskoleklass och enskilt fritidshem är på grund av hög arbetsbelastning vid NVE 
inte färdigberäknade. Dessa belopp behöver dock inte fastställas av utskottet men 
kommer att delges vid kommande sammanträde. 
 

 

Skickas till: 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Akten  
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§ 23   Dnr: NBGK 2018/0260 
 

Yttrande till Riksdagens ombudsmän över JO-anmälan om två 
skolskjutsbeslut 

Barn- och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Sektor barn och utbildnings yttrande antas som kommunstyrelsens eget. 

Sammanfattning 
Riksdagens ombudsmän, även kallade Justitieombudsmannen, JO, har fått en 
anmälan om klagomål över utformningen av två beslut rörande skolskjuts. Anmälan 
har remitterats till kommunstyrelsen med uppmaning att lämna upplysningar och 
yttrande över hur utformningen av besluten förhåller sig till 31 paragrafen i 
förvaltningslagen (2017:900). 
 
Förvaltningslagens 31 paragraf lyder enligt följande: 
 
För varje skriftligt beslut ska det finnas en handling som visar 

1. dagen för beslutet, 
2. vad beslutet innehåller, 
3. vem eller vilka som har fattat beslutet, 
4. vem eller vilka som har varit föredragande, och 
5. vem eller vilka som har medverkat vid den slutliga handläggningen utan att delta i 

avgörandet. 
 
Den sammanfattade bedömningen är att de båda skolskjutsbesluten uppfyller 
bestämmelserna i förvaltningslagens 31 paragraf. Punkterna 1-3 anses uppfyllda 
medan 4-5 inte anses relevanta i det aktuella ärendet. 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 24   Dnr: NBGK 2019/0001 
 

Sammansättning av arbetsgrupp för framtagande av 
åtaganden för år 2020 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
1. Samtliga av barn- och utbildningsutskottets ledamöter och ersättare utses att 

tillsammans med barn- och utbildningschef Ingrid Nord utgöra arbetsgrupp för 
framtagande av förslag på åtaganden för år 2020. Ordförande Anna-Maria 
Muselli (S) är sammankallande för gruppen. 

 
2. Förslag på åtaganden för år 2020 ska vara färdigt för beslut vid barn- och 

utbildningsutskottets sammanträde i maj år 2019. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsutskottet beslutade den 24 april 2018, paragraf 25, om sju 
åtaganden för åren 2018-2019. Utskottet ska nu arbeta fram åtaganden för år 2020, 
för antagande på sammanträdet den 21 maj 2019. Nytt för i år är att åtagandena ska 
utgå från Agenda 2030 och de globala målen. 
 
Utskottet diskuterar hur sammansättningen av arbetsgruppen ska se ut samt vilket 
arbetssätt som ska tillämpas. 
 

 
 
Skickas till: 
Utskottets ledamöter och ersättare 
Barn- och utbildningschefen 
Akten 
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§ 25   Dnr: NBGK 2019/0086 
 

Resultatet av 2018 års medarbetarenkät 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
1. Barn- och utbildningsutskottet tar del av resultatet av 2018 års medarbetarenkät 

för de arbetsplatser som ligger under utskottets ansvarsområde. 
 
2. Handlingsplanerna för de olika arbetsplatserna ska delges utskottet. 
 
3. Återrapport i ärendet sker på nästkommande sammanträde i maj år 2019. 

Sammanfattning 
Som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet genomfördes under november år 
2018 en medarbetarenkät i kommunen. Undersökningen var helt anonym och 
resultatet redovisas på gruppnivå i form av översiktliga diagram på respektive 
arbetsplats. Syftet med enkäten är att få fram ett resultat att tillsammans diskutera, 
kartlägga och ta fram prioriterade lösningar samt jobba framåt med en 
handlingsplan för relevanta utvecklingsområden på arbetsplatsen. Handlingsplanen 
dokumenteras och följs upp löpande. 
 
Barn- och utbildningsutskottet delges resultatet av 2018 respektive 2016 års 
medarbetarenkät för de arbetsplatser som ligger under utskottets ansvarsområde 
samt en jämförelse med övriga sektorers/förvaltningars resultat år 2018. 
 
Liane Blom (L) framför önskemål om att utskottet efter framtagande av 
handlingsplanerna får ta del av dem. Barn- och utbildningschef Ingrid Nord svarar 
att en del arbetsplatser har tagit fram handlingsplaner medan andra inte har gjort det 
än. De planer som är framtagna kan delges utskottet vid nästkommande 
sammanträde. 
 

 
 
Skickas till: 
Barn- och utbildningschefen 
Akten 
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§ 26   Dnr: NBGK 2019/0017 
 

Revidering av internkontrollplanen för år 2019 

Barn- och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Den reviderade internkontrollplanen för år 2019 godkänns. 

Sammanfattning 
Samtliga av kommunstyrelsens utskott har behandlat internkontrollplaner år 2019 
för respektive utskott. Dessa har redovisas samlat för kommunstyrelsen, som den 
11 februari 2019, paragraf 29, antog en sammantagen internkontrollplan för år 2019. 
Planen antogs dock med följande ändringar: 

 En kolumn med rubriken Risk ska finnas i samtliga av utskottens 
internkontrollplaner. 

 I barn- och utbildningsutskottets internkontrollplan ska fristående förskola ändras 
till annan pedagogisk omsorg. 

 
Sektor barn och utbildning har reviderat barn- och utbildningsutskottets delplan 
enligt kommunstyrelsens beslut. Planen har kompletterats med en kolumn med 
rubriken Risk. Fristående förskola föreslås ändras till fristående verksamhet i stället för 
annan pedagogisk omsorg. 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 

  



 
Barn- och utbildningsutskottet 
 

 Protokoll 13 (17)  

Sammanträdesdatum  

2019-03-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 27   Dnr: NBGK 2019/0022 
 

Protokoll från lokal samverkan 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
Barn- och utbildningsutskottet tar del av protokollet från lokal samverkan den 15 
januari 2019. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsutskottet delges lokal samverkans senaste protokoll från den 
15 januari 2019. 
 

 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 28   Dnr: NBGK 2019/0022 
 

Meddelanden och muntliga rapporter 

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

Sammanfattning 
Följande meddelanden delges barn- och utbildningsutskottet: 
 
Diarienummer Avsändare Angående 

NBGK 2019/0069 Sekretess Överklagan av avstängningsbeslut 

19-157 Förskollärare Skrivelse till utskottets ordförande 
om förskollärarens roll och 
förutsättningar utifrån det nya 
avtalet HÖK 19  

NBGK 2019/0066 HB Karbennings 
Daghem 

Ansökan om godkännande av annan 
pedagogisk omsorg 

19-162 Boverket Avslagsbeslut om statsbidrag för 
upprustning av skollokaler och av 
utemiljöer vid skolor, förskolor och 
fritidshem 

 
Barn- och utbildningschef Ingrid Nord avger följande muntliga rapporter: 

 Aktuell information om pågående projekt (om- och nybyggnationer): 
- Rivning av villan på Källskolan påbörjas vecka 17 och ny byggnad ska enligt 

tidsplan vara klar vecka 17 år 2020. 
- Utbyggnad av Centralskolan påbörjas år 2020. 
- Treklöverns förskola ska enligt tidsplan vara klar i maj år 2019. 

 Arbetet med Agenda 2030 och de globala målen. 

 Aktuell köinformation för förskoleverksamheten. 
 
Gällande skrivelsen från förskollärarna informerar Anna-Maria Muselli (S) om att 
hon kommer att ta kontakt med gruppen som har lämnat in skrivelsen för att 
stämma möte med dem. Anna Lindgren (DiN), kontaktpolitiker för 
förskoleverksamheten, och Anna Kramer (M), kontaktpolitiker för personalfrågor, 
kommer att medverka på mötet. 
 
 
 

 → 
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§ 28, fortsättning 
 
Vidare förtydligar Muselli politikernas roll jämte tjänstepersonernas. Politikerna 
beslutar om vad som ska göras och tjänstepersonerna om hur det ska utföras. Vidare 
förtydligas skillnaden mellan att en politiker agerar i sin roll som förtroendevald 
jämfört med sin roll som privatperson. 
 
Detta för utskottet in på diskussion om verksamhetsbesöken. Besök ska göras enligt 
tydlig agenda och efter dialog med ansvarig chef. Personalen i verksamheten ska i 
god tid få information om när respektive besök ska ske samt syftet med det. 
Besöken får inte skapa oro i verksamheterna. 
 

 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 29   Dnr: NBGK 2019/0003 
 

Redovisning av delegationsbeslut 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
Barn- och utbildningsutskottet tar del av redovisade delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
Följande delegationsbeslut redovisas till barn- och utbildningsutskottet: 
 
Diarienummer Beslut Beslutsdatum Delegat 

NBGK 
2019/0003-5 

Anmälan om att utredning 
gällande kränkande 
behandling inletts vid 
Källskolan 

2019-01-23 
 

Victoria Åkerlund 

NBGK 
2019/0003-6 

Anmälan om att utredning 
gällande kränkande 
behandling inletts vid 
Källskolan 

2019-01-23 Victoria Åkerlund 

NBGK 
2019/0003-8 

Anmälan om att utredning 
gällande kränkande 
behandling inletts vid 
Centralskolan 

2019-02-01 Nicklas Olivensjö 

NBGK 
2019/0003-9 

Anmälan om att utredning 
gällande kränkande 
behandling inletts vid 
Centralskolan 

2019-02-01 Nicklas Olivensjö 

NBGK 
2019/0066-2 

Ordförandebeslut gällande 
godkännande av annan 
pedagogisk omsorg, HB 
Karbennings Daghem 

2019-02-12 Anna-Maria 
Muselli (S) 

NBGK 
2019/0003-10 

Avslutad utredning gällande 
påstådd kränkande 
behandling vid Källskolan 

2019-02-14 Victoria Åkerlund 

NBGK 
2019/0003-11 

Avslutad utredning gällande 
påstådd kränkande 
behandling vid Källskolan 

2019-02-14 Victoria Åkerlund 

 

 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 30   Dnr: NBGK 2018/0342 
 

Ändring av sammanträdesdatum i maj 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
Barn- och utbildningsutskottet sammanträder måndagen den 20 maj 2019, klockan 
15.00, i stället för tisdagen den 21 maj 2019. 

Sammanfattning 
Ordförande Anna-Maria Muselli (S) lyfter frågan om barn- och utbildningsutskottet 
kan ändra sammanträdesdatum i maj. Utskottet enas om att sammanträdet kan 
flyttas från tisdagen den 21 maj 2019 till måndagen den 20 maj 2019. 
 

 
 
Skickas till: 
Utskottets ledamöter och ersättare 
Barn- och utbildningschefen 
Akten 


