
 Sammanträdesprotokoll 1(21) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-10-20  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Plats och tid Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och 
utbildningsförvaltningen, klockan 16.30–18.50 

  
Beslutande Kent Christensen (S), ordförande 

Johanna Odö (S) 
Rickard Gillman (S) 
Nancy Ibarra (V) §§ 65-75 

  
Övriga närvarande Ingrid Nord, barn- och utbildningschef 

Per-Åke Morberg, ekonom §§ 60-63 
Maria Hellgren, sekreterare 
Ann Redlund, förskolechef §§ 60-65 
Kjell Andersson, rektor §§ 60-65 
Victoria Åkerlund, rektor §§ 61-65 

  
Justerare Johanna Odö (S), ersättare Rickard Gillman (S) 
  
Justeringsdatum Onsdagen den 28 oktober 2015 
  

Underskrifter Sekreterare  §§ 60 -75 
  Maria Hellgren  

 Ordförande   
  Kent Christensen  

 Justerare   
  Johanna Odö  
    
   
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
  

Organ Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott 
  

Sammanträdesdatum 2015-10-20 
  

Datum då anslaget sätts upp 2015-10-29 Datum då anslaget tas ned 2015-11-20 
  

Förvaringsplats för protokoll Barn- och utbildningsförvaltningen 
  

Underskrift   
 Maria Hellgren 
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Innehållsförteckning 

§ 60 Ändring i föredragningslistan 3 

§ 61 Budgetuppföljning per 30 september 4 

§ 62 Budget 2016, 2017 och 2018 6 

§ 63 Barn- och utbildningsutskottets stiftelser 7 

§ 64 Systematiskt kvalitetsarbete - Kvalitetsrapporter 9 

§ 65 Systematiskt kvalitetsarbete - Likabehandlingsplaner 10 

§ 66 Norbergs kommuns budget för 2016 med plan för 2017
 och 2018 – Uppdrag § 95, punkt 2 och 3 11 

§ 67 Tilläggsbudget 2015 – Uppdrag att planera för åtgärder 
 som leder till minskat stillasittande för ökad psykisk och 
 fysisk hälsa hos befolkningen 12 

§ 68 Tillsyn av Karbenningbygdens förskola 13 

§ 69 Meddelande/Muntliga rapporter 14 

§ 70 Redovisning av ordförandebeslut 16 

§ 71 Justering av maxtaxa 17 

§ 72 Remiss av motion om assistent mot kränkande 
 behandling i skolan 18 

§ 73 Grön Flagg - kontaktperson 19 

§ 74 Skolpolitisk dag i riksdagen (extra ärende) 20 

§ 75 Hyra av externa lokaler (extra ärende) 21 

 



 Sammanträdesprotokoll 3(21) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-10-20  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 60 Ändring i föredragningslistan 

Beslut 
Föredragningslistan ändras på följande sätt: 

• Extra ärende ”Skolpolitisk dag i riksdagen” tas upp som punkt 16 
• Extra ärende ”Hyra av externa lokaler” tas upp som punkt 17 

 
 
 
 
Kopia till: 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-10-20  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 61 Budgetuppföljning per 30 september 

Sammanfattning av ärendet 
Helårsprognosen för 2015 visar ett resultat på – 1964 kkr.  

 
Prognosen för Utskottet visar en budget i balans. Barn- och 
utbildningsförvaltningen visar ett prognostiserat resultat på +1045 kkr. 
Förvaltningens buffert har därmed intecknats för att täcka en del av 
verksamheternas underskott. Prognosen för grundskolan visar ett minus på 
sammanlagt -3142 kkr, till följd av ökade kostnader för skolskjutsar, hyreshöjningar 
gällande Centralskolan, kostnad för två st nya lärartjänster p.g.a. ökat antal elever 
under höstterminen. Förskoleklassverksamheten visar ett prognostiserat resultat vid 
årets slut på -481 kkr, vilket beror på högre personalkostnader än budgeterat. 
Förskoleverksamheten uppvisar i dagsläget en prognos på +-0. 
Särskoleverksamheten visar en helårsprognos på +1303 kkr, orsaken är färre elever 
än budgeterat. Kostorganisationens verksamhet prognostiserar ett resultat vid årets 
slut på – 524 kkr till följd av minskade intäkter på grund av renoveringen av 
Björkängens kök under perioden mars-december, samt högre löner och 
livsmedelskostnader än budgeterat. 

  

Barn- och utbildningsutskottet  BUDGET 
 PROGNOS helår 

2015  Avvikelse 
Barn- och utbildningsutskottet 210 552             210 552               -                      
Barn- och utbildningsförvaltning 3 669 480          2 624 480            1 045 000          
Kostorganisationen 6 671 874          7 195 874            524 000 -            

Skola 45 877 064        49 019 064          3 142 000 -         
Fritids 2 766 819          2 977 819            211 000 -            
Förskola 26 073 869        26 073 869          0 -                       
Förskoleklass 2 485 730          2 966 730            481 000 -            
Särskola 4 920 000          3 617 000            1 303 000          
Musikskola 1 942 612          1 937 612            5 000                 
Integration grundskola -                     41 000 -                41 000               
Integration förskola -                     0                          -                      
Familjecentral 30 000               30 000                 -                      
Summa Barn- och utbildningsutskottet 94 648 000       96 612 001          1 964 001 -          

 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-10-14 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-10-20  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 61 (forts) 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet godkänner rapporten 
 
 
 
 
Kopia till: 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-10-20  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 62 Budget 2016, 2017 och 2018 
Dnr 2015.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 
Budget för 2016 är i nivå med den ram som tilldelats utskottet. Se 
bifogad budgetsammanställning samt effektmål. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-10-19 med bilaga 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet godkänner den budget som barn- och 
utbildningsförvaltningen lagt. 
 
 
 
 
Kopia till: 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-10-20  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 63 Barn- och utbildningsutskottets stiftelser 
Dnr 2015.0025.621 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsutskottet har i BUU § 2 2015 beslutat att ansöka 
om permutation av Stiftelsen Samfond 2 och Stiftelsen John Bromans 
studiefond för att på sikt avveckla dem.  
Medel från Samfond 2 ska användas för premier och stipendier till 
grundskolebarn bostatta i Karbenning. Medel från John Bromans 
studiefond ska användas till ungdomar bosatta i Norbergs kommun som 
utbildar sig i ett praktiskt yrke. 
 
För båda stiftelserna är det svårt att få medel över till ändamålet efter att 
stiftelsernas fasta kostnader har betalats. Vid kontakt med 
Kammarkollegiet har framkommit att kommunstyrelsen måste fatta 
beslut om att upphäva de föreskrifter som begränsar användningen av 
stiftelsens kapital. Det innebär att stiftelserna, efter ett beslut av 
Kammarkollegiet, kommer att kunna ta både avkastning och kapital i 
anspråk för att uppfylla stiftelsernas ändamål. Det finns då möjlighet att 
upplösa stiftelserna när kapitalet har förbrukats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-10-12 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsutskottet beslutar, i det fall Kammarkollegiet 

bifaller Norbergs kommuns ansökan om att upphäva de 
föreskrifter som begränsar användningen av stiftelsen Samfond 2s 
kapital, att dela ut stiftelsens kvarvarande medel efter att 
stiftelsens skulder betalats, i form av stipendier till samtliga elever 
i årskurs 1-7 som är bosatta i Karbenning och inskrivna vid 
grundskolan i Norbergs kommun höstterminen 2015. 
 

2. Barn- och utbildningsutskottet beslutar, i det fall Kammarkollegiet 
bifaller Norbergs kommuns ansökan om att upphäva de 
föreskrifter som begränsar användningen av stiftelsen John 
Bromans studiefons kapital, att höja beloppet per stipendium till 
mellan 3 500 – 5 000 kronor.  
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-10-20  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 63 (forts.) 

Förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva de föreskrifter som 
begränsar användningen av stiftelsen Samfond 2s och stiftelsen 
John Bromans studiefonds kapital. 
 

2. Kommunstyrelsen beslutar, i det fall Kammarkollegiet bifaller 
Norbergs kommuns ansökan om att upphäva de föreskrifter som 
begränsar användningen av stiftelsen Samfond 2s kapital, att dela 
ut stiftelsens kvarvarande medel efter att stiftelsens skulder 
betalats, i form av stipendier till samtliga elever i årskurs 1-7 som 
är bosatta i Karbenning och inskrivna vid grundskolan i 
Norbergs kommun höstterminen 2015 och att sedan upplösa 
stiftelsen. 

 
 
 
 
Kopia till: 
KS 
NVE 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-10-20  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 64 Systematiskt kvalitetsarbete - Kvalitetsrapporter 
Dnr 2015.0344.600 

Sammanfattning av ärendet 
Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet ingår kvalitetsrapporter till 
barn- och utbildningsutskottet. Förskolechef och rektorer presenterade 
respektive kvalitetsrapport. 

Beslutsunderlag 
Kvalitetsrapport Förskola verksamhetsåret 2014/2015 
Kvalitetsrapport Källskolan Fritidshem Läsåret 2014/2015 
Kvalitetsrapport Centralskolan Läsåret 2014/2015 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet godkänner rapporterna. 
 
 
 
 
Kopia till: 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-10-20  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 65 Systematiskt kvalitetsarbete - 
Likabehandlingsplaner 
Dnr 2015.0344.600 

Sammanfattning av ärendet 
Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet ingår upprättande av 
likabehandlingsplaner.  
Källskolans rektor presenterade Källskolans och fritidshemmens plan 
mot diskriminering och kränkande behandling. 
Centralskolans plan är ute på remiss och presenteras senare. 
Varje förskola upprättar sin egen plan och de kommer också att 
presenteras senare. 

Beslutsunderlag 
Källskolans och fritidshemmens plan mot diskriminering och kränkande 
behandling läsåret 2015/2016 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet har tagit del av Källskolans och 
fritidshemmens plan mot diskriminering och kränkande behandling 
läsåret 2015/2016. 
 
 
 
 
Kopia till: 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-10-20  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 66 Norbergs kommuns budget för 2016 med plan för 
2017 och 2018 – Uppdrag § 95, punkt 2 och 3 
Dnr 2015.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsutskottet gavs två uppdrag med anledning av 
budgetberedningen, uppdrag 2 och 3. 
 
2. Barn- och utbildningsutskottet ges i uppdrag med biträde av 
infrastrukturgruppen att säkerställa att åtgärder vidtas för säkrare och 
mer kostnadseffektiv skolskjuts (redan föreslaget ”skaft” i Högfors samt 
tillskapande av vändplats för att möjliggöra kollektivtrafik i Olsbenning). 
 
3. Barn- och utbildningsutskottet ges i uppdrag att redovisa hur man 
arbetar med den extra miljonen som utskottet tilldelades under 
föregående års budgetprocess. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-09-07 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottets ordförande och förvaltningen 
samarbetar med infrastrukturgruppen med uppdrag nr 2. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar en delredovisning av hur den 
extra miljonen har använts på barn- och utbildningsutskottets möte den 
24 november.  
 
 
 
 
Kopia till: 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-10-20  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 67 Tilläggsbudget 2015 – Uppdrag att planera för 
åtgärder som leder till minskat stillasittande för 
ökad psykisk och fysisk hälsa hos befolkningen 
Dnr 2014.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens utskott och 
samverkansorgan att planera för åtgärder som leder till minskat 
stillasittande för ökad psykisk och fysisk hälsa hos befolkningen. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen genomför varje år flera åtgärder som 
leder till minskat stillasittande. Förskolan har dagliga utvistelser med 
barnen, de ordar även varje år ett förskolemarathon. Skolan genomför 
utöver ordinarie idrottslektioner bland annat idrottsdagar. Skolan har i år 
haft en prova-på dag för elever i årskurs 4-6. Skolan är även pilotskola i 
Skolklassikern. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-10-09 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet godkänner förvaltningens förslag på 
åtgärder med tillägget att skolan ska uppmuntra eleverna till 
rastaktiviteter. 
 
 
 
 
Kopia till: 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
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§ 68 Tillsyn av Karbenningbygdens förskola 
Dnr 2015.0242.714 

Sammanfattning av ärendet 
Tillsyn av Karbenningbygdens förskola skedde den 19 maj 2015. 
Punkter att åtgärda redovisades till förskolechef Ann Redlund den 24 
augusti 2015. 

Beslutsunderlag 
Protokoll 2015-05-19 
Åtgärdspunkter från tillsyn 2015-08-24 
Uppföljning av tillsyn 2015-09-09 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet godkänner rapporten. 
 
 
 
 
Kopia till: 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-10-20  
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§ 69 Meddelande/Muntliga rapporter 

Meddelanden 
• Fria förskolor2015-08-24 

Skrivelse 
• Karbenningbygdens förskola ekonomisk förening 2015-08-31 

Komplettering ansökan om fristående fritidshem 
• Central samverkan 2015-09-01 

Protokoll 2015-08-27 
• Förvaltningsrätten i Uppsala 2015-09-02 

Föreläggande om yttrande i mål 3934-15 
• Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-09-03 

Protokoll 2015-08-21, 24 
§ 64 Redovisning av uppdrag, genuspedagogik 
§ 65 Redovisning av uppdrag, fysisk aktivitet elever 
§ 84 Rapport, statsbidrag i syfte att öka kunskapen om hbt-
personers situation 

• Kammarrätten i Stockholm 2015-09-10 
Protokoll 2015-09-08 

• Kommunfullmäktige 2015-09-11 
Protokoll 2015-09-07 
§ 93 Finansiering och igångsättning för ny förskoleavdelning på 
Blåsippan 

• Förvaltningsrätten i Uppsala 2015-09-17 
Föreläggande i mål 3935-15 

• Förvaltningsrätten i Uppsala 2015-09-17 
Föreläggande i mål 3936-15 

• Kommunstyrelsen 2015-09-21 
Protokoll 2015-09-07 
§ 98 Ansökan fristående fritidshem 
§ 101 Norberg kommuns budget för 2016 med plan för 2017 och 
2018 

• Skolverket 2015-09-29 
Maxtaxa inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk 
verksamhet 

• Förvaltningsrätten i Uppsala 2015-09-28 
Underrättelse i mål 3800-15 

• Förvaltningsrätten i Uppsala 2015-10-02 
Dom i mål 4336-15E och 4337-15E 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-10-20  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 

§ 69 (forts.) 
• Skolinspektionen 2015-10-02 

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola – 
Källskolan 

• Ansökan om skolskjuts för elev som går i skola i annan kommun  
2015-10-05 

• Kommunfullmäktige 2015-10-12 
Protokoll 2015-09-28 
§ 105 Norberg kommuns budget för 2016 med plan för 2017 och 
2018 
§ 110 Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen 
§ 111 Sammanträdesplan för 2016 

 

Barn- och utbildningschefens muntliga rapporter 
Beviljat statsbidrag på 381 000 för mindre barngrupper i förskolan läsåret 
2015/2016. 
Skolinspektionens beslut efter uppföljning för förskoleklass och 
grundskola. 
Norbergs kommun har ansökt till Högskolan Dalarna om att bli 
partnerförskola. 
RFSL håller en Hbt-föreläsning för personal och förtroendevalda i 
december. 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet tar del av meddelanden och rapporter. 
 
 
 
Kopia till: 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-10-20  
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§ 70 Redovisning av ordförandebeslut 
Dnr 2015.0086.600 

Nr Beslut Beslutsdatum Delegat 

24 
 
 
 
 
 
25. 
 
 
26 
 
27 
 

Bidrag till fristående 
grundskola samt av 
kommunen godkänd enskilt 
bedriven förskola och 
fritidshem för år 2015 
 
Systematiskt kvalitetsarbete 
 
 
Beslut skolskjuts 
 
Skolklassikern 

2015-09-17 
 
 
 
 
 
2015-09-17 
 
 
2015-09-18 
 
2015-10-09 

Kent Christensen 
 
 
 
 
 
Kent Christensen 
 
 
Kent Christensen 
 
Kent Christensen 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet tar del av redovisade ordförandebeslut. 
 
 
 
 
Kopia till: 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 
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§ 71 Justering av maxtaxa 
Dnr 2015.0345.706 

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 43 760 kr 
(tidigare 42 890 kr, ändrat 2015-07-01) och ska tillämpas från och med 
den 1 januari 2016. De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens 
avgiftsintäkter kommer att öka och därför har statsbidraget minskats i 
motsvarande omfattning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-10-12 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införa den nya 
justerade maxtaxan i Norbergs kommun och taxan börjar gälla från den 
1 januari 2016. 
 
 
 
 
Kopia till: 
KS 
Akt 
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 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-10-20  
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§ 72 Remiss av motion om assistent mot kränkande 
behandling i skolan 
Dnr 2015.0143.910 

Sammanfattning av ärendet 
En motion har inkommit till kommunfullmäktige om att utreda och 
föreslå åtgärder som kan leda till att en assistent mot kränkande 
behandling i skolan kan inrättas. 
 
Barn- och utbildningsutskottet har fått i uppdrag att; 

- ge förslag till beslut (bifall, helt eller delvis, eller avslag) med 
motivering.  

- Om utskottet föreslår att förslaget ska bifallas helt eller delvis, en 
bedömning av förslagets kostnader samt vilka åtgärder som 
behöver vidtas av kommunen. 

 
Skolinspektionen genomförde inspektion i Norbergs kommun den 14 
och 15 april 2105. De inspekterade bland annat området Trygghet, 
studiero och åtgärder mot kränkande behandling. Inspektionen påtalade 
en brist inom det området och det gällde bristande studiero i årskurs 4. 
De hade inga anmärkningar på skolans arbete mot kränkande 
behandling.  
Med utgångspunkt av ovanstående föreslår barn- och 
utbildningsutskottet att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-10-09 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet föreslår fullmäktige att motionen om 
assistent mot kränkande behandling i skolan avslås. 
 
 
 
 
Kopia till: 
KSau 
Akt 
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 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
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§ 73 Grön Flagg - kontaktperson 

Sammanfattning av ärendet 
Karbenningbygdens förskola önskar starta ett arbete med Grön Flagg. 
För att detta ska vara genomförbart behöver de knyta en politiker till sig 
som blir deras kontakt med kommunen. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsutskottets protokoll 2015-09-15, § 59 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet beslutar att godkänna beslutet från den 15 
september att välja Majja Neverland till kontaktpolitiker för 
Karbenningbygdens förskolas arbete med Grön Flagg. 
 
 
 
 
Kopia till: 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-10-20  
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§ 74 Skolpolitisk dag i riksdagen (extra ärende) 
Dnr 2015.0346.600 

Sammanfattning av ärendet 
Lördagen den 28 november bjuder socialdemokraterna i riksdagens 
utbildningsutskott in socialdemokratiska skolpolitiker från hela landet till 
en skolpolitisk dag i riksdagen. 
 
Temat för dagen är en jämlik skola och syftet är att inspirera till insatser 
för ökad jämlikhet på lokal och nationell nivå. 
 
Ordförande föreslår att han och Johanna Odö åker på den skolpolitiska 
dagen. 

Beslutsunderlag 
Muntligt 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet beslutar att Kent Christensen och 
Johanna Odö får åka på den skolpolitiska dagen. 
 
 
 
 
Kopia till: 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 
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§ 75 Hyra av externa lokaler (extra ärende) 
Dnr 2015.0347.600 

Sammanfattning av ärendet 
Det ökade asylmottagandet i Norberg medför att skolan akut behöver få 
tillgång till fler lokaler. Eftersom det inte finns kommunala lokaler att 
tillgå ansöker barn-och utbildning om anstånd från kommunens 
lokalregler om att inte hyra externa lokaler. 
 
Källskolan har behov av fler lokaler för att på kort sikt inrätta en 
förberedelseklass för det stora antal asylsökande som kommit till 
Norberg under hösten. Det finns privata lokaler i närheten av skolan 
som skulle kunna fungera som undervisningslokal under en begränsad 
tidsperiod. Fördelen med att hyra lokaler på promenadavstånd från 
skolan är att eleverna kan äta på skolan och kan även vara med på vissa 
lektioner. Detta ger de nya eleverna en känsla av tillhörighet och 
förbättrar integrationen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-10-16 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet bifaller förvaltningens förslag om att hyra 
externa lokaler för att bedriva undervisning.  

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen gör avkall på kommunens regler om att hyra externa 
lokaler. 
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