
 Sammanträdesprotokoll 1(15) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-01-20  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, klockan 16.30–20.15 
  
Beslutande Ulf Olofsson (S), ordförande, Eva Andersson (S),  

Rickard Gillman (S), Majja Neverland (V), Nancy Ibarra (V) 
  
Övriga närvarande Ingrid Nord, barn- och utbildningschef, Annica Hanses, ekonom 

§§ 1-2, Therese Elofsson, vik. ekonom §§1-2,  
Maria Hellgren, sekreterare, Ann Redlund, förskolechef §§ 1-5, 
Kjell Andersson §§ 1-3, Victoria Åkerlund §§ 1-3 

  
Justerare Majja Neverland (V), ersättare Nancy Ibarra (V) 
  
Justeringsdatum Måndagen den 26 januari 2015 
  

Underskrifter Sekreterare  §§ 1-9 
  Maria Hellgren  

 Ordförande   
  Ulf Olofsson  

 Justerare   
  Majja Neverland  
    
   
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
  

Organ Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott 
  

Sammanträdesdatum 2015-01-20 
  

Datum då anslaget sätts upp 2015-01-28 Datum då anslaget tas ned 2015-02-19 
  

Förvaringsplats för protokoll Barn- och utbildningsförvaltningen 
  

Underskrift   
 Maria Hellgren 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-01-20  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 1 Budget - rapport 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomen rapporterade om budget 2015.  
Vikarierande ekonom Therese Elofsson presenterade sig. 

Beslutsunderlag 
Budgetkalkyl skickas till utskottets ledamöter. 

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

utbildningsutskott 
2015-01-20  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 2 Barn- och utbildningsutskottets stiftelser 
Dnr 2015.0025.621 

Sammanfattning av ärendet 
Utskottet förvaltar i dagsläget två stiftelser, Stiftelsen John Bromans fond 
och Stiftelsen Samfond 2. Ny lagstiftning kräver att alla aktiva stiftelser 
registreras hos Länsstyrelse från och med 1 jan 2016, kraven för 
redovisning och revision skärps därmed. Utskottets stiftelser är idag inte 
registrerade hos Länsstyrelsen. 
 
Oavsett tidigare nämnd-/utskottsbeslut ska alltid urkunden(testamentet) 
styra förutsättningarna för stiftelserna. Eventuella förändringar måste 
alltid permuteras (godkännas) av Kammarkollegiet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-01-12 
Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-17 § 147 Hänskjutande av val till 
kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet beslutar att inte välja några representanter 
till ledamöter i stiftelsen John Bromans fond och stiftelsen Samfond 2. 
Hela barn- och utbildningsutskottet kommer att delta i uttagningen av 
stipendiater. 
 
Förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen ger NVE i uppdrag att skriva en ansökan om 
permutation till Kammarkollegiet för att om möjligt avsluta 
Samfond 2. 
 

2. Kommunstyrelsen föreslår att NVE lägger fram förslag att 
stiftelsens (Samfond 2) kvarvarande kapital kan användas till 
läromedel. 
 

3. NVE återrapporterar till barn- och utbildningsutskottet när 
beslut (angående Samfond 2) från Kammarkollegiet kommit.  

 
4. Kommunstyrelsen beslutar att inte fortsätta avsätta del av 

avkastningen till kapitalet för Stiftelsen John Bromans fond. 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-01-20  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 

§ 2 (forts.) 
 

5. Kommunstyrelsen ger NVE i uppdrag att ansöka om 
permutation hos Kammarkollegiet för att upphäva bestämmelsen 
som förbjuder användning av stiftelsens (John Bromans fond) 
grundkapital. 
 

6. Kommunstyrelsen beslutar att NVE får ta ut förvaltningskostnad 
ur båda stiftelsernas kapital för att täcka administrativa kostnader. 

 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
NVE 
Revisionen 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-01-20  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 3 Systematiskt kvalitetsarbete 
Dnr 2014.0057.600 

Sammanfattning av ärendet 
Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet ingår att upprätta 
kvalitetsrapporter och likabehandlingsplaner.  
Barn- och utbildningsutskottet beslutade på sammanträdet i december 
att bjuda in förskolechef och rektorer för diskussioner om dessa. 

Beslutsunderlag 
Kvalitetsrapport Läsåret 2013-2014, Norbergs skolor 
Kvalitetsrapport Verksamhetsåret 2013/2014, Förskolor 
Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för: 
Blåsippans förskola, Källgårdens förskola, Skogsgläntans förskola, 
Tallens förskola, Treklöverns förskola, Källskolan förskoleklass-år 3, 
Källskolans fritidshem och Centralskolan  

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet har tagit del av Kvalitetsrapporter och 
Likabehandlingsplaner. 
 
 
 
 
Kopia till: 
Akt 
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§ 4 Barnomsorg på kvällstid 
Dnr 2014.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 
I kommunstyrelsen förslag till budget för 2015 § 93, utökas anslaget till 
barn- och utbildningsutskottet med 1 000 000 kr respektive år 2015-2017 
att fritt disponera för insatser för barn med särskilda behov och för 
barnomsorg på kvällstid. 

Ärendet 
Att ordna omsorg för 10 barn med 2 personal på kvällstid kl. 18.00–
23.00 på vardagar, beräknas medföra fäljande kostnader; 

 Drift  

2 tjänster à 62,5%    481 827     

Transporter    125 000     

Mat      87 500     

Lokalkostnad   ?  84000 

   694 327     
 
Investering  

Inventarier      50 000     

Material      10 000     

     60 000     

Totalt    754 327        838 327     
inkl. 
lokal 

 
Ovanstående beräkning gäller barnomsorg på kvällstid. Ska även 
barnomsorg erbjudas tidiga morgnar ökar kostnaden och det ökade 
anslaget på 1 000 000 kr som barn- och utbildningsutskottet tilldelas 
kommer då endast täcka barnomsorg och kan inte användas till barn i 
behov av särskilt stöd. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-01-09 
Muntlig rapport från Lokal samverkansgrupp den 13 januari 2015 där LR 
och Lärarförbundet vänder sig emot att man prioriterar icke lagstadgad 
verksamhet före lagstadgad verksamhet. 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-01-20  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 4 (forts.) 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsutskottet beslutar utifrån inkomna 

enkätsvar att erbjuda omsorg på kvällstid kl. 18.00–23.00 på 
vardagar. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att planera för start under våren. 
 
 
 
 
Kopia till: 
Akt 
 



 Sammanträdesprotokoll 9(15) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-01-20  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 5 Uppdrag åt barn- och utbildningsutskottet 
Dnr 2014.0001.942 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen uppdrog, 2014-10-13 § 120, åt barn- och 
utbildningsutskottet att tillsammans med Norra Västmanlands 
Kommunalteknikförbund skyndsamt utreda hur de utökade 
lokalbehoven kan lösas på ett resurseffektivt sätt. Utredningen ska 
särskilt beakta: mobil förskola, utökad vistelsetid på befintlig förskola 
och styra om barns vistelsetid på förskola. 
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade 2014-10-29 § 109  

1. Allmänna utskottet uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att 
fatta ordförandebeslut om utökad investeringsram för att 
möjliggöra beslut i kommunfullmäktige i samband med budget 
2015. 

2. Allmänna utskottet emotser svar på lämnade uppdrag från 
kommunstyrelsen 2014-10-13 till barn- och utbildningsutskottet. 
 

Beslut från BUU 2014-12-02 
1. Utökad vistelsetid på befintlig förskola tas upp på sammanträdet 

den 20 januari 2015. 
2. Styra om barns vistelsetid på förskola tas upp på sammanträdet 

den 20 januari 

Förslag till kommunstyrelsen 

3. Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget nybyggnation, 
utbyggnad vid Blåsippan. 

 
Utökad vistelsetid på befintlig förskola 
Förskolan är i dag öppen 06.00-18.00, 18.00-18.30 är jourtid och behov ska 
anmälas 14 dagar innan. 
Möjligt är att jourtiden utökas till 19.30 på samtliga förskolor, vilket kräver 
en utökning av personal med 0,25% tjänst per förskola. 
Vistelsetid till 19.30 innebär att middag behöver ordnas för barn och 
personal. 
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§ 5 (forts.) 
 
Om utökade öppettider ska medföra att flera barn kan placeras på 
förskolan innebär det att barngruppen totalt har ett ökat antal barn som 
verksamhetens utformning ska grundas på. Arbetet för att stötta varje 
enskilt barn samt all föräldrakontakt är detsamma som om gruppen var 
på plats samtidigt. Barngruppen som helhet får mer oregelbundna 
vistelsetider än idag. Barnen får ett ökat antal kamratrelationer och 
gruppen förändras under dagen vilket medför att barns behov av 
kontinuitet i lägre grad kan tillgodoses än vad som gör idag. 
 
Styra om barns vistelsetid på förskola 
Barn i allmän förskola, barn till arbetssökande och föräldralediga med 
yngre syskon har vistelsetid 15 timmar per vecka. I dag fördelas tiden i 
samråd mellan vårdnadshavare och förskolepersonal. 
Alternativt kan vistelsetid för dessa barn styras. Tiden kan fördelas till 
förmiddags- och eftermiddagstid, vilket medför att inte alla barn är på 
plats samtidigt. 
Om styrningen av vistelsetiden ska medföra att flera barn kan placeras på 
förskolan innebär det att barngruppen totalt har ett ökat antal barn som 
verksamhetens utformning ska grundas på. Arbetet för att stötta varje 
enskilt barn samt all föräldrakontakt är detsamma som om gruppen var 
på plats samtidigt. Övriga barn i gruppen får ett ökat antal 
kamratrelationer och gruppen förändras under dagen vilket medför att 
barns behov av kontinuitet i lägre grad kan tillgodoses. Vårdnadshavare 
kan uppleva en försämrad servicegrad på förskolan 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-01-09 

Beslut 
 

1. Barn- och utbildningsutskottet ställer sig bakom 
tjänsteskrivelsen. 

2. Barn- och utbildningsutskottet ser inte att ”Utökad vistelsetid på 
befintlig förskola” och ”Styra om barns vistelse på förskola” är 
något alternativ till att skapa fler platser. 

 

 
 



 Sammanträdesprotokoll 11(15) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-01-20  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 5 (forts.) 

Förslag till kommunstyrelsen 

3. Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget nybyggnation, 
utbyggnad vid Blåsippan. 

 
 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 6 Meddelanden/Muntliga rapporter 

Meddelanden 

• V-Dala Miljö & Bygg 2014-12-04 
Uppföljande kontroll enligt livsmedelslagstiftningen (2012-
000765, Förskola Tallen) 
Beslut om avgift för extra offentlig Livsmedelskontroll (2012-
000765, Förskola Tallen) 

• Skolinspektionen 2014-12-04 
Beslut efter riktad tillsyn 

• Skolverket 2014-12-10 
Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 
2014/2015 

• V-Dala Miljö & Bygg 2014-12-10 
Information om ny taxa för hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken 

• Skolinspektionen 2014-12-11  
Uppföljning av beslut om skolsituationen för en grundskoleelev i 
Norbergs kommun 

• Central Samverkan 2014-12-11 
Protokoll 2014-12-03 

• Kommunstyrelsen 2014-12-19 
Protokoll 2014-12-15 
§ 162 Kommunstyrelsens budget för 2015, inklusive 
utvecklingsmedel 
§ 163 Norberg kommuns integrationspolicy 
§ 164 Tilläggsbudget 2015 
§ 183 Val till Västmanlands kommuner och landstings 
beredningar för mandatperioden 2015-2018 

• Skolverket 2015-01-09 
Maxtaxa, fastställda bidragsramar för 2015 

Barn- och utbildningschefens muntliga rapporter 

• Rektorstjänst 
• Skolinspektionens riktade tillsyn 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet har tagit del av meddelanden och 
rapporter. 
____________ 
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§ 7 Elevkalendarium 2015/2016 
Dnr 2014.0334.608 

Sammanfattning av ärendet 
 
Höstterminen 2015-08-17 – 2015-12-18 = 84 undervisningsdagar 

 
Undervisningen börjar måndag 15-08-17 
Lovdag tisdag 15-09-15 
Höstlov v 44 måndag - fredag 15-10-26 – 15-10-30 
Avslutning fredag 15-12-18 

 
   

Vårterminen 2016-01-11 – 2016-06-10 = 94 undervisningsdagar 
 

Undervisningen börjar måndag 16-01-11 
Lovdag  onsdag 16-02-10 
Sportlov v 9  måndag - fredag 16-02-29 – 16-03-04 
Påsklov v 13 tisdag - fredag 16-03-29 – 16-04-01 
Lovdag torsdag 16-04-14 
Lovdag fredag 16-05-06 
Avslutning fredag 16-06-10 

 
   
Totalsumman för läsåret 2015/2016 
178 undervisningsdagar  

 
 
Den tidigare beslutade lovdagen 2016-04-15 är det nationella prov så den 
måste bytas till torsdagen 2016-04-14 

Beslut 
Barn och utbildningsutskottet har tagit del av byte av lovdag till den 14 
april 2016. 
 
 
 
 
Kopia till: 
Akt 
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§ 8 Val till Västmanlands kommuner och landstings 
beredningar för mandatperioden 2015-2018 
Dnr 2014.0258.911 

Sammanfattning av ärendet 
Till ledamot i VKL:s barn- och ungdomsberedning har kommunstyrelsen 
utsett Ulf Olofsson. 
Barn- och utbildningsutskottet ska utse ersättare för ledamot. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2014-12-15, § 183 

Beslut 
Till ersättare i VKL:s barn- och ungdomsberedning utses: 
- Nancy Ibarra (V) 
 
 
 
 
Kopia till: 
De valda 
Västmanlands kommuner och landsting 
Valpärmen 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 15(15) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2015-01-20  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 9 Löneöversyn 2015 

Sammanfattning av ärendet 
Skrivelser från Lärarförbundet och LR har inkommit för kännedom till 
barn- och utbildningsutskottet. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse Lärarförbundet 2015-12-03 
Skrivelse LR 2015-01-09 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet har tagit del av skrivelserna. 
 
 
 
 
Kopia till: 
Lärarförbundet 
LR 


