
 Sammanträdesprotokoll 1(14) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2016-09-20  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Plats och tid Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och 
utbildningsförvaltningen, klockan 16.30–18.30 

  
Beslutande Johanna Odö (S), ordförande 

Jimmy Fredriksson (S) 
Rickard Gillman (S) 
Karin Hurtig (V) §§ 42-48 
Nancy Ibarra (V) 
Henrik Dömstedt (V) tjänstgörande ersättare §§ 49-53 

  
Övriga närvarande Ingrid Nord, barn- och utbildningschef 

Maria Hellgren, sekreterare 
  
Justerare Nancy Ibarra (V), ersättare Rickard Gillman (S) 
  
Justeringsdatum Fredagen den 23 september 2016 
  

Underskrifter Sekreterare  §§ 42 -53 
  Maria Hellgren  

 Ordförande   
  Johanna Odö  

 Justerare   
  Nancy Ibarra  
    
   
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
  

Organ Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott 
  

Sammanträdesdatum 2016-09-20 
  

Datum då anslaget sätts upp 2016-09-26 Datum då anslaget tas ned 2016-10-18 
  

Förvaringsplats för protokoll Barn- och utbildningsförvaltningen 
  

Underskrift   
 Maria Hellgren 

 



 Sammanträdesprotokoll 2(14) 
  

  Sammanträdesdatum  
  2016-09-20  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Innehållsförteckning 

§ 42 Ändring av föredragningslistan 3 
§ 43 Delårsbokslut och verksamhetsberättelse 4 
§ 44 Budgetuppföljning 5 
§ 45 Skolskjutsar 6 
§ 46 Systematiskt kvalitetsarbete - Kvalitetsrapporter 7 
§ 47 Ansökan om godkännande av fristående förskola – 
 utökning av verksamhet 8 
§ 48 Redovisning av delegationsbeslut 9 
§ 49 Meddelanden/muntliga rapporter 10 
§ 50 Lokaler 11 
§ 51 Kartläggning av elever (Extra ärende) 12 
§ 52 Sammanträden ute i verksamheten (Extra ärende) 13 
§ 53 Utredning av skolskjutsar (Extra ärende) 14 
 



 Sammanträdesprotokoll 3(14) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2016-09-20  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 42 Ändring av föredragningslistan 

Beslut 

Föredragningslistan ändras på följande sätt: 
Punkt 9 Skolskjutsar tas upp som punkt 5. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 



 Sammanträdesprotokoll 4(14) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2016-09-20  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 43 Delårsbokslut och verksamhetsberättelse 
Dnr 2016.0007.942 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott och förvaltning 
ansvarar för att bedriva förskola, fritidshem och grundskola enligt 
skollagen, grundskoleförordningen, läroplan för förskola respektive 
grundskola. Den frivilliga verksamheten Musikskolan är en verksamhet 
inom utskottets ansvarsområde. Norbergs kommun ansvarar enligt 
kapitel 24 i skollagen, för undervisningen av 6-10 elever från Davidsbo 
gård HVB-hem. 
Sedan 2015 ligger kommunens alla tillagningskök och mottagningskök 
under utskottet. 
Utskottet består av fem ordinarie ledamöter och tre ersättare. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsutskottets delårsbokslut 2016 - 
verksamhetsberättelse. 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet har tagit del av delårsbokslut och 
verksamhetsberättelse. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akt 
 



 Sammanträdesprotokoll 5(14) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2016-09-20  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 44 Budgetuppföljning 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningschefen presenterade budgetuppföljning för 
Integrationskontot. 
 
Budgetberedningens förslag till budget 2017-2019 presenterades. 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning 2016-08 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet har tagit del av rapporterna. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 



 Sammanträdesprotokoll 6(14) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2016-09-20  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 45 Skolskjutsar 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande och barn- och utbildningschefen informerade om 
skolskjutsarna. 
 
Linje 85 har haft kapacitetsbrist på vissa avgångar. Efter kontakt med 
Kollektivtrafikmyndigheten (KTM) har ytterligare en buss på linje 85 
satts in. Detta för att våra elever ska åka säkrare på bussarna. 
 

Beslutsunderlag 

Muntligt 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet har tagit del av informationen. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 7(14) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2016-09-20  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 46 Systematiskt kvalitetsarbete - Kvalitetsrapporter 
Dnr 2016.0059.600 

Sammanfattning av ärendet 

Som en del av det systematiska kvalitetsarbetet ingår kvalitetsrapporter 
till barn- och utbildningsutskottet. Förskolechef och rektorer 
presenterade respektive kvalitetsrapport för ledamöterna på konferensen 
den 15 september. 

Beslutsunderlag 

Kvalitetsrapport förskola verksamhetsåret 2015/2016 
Kvalitetsrapport Källskolan läsåret 2015/2016 
Kvalitetsrapport Centralskolan 2015/2016 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet har tagit del av kvalitetsrapporterna. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akt 
 



 Sammanträdesprotokoll 8(14) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2016-09-20  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 47 Ansökan om godkännande av fristående förskola 
– utökning av verksamhet 
Dnr 2016.0265.610 

Sammanfattning av ärendet 

Karbenningbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening har 2016-
09-06 inkommit med en ansökan om godkännande av fristående förskola 
– utökning av platser. 
 
De skriver i sin ansökan: 
”Vår plan är att stegvis utöka förskoleverksamheten till att omfatta max 
45 barn fördelat på totalt 3 avdelningar varav en avdelning förväntas vara 
förlagd utomhus. Fritidshemmet planeras att utöka stegvis till att omfatta 
max 15 barn. Det innebär för vår del att lokalytan i befintlig byggnad, 
utomhusmiljön samt personal stegvis kommer utökas i takt med ett ökat 
barnantal. 
När vi kommer till det att mer personal behöver rekryteras så kommer vi 
anställa förskollärare samt barnskötare. Hur tjänstgöringsgraderna 
kommer vara fördelade är något vi tar i beaktande när behovet uppstår. 
Förskolechefens tjänst kommer succesivt att förändras genom mer 
administrationstid.” 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-09-12 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet föreslår att ordförande och barn- och 
utbildningschef besöker Karbenningbygdens föräldrakooperativ 
ekonomisk förening för att se över lokaler och diskutera komplettering 
av uppgifter kring budget. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Karbenningbygdens föräldrakooperativ 
Akt 



 Sammanträdesprotokoll 9(14) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2016-09-20  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 48 Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2016.0060.600 

Nr Beslut Beslutsdatum Delegat 

3 Anmälan om att utredning 
gällande kränkande 
behandling inletts 

2016-08-18 Victoria Åkerlund 

    
4 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
 
7 
 

Anmälan om att utredning 
gällande kränkande 
behandling inletts 
 
Anmälan om att utredning 
gällande kränkande 
behandling inletts 
 
Anmälan om att utredning 
gällande kränkande 
behandling inletts 
 
Anmälan om att utredning 
gällande kränkande 
behandling inletts 

2016-08-29 
 
 
 
2016-08-29 
 
 
 
2016-09-06 
 
 
 
2016-09-06 

Victoria Åkerlund 
 
 
 
Victoria Åkerlund 
 
 
 
Victoria Åkerlund 
 
 
 
Victoria Åkerlund 
 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet har tagit del av redovisade 
delegationsbeslut. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akt 
 



 Sammanträdesprotokoll 10(14) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2016-09-20  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 49 Meddelanden/muntliga rapporter 

Meddelanden 

 V-Dala Miljö & Bygg 2016-08-31 
Bekräftelse på anmälan av skolverksamhet 

 Förvaltningsrätten i Uppsala 2016-09-02 
Föreläggande i mål nr 4240-16 

 V-Dala Miljö & Bygg 2016-09-12 
Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen (2015-001400 
Källgårdens förskola) 
 

Muntliga rapporter 
 Barn- och utbildningschefen rapporterar att hon svarat på 

Skolinspektionens återbesök. 

 Ordförande rapporterar från Västmanlands kommuner och 
landstings (VKL:s) Barn- och ungdomsberedning. 

 Ordförande informerade om ”Välfärdsmiljarderna”. Norberg 
tilldelas 20,2 miljoner. 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet har tagit del av meddelanden och 
rapporter 
 
 

 
 
Kopia till: 



 Sammanträdesprotokoll 11(14) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2016-09-20  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 50 Lokaler 
Dnr 2016.0279.287 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningschefen rapporterade om olika behov av lokaler. 
 
Förskolan Tallen: 
Ny ventilation och ombyggnation 
Upprustning av utemiljön 
 

Beslutsunderlag 

Kostnadsuppskattning från Norra Västmanlands kommunalteknik-
förbund (NVK) 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet beslutar att arbetet på Tallen påbörjas 
enligt NVK:s kostnadsuppskattning. Detta under förutsättning att 
hyreshöjningen ryms inom ram. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akt 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 12(14) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2016-09-20  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 51 Kartläggning av elever (Extra ärende) 

Sammanfattning av ärendet 

En ledamot tog upp frågan om hur skolan placerar nyanlända elever 
åldersmässigt. 
 
Barn- och utbildningschefen informerade om hur kartläggning görs. 

Beslutsunderlag 

Muntligt 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet godkänner informationen. 
 
 

 
 
Kopia till: 
 



 Sammanträdesprotokoll 13(14) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2016-09-20  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 52 Sammanträden ute i verksamheten (Extra ärende) 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande föreslog att barn- och utbildningsutskottets sammanträden 
nästa år hålls ute i verksamheterna. 

Beslutsunderlag 

Muntligt 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet beslutar att i planeringen för nästa år 
justera tiden för att passa besök på verksamheterna i samband med 
sammanträdena. 
 
 

 
 
Kopia till: 



 Sammanträdesprotokoll 14(14) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2016-09-20  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 53 Utredning av skolskjutsar (Extra ärende) 
Dnr 2016.0280.623 

Sammanfattning av ärendet 

De fackliga företrädarna har på Lokal- och Central samverkan begärt att 
en utredning av skolskjutsar ska göras. 

Beslutsunderlag 

Muntligt 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet ger barn- och utbildningschefen i 
uppdrag att göra en utredning av skolskjutsarna. Den presenteras på 
sammanträdet den 22 november. 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akt 
 
 
 


