
 Sammanträdesprotokoll 1(19) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2017-03-09  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Plats och tid Blåsippans förskola, klockan 15.00–18.30 
  
Beslutande Johanna Odö (S), ordförande 

Jimmy Fredriksson (S) §§ 20-32 
Rickard Gillman (S) 
Karin Hurtig (V) 
Nancy Ibarra (V) 
Elisabeth Pettersson (S) tjänstgörande ersättare §§ 17-19  

  
Övriga närvarande Fredrik Johansson (V), ersättare 

Ingrid Nord, barn- och utbildningschef 
Therese Elofsson, ekonom 
Maria Hellgren, sekreterare 

  
Justerare Nancy Ibarra (V), ersättare Rickard Gillman (S) 
  
Justeringsdatum Måndag den 13 mars 2017 
  

Underskrifter Sekreterare  §§ 17-32 
  Maria Hellgren  

 Ordförande   
  Johanna Odö  

 Justerare   
  Nancy Ibarra 

 
 

    
   
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
  

Organ Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott 
  

Sammanträdesdatum 2017-03-09 
  

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-15 Datum då anslaget tas ned 2017-04-06 
  

Förvaringsplats för protokoll Barn- och utbildningsförvaltningen 
  

Underskrift   
 Maria Hellgren 

 



 Sammanträdesprotokoll 2(19) 
  

  Sammanträdesdatum  
  2017-03-09  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Innehållsförteckning 

§ 17 Besök på Blåsippans förskola 3 
§ 18 Ändring i föredragningslistan 4 
§ 19 Inför budgetberedningen 5 
§ 20 Internkontrollplan 2017 6 
§ 21 Uppdrag att utreda om en ny förskola behöver byggas 7 
§ 22 IT-strategi med IT-handlingsplan 9 
§ 23 Barn- och utskottets åtaganden 2017-2018 10 
§ 24 Skrivelse från Lärarnas Riksförbund 11 
§ 25 Plan för att alla barn som lämnar grundskolan ska ha  

behörighet till nationellt gymnasium 12 
§ 26 Systematiskt kvalitetsarbete – måluppfyllelse samt  

betyg för höstterminen 2016 13 
§ 27 Justering av timplanen 14 
§ 28 Redovisning av delegationsbeslut 15 
§ 29 Meddelanden/Muntliga rapporter 16 
§ 30 Protokoll från Lokal samverkan 17 
§ 31 Extra ärende - Plats på förskola/fritidshem vid  

studier till körkort 18 
§ 32 Extra ärende - Forum för samråd 19 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2017-03-09  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 17 Besök på Blåsippans förskola 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanträdet inleddes med att Catrine Behrens Löfgren och Ulla Hjelm 
Pettersson berättade om förskolans verksamhet. 
 
 

 
 
Kopia till: 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2017-03-09  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 18 Ändring i föredragningslistan 

Beslut 

Föredragningslistan ändrades på följande sätt: 
Extra ärenden: 
Plats på förskola/fritidshem vid studier till körkort - tas upp som § 31 
Forum för samråd - tas upp som § 32 
 
 

 
 
Kopia till: 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2017-03-09  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 19 Inför budgetberedningen 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet godkänner förvaltningens förslag på 
bokslut 2016 samt beredning av budget 2018-2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningschefen gick igenom powerpointpresentationen 
inför budgetberedningen den 29 mars. 

Beslutsunderlag 

Powerpointpresentation inför budgetberedningen den 29 mars 
 
 

 
 
Kopia till: 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2017-03-09  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 20 Internkontrollplan 2017 
Dnr NBGK 2017/0080 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt revisionen skall utskottet varje år utföra internkontroll inom vissa 
områden. 
 
För 2017 föreslås barn- och utbildningsutskottets område genomföra 
internkontroll enligt bifogat dokument till tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-02-23 med bilaga Internkontrollplan 2017 
 
 

 
 
Kopia till: 
Kommunchef 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2017-03-09  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 21 Uppdrag att utreda om en ny förskola behöver 
byggas 
Dnr 2016.0001.942 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsutskottet godkänner förvaltningens förslag. 
2. Barn- och utbildningsutskottet ger barn- och 

utbildningsförvaltningen och Norra Västmanlands 
Kommunalteknikförbund i uppdrag att titta på alternativa 
lösningar. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet ska till budgetberedningen i mars 2017 
utreda om en ny förskola behöver byggas och i så fall svara på frågorna 
varför, till vilken kostnad, alternativ användning för nuvarande lokaler 
och möjlig profil. Social och ekologisk hållbarhet ska beaktas. 
Barn- och utbildningsutskottet uppdrar åt förvaltningen att arbeta fram 
ett förslag inför budgetberedningen i mars 2017. 
 
Förskoleverksamheten i Norberg har under de senaste fyra åren ökat 
med 23 barn. 
  
                     Inskrivna barn 25 feb respektive år 

2013 2014 2015 2016 2017 

232 248 256 256 265 

 
I dagsläget har vi 28 barn i kö som har garantidatum före sommaren.  
Vi har och har under flera år haft en överbeläggning inom vår 
verksamhet med i genomsnitt 10 barn per förskola. Vi har hela tiden 
trott att det har varit av övergående karaktär och har därför förstärkt 
med fler personal i barngruppen. Vi har i genomsnitt 19,2 barn per 
avdelning. Skolverkets rekommendationer är 6-12 barn i åldern 1-3 år 
samt 9-15 barn i åldern 4-5 år. Situationen är numera ansträngd, 
personalen känner att barnen inte ges de rätta förutsättningarna i våra 
lokaler. Det är helt enkelt för mycket barn och personal på samma yta. 
Tiden för återhämtning och ro blir mycket mindre med stora 
barngrupper. 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2017-03-09  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 21 (forts.) 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-02-20 
 
 

 
 
Kopia till: 
KSau 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2017-03-09  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 22 IT-strategi med IT-handlingsplan 
Dnr 2016.0202.534 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet godkänner förvaltningens redogörelse av 
uppdraget gällande digitalisering 2017-2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att 
till budgetberedningen i mars 2017 inkomma med förslag på vad som 
krävs för att verksamheterna på allvar kan digitalisera allt som med fördel 
kan digitaliseras. Barn- och utbildningsutskottet konstaterar i översynen 
att flera aktiviteter inom digitaliseringsområdet pågår och vissa är redan 
planerade. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-02-24 
 
 

 
 
Kopia till: 
KSau 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2017-03-09  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 23 Barn- och utskottets åtaganden 2017-2018 
Dnr 2015.0059.900 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet godkänner förvaltningens förslag på 
förtydligande och prioriterar åtagandet ”Alla elever ska lämna 
grundskolan med gymnasiebehörighet”. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-16 att utskotten får i uppdrag att 
bryta ner de övergripande målen. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har arbetat med 
målen och barn- och utbildningschefen går igenom 
minnesanteckningarna. 
 
Ärendet lyftes på barn-och utbildningsutskottets möte den 31 januari 
2017 och förvaltningen fick i uppdrag att göra ett förslag med 
förtydligande och prioriteringar av målen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-02-22 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2017-03-09  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 24 Skrivelse från Lärarnas Riksförbund 
Dnr 2016.0001.942 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet ger barn-och utbildningschefen i uppdrag 
att svara Lärarnas Riksförbund och hänvisa till beslut tagna av barn- och 
utbildningsutskottet. 

Sammanfattning av ärendet 

En skrivelse inför lönerevision 2017 har inkommit från Lärarnas 
Riksförbund. 
Barn- och utbildningsutskottet tar upp första punkten av LR:s yrkanden: 
 
”LR:s yrkar att: 
Norbergs kommun skyndsamt upprättar en plan för att komma till rätta 
med bristen på legitimerade lärare i kommunen med en tydlig strategi när 
det gäller höjda lärarlöner och en förbättrad arbetsmiljö för lärare.” 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Lärarnas Riksförbund 201-01-07 
 
 

 
 
Kopia till: 
Lärarnas Riksförbund 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2017-03-09  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 25 Plan för att alla barn som lämnar grundskolan ska 
ha behörighet till nationellt gymnasium 
Dnr 2015.0388.106 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet godkänner rapporten. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet presenterade den 25 januari 2016 en plan 
med specificerade kostnader, för vilka åtgärdet som krävs för att alla 
barn ska lämna grundskolan med behörighet till gymnasieskolan.  
 
Utredningen återremitterades till utskottet för att ta fram och redovisa 
förslag på vad som kan genomföras inom beslutad ram. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-02-22 
 
 

 
 
Kopia till: 
KS 
Akt 



 Sammanträdesprotokoll 13(19) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2017-03-09  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 26 Systematiskt kvalitetsarbete – måluppfyllelse samt 
betyg för höstterminen 2016 
Dnr NBGK 2017/0092 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet godkänner rapporten. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt barn- och utbildningsutskottets årshjul för systematiskt 
kvalitetsarbete ska måluppfyllelsen samt betyg för höstterminen 
redovisas till huvudmannen. 
 
Centralskolans lärare och rektorer har gjort en sammanställning av 
höstterminens betyg. De har även gjort en analys av måluppfyllelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-03-01 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2017-03-09  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 27 Justering av timplanen 
Dnr NBGK 2017/0093 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet godkänner informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

På regeringsnivå ligger ett förslag om att göra timplanen stadieindelad. I 
lagrådsremissen görs bedömningen att det bör införas en stadieindelad 
timplan i grundskolan och att den, i likhet med timplanerna för 
grundsärskolan, specialskolan och sameskolan, ska regleras på 
förordningsnivå.  
 
Skolledningen har sett över timplanen för Norbergs skolor utifrån 
lagrådsremissens förslag och kommer att arbeta utifrån den nya 
timplanen från och med höstterminen 2017. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-02-21 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2017-03-09  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 28 Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr NBGK 2017/0003 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet tar del av redovisat delegationsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Nr Beslut Beslutsdatum Delegat 

1 Beslutsattestanter 2017-02-13 Ingrid Nord 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2017-03-09  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 29 Meddelanden/Muntliga rapporter 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet tar del av meddelanden och rapporter. 

Sammanfattning av ärendet 

 Central samverkan 2017-01-31 
Protokoll 2017-01-19 

 V-Dala Miljö & Bygg 2017-02-01 
Inspektion av skolverksamhet enligt miljöbalken, 2017-000112, 
Källskolan 

 V-Dala Miljö & Bygg 2017-02-01 
Inspektion av skolverksamhet enligt miljöbalken, 2017-000102, 
Centralskolan 

 Skolinspektionen 2017-02-17 
Beslut efter uppföljning för förskola Dnr 43-2014:8195 
Beslut efter uppföljning för fritidshem Dnr 43-2014:8194 

 Skolinspektionen 2017-04-20 
Remiss Dnr 31-2017:1017 för yttrande om ansökan från Oasen 
Utbildningscenter AB om godkännande som huvudman för en 
nyetablering av en fristående grundskola vid Humana skolan i 
Norbergs kommun from läsåret 2018/2019 

 V-Dala Miljö & Bygg 2017-02-27 
Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 215-000491 Källskolan 

 V-Dala Miljö & Bygg 2017-02-27 
Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 2015-000454 
Centralskolan 

 Förvaltningsrätten i Uppsala 2017-02-28 
Föreläggande om yttrande i mål 2848-16 

 
Muntliga rapporter 

 Annons för Stiftelsen John Bromans studiefond kommer att 
sättas in i Norbergsbladet.  

 Barn- och utbildningschefen har sökt ”Bidrag för hälsofrämjande 
skolutveckling för bidragsåret 2016” från Skolverket. Norbergs 
kommun har inte beviljats bidrag. 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2017-03-09  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 30 Protokoll från Lokal samverkan 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet har tagit del av protokollet från Lokal 
samverkan den 24 januari 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Protokoll från Lokal samverkan kommer att vara en stående punkt på 
barn- och utbildningsutskottet. 

Beslutsunderlag 

Protokoll lokal samverkan den 24 januari 2017 
 
 

 
 
Kopia till: 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2017-03-09  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 31 Extra ärende - Plats på förskola/fritidshem vid 
studier till körkort 
Dnr NBGK 2017/0103 

Beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att se över reglerna för 
plats på förskola/fritidshem. 

Sammanfattning av ärendet 

En muntlig förfrågan om utökad tid på förskolan med anledning av 
studier till körkort har framförts till förskolechef, barn- och 
utbildningschef och ordförande. Barn- och utbildningsutskottet 
diskuterade frågan. 

Beslutsunderlag 

Muntligt 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akt 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2017-03-09  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 32 Extra ärende - Forum för samråd 
Dnr NBGK 2017/0104 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet och förvaltningen tittar på ett förslag till 
forum för samråd. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande tog upp frågan om föräldraråd eller föräldrakafé för 
förskola/skola där vårdnadshavare, tjänstemän och politiker kan träffas 
några gånger per termin. 

Beslutsunderlag 

Muntligt 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akt 


