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§ 46 Besök på fritidsgården Unkan, teaterbiografen 
och biblioteket 

Sammanfattning av ärendet 

Rolf Rydelius berättar om verksamheten på teaterbiografen. 
Pia Carlsson, Anne Sjölin, Liisa Bergh, Sahar Shahidi och Ziad Kaadan 
berättar om verksamheten på biblioteket. 
Carina Sörhammar och Niklas Persson berättar om verksamheten på 
fritidsgården. 
 
 

 
 
Kopia till: 
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§ 47 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet godkänner dagordningen 
 
 

 
 
Kopia till: 
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§ 48 Budgetuppföljning per 30 april 2017 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsutskottet godkänner rapporten för 
förskola/skola. 

2. Barn- och utbildningsutskottet godkänner rapporten för BUT 
(Biblioteket, Unkan och Teaterbiografen). 

Sammanfattning av ärendet 

Helårsprognosen för 2017 uppvisar per den sista april på ett resultat på -
1 600tkr. 
Det prognostiserade underskottet har sin grund i för höga 
personalkostnader på Centralskolan. Arbetet fortgår med att anpassa 
verksamheten för att på helår gå i ram.  
Övriga verksamheter förväntas uppvisa ett resultat på +-0. 

 

Barn- och utbildningsutskottet  BUDGET 

 PROGNOS 

helår 2016  Avvikelse 

Barn- och utbildningsutskottet 142 700          142 700          -               

Barn- och utbildningsförvaltning 3 858 600       3 858 600       -               

Kostorganisationen 7 557 100       7 557 100       -               

Skola 54 735 500     56 335 460     1 599 960 -  

Fritids 3 216 200       3 216 200       -               

Förskola 27 373 700     27 373 700     -               

Förskoleklass 2 273 200       2 273 200       -               

Särskola 2 917 000       2 917 000       -               

Musikskola 1 713 000       1 713 000       -               

Integration -               

Familjecentral 39 000            39 000            -               

Summa Barn- och utbildningsutskottet 103 826 000  105 425 960  1 599 960 -   
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 6(23) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2017-05-30  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 48 (forts.) 
 
Helårsprognosen för BUT (Biblioteket, Unkan och Teaterbiografen) 
förväntas hamna enligt budget för 2017. 

 

Barn- och utbildningsutskottet  BUDGET  helår 2016 

Admin BUT 115 000           115 000           

Biblioteket 3 463 800        3 463 800        

Unkan 1 704 500        1 704 500        

Teaterbiografen 824 600           824 600           

Summa Barn- och utbildningsutskottet 6 107 900        6 107 900         
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelser 2017-05-08 
 
 

 
 
Kopia till: 
 



 Sammanträdesprotokoll 7(23) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2017-05-30  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 49 Treårsplan budget – Konsekvensbeskrivning 
utifrån budget 2018 samt 
planeringsförutsättningar 2019-2020 
Dnr NBGK 2017/0001 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet godkänner konsekvensbeskrivningen med 
föreslagna tillägg. 

Sammanfattning av ärendet 

Demografi 
Budgeten för barn- och utbildningsutskottet har under de senaste åren 
varierat utifrån demografin. Det blir väldigt svårt att bygga upp en 
hållbar organisation om det kan skilja på flera miljoner i 
budgetförutsättningarna mellan olika år när det reella barn- och 
elevantalet inte minskar. Ena året kan vi satsa och anställa speciallärare, 
kurator samt skolledare för att nästa år vara tvungna att dra ner igen. 
Inför 2018 minskar budgeten för förskolan med 1 887tkr, år 2019 
minskar den med ytterligare 391tkr och år 2020 minskar den med 205tkr. 
Totalt blir budgeten 2 483tkr mindre på tre år. Inom förskolan ser vi 
ingen minskning på barnantalet så det kommer att innebära att 
barngrupperna blir ännu större än vad de är idag om vi ska hålla budget. 
Vi har idag 269 barn inskrivna varav 16 är asylsökande som har rätt till 
allmän förskola. 
Inom skolan ökar budgetanslaget med motsvarande 4 014tkr 2018-2020. 
Uppräkningen på tre år procentuellt är 6,3%, delat på tre så blir det 2,1% 
per år och det är mindre än vad vi ska räkna på i ökade kostnader per år. 
Tidigare har vi jämfört oss med andra kommuner genom den 
strukturårsjusterade standardkostnaden. Från och med 2014 finns det 
inga nya siffror att tillgå utifrån det mätetalet, utan nu tittar vi i stället på 
nettokostnadsavvikelse.  
 
Plan för att alla barn ska lämna grundskolan med behörighet till 
nationellt gymnasieprogram 
Under 2017 har barn- och utbildningsutskottet tilldelats 2 500tkr för att 
jobba för ökad måluppfyllelse, en välbehövlig satsning för vår skola. 
Under 2018 minskar denna satsning till 2 000tkr för att år 2020 vara nere 
i 1 000tkr. Utskottet gör från och med hösten 2017 en satsning på ökad 
grundbemanning på lågstadiet och denna satsning tror vi ska öka  
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§ 49 (forts.) 
 
elevernas måluppfyllelse på längre sikt. De elever som i dag går på 
högstadiet har sämre måluppfyllelse och ska vi lyckas höja andelen elever 
som är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram på kort sikt så bör 
satsningen inte minska redan nästa budgetår. 
 
Uppräkning av intäkter 
I planeringsförutsättningarna inför 2018-2020 så räknas intäkterna upp 
med samma procent som utgifterna. Det stämmer inte för barn-och 
utbildningsutskottets verksamhet. Vi får inte in mer intäkter för förskole- 
eller fritidshemsplatserna, vi säljer inte fler portioner mat inom 
äldreomsorgen. De största intäkterna som vi får är statsbidrag som till 
exempel lärarlönelyftet och förstelärarreformen. Dessa intäkter räknas 
inte heller upp. De flesta statsbidrag måste man ansöka om för att få och 
det är inte säkert att vi får dem varje år. Vissa av statsbidragen är 
villkorade att kommunen gör egna satsningar för att vi ska få ta del av 
dem. Barn- och utbildningsutskottet räknar med 300tkr mindre i budget 
utifrån att intäkterna inte kan räknas upp. 

Beslutsunderlag 

Konsekvensbeskrivning utifrån budget 2018 samt 
placeringsförutsättningar 2019-2020 
 
 

 
 
Kopia till: 
KSau 
Akt 
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§ 50 Förslag på ny beräkningsmodell för skolan med 
jämförbara kommuner 
Dnr NBGK 2017/0221 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet godkänner att NVE tillsammans med 
barn-och utbildningschefen tittar på hur en volymbaserad budget kan se 
ut för kommunen. Samt om den kan fungera som jämförelse med andra 
kommuner. 

Sammanfattning av ärendet 

NVE fick vid utskottet den 18 april 2017 i uppdrag att titta på en ny 
beräkningsmodell för skolan eftersom den modell som används i 
dagsläget inte upplevs som rättvis. Idag används ett värde som hämtas ur 
databasen Kolada som heter Strukturårsjusterad standardkostnad eller 
Nettokostnad. 

 
Kommunen har beslutat att avvikelsen för skolan får vara 10 %, men vid 
närmare efterforskning och diskussion med andra ekonomer visar det sig 
att +-10 % är felmarginalen, vilket innebär att det inte kan verifieras att 
riktvärdet ger det extra utrymme som skolan fått. En annan svårighet 
med att använda Strukturårsjusterad standardkostnad eller Nettokostnad 
som riktmärke är att det är svårt att veta exakt vad som ingår i värdet, 
och om alla kommuner tänker lika och rapporterar in på samma sätt. En 
annan parameter att ta hänsyn till är att uppgifterna som värdet är 
baserade på är minst ett år gamla. Förändringarna i antalet elever och 
lärare har varit stor det senaste året och ovissheten för hur framtiden ser 
kvarstår, vilket innebär att detta riktmärke kan vara svårt att använda. 

 
NVE föreslår istället att en volymbaserad budget arbetas fram. Där varje 
verksamhet får en barnpeng per antalet barn de har. I dagsläget har varje 
verksamhet en budget och hänsyn tas inte till antalet barn på ett 
strukturerat sätt. NVE har fått ett förslag från en annan kommun på hur 
en volymbaserad budget kan se ut. Den måste dock arbetas om utefter 
hur Norbergs kommuns verksamheter ser ut. Arbetet med att arbeta 
fram en volymbaserad budget är omfattande.  

 
Andra värden som kan användas som grund för jämförelsen mellan olika 
kommuner, istället för den Strukturårsjusterade standardkostnaden 
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§ 50 (forts.) 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-05-23 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akt 
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§ 51 Bidrag till fristående grundskola och förskoleklass 
samt av kommunen godkänd enskilt bedriven 
förskola och fritidshem 
Dnr NBGK 2017/0164 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet godkänner bidragsnivåerna till fristående 
verksamheter gällande år 2017. 

Sammanfattning av 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 % samt en ersättning för 
administrativa kostnader med 3 % enligt gällande schabloner.  
 
År 2016 års bidragsnivåer per elev blir enligt följande: 

 
Grundskola år 1-9:                    81 595kr/år  
Förskoleklass:   48 446kr/år 
Enskilt fritidshem:       28 741kr/år 
Enskild förskola:                       99 331kr/år 

 
Beslutet kan överklagas enligt Skollagen 28 kap, 5, punkt 2.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-05-20 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akt 
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§ 52 Föräldrastöd 
Dnr NBGK 2017/0165 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet har diskuterat och ställer sig positiva till 
insatserna runt föräldrastöd. 

Sammanfattning av ärendet 

Region Västmanland – Politisk samverkansgrupp Barn och Unga 
beslutade på sitt möte den 17 mars att frågan om föräldrastöd diskuteras 
i respektive kommun och har ett besked till samverkansmötet den 9 juni 
hur man ser på insatserna runt föräldrastöd.  

Beslutsunderlag 

Mötesanteckningar politisk samverkansgrupp Barn och Unga 2017-03-17 
punkt 4. Föräldrastöd 
 
 

 
 
Kopia till: 
Centrum för Regional Utveckling, Samverkansgrupp Barn och Unga 
Akt 
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§ 53 Remiss av medborgarförslag 
Dnr NBGK 2017/0037 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet beslutar att ärendet tas upp för beslut på 
sammanträdet den 19 september. 

Sammanfattning av ärendet 

Norbergs kommun har fått in ett medborgarförslag gällande möjliga 
lösningar för skolskjutstrafiken. 
För ärendets beredning remitteras förslaget till barn- och 
utbildningsutskottet för yttrande. 
Av utskottet efterfrågas följande: 

- Förslag till beslut: bifall, helt eller delvis, eller avslag. 
- Om utskottet föreslår att förslaget ska bifallas helt eller delvis, en 

bedömning av förslagets kostnader samt av kostnaderna ryms 
inom tilldelad budgetram. 

- Om utskottet föreslår att förslaget ska bifallas helt eller delvis, 
synpunkter om var ansvaret för den föreslagna åtgärden ska ligga. 

 
Yttrandet lämnas till kommunstyrelsen senast den 29 september 2017. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag gällande möjliga lösningar för skolskjutstrafiken 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akt 
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§ 54 Skrivelse till Migrationsverket 
Dnr NBGK 2017/0222 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet beslutar att skicka skrivelsen till 
Migrationsverket. 

Sammanfattning av ärendet 

På sammanträdet den 18 april fick barn- och utbildningschefen i uppdrag 
att formulera en skrivelse till Migrationsverket. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse till Migrationsverket  
 
 

 
 
Kopia till: 
Akt 
KS för kännedom 
Migrationsverket, skrivelsen 
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§ 55 Forum för samråd 
Dnr NBGK 2017/0104 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet samarbetar med skolledningsgruppen 
kring forum för samråd. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet vill skapa forum för samråd med 
vårdnadshavare i kommunen, samarbete kring forumen för samråd ska 
ske med förskolechefer och rektorer. 
För att planera dessa forum samt presentera verksamhetens 
kvalitetsrapporter planeras en arbetsdag tillsammans den 7 september. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-05-17 
 
 

 
 
Kopia till: 
Akt 
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§ 56 Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr NBGK 2017/0003 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet tar del av redovisade delegationsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 

Nr Beslut Beslutsdatum Delegat 

11 
 
 
12 
 
 
13 
 
 
14 

Anmälan till huvudmannen 
enligt Skollagen, kap. 6, 10§ 
 
Anmälan till huvudmannen 
enligt Skollagen, kap. 6, 10§ 
 
Anmälan till huvudmannen 
enligt Skollagen, kap. 6, 10§ 
 
Anmälan till huvudmannen 
enligt Skollagen, kap. 6, 10§ 
 
 

2017-05-09 
 
 
2017-05-09 
 
 
2017-05-15 
 
 
2017-05-16 

Victoria Åkerlund 
 
 
Nicklas Olivensjö 
 
 
Nicklas Olivensjö 
 
 
Nicklas Olivensjö 

 

 
 
Kopia till: 
Akt 
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§ 57 Meddelanden/Muntliga rapporter 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet tar del av meddelanden och muntliga 
rapporter 

Sammanfattning av ärendet 

 Kommunstyrelsen 2017-04-19 
Protokoll 2017-04-03 
§ 48 Återrapport av uppdrag – Plan för att alla barn som lämnar 
grundskolan ska ha behörighet till nationellt gymnasium 

 Kommunstyrelsens allmänna utskott 2017-04-19 
Protokoll 2017-03-29 och 2017-03-31 
§ 19 Återrapportering av uppdrag – Digitalisering 2017-2019 
§ 20 Återrapportering av uppdrag – Utredning av behov av ny 
förskola 
§ 29 Återrapportering av uppdrag – Interna karriärvägar 
§ 22 Beslut om preliminära budgetramar 

 V-Dala Miljö & Bygg 2017-04-18 
Bekräftelse på anmälan av ändring/utbyggnad av skolverksamhet 
2017-000421, Tallens förskola 

 Sveriges Kommuner och Landsting 2017-04-20 
Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2017 

 Skolinspektionen 2017-04-21 
Anmälan om skolsituationen för elever på Källskolan i Norbergs 
kommun 

 Skolinspektionen 2017-04-27 
Anmälan mot Källskolan i Norbergs kommun 

 Förvaltningsrätten i Uppsala 2017-04-27 
Föreläggande om yttrande i mål 2581-16 

 V-Dala Miljö & Bygg 2017-05-09 
Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 2015-001384 Treklöverns 
förskola 

 V-Dala Miljö & Bygg 2017-05-09 
Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 2015-001400 Källgårdens 
förskola 

 Skolverket 2017-05-15 
Statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek vårterminen 
2017 
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§ 57 (forts.) 
 

 Polismyndigheten 2017-05-19 
Underrättelse till målsägande Källskolan 

 

Muntliga rapporter 
 Det är klart med rektor och biträdande rektor för Centralskolan  

 Personal inför hösten 

 Ny kostchef är anställd 

 PUD-råd – Det blir en ny lärarutbildning på Högskolan Dalarna 

 EU-Migranter - barnens skolgång 

 Handledare till studenter/extratjänster i välfärden 

 Kollektivtrafikmyndigheten KTM – ordförande och barn- och 
utbildningschefen har varit på möte angående skolskjutsavtalet  

 
 

 
 
Kopia till: 
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§ 58 Pågående ärenden 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet tar del av redovisningen av pågående 
ärenden. 

Sammanfattning av ärendet 

 2016.0234.903 
Förslag på hur Norbergs kommun kan bli en mer attraktiv 
arbetsgivare 

 NBGK 2017/0056 
Samverkansformer mellan socialförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen, t.ex. lokalbehov 

 NBGK 2017/0104 
Forum för samråd 
 

Beslutsunderlag 

Bevakningslista maj 2017 
 
 

 
 
Kopia till: 
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§ 59 Protokoll från Lokal samverkan 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet tar del av protokollen från Lokal 
samverkan den 18 april och den 23 maj. 

Sammanfattning av ärendet 

Protokoll från Lokal samverkan är en stående punkt på barn- och 
utbildningsutskottet. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från Lokal samverkan den 18 april 2017 
Protokoll från Lokal samverkan den 23 maj 2017 
 
 

 
 
Kopia till: 
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§ 60 Profilering av förskolan 
Dnr NBGK 2017/0223 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att 
arbeta med profilering och information. 

2. Barn- och utbildningsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att 
utreda möjligheten till olika profil på förskolorna. 

3. Ärendet återupptas på sammanträdet den 24 oktober. 

Sammanfattning av ärendet 

Förskolorna i Norberg ska på ett informativt sätt profilera vad de arbetar 
med. 
Förvaltningen får i uppdrag att utreda om förskolorna kan ha olika 
profiler. 
Förskolorna i Norberg arbetar med mycket bra men har inte på ett 
tillräckligt bra sätt informerat vårdnadshavare och allmänhet vad de gör. 
Förskolorna får i uppdrag att profilera sig och informera om 
verksamheten. 
Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med 
personalen utreda om förskolorna i Norberg kan ha olika profiler. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-05-17 
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§ 61 Skolkommissionens förslag ”Samling för skolan” 
Dnr NBGK 2017/0224 

Beslut 

Ordförande och vice ordförande får i uppdrag att skriva ett 
remissyttrande. 

Sammanfattning av ärendet 

Just nu är Skolkommissionens slutbetänkande ute på remiss.  
Ungefär 30 kommuner är utsedda som remissinstanser (inte Norbergs 
kommun) men SKL uppmuntrar i ett brev alla kommuner – inte bara de 
som fått betänkandet på remiss – att lämna remissyttranden till 
Utbildningsdepartementet. 
 

Beslutsunderlag 

Samling för skolan - Nationella målsättningar och utvecklingsområden 
för kunskap och likvärdighet. SOU 2016:38 
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§ 62 Extra sammanträde 15 juni 2017 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet beslutar att ett extra sammanträde hålls 
den 15 juni klockan 15.00. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens allmänna utskott har budgetberedning den 30 augusti 
och barn- och utbildningsutskottets nästa sammanträde är den 19 
september så därför föreslås ett sammanträde innan budgetberedningen. 

Beslutsunderlag 

Muntligt 
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