
 Sammanträdesprotokoll 1(24) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2018-11-06  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Plats och tid Kommunhusets sessionssal, klockan 15.00–19.40 
  
Beslutande Anna-Maria Muselli (S), ordförande 

Thommy Ukkonen (S), §§ 54-58 
Karin Hurtig (V) 
Liane Blom (L) 
Anna Lindgren (DiN) 
Sophie Murray (V), §§ 59-72 

  
Övriga närvarande Peter Björnberg (S), §§ 54-58 

Sophie Murray (V), §§ 54-58 
Anna Kramer (M) 
Karin Ahlin Andersson, kostchef, §§ 54-del av 59 
Vicki Bergström, förskolechef, §§ 54-del av 59 
Torbjörn Åkerlund, biträdande förskolechef, §§ 54-59 
Victoria Åkerlund, rektor på Källskolan, 54-del av 59 
Ann-Christine Rask, biträdande rektor på Källskolan,  
§§ 54-del av 59 
Jimmy Tönnert Ladman, biträdande rektor på Centralskolan,  
§§ 54-59 
Ingrid Nord, barn- och utbildningschef 
Marie Fjellman, utskottssekreterare 

  
Justerare Karin Hurtig (V) 
  
Justeringsdatum 2018-11-12 
  

Underskrifter Sekreterare  §§ 54-72 
  Marie Fjellman  

 Ordförande   
  Anna-Maria Muselli  

 Justerare   
  Karin Hurtig  
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2018-11-06  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
    
   
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
  

Organ Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott 
  

Sammanträdesdatum 2018-11-06 
  

Datum då anslaget sätts upp 2018-11-13 Datum då anslaget tas ned 2018-12-05 
  

Förvaringsplats för protokoll Sektor barn och utbildning 
  

Underskrift   
 Marie Fjellman 
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  Sammanträdesdatum  
  2018-11-06  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Innehållsförteckning 

§ 54 Val av justerare 4 
§ 55 Godkännande av dagordningen 5 
§ 56 Budgetuppföljning per den 30 september 2018 6 
§ 57 Sammanträdesplan för år 2019 7 
§ 58 Planer mot kränkande behandling samt riktlinjer och 

rutiner mot diskriminering för  verksamhets-/läsåret 
2018/2019 8 

§ 59 Verksamhetsberättelser för Norbergs förskolor, skolor och 
kostenhet för läsåret 2017/2018 9 

§ 60 Elevkalendarium för läsåret 2019/2020 10 
§ 61 Revidering av funktionshinderspolitisk plan 11 
§ 62 Länsgemensam studie- och yrkesvägledarfunktion 12 
§ 63 Samordningsfunktion för elevhälsans medicinska del i 

Västmanlands län 13 
§ 64 Redovisning av pågående ärenden, andra halvåret år 201815 
§ 65 Bidrag till fristående grundskola och förskoleklass samt 

enskilt bedriven förskola och fritidshem för år 2019 16 
§ 66 Justering av maxtaxa för år 2019 17 
§ 67 Val av ledamot och ersättare i brottsförebyggande rådet 18 
§ 68 Val av ledamot och ersättare i Norbergs kommuns råd för 

äldre och funktionsnedsatta 19 
§ 69 Val av ledamöter och ersättare till stipendiekommitté för 

Stiftelsen John Bromans studiefond 20 
§ 70 Protokoll från lokal samverkan 21 
§ 71 Meddelanden och muntliga rapporter 22 
§ 72 Redovisning av delegationsbeslut 24 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2018-11-06  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 54 Val av justerare 

Beslut 

Karin Hurtig (V) utses att tillsammans med ordförande justera dagens 
protokoll. 
 

 
 
Skickas till: 
- 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2018-11-06  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 55 Godkännande av dagordningen 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet godkänner dagordningen. 
 

 
 
Skickas till: 
- 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2018-11-06  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 56 Budgetuppföljning per den 30 september 2018 
Dnr NBGK 2017/0001 

Beslut 

Rapporten godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Norra Västmanlands ekonomiförvaltning har lämnat in en  
budgetuppföljning per den 30 september 2018. Helårsprognosen 
uppvisar ett underskott på cirka 445 000 kronor. 
 
Grundsärskolan visar underskott, vilket beror på fler antal elever än 
budgeterat. Delar av bufferten kommer användas för att täcka det. Barn- 
och utbildningskontoret visar också underskott, vilket beror på slutlön 
för en anställd samt lön till en student. Kulturskolan visar ett överskott, 
vilket beror på lägre lönekostnader än budgeterat. Prognosen är att 
utskottet visar ett nollresultat vid årets slut. 
 

 
 
Skickas till: 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2018-11-06  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 57 Sammanträdesplan för år 2019 
Dnr NBGK 2018/0342 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet sammanträder klockan 15.00 i 
kommunhusets sammanträdesrum Ferdinand B under följande datum: 

 Tisdagen den 22 januari 2019 

 Tisdagen den 12 mars 2019 

 Tisdagen den 21 maj 2019 

 Tisdagen den 3 september 2019 

 Tisdagen den 8 oktober 2019 

 Tisdagen den 12 november 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Sektor barn och utbildning har tagit fram ett förslag till 
sammanträdesplan för barn- och utbildningsutskottet år 2019. 
 

 
 
Skickas till: 
Utskottets ledamöter och ersättare 
Ledningskontoret 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2018-11-06  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 58 Planer mot kränkande behandling samt riktlinjer 
och rutiner mot diskriminering för  
verksamhets-/läsåret 2018/2019 
Dnr NBGK 2018/0027 

Beslut 

Verksamheternas planer mot kränkande behandling samt riktlinjer och 
rutiner mot diskriminering godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Alla verksamheter som lyder under skollagen, till exempel förskola, skola 
och fritidshem, måste varje år göra en plan mot kränkande behandling. 
Tanken är att planen ska förebygga och förhindra kränkningar. Det ska 
finnas en plan för varje verksamhet och den ska anpassas till läget som 
råder där. 

 

Skolor och förskolor och andra utbildningsanordnare ska ha riktlinjer 
och rutiner i verksamheten för att förhindra diskriminering, trakasserier 
och sexuella trakasserier. Dessutom ska de följa upp och utvärdera de 
riktlinjer och rutiner som finns. 

 

Planer mot kränkande behandling samt riktlinjer och rutiner mot 
diskriminering för verksamhets-/läsåret 2018/2019 har upprättats för 
Treklöverns förskola, Skogsgläntans förskola, Tallens förskola, 
Blåsippans förskola, Källskolan och Centralskolan. 

 
 

 
 
Skickas till: 
Förskoleavdelningen 
Källskolan 
Centralskolan 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2018-11-06  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 59 Verksamhetsberättelser för Norbergs förskolor, 
skolor och kostenhet för läsåret 2017/2018 
Dnr NBGK 2018/0027 

Beslut 

Rapporterna godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på 
huvudmannanivå och på förskole- och skolenhetsnivå. Syftet är att 
säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i 
skollag, läroplan och andra skolförfattningar. Som en del av det 
systematiska kvalitetsarbetet ingår verksamhetsrapporter till barn- och 
utbildningsutskottet. 
 
Förskolechefen, kostchefen och rektorerna har skriftligt sammanställt 
verksamheternas arbete i verksamhetsberättelser för läsåret 2017/2018. 
Kostchefen, förskolechefen, biträdande förskolechefen, rektorn på 
Källskolan, biträdande rektorn på Källskolan och biträdande rektorn på 
Centralskolan medverkar på mötet för att presentera 
verksamhetsberättelserna. 

 

 
 
Skickas till: 
Förskoleavdelningen 
Kostenheten 
Källskolan 
Centralskolan 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2018-11-06  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 60 Elevkalendarium för läsåret 2019/2020 
Dnr NBGK 2018/0348 

Beslut 

Förslaget till elevkalendarium för läsåret 2019/2020 antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Sektor barn och utbildning har upprättat ett förslag till elevkalendarium 
för läsåret 2019/2020 enligt följande: 
 
Höstterminen 2019-08-21 – 2020-12-19 (82 undervisningsdagar) 
 
Undervisningen börjar onsdag 2019-08-21 
Läslov vecka 44 måndag-fredag 2019-10-28 – 2019-11-01 
Avslutning torsdag 2019-12-19 
 
Vårterminen 2020-01-09 – 2020-06-12 (97 undervisningsdagar) 
 
Undervisningen börjar torsdag 2020-01-09 
Lovdag fredag 2020-02-07 
Sportlov vecka 9 måndag-fredag 2020-02-24 – 2020-02-28 
Påsklov vecka 15 måndag-fredag 2020-04-06 – 2020-04-09 
Lovdag fredag 2020-05-22 
Avslutning fredag 2020-06-12 
 
Enligt skolförordningen (2011:185), 3 kapitlet, 2-3 paragraferna, ska 
läsåret ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och 
lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för 
personalen. Vidare ska läsåret börja i augusti och sluta i juni. Dagarna för 
höst- och vårterminens början och slut beslutas av huvudmannen. 
 

 
 
Skickas till: 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2018-11-06  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 61 Revidering av funktionshinderspolitisk plan 
Dnr NBGK 2018/0353 

Beslut 

Förslaget till revidering av den funktionshinderspolitiska planen 
godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Norbergs kommuns funktionshinderspolitiska plan antogs av 
kommunfullmäktige i oktober år 2010. Vart tredje år ska planen 
revideras. Senaste revideringen skedde i september år 2015. 
 
De övergripande målen för Norbergs kommuns 
funktionshinderspolitiska plan är samma som de nationella: 

 En samhällsgemenskap med mångfald som grund. 

 Att samhället utformas så att personer med funktionsnedsättning 
i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet. 

 Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och 
män med funktionsnedsättning. 

 
Målen i den funktionshinderspolitiska planen är en miniminivå för 
organisationen i dess helhet. Utskottens ansvar syftar till att uppnå dessa 
mål men utskotten har även rätt att formulera egna mål som syftar till 
kvalitet därutöver. 
 
Sektor barn och utbildning har upprättat ett förslag till revidering av den 
funktionshinderspolitiska planen. 
 

 
 
Skickas till: 
HR-enheten 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2018-11-06  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 62 Länsgemensam studie- och 
yrkesvägledarfunktion 
Dnr NBGK 2018/0150 

Beslut 

Norbergs kommun ställer sig inte bakom förslaget att en länsgemensam 
studie- och yrkesvägledarfunktion införs. 

Sammanfattning av ärendet 

Strategisk regional beredning har lämnat in ett förslag om en 
länsgemensam studie- och yrkesvägledarfunktion. 
  
Frågan har tagits upp bland annat med anledning av att det i länets 
Regionala utvecklingsprogram, RUP, står att länet ska inrätta en 
länsgemensam stödfunktion för studie- och yrkesvägledning. Funktionen 
är tänkt som ett sätt att öka utbildningsnivån i länet och underlätta för 
företagen att hitta rätt kompetens.  
 
Regiondirektören samt länets kommunchefer har diskuterat frågan och 
funnit att intresset för en gemensam studie- och yrkesvägledarfunktion är 
svagt. Förslaget från den strategiska regionala beredningen är därför att 
rekommendera regionen och länets kommuner att en sådan funktion inte 
införs.  
 
Sektor barn och utbildning har yttrat sig i ärendet. Behovet av en 
gemensam studie- och yrkesvägledare ses inte som ett prioriterat område. 
Sektorn föreslår därför att Norbergs kommun ställer sig bakom förslaget 
att en länsgemensam studie- och yrkesvägledarfunktion inte införs. 

Yrkanden 

Karin Hurtig (V) föreslår att sektorns förslag antas, efter följande 
omformulering: Norbergs kommun ställer sig inte bakom förslaget att en 
länsgemensam studie- och yrkesvägledarfunktion införs. 
 
 

Skickas till: 
Strategisk regional beredning 
Kommunstyrelsen, för kännedom 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2018-11-06  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 63 Samordningsfunktion för elevhälsans medicinska 
del i Västmanlands län 
Dnr NBGK 2018/0240 

Barn- och utbildningsutskottets förslag till 
kommunstyrelsen 

1. Norbergs kommun ställer sig bakom förslaget om att ingå i en 
samordningsfunktion för elevhälsans medicinska del i Västmanlands 
län enligt redovisat upplägg samt noterar att samordningsfunktionen 
kommer att utvärderas efter två år. 

2. Finansiering för de två åren om totalt 24 000 kronor sker genom 
överföring från kommunstyrelsens utvecklingsmedel till barn- och 
utbildningsutskottets budget. 

Sammanfattning av ärendet 

Strategisk regional beredning har lämnat in ett förslag om en 
samordningsfunktion för elevhälsans medicinska del i Västmanlands län. 
 
Förslaget innebär länsgemensamma resurser till funktionerna 
samordnande skolsköterska (80 procent) samt samordnande skolläkare 
(20 procent). Kostnaden är 1 miljon kronor per år, som fördelas lika 
mellan Region Västmanland (50 procent) och länets tio kommuner (50 
procent), utifrån en proportionell fördelning med utgångspunkt från 
elevantal i åldersgruppen 6-19 år. Ytterligare 200 000 kronor per år 
avsätts av Region Västmanland för utbildnings- och möteskostnader. 
 
Samordningsfunktionen förväntas att fylla flera funktioner, som att vara 
en tydlig representant för elevhälsans medicinska del såväl inom länets 
elevhälsa som i kontakter med exempelvis hälso- och sjukvårdens olika 
delar och andra samarbetsparter, stödja metodutveckling och initiera 
kompetensutveckling, sprida information om nyheter och lagstiftning, 
leda nätverk, verka för kvalitetssäkring med mera. Efter två år kommer 
samordningsfunktionen att utvärderas. 
 
 
 
 

 → 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2018-11-06  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
§ 63, fortsättning 
 
Den strategiska regionala beredningen rekommenderar regionstyrelsen 
och respektive kommun att besluta om införande av en 
samordningsfunktion för elevhälsans medicinska del i Västmanlands län 
enligt redovisat upplägg. 
 
Sektor barn och utbildning har yttrat sig i ärendet. Norbergs kommuns 
kostnad blir 12 000 kronor per år. Eftersom insatserna gäller elever i 
både grund- och gymnasieskola bör barn- och utbildningsutskottet få 
motsvarande tillskott till sin budget. 
 
Sektorn föreslår följande: 

1. Norbergs kommun ställer sig bakom förslaget om att införa en 
samordningsfunktion för elevhälsans medicinska del i 
Västmanlands län enligt redovisat upplägg samt noterar att 
samordningsfunktionen kommer att utvärderas efter två år. 

2. Finansiering för de två åren om totalt 24 000 kronor sker genom 
överföring från kommunstyrelsens utvecklingsmedel till barn- 
och utbildningsutskottets budget. 

 
Under mötet meddelar barn- och utbildningschefen att tjänsten redan är 
tillsatt. Norbergs kommun har därför att ta ställning till om kommunen 
ska ingå i samordningsfunktionen eller inte. 

Yrkanden 

Eftersom tjänsten redan är tillsatt, föreslår Liane Blom (L) att utskottets 
förslag till kommunstyrelsen bör gälla att ingå och inte införa 
samordningsfunktionen.  
 

 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2018-11-06  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 64 Redovisning av pågående ärenden, andra halvåret 
år 2018 
Dnr NBGK 2018/0036 

Beslut 

Redovisningen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Pågående ärenden redovisas till barn- och utbildningsutskottet två gånger 
per år, en gång under våren och en gång under hösten. 
 
Sektor barn och utbildning redovisar följande ärenden som pågående: 
 
Diarienummer Ärende Anteckningar 

NBGK 
2018/0240 

Samordningsfunktion för 
elevhälsans medicinska del i 
Västmanlands län 

Meddelad till utskottet  
2018-09-11. 
Behandlas av utskottet  
2018-11-06. 

NBGK 
2018/0150 

Länsgemensam studie- och 
yrkesvägledarfunktion 

Behandlas av utskottet  
2018-11-06. 

 

 
 
Skickas till: 
Akten 
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 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 65 Bidrag till fristående grundskola och förskoleklass 
samt enskilt bedriven förskola och fritidshem för 
år 2019 
Dnr NBGK 2018/0352 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottets ordförande ådras att ta ett 
ordförandebeslut i ärendet när budget för år 2019 är fastslagen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) kapitel 8, paragraf 21 samt kapitel 10, 
paragraf 37, ska hemkommunen lämna bidrag för varje barn eller elev 
som går i fristående skola eller enskilt bedriven förskola. 
Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska beräknas efter samma 
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den 
egna verksamheten av motsvarande slag. Kommunens budget för 
verksamheten det kommande året ska ligga till grund för bestämningen 
av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Beslut 
om bidraget ska tas före kalenderårets början. 
 
Sektor barn och utbildning har yttrat sig i ärendet. Budgeten för barn- 
och utbildningsutskottet för år 2019 är inte antagen av 
kommunfullmäktige och därför kan inte bidraget fastställas på barn- och 
utbildningsutskottets ordinarie möte. Förslaget är därför att utskottets 
ordförande tar ett ordförandebeslut när budgeten för år 2019 är 
fastslagen. 

Yrkanden 

Karin Hurtig (V) föreslår att barn- och utbildningsutskottets ordförande 
ådras att ta ett ordförandebeslut i ärendet när budget för år 2019 är 
fastslagen. 
 

 
 
Skickas till: 
Barn- och utbildningsutskottets ordförande 
Barn- och utbildningschefen 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Akten 
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§ 66 Justering av maxtaxa för år 2019 
Dnr NBGK 2018/0358 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet tar del av informationen om justering av 
maxtaxan för år 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som 
tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet är inkomsttaket 
indexerat. De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter 
kommer att öka och därför har statsbidraget minskats i motsvarande 
omfattning. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 5 december 2016, paragraf 171, att 
maxtaxetaket för förskole- och fritidshemsavgifter i Norbergs kommun 
ska följa den statligt beslutade maxtaxenivån. Skolverket meddelar nästa 
års avgifter för förskola och fritidshem senare i år. 
 

 
 
Skickas till: 
Akten 
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  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2018-11-06  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 67 Val av ledamot och ersättare i brottsförebyggande 
rådet 
Dnr NBGK 2018/0313 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet utser Anna-Maria Muselli (S) till ledamot 
och Anna Lindgren (DiN) till ersättare i brottsförebyggande rådet från 
den 6 november 2018 till det sammanträde då val förrättas nästa gång. 

Sammanfattning av ärendet 

I Norberg finns det ett brottsförebyggande råd, BRÅ, som arbetar med 
brottsförebyggande åtgärder i samhället. Rådet består av valda politiker, 
kommunchefen, sektorchefer, beredskapssamordnaren samt 
kommunpolisen. 
 
Kommunstyrelsen väljer en ordförande/sammankallande samt en 
ersättare i BRÅ. Utskotten ska utse en ledamot samt en ersättare vardera. 
Valen gäller för mandatperioden 2018-2022. 

Yrkanden 

Anna-Maria Muselli (S) anmäler sig som frivillig till uppdraget som 
ledamot. 
 
Anna Lindgren (DiN) anmäler sig som frivillig till uppdraget som 
ersättare. 
 

 
 
Skickas till: 
De valda 
Brottsförebyggande rådet 
Ledningskontoret 
Löneförvaltningen 
Akten 
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§ 68 Val av ledamot och ersättare i Norbergs kommuns 
råd för äldre och funktionsnedsatta 
Dnr NBGK 2018/0313 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet utser Thommy Ukkonen (S) till ledamot 
och Anna-Maria Muselli (S) till ersättare i rådet för äldre och 
funktionsnedsatta från den 6 november 2018 till det sammanträde då val 
förrättas nästa gång. 

Sammanfattning av ärendet 

Rådet för äldre och funktionsnedsatta, RÄF, är ett organ för 
överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för 
funktionsnedsattas organisationer, pensionärsorganisationer och 
kommunens styrelser och utskott. 
 
Rådet består av en politiskt vald ledamot och en ersättare från 
kommunstyrelsens allmänna utskott, socialutskott, barn- och 
utbildningsutskott och demokrati- och samhällsutvecklingsutskott samt 
från Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund. Rådet består även 
av en representant och en ersättare per handikapps- och 
pensionärsorganisation. Valen gäller för mandatperioden 2018-2022. 

Yrkanden 

Anna-Maria Muselli (S) föreslår Thommy Ukkonen (S) till uppdraget 
som ledamot och anmäler sig som frivillig till uppdraget som ersättare. 
 

 
 
Skickas till: 
De valda 
Rådet för äldre och funktionsnedsatta 
Ledningskontoret 
Löneförvaltningen 
Akten 
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§ 69 Val av ledamöter och ersättare till 
stipendiekommitté för Stiftelsen John Bromans 
studiefond 
Dnr NBGK 2018/0313 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottets ledamöter och ersättare utgör 
stipendiekommitté vid Stiftelsen John Bromans Studiefonds årliga 
stipendieutdelning. 

Sammanfattning av ärendet 

Stiftelsen John Bromans studiefond är en avkastningsstiftelse som 
bildades år 1983 efter en gåva från John Broman. Gåvobrevet var ställt 
till dåvarande skolstyrelsen och utgjorde från början en donationsfond. I 
och med införandet av stiftelselagen år 1996 omvandlades 
donationsfonden till en stiftelse med Norbergs kommun som anknuten 
förvaltare. Ytterst ansvarig för stiftelsen är kommunstyrelsen, men beslut 
om utdelning av stipendier tas av barn- och utbildningsutskottet. 
Dåvarande barn- och utbildningsnämnden antog den 4 mars 1992, 
paragraf 38, statuter för stiftelsen, som ska ligga till grund för 
stipendieutdelningarna. Stipendieutdelningen hanteras i april varje år. 
 
År 2015 gjorde kommunen tillsammans med Norra Västmanlands 
ekonomiförvaltning en genomgång av stiftelsens ekonomi. Bakgrunden 
var att avkastningen i stiftelsen var så pass låg att den inte räckte för att 
tillgodose stiftelsens ändamål och samtidigt täcka kostnader för 
administration och förvaltning. Det resulterade i att kommunen skickade 
in en permutationsansökan till Kammarkollegiet med en begäran om att 
få förbruka stiftelsens kapital. Permutationsansökan beviljades av 
Kammarkollegiet i december år 2015 och hela stiftelsens kapital är 
därmed tillgängligt för utdelning som stipendier och för att täcka 
stiftelsens kostnader. När kapitalet förbrukats upphör stiftelsen att 
existera. Fram till dess ska stiftelsen årligen utge stipendier till ungdomar, 
bosatta i Norberg, som utbildar sig i något praktiskt yrke/hantverksyrke. 
 

 

Skickas till: 
De valda 
Ledningskontoret 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Akten 
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§ 70 Protokoll från lokal samverkan 
Dnr NBGK 2018/0036 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsutskottet tar del av protokollet från lokal 
samverkan den 3 oktober 2018. 
 

2. Fackförbunden bjuds in till sammanträdet den 22 januari 2019 
som ska hållas i någon av skolornas lokaler. Barn- och 
utbildningschefen undersöker vilken lokal som kan vara lämplig. 

Sammanfattning av ärendet 

Delgivning av protokoll från lokal samverkan är en stående punkt på 
barn- och utbildningsutskottets sammanträden. Till dagens sammanträde 
delges protokoll från lokal samverkan 3 oktober 2018. 
 

 
 
Skickas till: 
Barn- och utbildningschefen 
Akten 
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§ 71 Meddelanden och muntliga rapporter 
Dnr NBGK 2018/0036 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet tar del av meddelandena och de muntliga 
rapporterna. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande meddelanden delges barn- och utbildningsutskottet: 
 
Diarienummer Från Angående 

NBGK 
2018/0258 

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens paragraf 114 – Rapport 
om förskolan och lokaler 

18-369 Arbetsmiljöverket Meddelande om resultat av inspektion på 
Centralskolan och Kulturskolan  
2018-10-15 

18-372 Skolverket Statsbidrag för stärkt likvärdighet och 
kunskapsutveckling för år 2018 

NBGK 
2018/0357 

Barn- och 
elevombudet 

Begäran om yttrande gällande anmälan om 
kränkande behandling vid Källskolan 
Handlingen omfattas av sekretess. 

 
Barn- och utbildningschefen delger barn- och utbildningsutskottet 
följande muntliga rapporter: 

 PwC har lämnat ett utkast till rapport gällande granskning av om 
kommunstyrelsens arbete med att få eleverna att nå 
kunskapsmålen är ändamålsenligt. 

 Aktuell information gällande ombyggnationer och renoveringar. 
Utskottet får historik, lägesrapport och information om planen 
för renoveringen av Treklöverns förskola. 

 Enligt besked från Norra Västmanlands 
Kommunalteknikförbund, NVK, beräknas bron vid Frida 
Hansdotter Arena bli klar vecka 2. 
 

 → 
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§ 71, fortsättning 
 

 Det har skett ett möte med Kollektivtrafikförvaltningen. 
Eftersom bron vid arenan inte är klar förrän vecka 2 kan 
tidtabellen inte ändras så att bussarna kör närmare skolorna 
förrän till hösten år 2019. Detta på grund av den omfattande 
processen med att lägga tidtabeller. Vidare finns inget nytt förslag 
på skolskjutsavtal med Kollektivtrafikmyndigheten. 

 Efter beslut om förbjuden fordonstrafik på Ågatan och 
Skolgatan har NVK satt upp vägskyltar. Tanken var dock att 
beslutet skulle gälla under förutsättning att bron vid arenan var 
klar. Eftersom bussarna i dagsläget ändå inte åker närmare 
skolorna, har skyltarna inte efterlevts. Av den anledningen har de 
tillfälligt monterats ned. 

 Karbenningbygdens förskola har planer på att fortsätta sin 
verksamhet. 

  

 
 
 

Skickas till: 
Akten 



 Sammanträdesprotokoll 24(24) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens barn- och 

utbildningsutskott 
2018-11-06  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 72 Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr NBGK 2018/0004 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet tar del av redovisade delegationsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: 

Nr Beslut Beslutsdatum Delegat 

29 
 
 
 
30 
 
 
 
31 
 
 

Anmälan till huvudmannen 
enligt Skollagen, kapitel 6, 
10 paragrafen 
 
Avslutad utredning gällande 
påstådd kränkande 
behandling 
 
Anmälan till huvudmannen 
enligt Skollagen, kapitel 6, 
10 paragrafen 

2018-09-17 
 
 
 
2018-09-20 
 
 
 
2018-09-24 
 

Victoria Åkerlund 
 
 
 
Victoria Åkerlund 
 
 
 
Victoria Åkerlund 
 

 

 
 
Skickas till: 
Akten 


