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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 50    
 

Val av justerare 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
Karin Hurtig (V) utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
 

 
 
Skickas till: 
- 
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§ 51 
 

Godkännande av dagordning 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
Dagordningen godkänns. 
 

 
 
Skickas till: 
- 
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2019-09-03  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 52    
 

Information om nyanländas lärande 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
Barn- och utbildningsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Eva-Marie Lindell och Anna Gunnarsson, Förskolelärare, medverkar på 
sammanträdet för att informera om nyanländas lärande samt allmänt om 
pedagogiska metoder för inlärning i småbarnsgrupper. 
 

 
 
Skickas till: 
- 
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§ 53    
 

Information om projektet "it takes a village to raise a child" 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
Barn- och utbildningsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Pia Carlsson, bibliotekspedagog, medverkar på sammanträdet för att informera om 
projektet it takes av village to raise a child. Projektet syftar till att engagera företag, 
föreningar och privatpersoner i Norberg för att tillsammans kunna samla in 
ekonomiska resurser nog för att köpa in en bok till ortens alla barn i åldrarna 1-16. 
Hittills har cirka 37 000 kronor samlats in vilket är ungefär hälften av den beräknade 
kostnaden för böckerna. Fortsättningsvis kommer böckerna att användas i skolan 
som underlag för undervisning och författarna är bokade på besök till Norberg för 
samtal och diskussion om böckerna. 
 

 
 
Skickas till: 
- 
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§ 54   Dnr: NBGK 2019/0005 
 

Budgetuppföljning med helårsprognos per den 31 juli 2019 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
Rapporten godkänns. 

Sammanfattning 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning har lämnat in en budgetuppföljning med 
helårsprognos per den 31 juli 2019. Helårsprognosen uppvisar ett underskott på  
989 855 kronor. 
 
Kontoret och fritids visar ett prognostiserat överskott. Överskottet på kontoret 
beror på att hela utskottets buffert använts för att täcka dels underskottet för nya 
elever på grundsärskolan som vi inte budgeterat för och dels för lönekostnader 
inom andra verksamheter som är högre än budget. Det prognostiserade överskottet 
på fritids beror på högre statsbidrag samt lägre löner än budgeterat. Underskottet 
inom grundskolan beror till största del på minskade intäkter på Kärrgruvegruppens 
verksamhet.  
 

BUDGETUPPFÖLJNING 201907      

 BUDGET 
Årets utfall 
tom 201907 

BUDGET 
AVVIKELSE 

Förbrukat 
i % Prognos 

Skillnad 
Budget 
mot 
prognos 

Barn- och 
utbildningsutskottet 176 600 104 325 72 275 59,1% 187 600 -11 000 
Barn- och 
utbildningskontor 3 375 003 682 983 2 692 020 20,2% 1 818 798 1 556 205 

Grundskola 62 499 210 39 958 440 22 540 770 63,9% 64 440 223 -1 941 013 

varav Kgr           -1 959 207 

Fritids 4 270 672 1 679 416 2 591 256 39,3% 3 999 949 270 723 

Förskola 29 975 690 18 422 960 11 552 730 61,5% 29 926 624 49 066 

Förskoleklass 3 192 305 1 459 850 1 732 455 45,7% 3 203 974 -11 669 

Grundsärskola 2 000 000 1 127 563 872 437 56,4% 2 849 500 -849 500 

Musikskolan 1 999 520 1 109 624 889 896 55,5% 2 052 187 -52 667 

Integration 0 4 932 781 -4 932 781 0,0% 0 0 

Familjecentral 41 000 15 108 25 892 36,8% 41 000 0 

       
Totalt 107 530 000 69 493 049 38 036 951 49% 108 519 855 -989 855 

Skolchef Ingrid Nord föredrar ärendet och berättar bland annat att det införts 
vikariestopp och inköpsstopp för att uppnå budget i balans. 
 

 
Skickas till: 
Akten  
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§ 55   Dnr: NBGK 2019/0005 
 

Verksamhetsberättelse till Norbergs kommuns delårsrapport 
för år 2019 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
Verksamhetsberättelse för barn- och utbildningsutskottet år 2019 till kommunens 
delårsrapport godkänns enligt förslag. 

Sammanfattning 
Sektor barn och utbildning har lämnat in ett förslag till verksamhetsberättelse för år 
2019. Verksamhetsberättelsen innehåller en sammanfattning av utskottets 
verksamhet under perioden samt nyckeltal (jämförelsetal). Förutom beskrivning av 
årets första åtta månader innehåller redovisningen även en prognos för hela året. 
 

 
 
Skickas till: 
Ledningskontoret 
Akten 
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§ 56   Dnr: NBGK 2018/0323 
 

Ansökan om bidrag för uppsatstävling om barnkonventionen 
samt barnaktivitet 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
Ansökan avslås med motivering att det saknas medel och implementering av att 
barnkonventionen blir lag redan finns planerad inom verksamheten samt att 
verksamheten inte gått ut med att det finns tillgängliga medel för externa initiativ. 

Sammanfattning 
Rädda Barnen Norra Västmanland har lämnat in en ansökan om verksamhetsbidrag 
för år 2019. Föreningen ansöker om 5 000 kronor för en informationssatsning om 
barnkonventionen samt en barnaktivitet i form av en uppsatstävling på Källskolan.  
 

 
 
Skickas till: 
Rädda Barnen Norra Västmanland 
Akten 
 
 
  



 
Barn- och utbildningsutskottet 
 

 Protokoll 10 (20)  

Sammanträdesdatum  

2019-09-03  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 57   Dnr: NBGK 2019/0240 
 

Redovisning av barn- och utbildningsutskottets statsbidrag 
åren 2018-2020 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
Redovisningen godkänns. 

Sammanfattning 
Det har framförts önskemål om en redovisning av barn- och utbildningsutskottets 
statsbidrag under åren 2018-2020. Av den anledningen har en sådan redovisning 
upprättats. 
 

 
 
Skickas till: 
Akten 
  



 
Barn- och utbildningsutskottet 
 

 Protokoll 11 (20)  

Sammanträdesdatum  

2019-09-03  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 58   Dnr: NBGK 2019/0216 
 

Yttrande över Fagerstamotion om utökat ansvar för matematik- 
och svenskautvecklarna i Fagersta kommun 

   

Barn- och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Norbergs kommun är positiv till ett ökat samarbete. Barn- och utbildningsutskottet 
har inte möjlighet att vara med och finansiera tjänsterna. 

Sammanfattning 
Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, har inkommit med en motion 
gällande utökat ansvar för matematik- och svenskautvecklarna i Fagersta kommun. 
En ledamot från Vänsterpartiet har lämnat in motionen till Fagerstas 
kommunfullmäktige, med förslag om att utreda och lägga förslag på behovet av 
resurstillskott för att bilda team i kommunen för att skapa större satsningar på 
handledning i ämnena, möjliggöra utveckling, samtal och möten med pedagogerna 
samt kollegialt samarbete. Fagersta kommun har remitterat motionen till NVU för 
yttrande. NVU önskar nu yttrande över motionen från de andra 
medlemskommunerna Norberg och Skinnskatteberg. 
 
Sektor barn och utbildning har yttrat sig över motionen. Ett ökat samarbete mellan 
kommunerna samt mellan grundskolan och gymnasieskolan är önskvärt, 
erfarenhetsutbyte är en bra och effektiv fortbildning. Förslaget är därför att barn- 
och utbildningsutskottet ställer sig positiv till motionen men kan inte vara med och 
finansiera tjänsterna inom befintlig ram. 

Yrkanden 
Anna-Maria Muselli (S) yrkar på en omformulering av sektorns förslag till följande: 
Norbergs kommun är positiv till ett ökat samarbete. Barn- och utbildningsutskottet har inte 
möjlighet att vara med och finansiera tjänsterna.  

 

 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 59   Dnr: NBGK 2019/0182 
 

Yttrande över motion om åtgärder för att minska barngrupper i 
förskolan 

Barn- och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 
Motionen anses besvarad, med motiveringen att kommunen redan ställer sig positiv 
till privata alternativ så länge som de håller en bra kvalitet samt att det finns 
information på kommunens hemsida. 

Sammanfattning 
Liane Blom (L) har lämnat in en motion om åtgärder för att minska barngrupper i 
förskolan, genom att uppmuntra till fler privata alternativ. I motionen föreslås 
följande: 
1. Norbergs kommun förmedlar att vi är positiva till annan pedagogisk omsorg. 
2. Familjer bör informeras om att detta är ett alternativ till kommunens 

verksamhet. 
3. Kommunens hemsida utvecklas så att respektive familj kan se vilka andra 

aktörer som finns på marknaden. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 2019, paragraf 96, att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter remitterats till barn- och 
utbildningsutskottet för yttrande. 
 
Sektor barn och utbildning har yttrat sig över motionen. Barn- och 
utbildningsutskottet godkänner eller avslår de ansökningar som inkommer om att 
starta fristående barnomsorg. Ansökningsblanketter finns att få på barn- och 
utbildningskontoret. Det är hemkommunens ansvar att säkerställa att annan 
pedagogisk omsorg håller den kvalitet som krävs för att det ska vara en god omsorg 
för barnen som vistas där. På kommunens hemsida finns kontaktuppgifter till de 
privata alternativ som erbjuds i kommunen idag. Förslaget är därför att motionen 
anses besvarad. 

Reservation 
Liane Blom (L) reserverar sig för eget förslag enligt motionen. 

 

 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 60   Dnr: NBGK 2019/0183 
 

Yttrande över motion om åtgärder för att öka andelen behöriga 
lärare 

Barn- och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 
Motionen avslås, eftersom det är upp till de fackliga organisationerna och 
arbetsgivare att tillsammans arbeta med HÖK 18. 

Sammanfattning 
Liane Blom (L) har lämnat in en motion om åtgärder för att öka andelen behöriga 
lärare. Blom vill öka attraktiviteten för läraryrket i Norbergs kommun och föreslår 
därför följande: 
1. Norberg inför att all tid, som inte är undervisningstid, görs om till förtroendetid 

för utbildade lärare. 
2. Det lokala kollektivavtal som ska skapas är attraktivt för lärare och ska också 

kommuniceras utåt, via hemsida och vid annonsering. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 2019, paragraf 97, att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter remitterats till barn- och 
utbildningsutskottet för yttrande. 
 
Sektor barn och utbildning har yttrat sig över motionen. Alla frågor som rör 
arbetstid och arbetsuppgifter måste samarbetas kring och förhandlas med de 
fackliga företrädarna. Lärarförbunden och sektorn har tillsammans med HR-
enheten en plan för hur arbetet med HÖK 18 ska bedrivas under hösten 2019. 
Förslaget är därför att motionen avslås. 

Reservation 
Liane Blom (L) reserverar sig för eget förslag enligt motionen. 

 

 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 61   Dnr: NBGK 2019/0186 
 

Yttrande över motion om åtgärder för att öka den biologiska 
mångfalden 

Barn- och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 
Motionen avslås, med motiveringen att det inte åligger barn- och 
utbildningsutskottet att genomföra de föreslagna åtgärderna. 

Sammanfattning 
Liane Blom (L) har lämnat in en motion om åtgärder för att öka den biologiska 
mångfalden. Blom vill att kommunen återskapar livsmiljöer som är gynnsamma för i 
synnerhet insekter och bin. I motionen föreslås därför följande: 
1. Norbergs kommun gör om flera grönytor till ängsmark igen. 
2. Norbergs skolor låter sina elever vara med och följa hur ängens liv ändras över 

året. 
3. Norbergs barn och ungdomar får vara med och göra skyltar för att informera 

allmänheten om att kommunen satsar på biologisk mångfald. 
4. För att sköta ängen uppdras Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, 

NVK, att göra det eller så skapas ett eller flera gröna arbeten i Norberg. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 2019, paragraf 100, att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter remitterats till barn- och 
utbildningsutskottet för yttrande. 
 
Sektor barn och utbildning har yttrat sig över motionen. Undervisningen i skolan 
sker enligt läroplanen och i ämnet biologi kan punkten två uppfyllas. Ansvaret för 
undervisningen ligger dock alltid på undervisande lärare. I övrigt kan inte barn- och 
utbildningsutskottet ta ansvar för att de föreslagna åtgärderna kan genomföras. 
Motionen som helhet bör därför avslås. 

Reservation 
Liane Blom (L) reserverar sig för eget förslag enligt motionen. 

 

 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 62   Dnr: NBGK 2019/0185 
 

Yttrande över motion om åtgärder för att öka skolresultaten 

Barn- och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 
Motionen avslås, om inte nödvändiga medel för inrättandet av en sluss tillförs 
utskottet. 

Sammanfattning 
Liane Blom (L) har lämnat in en motion om åtgärder för att öka skolresultaten. I 
motionen föreslås följande: 
1. Norbergs kommun avsätter medel till barn- och utbildningsutskottet så att 

framför allt Centralskolan kan skapa ett inslussningssystem till elever som flyttar 
in från andra kommuner. 

2. Källskolan och Centralskolan uppdras att utarbeta ett system där även 
högpresterande elever kommer till sin rätt. 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 2019, paragraf 99, att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter remitterats till barn- och 
utbildningsutskottet för yttrande. 
 
Sektor barn och utbildning har yttrat sig över motionen. Norbergs kommun har ett 
fortsatt flöde av nyanlända elever som börjar och slutar med relativt kort varsel. För 
att möjliggöra en ordentlig kartläggning innan eleverna börjar i ordinarie klass vore 
det önskvärt med en sluss där eleverna kan få gå sin första tid i skolan. Denna insats 
kräver att ytterligare medel tillförs barn- och utbildningsutskottet i 
storleksordningen av en till två lärartjänster. 
 
Enligt skollagen kapitel 3, 3 paragrafen, ska elever som lätt når de kunskapskrav 
som minst ska uppnås ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin 
kunskapsutveckling. Detta uppdrag åligger alltså redan alla lärare att jobba mot. Av 
den anledningen föreslås att motionen avslås, om inte nödvändiga medel för 
inrättandet av en sluss tillförs utskottet. 

Reservation 
Liane Blom (L) reserverar sig för eget förslag enligt motionen. 

 

 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 63   Dnr: NBGK 2019/0058 
 

Yttrande över granskning av kommunstyrelsens arbete med att 
få elever att nå kunskapsmålen 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
Skolchefens yttrande antas som barn- och utbildningsutskottets eget. 

Sammanfattning 
Kommunens revisorer har lämnat in revisionsrapporten Kommunstyrelsens arbete med 
att få elever att nå kunskapsmålen, som har genomförts av PwC. Den sammanfattande 
bedömningen är att kommunstyrelsen inte fullt ut säkerställer att grundskolornas 
arbete att få eleverna att nå kunskapsmålen är ändamålsenligt. 
 
Revisorerna konstaterar bland annat att det finns etablerade arbetssätt för 
exempelvis uppmärksammande av elevers behov, uppföljning av insatser samt för 
överlämningar mellan skolor och skolår. Dessa återfinns till viss del i rutindokument 
upprättade i augusti år 2018. Revisorerna bedömer i allt väsentligt att 
kommunstyrelsen säkerställer att de dokumenterade rutinerna implementeras och 
efterlevs i verksamheten. Vidare bedömer revisorerna att kommunstyrelsen behöver 
utveckla formerna för uppföljning avseende kunskapsmålen i grundskolan. 
 
Mot bakgrund av granskningsresultaten rekommenderar revisorerna följande: 

 Att kommunstyrelsen säkerställer att de dokumenterade rutinerna upprättade i 
augusti år 2018 implementeras och följs. 

 Att kommunstyrelsen utvecklar sin uppföljning avseende kunskapsmålen och 
utvecklingen i grundskolan. 

 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 april 2019, paragraf 81, att ge barn- och 
utbildningsutskottet i uppdrag att yttra sig över revisionsrapportens resultat och 
revisorernas rekommendationer. 
 
Skolchef Ingrid Nord har lämnat in ett yttrande i ärendet. Verksamheten har sedan 
PwC gjorde sin revision arbetat mer med rutinerna kring uppföljning och 
överlämnande mellan stadier och skolor. Rutinerna kommer återigen att lyftas vid 
terminsstart i augusti 2019. I och med detta kommer de att bli kända för alla som 
arbetar inom skolan. Barn- och utbildningsutskottet får regelbundet uppföljning av 
kunskapsmål och betyg samt vilka utvecklingsområden skolan arbetar med. Dessa 
uppföljningar protokollförs och lämnas vidare till för att kunna lyftas på 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen rekommenderas att ha dem som en punkt på 
sammanträdet i februari och i oktober. 
 

 

Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 64   Dnr: NBGK 2019/0301 
 

Sammanträdesplan för barn- och utbildningsutskottet år 2020 

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

 Torsdagen den 16 januari 2020 

 Tisdagen den 10 mars 2020  

 Torsdagen den 7 maj 2020 

 Torsdagen den 27 augusti 2020  

 Tisdagen den 6 oktober 2020 

 Tisdagen den 3 november 2020 

Sammanfattning 
Ledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för barn- och 
utbildningsutskottet år 2020. 
 

 
 
Skickas till: 
Ledamöter och ersättare 
Skolchefen 
Ledningskontoret 
Akten 
   



 
Barn- och utbildningsutskottet 
 

 Protokoll 18 (20)  

Sammanträdesdatum  

2019-09-03  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 65   Dnr: NBGK 2019/0022 
 

Meddelanden och muntliga rapporter 

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

Sammanfattning 
Följande meddelanden delges barn- och utbildningsutskottet: 
 
Diarienummer Avsändare Angående 

NBGK 2019/0242-8 Skolinspektionen Beslut för förskola efter tillsyn med 
föreläggande om att vidta åtgärder 

NBGK 2019/0242-6 Skolinspektionen Beslut för förskoleklass och 
grundskola efter tillsyn med 
föreläggande om att vidta åtgärder 

NBGK 2019/0242-5 Skolinspektionen Beslut för fritidshem efter tillsyn 
med föreläggande om att vidta 
åtgärder 

19-444 Västmanland-
Dalarna miljö- och 
byggförvaltning 

Tillsynsbesök på Kärrgruvans skola 
enligt miljöbalken 2018-11-27 

19-450 Skolverket Beslut om statsbidrag för stärkt 
likvärdighet och kunskapsutveckling 
år 2020 

19-504 Skolverket Beslut om statsbidrag för fler 
anställda i lågstadiet för 2019/2020 

19-505 Skolverket Beslut om statsbidrag för 
fritidshemssatsningen år 2019 

19-506 Skolverket Beslut om statsbidrag för höjda 
löner till lärare och vissa andra 
personalkategorier för 2018/2019 

19-507 Skolverket Beslut om statsbidrag för kostnader 
för samordnare av frågor som rör 
utveckling av verksamhet för 
nyanlända elever för år 2018 

19-508 Skolverket Beslut om statsbidrag för mindre 
barngrupper i förskolan för 
2019/2020 

https://pub360nbg.nvknet.dom:444/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=5&recno=214016&VerID=212176
https://pub360nbg.nvknet.dom:444/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=5&recno=214016&VerID=212176


 
Barn- och utbildningsutskottet 
 

 Protokoll 19 (20)  

Sammanträdesdatum  

2019-09-03  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

19-509 Skolverket Beslut om statsbidrag för 
personalförstärkning i skolbibliotek 
för år 2019 

19-510 Skolverket Beslut om statsbidrag till 
skolhuvudmän för insatser inom 
ramen för samverkan för bästa skola 
och för att stärka utbildningens 
kvalitet för nyanlända för 
2018/2019 

19-511 Skolverket Beslut om statsbidrag till 
skolhuvudmän som inrättar 
karriärsteg för lärare för 2018/2019 

 
Följande muntliga rapporter delges barn- och utbildningsutskottet: 

 Återrapport om åtgärdsplan för förskoleverksamheten 

 Aktuell information om pågående projekt (om- och nybyggnationer) 
 

 
 
Skickas till: 
Akten 
   



 
Barn- och utbildningsutskottet 
 

 Protokoll 20 (20)  

Sammanträdesdatum  

2019-09-03  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 66   Dnr: NBGK 2019/0003 
 

Redovisning av delegationsbeslut 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 
Barn- och utbildningsutskottet tar del av redovisat delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
Följande delegationsbeslut redovisas till barn- och utbildningsutskottet: 

Diarienummer Beslut Beslutsdatum Delegat 

NBGK 
2019/0001-63 

Ordförandebeslut 
gällande svar på uppdrag 
inför beredning av 
budget för år 2020 med 
plan för åren 2021-2022 

2019-06-26 Anna-Maria 
Muselli (S) 

 

 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 


