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Förslag att genomföra retroaktiv avgifts kontroll inom barnom
sorgen

Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-14, § 119, att ge bildningschefen i
uppdrag att genomföra en förstudie gällande retroaktiv avgiftskontroll av
barnomsorgsavgifter.

Under hösten 2016 genomfördes förstudien utifrån 2015 års placeringar.
Förstudien visar att Nora kommun skulle inbringa ungefär 400 000 kronor
per år om retroaktiv avgiftskontroll skulle införas.

Bildningschefen föreslår därför barn- och ungdomsutskottet att föreslå
kommunstyrelsen att gå vidare och införa retroaktivavgiftskontroll inom
barnomsorgen i Nora kommun.

Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att införa retroaktivavgiftskontroll inom barnom sorgen i Nora kommun.

Justerares sign Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande
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Rapport inflytandeforum

Bildningschefen presenterade en sammanställning av utvärderingen som
gjordes bland deltaga nde elever efter inflytandeforum. Eleverna gav foru
met ett gott betyg med intressanta frågor och diskussioner.

Ordföranden tackar för informationen

Justerares sign Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande
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Uppdatering av kontaktpolitiker tör kontakt mellan politik och
verksamhet

I och med att det har bytts politiker i utskottet så behöver listan över kon
taktpolitiker uppdateras.

Utskottet gick igenom listan över kontaktpolitiker för kontakt mellan politik
och verksamhet och uppdaterade den.

Anneli Ström - Peter Nilsson
Camilla Andersson Larsson - Stina Myren
Jennika Landin - Monica Aspemyr
Susanne Forsberg - Ann Kristin Andersson
Ove Göthlin - Ande rs Forsberg
Ulla Begrström - Eva-Karin Olsson-Källqvist
Bengt Svensson - Mats Johansson
John SundelI - Sofie Nylen
Carolina Pettersson - Claes Dyst

Barn- och ungdomsutskottet beslutar

att fastställa listan över kontaktpolitiker för kontakt mellan politik och verk
samhet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Justerares sign

Aterrapport verksamhetsbesök

Ordföranden informerade utskottet om att punkten återrapport verksam
hetsbesök kommer att vara en stående punkt på dagordninge n i utskottet.
Under punkten ska politike rna rapportera från sina kontakter med verk
samheten.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande
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Justerares sign

Presentation fritidsgårdarna

Mats Johansson , enhetschef över fritidsgårdsverksamheten, berättade om
fritidsgå rdarnas verksamhet. Det finns två fr itidsgårdar i Nora kommun, en
i centrala Nora i Karlsängskolans lokaler och en i Gyttorp.

Fritidsgårdarna jobbar mycket med att inkludera ungdomarna i verksam
heten. Ungdomarna får vara med att planera och genomföra aktiviteterna.
På så sätt blir processe n en del av verksa mheten och ungdomarna serve
ras inte bara färdiga aktiviteter av personalen.

Ordföranden tackar för informat ionen.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande
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Information från bildningschefen

• Inspektionsprocess
Bildningschefen rapporterade muntligt från Skolinspektionens in
spekt ion av Nora kommun i början av februari.

• Övergripande information
Bildingschefen informerade övergripande om läget inom de olika
delarn av verksamheten.

• Översik t uppdrag
Bildningschefen presenterade en översikt och lägesrapport av på
gående uppdrag inom verksamheten.

• Läsårsförläggning
Läsårsförläggningen för läsåret 2017-2018 är klar och har publice
rats på Nora kommuns hemsida .

Barn- och ungdomsutskottet beslutar

att tacka för informationen samt att lägga den till handlingarna .

Justerares sign Protokollsutdrag till

dh ZS
Utdragsbestyrkande
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När varo-ochomröstnings l ista

Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2017-02-14

Närvarande Närvarande Omröstningar

beslutande ej

beslutande

Ledamöter 2 § §

Ja Nej Avs. Ja Nej Avs.

S Ulla Bergström 1

S Anneli Ström 1

S Jennika Landin 1

V Camilla Andersson

Larsson

C Susanne Forsberg 1

M Bengt Svensson 1

SO Ove Göthlin 1

Ersättare

S Eleonor Karlsson

V Carolina Pettersson

KO John SundelI 1

Närvarorätt

Helena Vilhelmsson (C)

Antal: 7


