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Revidering av kommunalt samverkansavtal för utbildningar
inom gymnasie- och gymnasiesärskolan mellan kommunerna
i Örebro län

Nora kommun ingår sedan 2014-01-01 som part i GySam som är ett
kommunalt samverkansavtal om gymnasieutbildningen i
Örebroregionen.

Under våren 2017 har det arbetats med att revidera avtalet utifrån att
GySam-gruppen (ansvariga chefer från samtliga kommuner,
utbildningsförbund och utvecklingsledare från Region Örebro län) såg ett
behov av att förtydliga och strukturera om avtalet. En arbetsgrupp med
ekonomer från varje huvudman har processat fram ett förslag till
reviderat avtal under ledning av regionen. Arbetet har avrapporterats
under processen till GySam-gruppen. GySam-gruppen har beslutat anta
denna revidering på tjänstemannanivå och skickat den till huvudmännen
för politiskt beslut.

Syftet med samverkansavtalet är att erbjuda ungdomar i Örebro län ett
stort utbud av utbildningar där de konkurrerar om plats på lika villkor
oavsett hemkommun. Syftet är också att följa skollagens intentioner i 15
kapitlet § 30 om att "Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser
på dessa ska så långt det är möjligt anpassas med hänsyn till
ungdomarnas önskemål." Ytterligare ett syfte är att möjliggöra
samverkan mellan kommuner för att höja kvaliteten på utbildningarna
och ta gemensamt ansvar för kompetensförsörjningen i regionen .

Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta förslaget till reviderat kommunalt samverkansavtal för
utbildningar inom gymnasie- och gymnasiesärskolan mellan
kommunerna i Örebro län.

Justerares sign Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande
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Information resursfördelningsmodellerna för grundskola och
förskola

Bildningschefen redogö r för bakgrunden till införandet av
resursförde lningsmodeller i förskolan och grundskol an och visar
översiktligt hur resursförde lningsmodellen för grundsko lan är uppbyggd.

Ordförande tackar för informationen.

Justerares sign Protokollsutdrag till

Uldragsbestyrkande
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Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Resursfördelningsmodeller avseende grundskola, förskola
och fritidshem

Nora kommun införde under 2016 en resursfördelningsmodell för
grundskolan respektive en för förskolan. Redan vid införandet av dem
undersöktes möjligheten att införa en resursfördeiningsmodell för
fritidshemmen. Det visade sig dock att det krävdes ett större
utredningsarbete med att ta fram en modell för fritidshemmen än för
grundskolan och förskolan.

Arbetet med att ta fram ett förslag till resursfördelningsmodell för
fritidshemmen pågår och en färdig mode Ii beräknas vara klar till mitten
av december. Biidningschefen föreslår därför att kommunstyrelsen
beslutar om införande aven resursfördelningsmodell för fritidshemmen
från 2018 men att modellens detaljutformning beslutas på
tjänstemannanivå.

Vidare föresiår bildningschefen att resursfördelningsmodellerna för
grundskolan och förskolan lämnas oförändrade under 2018 samt att
kommunstyrelsen ger ett uppdrag om att genomföra en mer omfattande
utvärdering av modellerna under hösten 2018.

Under utskottets behandling av ärendet föreslår ordförande att beslut om
resursfördelningsmodell för fritidshem tas först när förslaget till modell är
helt färdigställt. Utskottet beslutar i enlighet med ordförandes förslag.

Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att resursfördelningsmodellen för grundskola lämnas oförändrad under
2018 samt att uppdra till förvaltningen att genomföra en mer omfattande
utvärdering av modellen under hösten 2018.

att resursfördelningsmodellen för förskola lämnas oförändrad under
2018 samt att uppdra till förvaltningen att genomföra en mer omfattande
utvärdering av modellen under hösten 2018.

Protokollsutdrag till
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Justerares sign

Utdragsbeslyrkande

Val av ledamöter till lokal styrelse Dalkarl sbergs förskola och
fritidshem

Barn- och utbildning snämnden beslutade 2009-12-17 att inrätta en lokal
styrelse vid förskolan och fritidshemmet i Dalkarlsberg från och med
2010-01-01 . Ledamöterna i styrelsen ska föreslås av en valberedning
och beslutas av kommunstyrelsen.

Valberedningen har lämnat följande förslag till styrelse för perioden
2017-12-19 - 2019-12-19:

Ledamöter:
Veronika Fransson, föräldrarepresentant
Beatrice Svensson , föräldrarepresentant
Madeleine Wahlström, personalrepresentant
Ann-Kristin Andersson, förskolechef

Ersättare:
Andreas Zetterlund, föräldrarepresentant
Malin Blomberg, personalrepresentant

Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa ledamöterna i den lokala styrelsen för Dalkarlsbergs
förskola och fritidshem för perioden 2017-12-19 - 2019-12-19 enligt
följande:

Ledamöter:
Veronika Fransson , föräldrarepresentant
Beatri ce Svensson, föräldrarepresentant
Madelein e Wahl ström, personalrepresentant
Ann-Kristin Andersson, förskolechef

Ersättare:
Andreas Zetterlund, föräldrarepresentant
Malin Blomberg, personalrepresentant

Protokollsutdrag till
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Information om effekter på den kommunala förskolan med
anledning av förändrat barnantal och Solberga förskolors
utökning

Bildningschefen informerade om situationen inom förskoleområdet.
Antalet platser inom den kommunala förskolan är för många i
förhållande till antalet barn.

I samband med att Solberga förskolor öppnade i början av 2017
utökades antalet förskoleplatser i kommunen med 45 stycken. Under
hösten har Solberga beviljats en utökning med ytterligare 10 platser.

Ökningen av antalet förskoleplatser bedömdes inte påverka den
kommunala förskolan då det förväntades ett behov av platser till följd av
anhöriginvandring efter den stora migrationsvågen 2015. Prognoserna
över anhöriginvandringen som gjordes har slagit fel, bland annat på
grund av regeringens ändringar av regelverket samt långa
handläggningstider hos Migrationsverket.

Utskottet diskuterar vilka åtgärder som kan göras . Ordförande menar att
frågan behöver utredas vidare men att det under 2018 kan bli aktuellt att
fatta beslut om att lägga ned en förskoleavdelning.

Ordförande tackar för informationen.

Justerares sign Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande



NORAKOMMUN

Barn- och ungdomsutskottet

Bu § 40

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-11-07

dnr ks2017-107

Sida

50

Betygsstatistik vårterminen 2017

Bildningschefen presenterar betygss tatistiken för årskurs 9 vårterminen
2017 .

Det genomsnittliga meritvärdet har sjunkit från föregående år. Det lägre
genomsnittsvärdet kan till viss del förklaras med en ökad andel
nyanlända i årets årskurs jämfört tidigare år.

Ordförande tackar för informationen.

Justerares sign Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande
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Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Mitterminsbedömning grundskolan höstterminen 2017

Bildningschefen presenterar mitterminsbedömningarna i årskurserna 1-6
för utskottet.

Ordförande tackar för informatio nen.

Protokollsutdrag till
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Rapport verksamhetsbesök politiker

Inget besök har genomförts .

Justerares sign Protokollsutdrag till

U/.

,#'ft/ t1A(j-L
Utdragsbestyrkande
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beslutande Ej

beslutande

Ledamöter § §

Ja Nej Avs. Ja Nej Avs.

S Ulla Bergström x

S Anneli Ström §§ 37-42

S Anita Rundavist x

V Camilla Andersson
x

Larsson

C Susanne Forsberg x

M BentltSvensson x

SO Ove Göthlin

Ersättare

S Eleonor Karlsson !'i!'i 35-36 !'i!'i 37-42

S Bror-Erik Israelsson

V Carolina Pettersson

KD John SundelI x
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Helena Vilhelmsson (C) x
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