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Bu§ 26 dnr KS2021-476 

Information om kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) syftar till att erbjuda insatser för 
ungdomar under 20 år som inte studerar på gymnasiet eller genomför 
annan utbildning eller sysselsättning. 

Det är viktigt med överlämnandet från gymnasieskolan till KAA för att 
ingen ska hamna mellan stolarna. Det är ungefär lika många ungdomar 
som är inskrivna över tid men graden av kontakt med deltagarna 
varierar. Första halvåret 2021 har ca 55 ungdomar totalt varit inskrivna. 

Under informationen uppstår diskussion och frågetecken om vad som 
händer med ungdomarna efter att de varit aktuella för KAA och om 
samverkan med socialtjänsten. 

Utskottet kommer överens om att skolchef och socialchef tillsammans 
ser över samverkan och uppföljning gällande ungdomar som är/har 
varit aktuella inom KAA. 

Ordförande tackar för informationen 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

_go JU/t> 
Utdragsbestyrkande 
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Bu§ 27 dnr KS2021-440 

Information om den sociala situationen på Karlsängskolan 

På Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2021-09-28 gavs 
information om den sociala situationen på Karlsängskolan. 

Sedan dess har rektorerna vidtagit en del åtgärder för att förändra 
situationen. Rektorerna peppar och organiserar så att skolpersonal är 
ute och syns för eleverna, fokus på att strukturen för lektioner ser 
likadan ut, extra resurspersoner för att ha fler vuxna i klassrummet samt 
har bokat in föräldramöten årskursvis. 

Eftersom det gått så pass kort tid sen åtgärderna infördes ser man inga 
stora förändringar. När det gått mer tid för åtgärderna att kunna få 
resultat så kan en ny återkoppling ske i utskottet. 

Ordförande tackar för informationen. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

S:o })j/)6 
Utdragsbestyrkande 
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Bu§ 28 dnr KS2021-296 

Information direktiv för utredning av struktur för förskola och 
skola 

Kommunstyrelsen beslutade 2021 -06-16 § 97 att ge kommundirektören 
och skolchefen i uppdrag att ta fram förslag till uppdragsdirektiv för 
utredning av strukturen för förskola och skola. 

Skolchefen informerar att arbetet med att ta fram direktivet pågår. Det är 
viktigt att ta ett helhetsperspektiv för hela Nora kommuns behov inför 
framtiden och det ska ligga till grund för utredningen av struktur för 
förskola och skola. För att ha en hållbar struktur kan utredningen behöva 
titta på att dela in Nora kommun i skolområden, förskoleområden och 
skolskjutsområden. 

Skolchef återkommer med förslag till uppdragsdirektiv. 

Ordförande tackar för informationen. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Bu§ 29 dnr KS2019-224 

Information nuläget i processen kring nya Karlsängskolan 

Det första mötet med styrgruppen för projektet om Karlsängområdet har 
genomförts. Huvudmålet för projektet är en ny högstadieskola i Nora 
kommun. På styrgruppsmötet antogs en projektplan. 

Det närmaste planeringen är att ha workshop och möte med nuvarande 
högstadieskola för att ta in vilka förväntningar som finns för att processa 
det i arbetet. 

Utöver styrgruppen har även en projektgrupp utsetts bestående av 
chefer och berörda tjänstemän, rektorer och Norabostäder som under 
projektets gång bland annat ska samordna aktiviteter och var ett stöd till 
styrgruppen. En projektledare ska också rekryteras till arbetet. 

Ordförande tackar för informationen. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

_s:o liV!h 
Utdragsbestyrkande 
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Bu § 30 dnr KS2021-441 

Information om uppdrag ny familjecentral 

Nora kommun och Regionen har ett avtal om gemensam familjecentral 
som varit placerat i regionens lokaler på Hjernet. Under pandemin har 
Regionen tagit lokalerna i anspråk och det har inte bedrivits någon 
familjecentralverksamhet. 

Det finns behov av att hitta nya lokaler och utveckla verksamheten. 
Därför kommer ett ärende via ledningsutskottet till kommunstyrelsen där 
förslaget är att ge socialchef och skolchef i uppdrag att utreda hur en ny 
familjecentral kan organiseras. 

Ordförande tackar för informationen. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

qo J!:J/b 
Utdragsbestyrkande 
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Bu§ 31 dnr KS2021-449 

Information kontaktpolitiker 

Det har skickats ut en uppdaterad lista med aktuella politiker och 
tjänstemän till kontaktpolitikerna. Inga studiebesök har ännu hunnits 
göra men nu finns möjlighet utifrån att restriktionerna har lyfts. 

Ordförande tackar för informationen. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

~ID J)JfJt, 
Utdragsbestyrkande 
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Bu§ 32 dnr KS2021-046 

Information från skolchefen 

Just nu pågår planeringen tillsammans med Regionen för att kunna 
vaccinera 12-15-åringar mot covid-19. Vaccinationen planeras 
genomföras under hösten. 

Ordförande tackar för informationen. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

Utdrags bestyrkande 

Sida 
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Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

Bu§ 33 dnr KS2020-37 4 

Utredning förutsättningar mobil förskoleavdelning 

Skolchefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. 

Ledamöter och ersättare i barn- och ungdomsutskottet fick under hösten 
2020 skrivelser om förskolesituationen i Järnboås. Mot bakgrund av 
dessa synpunkter beslutade kommunstyrelsen den 9 september 2020, § 
101 , att ge kommundirektören i uppdrag att utreda beläggningen på 
förskolan i 
Järnboås nu och i framtiden och ta fram förslag på flexibla åtgärder. 

Utredningen presenterades på kommunstyrelsens sammanträde den 
10 februari 2021. Förvaltningens förslag till kommunstyrelsen var att i 
nuläget inte gå vidare med åtgärder för utbyggnad av Järnboås 
förskolan. 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 februari 2021, § 11 , att ge 
förvaltningen i uppdrag att gå vidare med åtgärder för utbyggnad av 
förskolan i Järnboås, i första hand med moduler. 

Den 14 april 2021 , § 49, beslutade kommunstyrelsen att anta 
uppdragsdirektiv för arbetet med utbyggnaden av Järnboås förskola och 
att uppdraget skulle redovisas på kommunstyrelsens sammanträde den 
8 september 2021 . 

Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2021, § 107 att 
uppdragsdirektivet utökas med att även utreda förutsättningarna för att 
skapa en mobil förskoleavdelning i Nora kommun. 

Förvaltningen menar fortfarande att varken förskolebuss eller modul 
behöver införskaffas eftersom behovet av platser vid Järnboås ändå kan 
tillgodoses både på kort och lång sikt. En förskolebuss kan vara en 
flexibel lösning för Järnboås förskola om det skulle behövas utökas 
platser där och även i kommunen som helhet. I utredningen presenteras 
leasing- och inköpsalternativ. Inköp av förskolebuss med 24 platser 
kostar ca 4 000 000 för bussen och ca 3000 kronor i serviceavtal och 
sedan ti llkommer andra kostnader såsom exempelvis städning, 
drivmedel och försäkring. Beräknad månadskostnad exklusive inköp 
eller leasing är minst 18 000 kronor. 

Förvaltningen menar att förskolebuss för Nora kommun som helhet bör 
ingå i den utredning som ska göras kring det strategiska långsiktiga 
behovet av barnomsorg och grundskola i Nora kommun. 

Förvaltningen anser fortfarande att ett beslut om inköp av förskolebuss 
bör ingå i ett helhetsperspektiv kring framtida lokaliserings- och 

Protokollsutdrag till 
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Justerares sign ' 

Utdragsbestyrkande 

utvecklingsbehov av förskola och ska vägas mot besparingsbehov och 
framtida långsiktiga investeringsbehov. 

Under behandling av ärendet föreslår ordförande att ärendet förs till 
kommunstyrelsen för beslut. 

Barn- och ungdomsutskottet beslutar 

att föra ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Protokollsutdrag till 
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