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Godkännande av dagordning

Ordföranden går igenom förslag till dagordning.

Barn och ungdomsutskottet beslutar

att godkänna dagordningen.

Protokollsutdrag till
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Information ELSA 2017

Medicinskt ansvarig skolsköterska Annsofie Larsson och
folkhälsostrateg Peter Björklund presenterade resultaten från
undersökningen ELSA (elevhälsosamtal sammansällt och analyse rat),
läsåret 2016/2017. ELSA genomförs sedan några år tillbaka varje år i
samarbete med alla kommuner i länet och Region Örebro län.

Ordföranden tackar för informationen.

Justerares sign
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Rapport verksamhetsbesök

Ulla Bergström (S) och Anita Rundqvist (S) rapporterade från deras
besök på Järntorgsskolan.

Ordföranden tackar för informationen.

Protokollsutdrag til l
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Revidering av rikt linjer inackorderingsbidrag

Nora kommuns riktlinjer för inackorderingsbidrag sträcker sig tillbaka till
1992 och fastställdes av dåvarande gymnasienämnden för norra delen i
Örebro län. Riktlinjerna har reviderats ett flerta l gånger sedan dess,
senast 2011. Efter en översyn av nuvarande riktlinjer föreslår ansvar ig
handläggare att en ny revider ing behöver göras.

Bidraget ska enligt lag ges med minst 1/30 av prisbasbeloppet per
månad i 10 månader och detta skrivs nu in i stället för fasta
bidragssum mor, som det stått i tidigare riktlinje r, så att uppskrivning kan
ske vid höjning av prisbasbe loppet utan att nya politiska beslut behöver
fattas.

I riktlinjerna föreslås en fortsatt indelning av bidraget i tre nivåer utifrån
avståndet mellan studieorten och hemmet. Grundnivån föreslås till 1/30
av prisbasbeloppet. De andra två nivåerna föreslås vara 125 procent
respektive 145 procent av 1/30 av prisbasbeloppet per månad.

Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta reviderad e riktlinjer för inackorderingsbidrag i Nora kommun.

Protokollsutdrag till
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Rapport kommunala aktivitetsansvaret

Idag är 391 (Jmf 400 i mars 2017, 416 i november 2016 och 389 HT-15)
inskrivna i gymnasiesko lan. Av dessa går 36 elever på Hjernet i Nora,
lindesko lan har 91 st, Örebro kommunala gymnasieskolor har 193 st
(ökning), Örebro fristående gymnasieskolor 49 (minskning) st och
resterande är inskrivna på övriga kornmunala och fristående skolor i
Sverige .

Det komrnuna la aktivitetsansvaret, KAA, omfattar 96 ungdomar varav 66
stycken inskrivna på introduktionsprogram.

Sedan slutet av december är tjänsten som SYV inorn KM återigen
vakant. Det leder till att många av ungdomarna i KAA inte får den
kontakt rned coachning, planering och uppföljning som de ska ha.
Utifrån nuvarande situat ion kommer inte de uppställda målen för KAA att
nås för 2017 och troligen inte heller för 2018.

Ordföranden tackar för informationen.

Protokollsutdrag till
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Ordföranden presenterar styrkorten för grundskolan och förskolan för
höstterminen 2017.

Justerares sign O)
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Information om arbetet med nya Karlsängen

Det har genomförts en förstudie med syfte att ta fram ett förslag till en ny
högstadieskola. Förstudien har presenterats för ledningsutskottet och
kommunstyrelsen.

Det finns två förs lag, dels en nybyggnation och dels en om- och
nybyggnation.

Alternativ 1, nybygg nadsalternativet. Den nya byggnaden placera s
väster om den nuvarande skolan. Skolbyggnadsdelen kan uppföras utan
att nuvarande skola berörs. När skolde lenbyggts och inflyttning skett kan
södra delen av nuvarande skola rivas för att ge plats för byggnation av
kommunhus, matsal, kök och aula. Under tiden fungerar matsa l och kök
som vanligt.

När hela nybygget är färdigställt kan resten av gamla Karlsängskolan
antingen rivas för att ge plats för bostäder eller användas till annat
ändamål. Det blir också plats för parkeringar. Annexet kan behållas eller
ge plats för fler bostäder. Beräknad totalkostnad 388 miljoner kronor.

Alternativ 2, om- och nybyggnadsalternativet. Den norra delen av skolan
byggs om till kommunhus. Här ryms också en del lokaler för skolans
administration och elevvård . Kök och matsal blir kvar men byggs om och
utvidgas.

Väster om skolbyggnaden uppfö rs en ny skolbyggnad. I princip lika
alternativ 1 men en del lokaler place ras i ombyggnaden.

Byggandet kan göras i etappet. Först byggs den nya skolbyggnaden och
inflyttning sker där. Därefter byggs kök och matsal om. Ombyggnationen
fortsätter med kommunhuset. Aulan kan uppföras när det är lämpligt
eftersom den j princip är fristående.

Den södra delen av nuvarande skolan rivs och ger plats för parkeringar
för Nya Karlsänge n och idrottshuset. Beräknad totalkostnad 425 miljoner
kronor.

Kommunstyrelsen beslutade att det fortsatta arbetet med en ny
högstadieskola ska ske i budgetsamordningsgruppen tillsammans med
samhällsbyggnadsutskottet.

Ordföranden tacka r för informationen.

Protokollsutdrag till
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Jonas Akerman, ordförande i styrgruppen för NoraFör, informerade om
arbetet i NoraFör. NoraFör är Noras förebyggande arbete för ungdomar
och unga vuxna och är en samverkan mellan flera olika aktörer, bland
annat fritidsgården, kommunala aktivitetsansvaret, socialtjänsten och
polisen.

Ordföranden tackar för informationen.

Protokollsutdrag till
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S Ulla Bergström X
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SO Ove Göth lin X
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