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Paragrafer §§ 1-3, §§ 5-15 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Bildningsnämnden 2023-01 -17 2 

Bn § 1 

Presentation av nämndens ledamöter 

Presentation av nämndens ledamöter, förvaltningschef och övriga 
tjänstepersoner. 

Bildningsnämnden beslutar 

Att informationen förs till protokollet. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

~ )J.AA/ 
Utdragsbestyrkande 



NORA KOMMUN 

Bildningsnämnden 

Justerares sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2023-01 -17 3 

Bn § 2 

Information om Bildningsnämndens verksamhetsområden 

Förvaltningschefen beskriver bildningsområdets organisation. 

Förvaltningskontoret har idag en skolskjutshandläggare, en strateg, en 
barnomsorgshandläggare, en projektledare för TABB och en 
skolpsykolog. Även skolsköterskorna hör till förvaltningskontoret. 

Det finns fyra skolor med totalt 528 elever, Lärkeskolan Gyttorpsskolan, 
As skola och Järnboås skola med totalt 266 barn inskrivna på fritids. 

Järntorgsskolan är en F-6 grundskola, grundsärskola åk F-6 och 
fritidshem med 287 elever varav 125 barn har fritidshemsplats. 

Karlsängskolan har 375 elever fördelade på 15 klasser. Det finns 38 
lärare varav 80 procent har lärarlegitimation. Utöver lärare finns 15 
personer anställda som socialpedagoger, resurspersoner, elevhälsa, 
språkstödjare, SYV, administratör och bibliotekarie. 

Vuxenlärandeenheten Hjernet har Komvux, vilket är indelat i fem 
enheter. Även IM-programmet och det kommunala aktivitetesansvaret är 
organiserat under Hjernet. 

Bildningsnämnden beslutar 

att informationen förs till protokollet. 

Protokollsutdrag till 

+ flw 
Utdragsbestyrkande 



NORA KOMMUN 

Bildningsnämnden 

Justerares sign 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2023-01 -17 

Bn § 3 dnr: BIN2023-007 

Strukturen för förskola och skola 

Genomgång av statistik för förskolan och prognos för förskoleplatser 
framöver. 

I dagsläget finns inte flexmånen för att rymma fler barn i förskolan . 

4 

För skolan går antalet barn nedåt i årskurserna. Från hästterminen 2023 
till hästterminen 2028 beräknas antalet elever att sjunka från 1179 
elever till 1125 elever. 

Beslutsunderlag 
Setatistik och prognos elever och barn kommunal verksamhet, 2023-01-
17 

Yrkanden 
Mikael Wahlberg (S) yrkar att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram 
och driftsätta nya lokaler för förskola, för att i ett kort perspektiv skapa 
flexibilitet i förskoleomsorgen. 

Propositionsordning 
Ordföranden Mikael Wahlberg (S) finner att det finns ett förslag till beslut 
och att Bildningsnämnden beslutar enligt detta. 

Bildningsnämnden beslutar 

att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram och driftsätta nya lokaler 
för förskola, för att i ett kort perspektiv skapa flexibilitet i 
förskoleomsorgen. 

Protokollsutdrag till 

~ µvi/' 
Utdragsbestyrkande 



NORA KOMMUN 

Bildningsnämnden 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2023-01 -17 5 

Bn § 5 dnr: BIN2023-008 

Beslut om delegationsordning för Bildningsnämnden 

Inför den nya mandatperioden med start 2023 antog kommunfullmäktige 
i Nora kommun en ny politisk organisation. Den nya organisationen 
innebär att nämnder inrättas för bildningsområdet och det sociala 
området istället för de utskott och den individnämnd som tidigare funnits. 

Den nya politiska organisationen innebär också att nya reglementen styr 
ansvarsfördelningen mellan kommunens olika nämnder och att nya 
delegationsordningar behöver tillskapas för att avspegla 
ansvarsfördelningen enligt reglementena och bidra till en effektiv 
kommunal verksamhet. 

Nya delegationsordningar för kommunstyrelsen såväl som för 
bildningsnämnden och socialnämnden har varit under arbete under 2022 
men har ännu inte färdigställts. Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige fattade beslut om att bemyndiga 
Bildningsnämndens ordförande att fatta beslut om delegation för 
Bildningsnämnden till dess att nämnden beslutat om ny 
delegationsordning (KS § 167/2022, KF § 122/2022), från tiden 2023-01-
01 till dess att nämndens beslut om ny delegationsordning vunnit laga 
kraft. 

Till dess att en ny delegationsordning är framtagen för 
Bildningsnämnden har nu nämnden att ta ställning till beslut om att 
samtliga individärenden, som inte redan är delegerade enligt ovan 
ordförandebeslut per den 1 januari 2023 och som enligt lag inte måste 
beslutas av nämnden, ska hanteras av och beslutas om i 
Bildningsnämndens arbetsutskott. 

Förslag till beslut 
Bildningsnämnden beslutar 

1. att samtliga individärenden, som inte beslutas av delegat enligt 
delegationsordning , eller som enligt lag inte måste beslutas av 
nämnden, ska hanteras av och beslutas om i Bildningsnämndens 
arbetsutskott. 

2. att delegationer i den nuvarande delegationsordningen för 
kommunstyrelsen och den föregående individnämnden som omfattar 
bildningsnämndens ansvarsområde enligt Bildningsnämndens 
reglemente, antas som Bildningsnämndens delegationsordning tills 
ny delegationsordning för Bildningsnämnden tagits fram . 

Bengt Magnusson (LPo) deltar inte i beslut av beslutet eftersom de 
reviderades senare under sammanträdet när Bengt Magnusson 
(LPo) hunnit lämna sammanträdet. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Bildningsnämnden 

Justerares sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2023-01 -17 6 

Bn § 6 

Information om bildningsnämndens reglemente 

Ordföranden och nämndsekreterare informerar om Bildningsnämndens 
reglemente. 

Bildningsnämnden beslutar 

att informationen förs till protokollet. 

Protokollsutdrag till 

~ ,µ (// / 
Utdragsbestyrkande 



NORA KOMMUN 

Bildningsnämnden 

Justef sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2023-01-17 7 

Bn § 7 dnr: BIN2023-009 

Val av ledamöter till arbetsutskott 

Bildningsnämndens arbetsutskott ska bestå av fem ordinarie ledmöter. 

Följande tre ledamöter är redan beslutade av Kommunfullmäktige till 
Bildningsnämndens arbetsutskott: , 

• Ordförande: Bildningsnämndens ordförande, Mikael Wahlberg (S) 
• Vice ordförande: Bildningsnämndens vice ordförande, Bengt 

Svensson (M) 
• Andre vice ordförande: Bildningsnämndens andre vice ordförande, 

Susanne Forsberg (C) 

Två ledamotsplatser återstår för Bildningsnämnden att fylla, nedan 
ledamöter har nominerats: 

Från majoriteten 
• Hans Knutsson (S) 

Från oppositionen 
• Bengt Magnusson (LPo) 

Bildningsnämnden beslutar 

att följande ledamöter väljs till Bildningsnämndens arbetsutskott: 
• Hans Knutsson (S) 
• Bengt Magnusson (LPo) 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Bildningsnämnden 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2023-01-17 8 

Bn § 8 dnr: BIN2023-010 

Beslut om sammanträdesplan 

Förslag till sammanträdesplan för Bildningsnämnden och 
Bildningsnämndens arbetsutskott har tagits fram av nämndsekreterare i 
samråd med förvaltningschef. 

Förslaget följer enligt nedan: 

Bildningsnämnden 
förmiddagar 9-12 
17 januari 
28 februari 
21 mars 
25 april 
15 maj klockan 13-16 
20 juni 
sommaruppehåll 
sommaruppehåll 
sommaruppehåll 
sommaruppehåll 
22 augusti 
19 september 
17 oktober 
21 november 
12 december 

Arbetsutskott 
eftermiddagar 13-15 
14 februari förmiddag 
7 mars förmiddag 
11 april 
2 maj 
30 maj 
sommaruppehåll 
sommaruppehåll 
sommaruppehåll 
sommaruppehåll 
sommaruppehåll 
15 augusti 
5 september 
3 oktober 
7 november 
28 november 

Bildningsnämnden beslutar 

att anta förslaget om sammanträdesplan enligt ovan specifikation med 
datum och tider 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Bildningsnämnden 

Justerares sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2023-01 -17 9 

Bn § 9 dnr: BIN2023-011 

Val av dataskyddsombud 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 september 2020 § 100 att utse 
Nathalie Holvik till dataskyddsombud för kommunstyrelsen i Nora 
kommun . Tjänsten som dataskyddsombud delas mellan kommunerna 
Hällefors, Nora, Samhällsbyggnads-förbundet Bergslagen och 
Lindesbergs kommun . 

Nathalie Holvik gick på föräldraledighet i november 2022 och nytt ombud 
behövde utses under tiden för hennes föräldraledighet. Förslaget till nytt 
dataskyddsombud var Laura Gashi för perioden 1 november 2022 till 31 
augusti 2023, vilket bifölls av kommunstyrelsen § 123/2022. 
Motsvarande beslut togs i Individnämnden§ 221/2022. 

I och med organisationsförändringarna som trädde i kraft för Nora 
kommun per den 1 januari 2023 har Bildningsnämnden tillskapats och 
behöver med anledning av detta besluta om ett dataskyddsombud för 
nämnden. 

Bildningsförvaltningens förslag 
Bildningsnämnden beslutar 

att utse Laura Gashi till dataskyddsombud för perioden 1 januari 2023 till 
och med 31 augusti 2023. 

Bildningsnämnden beslutar 

att utse Laura Gashi till dataskyddsombud för perioden 1 januari 2023 till 
och med 31 augusti 2023. 

Protokollsutdrag till 

~ }61/1../ 
Utdragsbestyrkanäe 



NORA KOMMUN 

Bildningsnämnden 

Justerares sign 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2023-01-17 

Bn § 10 dnr: Bin2023-004 

Ledamotsinitiativ - Akut stöd till familjer med pressad 
ekonomisk situation för att förhindra skuldsättning 

Sida 

10 

Susanne Forsberg (C) väcker ett ärende om akut stöd till familijer med 
pressad ekonomisk situation för att förhindra skuldsättning. Bakgrunden 
till förslaget är omvärldsläget med kraftigt höjda matpriser, elkostnader 
och bränslekostnader. 

Susanne föreslår: 

- Att ett förslag om ett akut ekonomiskt stöd utarbetas och skyndsamt 
införs. 

- Att KS, socialnämnd och bildningsnämnd bereder och beslutar 
frågan om ekonomiskt sötd skyndsamt. 

Bildningsnämnden beslutar 

att ta ledamotsinitiativet till förvaltningen för beredning . 

Protokollsutdrag till 

~ ~ut/ 
Utdragsbestyrkanae 



NORA KOMMUN 

Bildningsnämnden 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2023-01-17 11 

Bn § 11 dnr: BIN2023-012 

Öppna sammanträden 

Bildningsnämnden har att ta ställning till om nämndens sammanträden 
ska vara öppna för allmänheten eller inte. 

Bildningsnämnden beslutar 

att nämndens sammanträden ska vara öppna. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Bildningsnämnden 2023-01-17 12 

Bn § 12 

Delegations beslut 

Det finns inte delegationsbeslut att redovisa vid detta tillfälle. 

Justera~ ign Protokollsutdrag till 

1.#tvJ 
Utdragsbestyrkande 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Bildningsnämnden 2023-01-17 13 

Bn § 13 

Delgivningar 

Det finns inte några delgivningar vid detta tillfälle. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

~ ~ 
Utdragsbestyrkande 



NORA KOMMUN 

Bildningsnämnden 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2023-01-17 

Bn § 14 dnr: KS2022-311 

Information om åtgärder efter Skolinspektionens tillsyn 

Muntlig information på sammanträdet om åtgärder efter 
Skolinspektionens tillsyn av Karlsängskolan och genomgång av 
styrkedja och systematiskt kvalitetsarbete inom förvaltningen. 

Sida 

14 

Vi har inte på förvaltningsnivå haft en elevenkät på många år även om 
det skett enkäter på de individuella skolorna. 

Bildningsnämnden beslutar 

att informationen förs till protokollet. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Bildningsnämnden 2023-01-17 15 

Bin§ 15 

Förvaltningschefens information 

Ärendet utgår från dagen sammanträde. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

9:- Jlut/ 
Utdragsbestyrkande 
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