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Justeraressign

Uldragsbestyrkande

Svar på motion 10/2012 om medborgarförslagstävling för
elever i årskurs 4·9

Gabrielle Peteri , Ulf Wilde r och Birgitta Borg (samtliga Folkpartiet)
överlämnade motionen på kommu nfullmäkt ige 2012-09-26, § 138.

I motionen föreslås att kommun en utlyser en medborgarförslagslävl ing
och informerar SO-lärare samt elevråd i kommunens 4-9 skolor om
möjligheten att delta och i så fall engagera eleverna på det sätt som de
finner lämpl igt samt att vinnaren, som utses av en rektorsrepresentant
tillsammans med kommunchefen, får praktisera med ett kommunalråd
under en dag.

Kommunstyrelsen beslutade 2012-10-24, ks § 156, att överlämna
motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning. Barn- och
utbildningsnämnden beslutade 2012-11-28, bun § 106, att uppdra till
förvaltningschefen att utarbeta ett förslag till svar på motionen.

Motionen lades fram för fem år sedan och under den tid som förflut it
sedan dess har kommunen efter beslut i kommun styrelsen 2015-05-27
inrättat ett inflytandeforum för barn och ungdomar i Nora kommun, vars
syfte är att öka barn och ungdomars möj lighet till inflytande som
medborgare och där barn och unga i Nora kommuns skolor förbereder
och lämnar in frågor som bereds skriftligen eller muntligen av
kommunledningen inför möte en gång per år.

I och med införandet av inflytandeforum uppfylls motionärernas önskan
om att väcka och öka det politiska intresset bland ungdomar. Utredaren
föreslår därför att motionen ska avslås.

Barn- och ungdomsutskottets förs lag till komm unstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Protokollsutdrag til l
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Svar på motion 1/2017 om gemensamma studiedagar och
fortbildning för kommunens och fristående förskol or och
sko lor i Nora

Helena Vilhelmsson (G) , Birgitta Borg (L), John Sunde lI (KO) och Ewa
Turesson (M) överlämnade motionen på kommunfullmäktige den 15
mars 2017, kf § 2.

Motionä rerna föreslog att kommunstyrelsen får i uppdrag att erbjuda
gemensamma studiedagar och eventuella fortbildningar för
kommun ens förskolor och skolor och i dags läget Borns Friskola och
Solberga AB.

Ledningsutskottet beslutade 2017-04-05, lu § 34, att överlämna
motionen till kommunchefen för beredning.

Kommunförvaltningen har inget att invända mot förslaget utan tycker att
det ligger i linje med det förhållningssätt såväl förvaltningen som
verksamheten idag strävar efter att tillämpa. Det sker redan
gemensamma kompetensu tvecklingsinsatser i KNÖL-regionen där
fristående huvudmän bjuds in att delta . Rektor för Borns Friskola bjuds
in till rektorsträffar och det sker rutinmässigt avstämni ngsträffar mellan
bildningschef och rektor på Born. Förvaltningen strävar efter att en
liknande ordning ska råda i förhållande till den fristående aktören inom
förskolan.

Utifrån att de fristående aktörerna redan idag bjuds in att delta, främst
på skolområdet och att det från förvaltningens sida finns en strävan att
uppnå en likartad ordning på förskoleområdet föreslår förvaltningen att
motionen ska anses besvarad.

Under barn- och ungdomsutskottets behandling av ärendet yrkar
ordföranden att motionen ska anses besvarad.

Susanne Forsberg (G) och Bengt Svensson (M) yrkar bifall till
motion en.

Ordföranden ställer proposition på besvarsyrkandet mot bifallsyrkandet
och finner att barn- och ungdomsutskottet beslutar enligt
besvarsyrkandet.

Justerares sign Protokollsutdrag till

/## !/S
Uldragsbestyrkande



NORA KOMM UN

Barn- och ungdomsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanlrädesdalum

2017-08-29

Sida

30

Justerares sign

Utdragsbeslyrkande

Barn- och ungdomsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen fö resl år kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad.

Protokollsutdrag till
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utdragsbestyrkande

Information från vuxenlärandeenheten

Vuxenlärandeenheten består sedan 2015 av komvux, yrkesvux, särvux,
gymnasium samt SFI och har totalt ungefär 400 utbildnin gsplatser.
Verksamheten bedrivs på Hjernet. Rektor Claes Dyst berättade om
verksamhetens olika delar och om det utvecklingsarbete med
digitalisera t lärande som pågår.

Ordföranden tackar för informati onen.

Protokollsutdrag till
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Uldragsbestyrkande

Information från bildningschefen

• Skolverkets lägesbedömning för 2017
Bildningschefen presenterade en samman fattning av
Skolverkets lägesbedömning för 2017. Lägesbedömningar görs
varje år.

• På gång under hösten
Bildningschefen informerade utskottet om vad som är på gång
inom bildningsområdet i kommunen. Just nu pågår
rekryteringen av karriärtjänster för lärare i kommunen. Under
hösten kommer även Skolinspektionen att komma med en
återkoppling från deras granskning av Nora kommun tidigare i
år.

• Presentation styrkort
Skolan och förskolan arbetar sedan 2015 med styrkort som
hjälp för att styra verksamheten. Bildningschefen visade en kort
samma nställning av styrkorten och berättade kort om några av
indikatorerna i styrkorten.

Ordföranden tackar för informationen.

Protokollsutdrag till
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Uldragsbestyrkande

Rapport verksamhetsbesök kontaktpolitiker

Ulla Bergström rapporterade att hon besökt fritidsgården under
sommaren. Verksamheten har haft öppet tre dagar i vecka n och varit
välbesökt med mellan 40-50 ungdomar varje kväll.

Ordföranden tackar för informationen.

Protokollsutdrag till
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Närvarande Närvarande Omröstningar

beslutande Ej
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Ledamöter § §

Ja Nej Avs. Ja Nej Avs.

S Ulla Berqströrn x

S Anneli Ström x

S Jennika Landin

V Camilla Andersson
§ 23-26

Larsson

C Susanne Forsbero x

M Bengt Svensson x

SD Ove Göthlin x

Ersätt are

S Eleonor Karlsson x

S Anita Rundavist I> 22 1>23-26

V Caralina Pettersson

KO John SundelI x

Närvarorätt

Helena Vilhelmsson (C) x

Antal: 7 3


