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Verksamhetsansvarig för medicinska avdelningen inom
elevhälsan

Verksamhetsansvarig är i sammanhanget likställt med funktionen
verksamhetschef i HSL (hälso- och sjukvårdslagen). Skälet till justering
av titulatur är att Nora kommun använder begreppet verksamhetschef
för chefer som ansvarar för kommunens förvaltningsområden och som
är direkt underställda kommunchefen.

Den verksamhetsansvarige för medicinska avdelningen inom elevhälsan
är underställd enhetschefen för elevhälsan. Funktionen omfattar inget
chefsskap och budgetansvaret är begränsat till den del som berör den
medicinska avdelningen inom elevhälsan.

Bildningschefen föreslår att Annsofie Larsson utses till
verksamhetsansvarig för medicinska avdelningen inom elevhä lsan.

Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att utse Annsofie Larsson till verksamhetsansvarig för medicinska
avdelningen inom elevhälsan.

Justerares sign Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande
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Justerares sign

Uldmgsbeslyrkande

Ansökan om utökat barnantal Solberga Förskolor AB

Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-01 , § 96, att bevilja Solberga
förskolor AB:s ansökan om att öppna en friförskola med totalt 45 platser.

Solberga förskolor AB inkom 2017-08-31 med en ansökan om att få
utöka antalet platser med 10 stycken till totalt 55 platser. Solberga
förskolor AB anför i sin ansökan att de är medvetna om att en utökning
av barnantalet innebär behov av nyanställning av personal. I både
tidigare och nuvarande ansökan framgår att förskolelokalen är så pass
stor, 734 kvadratmeter, att det väl uppfyller Socialstyrelsens allmänna
råd om 7,5 kvadratmeter per barn.

Under beredningen av ärendet har utredare och bildningschef sett över
tidigare ansökan och beslut i ärendet. Det finns inget som talar emot en
möjlig utökning av Solberga förskolor AB:s verksamhet på förskolan
Äventyret från 45 till 55 platser. Ansvarig utredare och bildningschefen
föreslår därför kommunstyrelsen att bevilja ansökan.

Barn- och ungsomsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta

att bevilja Solberga förskolor AB:s ansökan att utöka verksamheten vid
förskolan Äventyret till totalt 55 platser. Antalet avser det totala antalet
barn i verksamheten och inte antalet barn folkbokförda i Nora kommun.

Protokollsutdrag till
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Justerares sign
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Svar på revisorernas frågo r om det kommunala
aktivitetsansvaret, KAA

KPMG har på revisorernas uppdrag genomfört en granskning av
kommunen aktivitetsansvar för ungdomar upp till 20 år och vilka insatser
som erbjuds denna målgrupp.

Utifrån deras granskning rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen
följande:

• Säkerställer att organ isationen för aktivitetsansvaret får en egen
budget att förhålla sig till.

• Bör säkers tälla att det finns en välorganiserad modell för arbetet
med aktivitetsansvaret och att det tillsätts tillräck ligt med resurser
för att möta upp behoven.

• Bör säkerställa att alla delar i handlingsplanen följs upp.
• Bör säkerställa att det finns ett kartläggn ingsma terial att använda

vid det första mötet med ungdomen i syfte att dessa möten sker på
enhetligt sätt.

• Samverkan med socialtjänsten bör utvecklas då det finns stora
vinster att arbeta tillsammans kring dessa ungdomar.

Revisorerna vill senast den 31 oktober ha kommunstyrelsens svar på
vilka åtgärder de har för avsikt att vidta med anledning av dessa
synpun kter samt vad som i övrigt framkommer i revisionsrapporten.

Bildningschefen har skrivit ett förs lag till svar.

Under utskottets behandling av ärendet yrkan ordföranden bifall till
bidlningschefens förslag till svar med undantag för punkt ett och två.
Ordförande föreslår att dessa punkter får följande lydelser.

Punkt 1
Fr o m 2018 kommer det finnas en egen budget för aktivitetsansvaret att
förhå lla sig till. Egen budget är möjlig redan i dag men är inte gjord så för
2017.

Punkt 2
Verksamheten instämmer i rekommendationen och kommer bemöta
revisorernas synpunkt. En projektutredning av KAA har arbetats fram
under våren 2017 som belyse r behoven. Översyn av personalstyrka och
eventuella nya rutiner kommer att ses över.

Utskottet beslutar i enlighet med ordförandes förslag.

Protokollsutdrag till
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Justeraressign

Utdragsbestyrkande

Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa svaret på revisorernas synpunkter och överlämna det till
revisorerna.

Protokollsutdrag till
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Bildningschefen informerar om bakgrunden till Nora För, Nora kommuns
förebyggande arbete för att minska beteendeproblem i gruppe n
ungdomar och unga vuxna.

Nora För är en samverkan där Karlsängskolan, Hjernet, Nora
fritidsgårdar, integrationsenheten , IFO, KAA och polisen ingår.

Styrgrupp för NoraFör är individnämnden .

Ordförande tackar för informationen.

Justerares sign Protokollsutdrag till

Uldragsbeslyrkande



NORA KOMMUN

Barn- och ungdomsutskottet

Bu § 31

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdaturn

2017-10-10

dnr ks2017-634

Sida

40

Information revidering av samverkansavtal inom gymnasie
och gymnasieskolan i Örebro län - GySam

Bildningschefen informerar om att det pågått ett arbete med att revidera
samverkansavtalet mellan kommunerna i länet och regionen om
gymnasie- och gymnasiesärskolan - GySam. Beslut om revidering av
avtalet ska fattas av kommunstyrelsen.

Ordförande tackar för informationen.

Justerares sign Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande
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Information om huvudmannens svar till Skolinspektionen
med anledning av deras tillsyn av Nora kommun

Skolinspektionen genomförde under vintern en tillsyn av Nora kommuns
förskolor och skoior. Efter lillsynen har Skolinspektionen gett Nora ett
föreläggande med anledning av att rektor för gymnasiet och
vuxenlärandeenheten saknar pedagogisk utbildning , ett krav enligt
skollagen.

Bildningschefen informerade utskottet vilka åtgärder som kommer vidtas
för att tillmötesgå Skolinspektionen .

Ordförande tackar för informationen .

Justerares sign Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande
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Utdiagsbestyrkande

Resultatuppföljning skola

Rektorerna för grundskolorna i Nora kommun presenterar statistiken
över meritvärdena för eleverna i åk 6-9 samt andelen godkända elever i
de nationella proven i åk 3, 6 och 9.

Meritvärdena har överlag förbättrats i åk 6 men försämrats något i åk 9.
Dock har andelen som gått ut grundskolan med gymnasiebehörighet
ökat och ligger för 2017 på 92 procent.

Ordförande tackar för informationen.

Protokollsutdrag till
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Rapport verksamhetsbesök kontaktpolitiker

Inget besök att rapportera.

Anneli Ström önskar byta kontaktskola från Lärkeskolan till
Karlsängskolan.

Barn - och ungdomsutskottet beslutar

att Anneli Ström ersätter Jennika Landin som kontaktpo litiker för
Karlsängskolan.

Justerares sign Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande



NGRA
KOMMUN

Närvaro -ochomröstningslista
BARN- OCH UNGDOMSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE 2017-10-10

Närvarande Närvarande Omröstningar

beslutande Ej

beslutande

Ledamöter § §

Ja Nej Avs. Ja Nej Avs.

S Ulla Bergström x

S Annel i Ström x

S Jennika Landin

V Camilla Andersson

Larsson

C Susanne Forsberg

M Bengt Svensson x

SO Ove Göthl in

Ersättare

S Eleonor Karlsson jl;

S Anita Rundavist X

V Carolina Pettersson

KO John Sundeli

Närvarorätt

Helena Vilhelmsson (C)

Anta l: 4


