SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

NORA KOMMUN
Barn- och ungdomsutskottet

Sammanträdesdatum

Sida

2022-10-18

38

Plats och tid

Nostrarummet, Tingshuset, 2022-10-18, kl. 08 .30-11 .20

Beslutande

Solveig Oscarsson (S)
Margareta Eriksson (S)
Hans Knutsson (S)
Bengt Svensson (M)
Birgitta Borg (L)
Jan Rylander (NP)
Maria Blomqvist (LPo)

Övriga deltagande

Pia-Maria Johansson (LpO)
Conny Alfredsson (SO)
Christian Kokvik, skolchef
Lovisa Lundqvist, nämndsekreterare
Christina Landoff, kommundirektör
Zerit Beriaki , controller, § 30
Lena Bos kär Lööf, strateg

Hans Knutsson (S)
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Information, utredning av struktur för förskola och skola
Utskottet har tidigare bestämt att göra detta ärende till en återkommande punkt i
dagordningen på barn- och ungdomsutskottets sammanträden , tills vidare .
Kommundirektör och skolchef fick 2021-11-24 i uppdrag att utifrån antaget utredningsdirektiv utreda struktur för förskola och skola i Nora. Kommundirektör och
skolchef fick 2021-11-24 i uppdrag att utifrån antaget utredningsdirektiv utreda
struktur för förskola och skola i Nora. Uppdraget omfattar en mängd punkter i
direktivet, varav flera även ingår i den lokalförsörjningsplan som ska tas fram av
kommunchef och Nora kommuns fastighetsförvaltare, och även detaljplaneringen
som SBB ansvarar för. Dessa frågor bör därför behandlas i huvudsak där och hos
dessa och med skolchef och område bildning som delaktiga och behjälpliga utifrån
behoven inom barnomsorgen och skolan. Det finns också flera frågeställningar
rörande behovet för förskola och skola som måste utredas vidare under hösten för
att få ett tillräckligt gott underlag för beslut.
Utredningen är beroende av bland annat lokalförsörjningsplansutredningen, vilket
påverkar hur mycket ny information som kan ges vid varje sammanträde. De olika
delarna som är beroende av varandra behöver utvecklas i en slags symbios för att
ingen del ska falla mellan stolarna eller en plan ska behöva omarbetas på grund av
att det inte synkroniserats rätt.
Även delar av arbetet, som exempelvis riktade tillsynsärenden och annat arbete
inom bildningsområdet, har påverkat vilka resurser som går att lägga på utredningen
av strukturen för förskola och skola. Arbetet är därför inte helt i fas men det går
framåt.
Läget på marknaden idag gör det svårt att prognosticera. Det kan även behöva
köpas in prognoser från SCB för att se vilken åldersspridning det finns i de områden
som ska utvecklas, för att veta hur områdena ska utvecklas på bästa sätt.
Senaste beslut av kommunstyrelsen angående skolutredning är att utredningen ska
redovisas på kommunstyrelsens sammanträde den 23 november.
Mer information om utredningen kommer längre fram, nästa utskottssammanträde
kommer innefatta en delrapport.

Barn och ungdomsutskottet tackar för informationen.
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Ekonomirapport
Zerit Beriaki, controller, informerar om ärendet.
Zerit informerar om tjänsten Kolada och vilka verktyg som finns att använda på
hemsidan, exempelvis Jämföraren. lnformationsbilder med bland annat ekonominyckeltal och jämförelser mellan kommuner skickas ut till utskottet efter sammanträdet.

Barn- och ungdomsutskottet tackar för informationen.
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Information, Stratsys
Lena Boskär Lööf, strateg , informerar om och visar hur verksamhetsledningssystemet Stratsys fungerar.

Barn - och ungdomsutskottet tackar för informationen.
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Information, inspektioner av skolverksamheter
Christian Kokvik, skolchef, informerar om ärendet.
Kommunen har haft ett omfattande ärende från Skolinspektionen med där ca 744
frågor skulle besvaras. Ärendet har tagit mycket tid och kraft och tyngt övrig
verksamhet inom bildning . I ärendet har en begäran om komplettering skickats från
Skolinspektionen till kommunen och den jobbar bildning med i dagsläget. Utöver
detta finns ett pågående ärende om riktad tillsyn som hanteras fortlöpande.

Barn- och ungdoms utskottet tackar för informationen.
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Information från skolchefen
Planering av ny organisation, elevhälsa m.m.
Arbete pågår med hur den nya tjänstemannaorganisationen kommer att se ut och
hur det kommer påverka bildningsområdet. Bland annat kommer ledningsorganisationen inom bildning behöva stärkas. En verksamhetschefstjänst och en
tjänst på enhetschefsnivå skulle behövas. Jämförelsevis med Lindesbergs kommun
så har de dubbla elevantalet mot Nora kommun, och de har fyra verksamhetschefer
plus en skolchef medan Nora kommun endast har en skolchef. Det behöver tas fram
ett förslag på hur verksamhetsledningen kan stärkas och utformas. En centralt
organiserad elevhälsa är tanken, inte en i sig central elevhälsa. Detta tillsammans
med hur det administrativa stödet kan öka är vad verksamheten ser över just nu. Till
att börja med behöver förstärkningar inom ledningsorganisationen i förvaltningen
göras, för att resten av verksamheten sedan ska kunna förstärkas.
Förstelärare
Kommunen har en bra förstelärargrupp och nu har det tydliggjorts bland annat att
förstelärarna har en egen uppdragshandling och olika specifika inriktningar för vad
förstelärarna jobbar med. Den 15 mars 2023 ska det hållas en heldag med
kompetensutveckling inom grundskolan, med bland annat olika workshops och
föreläsare. Tanken är att den nya socialnämnden ska kunna vara med på denna
dag.
Öppen förskola
Kommunen öppnar de gamla lokalerna temporärt under våren (fr.o.m. januari),
torsdag- och fredagsförmiddagar, till dess att de nya lokalerna står klara . Förbehåll
finns dock att det kan komma att ändras om läget med pandemin eller annat inträffar
som gör att lokalerna behöver inrymma annan verksamhet.
Regionala samverkansrådet
Christian har deltagit vid samverkansråd med universitetet för att bland annat se
över hur lärarutbildningens upplägg. Där diskuterades bland annat att VFUperioderna framöver kommer att senareläggas i utbildningen. Dialog fördes även
kring hur arbetet med studenterna efter de varit på VFU kan förbättras.
Skolskjutssamordning
Christian har varit i kontakt och haft möte med länstrafiken Örebro. De har haft ett
pilotprojekt med Lindesbergs kommun om att ta över skolskjutssamordning. Nora
kommun inväntar just nu offert från länstrafiken, därefter kommer det tas upp politiskt för beslut.
Multisportarena
Vid Karlsängskolan ska det till våren installeras en multisportarena.
Barn- och ungdomsutskottet tackar för informationen.
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