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Förslag till förändring av avgiftssystem inom barnomsorgen

Förvaltningen har tagit fram förslag på förändringar av avgiftssystemet
för barnomsorgen i kommunen.

Förslaget i korthet:

Den reducerade avgiften för barn som är 1-3 år, med vårdnadshavare
som är arbetssökande eller föräldraled iga, tas bort då
barnornsorgsavgiften baseras på hushållets samman lagda inkomst och
därmed redan kompenserar för intäktsbortfall i samband med sänkt
inkomst vid arbetslöshet eller föräldraledighet.

Det införs en ny avgiftskategori för barn som är 3-5 år med vistelsetid
upp til l och med 15 timmar per vecka som har behov av vistelsetid på
försko lan som även omfattar skollov .

Systemet med dagtaxa, som innebär att arbetssökande
vårdnadshavare med barn som är 3-5 år, mot avgift kan utöka tiden i
den avgiftsfria förskolan avskaffas . Temporära behov som uppstår i
samband med tillfälliga inhopp möts under kortare tid, upp till två
veckor, i samarbete och dialog med förskoleavdelningen. Om behoven
räknas som permanenta, det vill säga överstiger två veckor, behöver
vårdnadshavaren byta kategori.

Den nya avgiftsmodellen föreslås träda i kraft 1 augusti 2017.

Barn - och ungd omsutskottet föreslår kommunstyrelsen
besluta

att anta förslaget om förändring av avgiftssystem inom barnomsorgen.

Protokollsutdrag till
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Svar på motion 14/2013 om att införa ett tak för antalet barn i
förskoleklass

Helena Vilhelmsson och Eva Stenkvist (båda e) överlämnade motionen
på kommunfullmäktige den 9 oktober 2013, § 95.

Motionärerna föreslog att barn- och utbildningsnämnden skriver i sina
mål och styrmått att förskoleklasserna ska omfatta högst 12 barn och
att förutsättningarna ges till en fysiskt avgränsad miljö.

Kommunstyrelsen beslutade den 20 november 2013, § 177, att
överlämna motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning.
Bildningschefen har 24 mars 2017 överlämnat ett förslag till svar på
motionen .

Det finns inget eller mycket svagt stöd i tillgänglig forskning för att sätta
ett så lågt maxtak som 12 barn per förskoleklass. Det är av den
anledningen osäkert att åtgärden på ett avgörande sätt skulle bidra till
ökad trygghet och förbättrade skolresultat.

Ett bindande riktvärde för gruppers storlek kan också innebära att
betydande alternativkostnader riskerar att uppstå och vid ett ökande
skolbehov inom kommunen skulle det kunna skapa inflexibilitet och
därmed bidra till brist på såväl lokaler som behöriga pedagoger.

Att begränsa barns möjligheter att social interagera över gruppgränser
på raster ses som svårt att genomföra i praktiken .

Bildningschefen anser mot bakgrund av det att motionen bör avslås.

Under barn- och ungdomsutskottets behandling av ärendet yrkar
ordföranden avslag till motionen .

Susanne Forsberg (C) yrkar bifall till motionen.

Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet mot avslagsyrkande
och finner att barn- och ungdsomutskottet beslutar enligt
avslagsyrkandet.

Barn- och ungdomsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen .

Protokollsutdrag till
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Förslag till patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans
medicinska enhet 2016

Patientsäkerhets lagen ger vårdgivaren ett tydligt ansvar för att bedriva
ett systematiskt patientsä kerhetsarbete och arbeta förbyggande för att
förhindra vårdskador.

Vårdgivaren ska senast 1 mars varje år upprätta en
patientsäkerhetsberättelse och av den ska det framgå
- hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående läsår
- vilka åtgärder som har vidtagi ts för att öka patientsä kerheten
- vilka resultat som uppnåtts

Patientsäkerhetsberättelsen ska vara tillgänglig för den som önskar ta
del av den. Lagen om patientsäkerhet innebär ökade krav på
vårdgivaren, kommunstyrelsen, att bedriva ett systematiskt
patientsäkerhetsarbete i syfte att minimera och förebygga vårdskador
inom verksamheten.

Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen
besluta

att fastställa patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans medicinska
enhet för 2016.

Protokollsutdrag till
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Förslag om studiegång och utbildningskostnad för
asylsökande ungdomar över 18 år som vill påbörja
gymnasieskola eller byta program inom gymnasieskolan

Skolverket meddelade under hösten 2016 att en asylsökande elev som
påbörjat gymnasieutbildning, till exempel på ett introduktionsprogram,
och vill börja på ett nytt program , exempelvis ett nationellt program eller
ett annat introduktionsprogram, måste göra det innan de fyllt 18 år för
att ha rätt till utbildning . Hemkommunen kan ändå erbjuda utbildning till
de som är över 18 år men den asylsökande har inget rättighet till det.

Gymnasieantagningen i Örebro län har meddelat (2017-02-02) att de
med anledning av Skolverkets nya tolkning kring asylsökandes rätt till
skolgång ändrar sina rutiner för yttrande/beslut från hemkommunen. De
har också bett kommunerna i länet att om möjligt samordna sig för att
hitta ett gemensamt förhållningssätt i frågan . Skolledarna i Örebro län
har tagit upp frågan och beslut kommer att tas inom kort i de flesta
kommuner att godkänna kostnaden även för ungdomar som är
asylsökande över 18 år tom vårterminen det år den unge fyller 20 år
(då upphör rätten för alla att påbörja ett nationellt program ).

I Nora kommun skulle ett sådant beslut omfatta cirka 1-5 elever per år.
Skulle inte alla kommuner besluta om en liknande rutin finns en liten
risk att studiemotiverade asylsökande ungdomar skulle söka sig till de
kommuner som har beslutat att införa den möjligheten men i dagsläget
har de flesta kommunerna i länet redan uttalat att de ställer sig positiva
till att alla unga över 18 år behandlas lika oavsett om de är asylsökande
eller ej.

Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen
besluta

att asylsökande unga över 18 år ska behandlas likadant som
folkbokförda unga i samma ålder vid beslut om studiegång och
godkännande av utbildningskostnad.

Protokollsutdrag till
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Information från bildningschefen

• Skolinspektionens inspektion av Nora kommun
Bildningschefen meddelade att förskolan, fritidshemmen och
grundskolan blivit godkända i Skolinspektionens granskning av
Nora kommun. Hela granskningen är inte klar och slutredovisad
av Skolinspektionen.

• Mittermi nsbedömning vårterminen 2017
Bildningschefen presenterade mitterminsbedömningen för
vårte rminen 2017.

Barn- och ungdomsutskottet beslutar

att tacka för informationen samt att lägga den till handlingarna.

Protokollsutdrag till
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Information om skolan utifrån årsberättelsen för 2016

Sedan 1 januari 2017 ingår Lärkeskolan , Gyttorps skola, As skola och
Järnboås skola i skolområde 1 med Peter Nilsson som rektor och
Jimmy Jansson som biträdande rektor. Rektor Peter Nilsson
informerade verksamheten på skolorna . En stor utmaning är de elever
som inte kommer till skolan, hemmasittarna.

Monica Aspemyr, rektor på Karlsängskolan, informerade om
verksamheten på skolan. Skolan arbetar med några fokusområden,
bland annat med digitalisering och inkludering och individualisering.
Rektor berättade också om arbetet för att förbättra närvaron och hur
skolan arbetar med att få tillbaka hemmasittarna till skolan .

Ordföranden tackar för informationen.

Justera res sign Protokollsutdrag till
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Rapport verksamhetsbesök kontaktpolitiker

Inget att rapportera.

Ordföranden informerade utskottet om att Anita Rundqvist , som är ny
ersättare i utskottet, blir kontaktpolitiker till Anders Forsberg,
tillsammans med Ove Göthlin.

Protokollsutdrag till
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