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§ 14

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med följande tillägg och förändringar:
Extra ärende ”Revidering av delegationsordning” behandlas efter punkten 4.
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§ 15

Överlämnande – Camilla Byggnings
medborgarförslag om meckungdomsgård för biloch epaungdomar

Dnr Bs 2016-000083 912
Camilla Byggnings har lämnat in ett medborgarförslag och anför följande:
Hon vill att våra bil- och epaungdomar (killar som tjejer) får en plats att vara på någonstans i
Avesta där de kan träffas, spela musik och mecka med sina fordon. Det spelar ingen roll vart
de står i staden så stör de någon. Föräldrar får hjälpas åt att vara där med ungdomarna om de
behöver hjälp med sina fordon.
Hon vill att Avesta kommun hjälper till att hitta en plats till ungdomarna, ett ställe som inte är
mitt i stan och att ungdomarna får sköta stället och vara rädda om det.
Camilla Byggnings förslag
- Avesta kommun ordnar en meckungdomsgård för bil- och epaungdomar i Avesta.
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet utdelades medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutade 27 september 2016 att överlämna medborgarförslaget till
bildningsstyrelsen för beredning och beslut.
Resultatenhetschef kultur-fritid föredrar ärendet där fritidschefen skrivit yttrandet.
Avesta kommun driver idag ett antal ungdomsgårdar i kommunal regi dit ungdomar ska kunna
träffas och umgås på sin fritid. Ungdomsgårdarna är inte nischade till något specifikt intresse
utan syftet med verksamheten är att dessa mötesplatser skall vara välkomnande för alla
ungdomar i en viss ålder.
De drivs av i huvudsak utbildad fritidsledare som arbetar främjande och relationskapande för
att kunna skapa så goda förutsättningar som möjligt för ungdomarna att finna en stimulerande
sysselsättning på sin fritid.
Tyvärr finns inte någon möjlighet att införliva en garageyta i någon av de befintliga
ungdomsgårdarna som idag drivs av kommunen.
Skulle möjligheten ges framöver till att införliva ett garage i den kommunala
ungdomsgårdverksamheten, så ställer sig inte verksamheten främmande till att införliva även
de motorburna ungdomarnas intresse i ungdomsgårdsverksamheten.
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Avesta kommun upprätthåller idag inga lokaler som ungdomar själva förfogar över och anser
inte det som aktuellt.
Utifrån det föreslagställaren beskriver i sitt medborgarförslag, så råder fritidschefen dessa
ungdomar och deras föräldrar att titta på möjligheten att starta en förening. När ett specifik
gemensamt intresse ligger till grund för att samla en grupp människor så brukar det innebära
att man oftast bildar en ideell förening. Denna förening kan sedan, beroende på hur man
utformar sina stadgar, ansöka om att bli bidragsberättigad i kommunen.
Förvaltningens förslag
- Medborgarförslaget avslås
Beredning
- Enhetschef fritids tjänsteskrivelse, 13 februari 2017
Arbetsutskottets förslag
- Medborgarförslaget avslås.
___
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§ 16

Remiss – Anneli Karlssons (KL) motion om
mobilfri skola

Dnr Bs 2016-000101 913
Anneli Karlsson (KL) har lämnat in en motion och anför följande:
Användandet av mobiltelefoner ökar konstant, och det är mer regel än undantag att elever i
grundskolan regelbundet använder mobiltelefon. Användandet sjunker allt lägre ner i åldrarna.
En ny rapport från Skolverket visar att många elever störs av sin egen användning av SMS och
Sociala medier på lektionstid. Man filmar sig själv, sin kompis och sin lärare. Att man störs av
andra är ju också självklart.
Skolverket tycker att man ska skaffa en enhetlig strategi för detta. Ämnet har diskuterats vid
flertalet tillfällen och svaret brukar bli att det är varje enskild rektors ansvar att besluta i detta
och det ser därför olika ut på våra skolor i kommunen.
Motionären skulle dock vilja få ett gemensamt, generellt beslut och policydokument för alla
Avestas skolor (grundskolan) om att man ska lämna ifrån sig mobiltelefonerna på morgonen
och få tillbaka dem vid skolans slut, med undantag för tillfällen då mobilerna kan användas
som pedagogiska verktyg. Detta för att förbättra skolresultaten, få mer effektiv lektionstid och
att eleverna i större utsträckning lär sig att interagera med varandra.
En studie från London School of Economics and Political Science har undersökt vilken
påverkan mobilförbud I skolan har för elevernas produktivitet och testresultat. Forskarna har
tittat på vilka regler skolor i fyra brittiska städer har för mobilanvändning och jämfört detta
med uppgifter om hur elever presterar i skolan. Man har följt elevernas resultat från 11 till 16
års ålder.
Elevernas resultat förbättrades när skolorna införde mobilförbud. Störst var effekten för de
lågpresterande eleverna, visar studien.
Forskarna menar att studien visar att digitala verktyg, som mobiltelefoner, har negativ
påverkan på elevernas resultat genom att de distraherar eleverna. Men, säger forskarna, deras
resultat betyder inte att mobiltelefoner aldrig kan vara ett användbart verktyg för inlärning
men det kräver att de används på ett genomtänkt och strukturerat sätt.
Slutsatsen forskarna drar är att frågan om närvaron av mobiler i skolan är något som bara kan
lämnas därhän. Att förbjuda mobiler kan också vara ett enkelt sätt att utjämna skillnader inom
skolsystemet utan att det kostar något, menar de.
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Motionärens förslag
- Att kommunfullmäktige uppdrar till bildningsförvaltningen att utreda lämpliga former
för ett generellt mobilförbud i kommunernas grundskola, med undantag för tillfällen
då mobilerna kan användas som pedagogiska verktyg.
- Att förbudet ska testas under ett år och sedan utvärderas.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen till bildningsstyrelsen och
ungdomsrådet för yttrande. Bildningsstyrelsen har uppdragit åt bildningschefen att presentera
yttrandeförslag till bildningsstyrelsen.
Björn Hansson, bildningschef, föredrar ärendet.
Alla elever ska erbjudas en utbildning som präglas av trygghet och studiero. Ordningsregler
ska finnas för varje skolenhet och ordningsreglerna kan bland annat reglera förbud mot att
använda mobiltelefoner under lektionstid. Av 5 kap 5 § skollagen (2010:800) framgår det att
det är rektorn som beslutar om ordningsreglerna och att dessa ska utarbetas under medverkan
av eleverna.
Bildningsstyrelsen konstaterar att ordningsregler regleras i skollagen och att det är rektorns
ansvar och skyldighet att upprätta dessa tillsammans med eleverna. Ett generellt mobilförbud i
kommunens grundskola är därför inte förenligt med gällande lagstiftning, varken
kommunfullmäktige eller bildningsstyrelsen har följaktligen rådighet i frågan.
Bildningsstyrelsen anser därför att motionen bör avslås i sin helhet.
Förvaltningens förslag
- att kommunfullmäktige avslår motionen i sin helhet
Beredning
- Bildningschefens tjänsteskrivelse, 2 februari 2017
Förslag under sammanträdet
Mikael Westberg (S) och Isa-Susanne Kenving (V) yrkar att bildningsstyrelsen uppdrar till
resultatenhetschef grundskola och resultatenhetschef för gymnasiet att till bildningsstyrelsen
presentera vad som genomförs i skolan för att den digitala utrustningen inte ska störa
undervisningen.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer Mikael Westbergs (S) och Isa-Susanne Kenvings (V) förslag under
proposition och finner att arbetsutskottets förslag till bildningsstyrelsen är i enlighet med
detta.
Arbetsutskottets förslag
- att kommunfullmäktige avslår motionen i sin helhet
- Bildningsstyrelsen uppdrar till resultatenhetschef grundskola och resultatenhetschef för
gymnasiet att till bildningsstyrelsen presentera vad som genomförs i skolan för att den
digitala utrustningen inte ska störa undervisningen.
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§ 17

Utökat erbjudande till nyanlända ”Roligaste
sommarjobbet”

Dnr Bs 2017-000070 900
Bakgrund
Roligaste Sommarjobbet är ett komplement till det traditionella feriearbetet. Roligaste
Sommarjobbet är ett utbildningskoncept skapat av företaget Indivator AB. Ungdomar mellan
15-20 år ges här möjlighet att under 4 veckor starta och driva ett eget företag som
sommarjobb. Utbildnings-konceptet syftar primärt till att öka ungas entreprenöriella förmåga,
och sekundärt till att öka intresset för företagande bland unga.
Forskning visar att icke-kognitiva kunskaper såsom självförtroende, mod och
problemlösnings-förmåga – entreprenöriell förmåga – är av väsentlig vikt för en individs
chanser att lyckas på arbetsmarknaden. Vi vet också att tidig arbetslivserfarenhet ökar
möjligheten till nästa jobb!
Avesta kommun har inom ramen för feriearbeten, tecknat avtal under åren 2013 till 2016 med
företaget och under 2016 deltog 30 ungdomar i projektet. Platserna är populära och blev
fulltecknade 2016! Prioriterad målgrupp är de som är 18 eller kommer att fylla 18, skrivna i
kommunen och går på gymnasiet.
Förvaltningen föreslår nu att fler ungdomar ska erbjudas platser inom ”Roligaste
Sommarjobbet” i syfte att ge bl.a. ungdomar med otraditionell bakgrund möjlighet att utveckla
entreprenöriella förmågor som kan visa vägen till anställningsbarhet eller försörjning från egen
verksamhet. Indivator har genomfört liknande program i andra kommuner tidigare, bl.a. i
Uppsala! Att utöka investeringen i ”Roligaste Sommarjobbet” är att investera i såväl den egna
kommunens, som i Sveriges, framtid. Utvärderingar efter både sommaren 2013 och 2014,
visar att en klar majoritet av deltagande ungdomar anser att Roligaste sommarjobbet varit
lärorikt, utvecklande och stimulerande. Där ungdomarna haft möjlighet att prova på sin
förmåga att utveckla entreprenöriella egenskaper, mod, självförtroende,
problemlösningsförmåga, kreativitet, initiativtagande, samarbetsförmåga, drivkraft, mm.
Verksamheten kommer att finansieras med hjälp av medel som är avsatta för feriearbeten
samt möjligen ekonomiskt stöd från Södra Dalarnas Sparbank, dit projektansökan har
lämnats.
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Förvaltningens förslag
- Bildningsstyrelsen beslutar att deltagande i Roligaste sommarjobbet eller i liknande koncept, ska
inom ramen för kommunens feriejobb, årligen utökas till att erbjudas 40 ungdomar i åldern 15-20
år, folkbokförda i Avesta.
Beredning
- Resultatenhetschef arbetsmarknadsenhetens tjänsteskrivelse, 21 februari 2017
Arbetsutskottets förslag
- Bildningsstyrelsen beslutar att årligen erbjuda 40 ungdomar i åldern 15-20 år, folkbokförda i
Avesta, deltagande i Roligaste sommarjobbet eller liknande koncept, inom ramen för kommunens
feriejobb.
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§ 18

Ansökan om investeringsbudget för
ombyggnation av Älvnäs förskolas kök

Dnr Bs 2017-000066 640
Resultatenhetschef kost ansöker om investeringsbudget för ombyggnation av Älvnäs förskolas
kök. De åtgärder som planeras för är renovering av ytskiktet i köket samt utökning av
köksytan. Ett befintligt rum i anslutning till köket implementeras med köket.
Älvnäs förskolas kök är inte renoverat sedan 1980-talet i ytskikt. Det är slitet, tungarbetat,
trångt och svårt att hålla rent. Antalet barn och vuxna har utökats det senaste året, fler typer
av specialkoster tillagas. Förrådsytorna räcker inte till, vilket gjort att frukt och grönsaker
förvaras i ett utrymme som innehåller fläktaggregat till kylar och frysar. Påpekande finns från
Västmanland-Dalarna Miljö & Bygg om förvaring av livsmedel, det senaste daterat 2016-0919.
Arbetsutskottets förslag
- Bildningsstyrelsen godkänner ansökan om investeringsbudget för ombyggnation av Älvnäs
förskolas kök.
___
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§ 19

Revidering av delegationsordning

Dnr Bs 2016-000110 002
Björn Hansson, bildningschef, presenterar förslag till reviderad delegationsordning för
bildningsförvaltningen.
En stor och genomgripande revidering har genomförts där bl.a. relevanta lagändringar har
gåtts igenom för att säkerställa att delegationsordningen överensstämmer med gällande rätt.
Det är den reviderade versionen som skickats ut per mejl som avses, inte den som ligger i
handlingarna på www.avesta.se. Björn Hansson föreslår, utöver de ändringar som skickats ut,
följande förändringar i delegationsordningen:
- Under avsnitt 3 ”Huvudmän och ansvarsfördelning” punkten 5 ”Anställning av
personal som inte har legitimation” ska ”Beslutsnivå/delegat” ändras från ” Rektor för
grundskola, gymnasieskola eller vuxenutbildning” till ”Rektor”.
- I innehållsförteckningen ska punkten 15 ”Musikskolan” ändras till
”Arbetsmarknadsenheten, AME” och punkten 16 ”SIVA” ändras till
”Vuxenutbildning och integrationsenheten”.
Beredning
- Bildningsstyrelsens arbetsutskott 24 november 2016, § 85
- Förslag till reviderad delegationsordning, 20 februari 2017
Arbetsutskottets förslag
- Bildningsstyrelsen antar reviderad delegationsordning med de ändringar som föreslagits.
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