NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Utbildnings- och kulturnämnden

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö

Tid:

Måndag 18 april 2011 kl. 08:30

1.

Val av justerare

2.

Godkännande av dagordning

3.

Information från förvaltningschef

4.

Ekonomirapport 2011-03. BILAGA

5.

Remiss från Utbildningsdepartementet: Se, tolka
och agera – allas rätt till en likvärdig utbildning
(UK § 27/2011). BILAGA

6.

Erbjudande om värdskap 2011 för ”Tomma Rum”
(konstnärsdrivet projekt) (UK § 16/2011)

7.

Svar till Skolinspektionen efter inspektion på skolor
i kommunen. BILAGA. Ytterligare handlingar
kommer vid nämndens möte 18/4.

8.

Föreningsbidrag. BILAGA

9.

Etableringsinsatser för vissa nyanlända invandare
(UK § 17/2011). BILAGA

10.

Utskick av nämndens handlingar

11.

Rapporter/information

12.

Delegeringsbeslut

13.

Delgivningar

14.

Kurser/konferenser

15.

Information och övriga ärenden

86/2011

45/2011

46/2011

Har du frågor kring handlingarna meddela Ulla Britt Hånell
tfn: 0652 – 36 233 eller e-post: ulla-britt.hanell@nordanstig.se
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Boerje Bohlin (S)
Ordförande
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ÄRENDE 1
Val av justerare
Förslag: Maria Karström (KD)

ÄRENDE 2
Godkännande av dagordning
Utbildnings- och kulturnämnden godkänner dagordningen med
eventuella förändringar och anmälan om extra ärenden.

ÄRENDE 3
Information från förvaltningschef
Tf förvaltningschef Karin Bohlin informerar.
1. Ny förvaltningschef: Tommy Staaf.
2.

ÄRENDE 4

86/2011

Ekonomirapport 2011-03 + investeringsredovisning
Ekonom Yvonne Nilsson redogör över det ekonomiska utfallet per
2011-03:
Sammandrag av program 22 – 26 samt 30
Summa program UK nettokostnad (tkr):
Bokfört mars 2010:

28 967

Bokfört mars 2011:

28 780

Budget 2011:
Avvikelse mot budget:

123 743
- 766

Information gällande UK-nämndens politiska verksamhet per 2011-03:
Redovisat
Budget 2011:

89,8 (förbrukat 28%, riktpunkt 25%)
392
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ÄRENDE 5
Remiss från Utbildningsdepartementet: Se, tolka och agera – allas
rätt till en likvärdig utbildning
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens möte 2011-03-14 § 27.
Nämnden erbjuds/inbjuds att lämna synpunkter på betänkandet av
utredningen om utsatta barn i skolan ”Se, tolka och agera – allas rätt till
en likvärdig utbildning (SOU 2010:95).
Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast
den 16 maj 2011.
Föreligger tjänsteutlåtande från tf förvaltningschef Eva Fors daterat
2011-04-11 med förslag till remissyttrande.

ÄRENDE 6

45/2011

Erbjudande om värdskap 2011 för ”Tomma Rum” (konstnärsdrivet
projekt)
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens möte 2011-02-14 § 16 med
beslut att uppdra till förvaltningen att undersöka möjligheter och
förutsättningar för ett eventuellt kommunalt värdskap för projektet
Tomma Rum.
Förslag till beslut från förvaltningen:
Avslå framställan om kommunalt värdskap.

ÄRENDE 7
Svar till Skolinspektionen efter inspektion på skolor i kommunen
Föreligger förslag till handlingsplan från förvaltningen.
Förslag till beslut från förvaltningen:
Anta förslaget till handlingsplan som nämndens svar till
Skolinspektionen.
Ytterligare handlingar kommer vid nämndens möte 18/4.
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ÄRENDE 8
Föreningsbidrag
Föreligger förslag till fördelning av hyresbidrag 2010, drift- och
underhållsbidrag 2010, anläggningsbidrag 2011 samt lokalt
aktivitetsstöd för hösten 2010 från handläggare Birgitta Norlin daterat
2011-04-04.
1. Hyresbidrag föreslås utbetalas med totalt 93 395 kronor.
2. Drift- och underhållsbidrag föreslås utbetalas med totalt 58 818
kronor.
Lokalbidrag föreslås utbetalas med totalt 152 213 kronor
(i budget 2011 finns 176 000 kr).
3. Anläggningsbidrag föreslås utbetalas med totalt 419 050 kronor
(i budget 2011 444 000 kr)
4. Lokalt aktivitetsstöd för hösten 2010 föreslås utbetalas med 120
kr/sammankomst = totalt 394 680 kronor (i budget 419 500 kr)

ÄRENDE 9

46/2011

Etableringsinsatser för vissa nyanlända invandare
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens möte 2011-02-14 § 17 med
beslut att återremittera ärendet.
Den 1 december 2010 trädde lagen om etableringsinsatser för vissa
nyanlända i kraft.
Med förändrad och förtydligad ansvarsfördelning mellan myndigheter
och kommuner, ökat egenansvar och valfrihet för individen och en ny
aktör – etableringslotsen – ska nyanlända ges bättre förutsättningar att
så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin
egen försörjning.
Lagen ger Arbetsförmedlingen det samordnande ansvaret för
etableringsinsatserna.
Beslut om fördelning mellan olika kommunala verksamheter fordras.
Utbildnings- och kulturnämnden föreslås besluta (enligt tidigare
tjänsteutlåtande från verksamhetscheferna Ronny Spångberg och Eva
Fors daterat 2010-12-20)
Att särskilda introduktionsinsatser för skola m.m. avropas ur en pott
som verksamhetschefer för skola samt invandrarenheten förfogar över
samt att föreslå kommunstyrelsen
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Att fördela schablonersättningen för de som omfattas av lag (2010:197)
om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare enligt alternativ
2 i bilaga 2.

ÄRENDE 10
Utskick av nämndens handlingar
Nämnden har tidigare (UK § 52/2009) beslutat att handlingar till
nämnden skall sändas till ledamöter och andra mottagare i lämplig
digital form.
Önskemål har nu framkommit om pappersexpediering av kallelser och
protokoll.

ÄRENDE 11
Rapporter/information
1. Rundtur i kommunen för studiebesök i verksamheterna =
fredagen den 13 maj. Inbjudan till både ledamöter och ersättare
i UK-nämnden.
2. Uppföljning av nämndsbeslut 1/1 – 31/3 2011.
(info: Ulla Britt Hånell)
3. Information från presidieträff i Hassela 28-29 mars.
(info: ordförande Boerje Bohlin (S).
4. Information gällande familjecentral. (Info: Eva Fors)
5. Missiv från Skolverket 2011-03-15: Stödmaterial om unga med
skyddade personuppgifter.
6. Kommunals rapport ”Alla andra hämtar tidigt” en undersökning
av öppettider och tider för lämning och hämtning på förskolor.
7. Förslag till ändring i skolstruktur från höstterminen 2011
(förslag från privatpersonen Jan-Ola Hall) dnr: 75/2011
8. Internbudget 2011 delas ut.
9. Info: Ungdomssamordnare Kikki Källström-Gernes
kl. 09:00-09:30
10. Info: BRÅ-Folkhälsosamordnare Christin Hübenette
kl. 10:00-10:30
11. Ny skolskjutsentreprenör i Nordanstig från hösten 2011 =
Sambus AB, Bollnäs.
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ÄRENDE 12
Delegeringsbeslut

ÄRENDE 13
Delgivningar
1. Bygglov för ändrad användning av vårdlokal och kontor till
undervisningslokal, Högen 8:11 (Bållebo). Delegeringsbeslut av
byggnadsinspektör Per Bladh 2011-03-28.
2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2011-03-10 § 72:
Uppföljning och anpassning i budget 2011
= UK-nämnden 250 tkr.
Åtgärdernas konsekvenser ska presenteras på
kommunstyrelsens möte 7 april avseende Måluppfyllelse,
Kvalitet och Arbetsmiljö.
3. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2011-03-10 § 89: Beslut
att uppdra till UK-nämnden att på kommunstyrelsens möte 7
april redovisa hur inköp av datorer till skolelever har genomförts
utifrån ansvar, finansiering och kravspecifikation vid
upphandlingen.

ÄRENDE 14
Kurser/konferenser

ÄRENDE 15
Information och övriga ärenden
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kommer även ledamöternas eventuella extra
ärenden att tas upp.

