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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) eller Pernilla Kardell (C)

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. Kulturinventering via Kulturbanken avslutas 30 juni 2011, enligt
avtal.
2. Budget 2012 och nämndsmål 2012.
3.

ÄRENDE 4

184/2011

Kultur- och fritidsvaneundersökning 2011
Kommunen har genomfört en kultur- och fritidsvaneundersökning till
500 slumpvis utvalda invånare i åldrarna 13-74 år.
Frågorna i enkäten handlade om utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter
i kommunen och vad de själva gör eller skulle vilja göra på fritiden.
203 personer har svarat på enkäten vilket gör en svarsfrekvens av 40,6
%. Detta är inte tillräckligt underlag som svarsfrekvens för denna typ av
enkät och kommunen väljer att göra en sammanställning utifrån hur
respondenterna (de som svarat) svarat på frågorna.
Senaste kultur- och fritidsvaneundersökningen genomfördes 2002.
Sammanfattning av resultatet:
Det går inte att få fram ett säkerställt statistiskt material när
svarsfrekvensen är 40,6 %.
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24 % av de som svarat instämmer helt, instämmer till stor del att
aktiviteterna inom fritidsutbudet är bra. I resultatet från 2002 är 26 %
nöjda med de fritidsaktiviteter som finns.
32 % av de som svarat instämmer helt, instämmer till stor del att
kulturaktiviteterna i kommunen är bra. I resultatet från 2002 är 36%
nöjda och med kulturutbudet.
Så många som 58 % tycker att det är viktigt att kultur- och fritidsutbudet
är bra vid valet av bostadsort.
Kultur- och fritidsvaneenkäten är ett underlag för kommunens
verksamhetsplanering. Genom att analysera svaren syns det tydligt var
kommunen kan förbättra insatser, både inom kulturverksamheten och
fritidsverksamheten.
Många tänkvärda förslag har kommit in där respondenterna har lämnat
egna förslag. Materialet kommer att bearbetas under sommaren och
hösten 2011 och är ett underlag för arbetet med mål och budget 20132014.

ÄRENDE 5

86/2011

Ekonomirapport 2011-05
Ekonom Yvonne Nilsson redogör över det ekonomiska utfallet per
2011-05:
Sammandrag av program 22 – 26 samt 30
Summa program UK nettokostnad (tkr):
Bokfört maj 2010:

49 081

Bokfört maj 2011:

51 791

Budget 2011:
Avvikelse mot budget:

123 493
- 1 566

Information gällande UK-nämndens politiska verksamhet per 2011-05:
Redovisat

156,6 (förbrukat 40% och riktpunkt 41,7 %)

Budget 2011:

392
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46/2011

Etableringsinsatser för vissa nyanlända invandare
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens möte 2011-02-14 § 17.
Föreligger tjänsteutlåtande från verksamhetscheferna Ronny
Spångberg och Eva Fors daterat 2010-12-20.
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:
Att särskilda introduktionsinsatser för skola m.m. avropas ur en pott
som verksamhetschefer för skola samt invandrarenheten förfogar över
samt att föreslå kommunstyrelsen
Att fördela schablonersättningen för de som omfattas av lag (2010:197)
om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare enligt alternativ
2 i bilaga 2.
Utbildnings- och kulturnämndens beslut blev 2011-02-14 § 17 att
återremittera ärendet.

ÄRENDE 7

485/2010

Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och
ungdomar i Gävleborg
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens möte 2010-11-15 § 103.
Bakgrund:
Den för kommuner och landsting i Gävleborg gemensamma policyn för
arbetet med barn och ungdomar tillkom för sex år sedan och har haft
och har alltjämt en viktig funktion för att vägleda verksamheter i
kommuner och landsting i hur de ska samverka runt målgruppen. Syftet
är bland annat att vi tillsammans ska leva upp till Barnkonventionen.
Nordanstigs kommun (UK-nämnd och OL-nämnd) har i november 2010
tagit beslut att ställa sig bakom den föreslagna revideringen av
policydokumentet, vilket varit ute i kommunerna på remiss
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Nordanstigs kommunfullmäktige antog tidigare policy 2008-09-29 § 74.
Nämnden har nu att lämna förslag till beslut till kommunfullmäktige om
det nya reviderade förslaget till gemensamma utgångspunkter för
arbetet med barn och ungdomar i Gävleborgs län.

ÄRENDE 8

43/2011

Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och
ungdomar – etablerande av familjecentral i Bergsjö
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens möte 2011-01-31 § 7 med
beslut att ställa sig positiv till en fortsatt planering av en familjecentral i
Bergsjö med avsikt att avtal skrivs så snart alla detaljer är klara.
Styrgruppen som består av representanter från Nordanstigs kommun
och Landstinget har träffats vid ett tillfälle för att dra upp riktlinjer för
den fortsatta planeringen av att starta en familjecentral i Bergsjö.
Landstinget har gett klartecken till att starta vilket inte kommunens
representanter har fått utan där är beslutet att påbörja arbetet med
avsikt att skriva avtal med landstinget.
Även en arbetsgrupp är utsedd vilken har haft två sammanträden.
Den 7 juni lämnar arbetsgruppen sin rapport till styrgruppen.

ÄRENDE 9
Utskick av nämndens handlingar
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens möte 2011-04-18 § 44.
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.
Utbildnings- och kulturnämndens beslut blev 2011-04-18 § 44 att
återremittera ärendet till förvaltningen för kompletteringar.

NORDANSTIGS KOMMUN
Utbildnings- och kulturnämnden

FÖREDRAGNINGSLISTA
2011-06-07

7 (10)

ÄRENDE 10
Öppethållande för allmänheten, Bergsjö badhus
Föreligger protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2011-02-10 § 67
med beslut att uppdra till UK-nämnden att undersöka möjligheterna att
öppna badhuset i Bergsjö för allmänheten en dag i veckan, förslagsvis
lördagar eller söndagar.
Föreligger information/exempel från handläggare Birgitta Norlin daterad
2011-06-07:
Öppettider
Öppet lördagar kl. 10.00-16-00, stängt under sommarlovet.
Kostnader för badvakter
7 timmar x 2= 14 timmar per lördag, 264:-/timme.
14 x 264:- = 3 696 kronor per lördag.
Kostnad för 10 månaders öppethållande blir 147 840 kronor
Intäkter, badavgifter
Barn 0-4 år med betalande vuxen
Barn och ungdomar 5-19 år
Vuxna från 20 år

Gratis
15 kronor
20 kronor

Det är svårt att räkna hur många som kommer att bada.
Om det exempelvis är 15 vuxna och 25 barn och ungdomar som
badar en lördag, blir det en intäkt på 675 kronor.
Intäkter för 10 månaders öppethållande blir 27 000 kronor.
Det blir en kostnad på 120 840 kronor att ha lördagsöppet av
Bergsjö Badhus.

ÄRENDE 11
Rapporter/information
1. Från Sveriges Författarförbund daterat 2011-05-10: Öppet brev
till Sveriges kommuner gällande privatisering av folkbibliotek.
2. Från Skolinspektionen daterat 2011-05-20, dnr: 44-2010:1477:
Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Stocka skola i
Nordanstig.
3. Från Skolinspektionen daterat 2011-05-12, dnr: 31-2010:1720:
Ansökan om godkännande av Växaskolan i Nordanstig
Ekonomisk förening som huvudman för förskoleklass och
grundskola årskurserna 1-9 i Nordanstig. BESLUT: Avslår
ansökan.
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4. Från Skolinspektionen daterat 2011-05-17, dnr: 44-2010:1476:
Uppföljning av tillsyn i fristående grundskolan Kristna skolan
Hosiannaskolan i Nordanstig. BESLUT: Skolinspektionen
bedömer att Hosiannaskolan har vidtagit sådana åtgärder att de
påtalade bristerna i verksamheten har avhjälpts. Skolan
uppfyller därmed kraven för fortsatt godkännande och rätt till
bidrag från elevernas hemkommuner.
5. Från SKL och Folkbildningsförbundet 2011-05-02: Läge för
dialog, en studie om relationen mellan studieförbund och
kommuner.
6. Arkiv Gävleborgs ansökan om kommunalt stöd för år 2012
inkommit till kommunen 2011-05-05.
Bidraget betalas ut januari 2012.
7. RUN-konferens 18 maj i Härnösand (info: Boerje Bohlin (S) och
Pernilla Kardell (C).
8. ”Annan pedagogisk verksamhet”: två barn har, under våren,
skolats in hos Maria Schönborg Björäng. Verksamheten är nu
igång.
9. Nya skollagen: Den ska börja tillämpas på utbildningar och
annan verksamhet från och med den 1 juli 2011. Lagen ska
tillämpas på vuxenutbildningen från och med den 1 juli 2012.
10. Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2011-03-26 på
Bergsjögården, föreningen Skrivare i Hälsingland.
11. Verksamhetsberättelse 2010 och verksamhetsplan 2011 från
NBV Gävleborg.
12. Årsredovisning och revisionsberättelse 2010 från
Studiefrämjandet Mitt.
13. Rapport: LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Unga
vuxna i Gävleborg 2011 – resultat av en enkätstudie och förslag
på insatsområden.
14. Skrivelse från SSR daterad 2011-04-21 gällande tillsättande av
förvaltningschef.
15. Rundtur med UK-nämnden 13 maj (Info: Boerje Bohlin (S).
16. Årsprocess: verksamhetsuppföljning grundskolan.
(Info: Lisbeth Stenström kl. 09:00)
17. Rapport från Dialoggruppen kl. 10:15
18. Besök på biblioteket i Bergsjö kl. 11:30 (Info: Lena Gräntz)
19. Dialog om Kulturplan Gävleborg 9 juni i Gävle
(info: Boerje Bohlin (S).
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20. Ungdomsrådslag 23 maj i Bergsjö (info: Boerje Bohlin (S) med
flera.
21. Folk- och skolbiblioteken i Nordanstig har blivit beviljade 50 tkr i
statsbidrag från Kulturrådet för inköp av litteratur 2011, enligt
beslut daterat 2011-05-30, dnr: KUR 2011/1895.

ÄRENDE 12
Delegeringsbeslut
1. Begäran om yttrande från Skolinspektionen daterat 2011-05-13,
dnr: 41-2011:2962 gällande anmälan om skolsituation för
grundskoleelev i Nordanstigs kommun.
Svar till Skolinspektionen senast 8 juni.
2. Till kommunfullmäktige gällande indragning av skolskjuts till 6åringar: I samråd med ordförande Boerje Bohlin (S) föreslår
utbildnings- och omsorgsförvaltningen att fullmäktige upphäver
beslut om indragning av skolskjuts till 6-åringar, enligt
kommunfullmäktigeprotokoll 2010-11-15 § 77.
Undertecknat av tf förvaltningschef Karin Bohlin 2011-05-17.
3. Anpassad studiegång under vårterminen 2011 för elev
(nr 19/2011).
Undertecknat av rektor John-Martin Forsman 2011-04-20.

ÄRENDE 13
Delgivningar
1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2011-05-02 § 27:
Uppföljning och anpassning i budget 2011. UK-nämndens
minskning av nettobudgetramen 2011 = 250 tkr.
2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2011-05-02 § 25:
Årsredovisning 2010 för Nordanstigs kommun. BESLUT: Bevilja
UK-nämndens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2010.
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ÄRENDE 14
Kurser/konferenser
1. Politikerakademi Gävleborg, Dalarna och Uppsala. En
kvalificerad ledarutbildning för länens förtroendevalda hösten
2011.

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.
Följande frågor togs upp vid nämndens möte 18 april:
Kajsa Gladh (M):
”Skolskogen” vid centralskolan i Bergsjö: elljusspåret körs sönder med
flaklastbil. Vem ansvarar för detta?
Maria Vehkapuro (S):
Sommarskola: vilka ämnen kommer att ingå där?
”Resursen” vid Backens skola, vad händer med den vid flytten till
Bergsjö skola i höst?
Carina Olsson (C):
Eleverna som nu får sin undervisning i Bållebos tillfälliga skolsalar: hur
är planeringen för den undervisningen till hösten? Planering om ev.
ytterligare behov finns för fortsatt undervisning i små grupper?
ÄRENDE 16
Inköp av badbrygga, Sörsjöns friluftsbad
Birgitta Norlin informerar på mötet.
ÄRENDE 17
Stocka filmfestival 2011

