NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Utbildnings- och kulturnämnden

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret, Bergsjö

Tid:

Onsdagen den 13 december 2006 kl 08:30
Vi äter gemensam lunch på Bergsjö Hotell
1.

Val av justerare och godkännande av dagordning

2.

Verksamhetsuppföljning

3.

Ekonomiuppföljning

4.

Budget 2007

5.

Bordlagt ärende –Examenspremier till berömvärda
elevinsatser vid kommunens skolor –
direktivdialog-

6.

Bordlagt ärende – Tillämpning av bibliotekens
samverkansavtal

7.

Förslag till kultur- och fritidsledarstipendier 200612-04. Bilaga nr 1

8.

PRO:s Samorganisations ansökan om stipendium

9.

Anmälan av delegationsbeslut

10.

Ansökan om utökad tid på förskolan i Gnarp

11.

Tillämpningsregler för arbetslöshetsplats i
förskolan. Bilaga nr 2.

12.

Bålle förskola – Information om projekteringsläget

13.

Information

14.

Rapport från utredningen om
Folkmusikutbildningen

15.

Kurser/konferenser

16.

Övriga frågor

Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast
Börje Berglöf
Vice ordförande

GOD JUL!
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ÄRENDE 1
Val av justerare och godkännande av dagordning

ÄRENDE 2
Verksamhetsuppföljning

ÄRENDE 3
Ekonomiuppföljning
Redovisning av det ekonomiska utfallet per den 2006-11-30.

ÄRENDE 4
Budget 2007- nuläget

Dnr: 174/200.

Ärendebeskrivning
Undertecknad kommer att redogöra för hur nämndens budgetförslag
har processats i kommunstyrelsen och vilka olika förslag som för dagen
gäller till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december.

NORDANSTIGS KOMMUN
Utbildnings- och kulturnämnden

ÄRENDE 5

FÖREDRAGNINGSLISTA
2006-12-04

4 (7)

Dnr: 488/2006

Bordlagt ärende –Examenspremier till berömvärda elevinsatser
vid kommunens skolor – direktivdialogHistorik
Utbildnings- och kulturnämnden beslutade den 2006-11-15 § 137, att
bordlägga ärendet.
Erbjudande att köpa tavla och bilda Stipendiefond.
Carl Olof Lindström, son till framlidne Bergsjöläraren och konstnären
Oscar Lindström, erbjuder kommunen att köpa en tavla ”Livets träd” av
Oscar Lindström.
Pengarna skall oavkortat gå till en minnesfond – till Oscar Lindströms
minne – och disponeras av skolförvaltningen i Nordanstigs kommun.
Erbjudandet framgår av brev från sonen Carl Olof
Undertecknad önskar diskutera ärendet med nämnden och få direktiv
för fortsatt handläggning.(Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs
tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 6

Dnr: 494/2006

Bordlagt ärende – Tillämpning av bibliotekens samverkansavtal
Historik
Utbildnings- och kulturnämnden beslutade den 2006-11-15 § 139 att
bordlägga ärendet.
Ledamoten Stig Jonsson framförde en önskan vid
nämndssammanträdet den 2006-10-04 att få diskutera frågan om avgift
för reservation av böcker mellan biblioteken i kommunen.
Bibliotekschefen Lena Gräntz har fått i uppdrag att tillsammans med
övriga biblioteksanställda diskutera frågan och redovisa denna
diskussion på sammanträdet. (Utbildnings- och kulturchef Berndt
Nordbergs tjänsteutlåtande)
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Dnr: 550/2006

Förslag till kultur- och fritidsledarstipendier 2006-12-04
Ärendebeskrivning
Till dagens sammanträde hade följande förslag till stipendiater
inkommit:
Kulturstipendiater
Lars Östberg, Västertanne, Bergsjö
Britta Olsson, Jättendal
Föreningsledarstipendiater
Thomas Olsson, Jättendal
Joakim Palm, Ilsbo

ÄRENDE 8

Dnr: 551/2006

PRO:s Samorganisations ansökan om stipendium
Ärendebeskrivning
Från PRO Nordanstigs Samorganisation har inkommit en ansökan om
ett stipendium på 5.000 kronor för främjande av gemensamma
evenemang inom föreningarna.
Diskussion

Av direktiven för Utbildnings- och kulturnämndens stöd till föreningar
framgår att stöden skall riktas till föreningar som bedriver verksamhet
som är riktade till ungdomar.
Därför är min bedömning att inget stipendium från Utbildnings- och
kulturnämnden kan utgå i detta fall.
Förslag till beslut
Avslå ansökan (Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs
tjänsteutlåtande)
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Dnr: 553/2006

Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
-Beslut om anpassad studiegång för elev enl. grundskoleförordningen 5
kap 10 § och enligt delegationsordning punkt 11.12.

ÄRENDE 10
Ansökan om utökad tid för barn på förskolan i Gnarp
Ärendebeskrivning
Nämnden har tidigare beviljat familj utökad tid för barn på förskolan.
Utvärdering har skett och rektor föreslår utökad tid även i
fortsättningen.

ÄRENDE 11
Tillämpningsregler för arbetslöshetsplats i förskolan och
fritidshemmet
Ärendebeskrivning
De tillämpningsregler som gäller för närvarande är inte anpassade till
de nya krav som ställs på arbetssökande att söka nya arbeten.
Förvaltningen har därför omarbetat gällande regler för att anpassa
tillämpningen av reglerna till dagens krav.
Förändringarna går ut på att arbetssökande skall ha rätt till barnomsorg
utöver de lagstadgade 15 timmarna när den arbetssökande aktivt söker
arbete.
Förändringarna framgår av bifogad bilaga.
Förslag till beslut
Föreslå kommunfullmäktige att
fastställa de nya tillämpningsreglerna att gälla från den 1 jan 2007.
(Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 12
Bålle förskola – Information om projekteringsläget
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ÄRENDE 13
Information
1. Arbetsmiljöverkets besked om resultat av inspektion, Ilsbo skola.
2. Arbetsmiljöverkets tillsynsmeddelande om resultat av inspektion,
Ilsbo skola.
3. Information från Riksidrottsförbundet om statsbidraget till
idrottens ledar- , utbildnings- och folkbildningsverksamhet.
4. Utbildnings- och kulturdepartementets pressmeddelande –
rättvisare villkor för vuxenstuderande.
5. Stickkontroll av föreningar som söker lokalt aktivitetsstöd.

ÄRENDE 14
Rapport från utredningen om Folkmusikutbildningen

ÄRENDE 15
Kurser/konferenser
1. Gävleborgs kommuner och Landstings inbjudan till kurs ”Nyvalda
och omvalda” .

ÄRENDE 16
Övriga frågor

