NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Utbildnings- och kulturnämnden

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret, Bergsjö

Tid:

Onsdagen 12 oktober 2005 kl. 08:30-16:00 ca

1.

Val av justerare

2.

Verksamhetsuppföljning

3.

Ekonomiuppföljning

4.

Målsättningsdiskussion - Allmän kultur

202/2005

5.

Budget 2006-2008

243/2005

6.

Förslag till ändring i delegationsordning för
Utbildnings- och kulturnämnden

305/2005

7.

Föreningen Skrivare i Hälsinglands ansökan om
arrangemangsbidrag

440/2005

8.

Ansökningar om ekonomiskt stöd till studieförbund 451/2005

9.

Skolverkets begäran om yttrande ang Stocka skola 452/2005

10.

Information

11.

Delgivning - Lokalt aktivitetsstöd våren-05 Bil.nr1

12.

Kurser/konferenser

13.

Övriga ärenden.
Förändring av ers. för anslutn.avg. för gymn.elever.

386/2005

Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Ove Wallberg
Ordförande
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ÄRENDE 1
Val av justerare

ÄRENDE 2
Verksamhetsuppföljning
-

Uppföljning och utvärdering. (Mona Franzén-Lundin)

ÄRENDE 3
Ekonomiuppföljning
Månadsrapport efter september månad.

ÄRENDE 4
Målsättningsdiskussion- Allmän kultur

202/2005
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243/2005

Budget 2006-2008
Ärendebeskrivning
På sammanträdet kommer aktuella beräkningar på kostnaderna för
samtliga verksamheter att redovisas. Beräkningarna grundar sig på
2005 års nivå vad gäller personaltätheter och andra kvalitetsmått med
ett undantag kulturen. Beträffande kulturen har budget ökats med
100 000 kr för allmän kultur och 100 000 kr för bibliotek.
Några strukturella åtgärder har inte beaktats.
Några beslutsförslag är det inte möjligt att göra i dagsläget.
(Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 6

305/2005

Ändring av delegationsordningen (delas ut på sammanträdet)
Bordlagt ärende
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat om ändringar i delegationsordningen
utifrån beslutet att kommunstyrelsen är hela kommunens organ för
frågor som rör kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
Kommunstyrelsen rekommenderar Utbildnings- och kulturnämnden att
besluta om motsvarande ändringar i den egna delegationsordningen.
Det innebär att avsnittet 2 personal skall utgå.
Dessutom har Skolverket i sin granskning upptäckt oklarheter som bör
rättas till. En sådan är rätten att fastställa alternativ för elevens val.
(avsnitt 7.8)
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Förslag till beslut
Fastställa delegationsordning att gälla för utbildnings- och
kulturnämnden enligt upprättat förslag. Det innebär att avsnitt 2
personal utgår och att 7.8 läggs till. (Utbildnings- och kulturchef Berndt
Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 7

440/2005

Ansökan om bidrag från föreningen Skrivare i Hälsingland
Ärendebeskrivning
Föreningen planerar en författarhelg i Järvsö, Söderhamn och Bergsjö.
Arrangemanget för Nordanstigs del kommer att ske på Bergsjö hotell
den 16 oktober och går under rubriken ”Fängslande kväll med brott och
straff”.
Författarna som kommer att presentera sina böcker och spela upp en
del scener är: Helena Sigander, Ulf Durling, Leif Woxlin och Kjell E
Genberg.
Den totala kostnaden för är ca. 20 000 kr. Föreningen ansöker om
7 000 från Nordanstigs kommun.
Förslag till beslut
Bevilja föreningen Skrivare i Hälsingland 7 000 kr att tas ur anslaget för
allmän kultur. (Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs
tjänsteutlåtande)
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451/2005

Ansökningar om ekonomiskt stöd till studieförbund
Ärendebeskrivning
Från ett flertal studieförbund har inkommit ansökningar om bidrag för
verksamhet som bedrivs i Nordanstigs kommun. Sökande är:
Medborgarskolan i Sundsvall, Studiefrämjandet i Norra Hälsingland,
SISU Idrottsutbildarna och Studieförbundet Bilda.
Diskussion
Nordanstigs kommun har sedan ganska många år avskaffat bidragen
till studieförbund. Detta kan förklara att övriga inte inkommit med
ansökan. Däremot har kommunen genom förra årets bidrag till
studieförbundet Bilda intagit en hållning att ungdomsverksamhet kan
ges ekonomiskt stöd även om det utförs av studieförbund.
Förslag till beslut
Avslå studieförbundens ansökan om ekonomiskt stöd.
Kontakta studieförbunden och uppmana dessa att redovisa den
ungdomsverksamhet man bedriver i Nordanstig.
Uppdra till förvaltningschefen att föreslå hur kommunen kan stödja
denna verksamhet. (Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs
tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 9

452/2005

Skolverkets begäran om kommunens yttrande över huvudmannen
för Stocka skolas yttrande.
Bakgrund
I samband med den planerade inspektionen av Stocka skola beslutade
Skolverket att som första aktivitet begära in uppgifter från
huvudmannen för Stocka skola. Huvudmannens ordförande har avgivit
ett yttrande. Skolverket önskar nu kommunens kommentarer till detta
yttrande.
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Skolverkets frågor och kommunens kommentarer.
1. Antal elever per årskurs de tre senaste läsåren.
2. Hur bedömer huvudmannen utvecklingen av elevantalet de
närmaste två läsåren? Redovisa grunden för denna
bedömning.
3. Hur bedöms utvecklingen av antalet elever vid skolan på
längre sikt?
Kommunens kommentar:
Kommentarerna bygger på det faktiska elevantalet som kommunen
lämnat ersättning för samt hur många som fanns/ finns folkbokförda på
nyckelkoden 020301 – Stocka.
Läsår
03/04 04/05
05/06
06/07
07/08
Folkbokförda 7-12 åringar 24
15
17
16
18
Folkbokförda 6-åringar
2
6
0
6
3
Inskrivna 7-12 åringar från 21
14
11
kommunen
Inskrivna 6-åringar från
1
0
0
kommunen
Hur många av eleverna som kommer att välja Stocka skola de
närmaste 2 åren eller på längre sikt är det svårt att kunna bedöma med
någon säkerhet.
Elevutvecklingen i grundskolan i hela kommunen är sådan att det blir
en minskning med ca. 30 % de närmaste 4 läsåren.
4. Bedömer huvudmannen att det finns särskilda skäl för ett
lägre elevantal? I så fall vilka?
Kommentar: När kommunen beslutade att lägga ner Stocka skola var
elevantalet betydligt högre än för närvarande. Då gjordes bedömningen
att det skulle vara en bra lösning att eleverna i Stocka – Strömsbruks
området gick i Strömsbruks skola som ligger ca 3 km från Stocka skola.
Kommunens uppfattning i ett läge med krympande elevantal i skolorna
är att små barn, förskolebarn och grundskolans lägre årskurser tom åk
3, skall om möjligt ha skolgången nära hemmet medan elever från åk 4
och uppåt kan få åka till en närbelägen skola. Utgångspunkt skall vara
att eleverna skall ha lika möjligheter till kvalitativt god utbildning, till en
social situation som ger möjlighet till kamratgemenskap och social
träning. Ett krav är också att den totala verksamheten planeras utifrån
ekonomisk effektivitet.
Kommunens bedömning är det inte finns särskilda skäl för ett lägre
elevantal än som lagar och förordningar kräver.
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5. Hur skulle restidssituationen förändras för skolans elever, om
de istället skulle gå i närmaste kommunala skolor?
Kommentar: Den närmast belägna skolan ligger i Strömsbruk ca 3 km
från Stocka skola. Den näst närmaste skolan ligger i Harmånger ca.1
mil från Stocka skola. Det är för övrigt till Harmånger som Stocka
eleverna åker för undervisning i åk 7-9.
Restiden för eleverna kommer att öka i jämförelse med om eleverna
går i Stocka skola.
Förslag till beslut
Avge detta yttrande till Skolverket för kommunens räkning.
Omedelbart justera denna paragraf då yttrandet skall vara Skolverket
tillhanda senast den 14 oktober (Utbildnings- och kulturchef Berndt
Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 10
Information
- Muntlig rapport från Skolverkets granskning (Ove och Berndt)
-

Information om Särskolans och Naturskolan verksamhet (Mona
Franzén-Lundin)

-

Kommunstyrelsens beslut 2005-09-21 § 191, Handlingsplan för
ungdomars väg till arbetslivet.

-

Norrhälsinge miljökontors skrivelse om Inspektion av Arthur
Engbergskolans lokaler på fastigheten Nordanbro 2:7

-

Skolverkets begäran av uppgifter – Uppföljning av beslut efter
inspektion av utbildningen vid den fristående Kristna skolan
Hosianna i Gnarp.

-

Personalutskottets beslut 2005-09-12 § 44, Reglementen.

-

Överenskommelse mellan Nordanstigs kommun och Ung
Företagsamhet Gävleborg gällande (marknadsföring av
Nordanstigs kommun)
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386/2005

Delgivning - Lokalt aktivitetsstöd våren 2005 (Bilaga nr 1)
Bakgrund
Utbildnings- och kulturnämnden beslutade den 2005-09-14, § 97 att
återremittera ärendet – Lokalt aktivitetsstöd 2005.
Förslag till beslut
Godkänna redovisningen av delgivningen.

ÄRENDE 12
Kurser/konferenser
1. ”Sätt FOKUS PÅ resultatet” från Öhrlings
PriceWaterHouseCoopers, den 2005-12-06 i Stockholm.
2. ”Utveckla och effektivisera nämndens och styrelsens
beredningsarbete, från Öhrling PriceWaterHouseCoopers, den
2005-12-07, i Gävle.
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ÄRENDE 13
Övriga ärenden
1. Förändring av ersättning för anslutningsavgifter för gymnasieelever
Ärendebeskrivning
Elever som reser till gymnasieskola får ersättning för anslutningsresa
mellan bostaden och närmaste busshållplats. Beloppen för dessa resor
har inte höjts på många år.
Utbildningssekreterare Anna Wallberg har utrett frågan om ersättning
och lägger ett förslag på höjningar av beloppen enligt nedan.
Belopp/månad
Minst 4 km enkel resa
Minst 8 km enkel resa
Minst 12 km enkel resa

1 barn
400:700:900:-

2barn eller flera
500:900:1200:-

Grundregeln för ersättning är densamma som tidigare.
Avståndet - bostad busshållplats enkel resa minst 4 km, 8 km och 12
km.
Ersättningen betalas ut för 4 månader på höstterminen, utbetalning i
oktober.
Ersättningen betalas ut för 5 månader på vårterminen, utbetalning i
mars.
Kostnaderna tas på kommunens skolskjutskonto.
Ansökan för anslutningsresa görs på blanketten ”Ansökan om
gymnasiekort för dagliga resor”
Förslag till beslut
Förändra ersättningarna enligt ovan att gälla från innevarande termin.
Kostnadsökningen för innevarande termin belastas UK- förvaltningens
budget för gymnasieskolan.

