NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Utbildnings- och kulturnämnden

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret, Bergsjö

Tid:

Onsdagen 14 december 2005, kl. 08:30 - 16:00
OBSERVERA
Vi intar en gemensam lunch på Bergsjö Hotell,
mellan klockan 11:30 – 13:00.

Information om idéer till 3-årsprojekt ”Myggbiten i
Hassela”, klockan 13:00.
1.

Val av justerare

2.

Verksamhetsuppföljning

3.

Ekonomiuppföljning

4.

Nordanstigs kommuns övergripande mål
relaterade till Utbildnings- och kulturnämndens
ansvarsområde.

5.

Uppföljning av Utbildnings- och kulturnämndens
informations- och diskussionsmöten i Strömsbruk,
Gnarp, Ilsbo, Bergsjö, Hassela, Jättendal och
Harmånger - Direktivdialog-

149/2005

6.

Plan för internkontroll av utbildnings- och
kulturnämndens verksamhet –principbeslut.

531/2005

7.

Rätt att välja skola inom kommunen Direktivdialog-

529/2005

8.

528/2005
Mål, inriktning och tillämpningsregler för
dygnetruntomsorg för förskolebarn – direktivdialog.

9.

Ansökan om bidrag från elever vid
Bromangymnasiet för projektarbete

541/2005

10.

Rutiner för upphandling inför 2006 (Bilaga nr 1 )

539/2005

11.

Gnarps Schackklubbs önskan att förhyra lokal i
gamla biblioteket i Gnarp

253/2005

12.

Remiss - Detaljplan för Tjärnviks industriområde industrispår Gryttje 28:1 m fl fast Gnarp

540/2005

13.

Kultur- och föreningsledarstipendiater år 2005

486/2005

14.

Förslag till Utbildnings- och kulturnämndens
sammanträdesdagar 2006

527/2005

15.

Information

16.

Delgivningar:

17.

Kurser/konferenser

18.

Övriga frågor

Om du har frågor kontakta
Inga-Lill Dahlin, tfn 0652-36140 eller
e-post: inga-lill.dahlinx@nordanstig.se

Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Ove Wallberg
Ordförande

GOD JUL!
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ÄRENDE 1
Val av justerare

ÄRENDE 2
Verksamhetsuppföljning
- DLS år 4 och 7
-

Sjukskrivningsläget

-

Naturskolans verksamhet

ÄRENDE 3
Ekonomiuppföljning
Månadsuppföljning per 2005-11-30.

ÄRENDE 4
Nordanstigs kommuns övergripande mål relaterade till
Utbildnings- och kulturnämndens ansvarsområde.
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Ärendebeskrivning
Sedan nämnden beslutade om budgetförslaget 2006 – 2008 har
kommunledningen formulerat förslag på övergripande mål för
kommunen.
För att kunna ge ev. synpunkter innan målen fastställs av
Kommunfullmäktige är det rimligt att UK-nämnden diskuterar detta.
Målen kommer att presenteras på sammanträdet med ett förslag till
yttrande från förvaltningen. (Utbildnings- och kulturchef Berndt
Nordbergs tjänsteutlåtande.)

ÄRENDE 5

149/2005

Uppföljning av Utbildnings- och kulturnämndens informationsoch diskussionsmöten i Strömsbruk, Gnarp, Ilsbo, Bergsjö,
Hassela, Jättendal och Harmånger.
- Direktivdialog-

ÄRENDE 6

531/2005

Plan för internkontroll av utbildnings- och kulturnämndens
verksamhet - principbeslut.
Ärendebeskrivning
Definition av mål för den interna kontrollen.
Den interna kontrollen är en process där såväl den politiska som den
professionella ledningen och personal samverkar och som utformas för
att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål:
- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om
verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm
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Riskbedömning
Begreppet risk handlar om sannolikheten för att fel uppstår, dvs att de
beskrivningar som finns under rubriken kontrollmoment i planen för
internkontroll inte uppfylls. Det är vanligt att uttrycka sannolikheten i
dessa sammanhang i följande fem nivåer: osannolik, mindre sannolik,
möjlig, sannolik och mycket sannolik.
Begreppet väsentlighet i planen gäller vilka konsekvenser ett fel får på
verksamheten. Här har använts fem graderingar: försumbar, lindrig,
kännbar, allvarlig och mycket allvarlig.
Förslag till intern kontrollplan
Följande granskningsområden föreslås ingå i planen för intern kontroll
av utbildnings- och kulturnämndens verksamhet:
- Attestrutiner
- Reseräkningar
- Inventarieredovisning
- Interna styrdokument
- Hantering av kontantkassor
- Intäktsavgifter
- Delegation
- Måluppfyllelse (nationella och lokala mål)
- Elevvårdsärenden
Förslag till beslut
Fastställa principerna för riskbedömning och granskningsområdena att
ingå i plan för utbildnings- och kulturnämndens interna kontroll enligt
ovan.
Uppdra till förvaltningschefen att presentera plan för intern kontroll vid
nämndens sammanträde i januari 2006 (Utbildnings- och kulturchef
Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 7

529/2005

Rätt att välja skola inom kommunen -Direktivdialog-
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Ärendebeskrivning
Det råder osäkerhet om och när kommunen beslutat att ge möjlighet för
föräldrar att för sina grundskoleelever välja skola inom kommunen. Där
för önskas ett ställningstagande till frågan.
Storparten av alla elever i kommunen fullgör i nuläget sin skolplikt i den
skola som ligger inom det skolupptagningsområde där eleven bor. I
några fall har vi elever som går i annan skola. Praxis är att föräldrar har
rätt att välja skola. Däremot har elev inte rätt till skolskjuts om det
innebär merkostnader för kommunen.
Undertecknad önskar en dialog med nämnden vilken inriktning som
skall gälla för framtiden. (Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs
tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 8

528/2005

Mål, inriktning och tillämpningsregler för dygnetruntomsorg för
förskolebarn – direktivdialog.
Ärendebeskrivning
Av 2004 års budgetbeslut i Kommunfullmäktige framgår att kommunen
skall tillhandahålla natt- och helgomsorg för förskolebarn i Gnarp.
På förfrågningar från föräldrar i andra delar av kommunen har vi i
förvaltningen sagt att det är möjligt att få omsorgen men endast i
Gnarp. Beslutet byggde på att det i Gnarp fanns en dagbarnvårdare
som även var beredd att ha ”nattbarn”.
Nu har dagbarnvårdaren slutat sin anställning och behovet av helg- och
nattomsorg har tillgodosetts på förskolan i Gnarp.
Härmed har skälen för att begränsa verksamheten till enbart Gnarp
förändrats. Dessutom är det tveksamt om beslutet är förenligt med
Kommunallagen 2 kap 2§ att ”kommunen skall behandla sina
medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för något annat”.
Av dessa skäl önskar undertecknad en diskussion om mål, inriktning
omfattning och kvalitet av den dygnetruntomsorg som skall erbjudas
medborgarna i kommunen. (Utbildnings- och kulturchef Berndt
Nordbergs tjänsteutlåtande)
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541/2005

Ansökan om bidrag från elever vid Bromangymnasiet
Ärendebeskrivning
Fem tjejer som går tredje året på Bromangymnasiet i Hudiksvall önskar
ekonomiskt bidrag för att kunna genomföra tjejvasan. Den är planerad
som en avslutande aktivitet i ett idrottstema. Två av tjejerna bor i
Harmånger.
Diskussion
Idrottstemat är en bra idé.
I vårt avtal med Bromangymnasiet ingår att vi betalar för varje elevs
hela utbildning, vilket innebär att även det avslutande projektarbetet
ingår i detta belopp. Det är alltså skolan, Bromangymnasiet, som avgör
vilka resurser som skall satsas på respektive elevgrupp.
Förslag till beslut
Avslå tjejernas ansökan med motiveringen att Bromangymnasiet har
hela ansvaret för deras utbildning.(Utbildnings- och kulturchef Berndt
Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 10

539/2005

Rutiner för upphandling inför 2006 (Bilaga nr 1 )
Ärendebeskrivning
Inköp Hälsingland har inkommit med en skrivelse, ang. rutiner för
upphandling i kommunen inför 2006, där de önskar kommunens
ställningstagande i följande frågor:
-

Planerade upphandlingar 2006

-

Uppgift om godkända beställare

-

Önskemål om information/utbildning.
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253/2005

Gnarps Schackklubbs önskan att förhyra lokal i gamla biblioteket i
Gnarp
Ärendebeskrivning
När biblioteket i Gnarp flyttades in i skolan blev gamla bibliotekslokalen
tom. Det föreligger nu en intresseanmälan från Gnarps Schackklubb att
hyra eller förvärva lokalen. Föreningen vill använda byggnaden som
klubblokal.
Kommunstyrelsen remitterade frågan till Utbildnings- och
kulturnämnden för yttrande.
Utbildnings- och kulturnämnden beslutade, 2005-09-14 § 92 att:
1. Rekommendera Kommunstyrelsen att inte sälja lokalen.
2. Uppdra till ordföranden och förvaltningschefen att diskutera
alternativa lösningar med Gnarps Schackklubb.
3. Rapportera på sammanträdet den 2005-10-12.

ÄRENDE 12

540/2005

Remiss -Detaljplan för Tjärnviks industriområde - industrispår
Gryttje 28:1 m fl fast Gnarp.
Ärendebeskrivning
Ett förslag till detaljplan för Tjärnviks industriområde i Gnarp, delen
industrispår, Nordanstigs kommun, finns utställt för granskning fr o m
den 2005-11-30 t om den 2005-12-27. Förslaget är upprättat den
2005-11-21. Synpunkter på planförslaget får framföras skriftligen till
Byggnadsnämnden senast 2005-12-27.

ÄRENDE 13
486/2005
Kultur- och föreningsledarstipendiater år 2005
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Ärendebeskrivning
Förslag till kultur- och föreningsledarstipendiater 2005 har inkommit
enligt nedan:
Kulturstipendiater
Olle Medelberg

Bergsjö

Per Sving

Näsviken

Johan Adlercreutz

Strömsbruk

Leif Woxlin

Bergsjö

Tommy Lindberg

Ragvaldsnäs

Ilsbo Revy-Sällskap

Ilsbo

Ulf Norell

Gnarp

Föreningsledarstipendiater
Berit Jansson

Sundsvall

Ingvald Midelf

Älgereds Intresseförening

Åke Paulsson

Ilsbo

Harriet Frändén

Edeström

ÄRENDE 14

527/2005

Förslag till Utbildnings- och kulturnämndens sammanträdesdagar
2006.
Januari
18/1
Februari

15/2

Mars

15/3

April

12/4

Maj

10/5

Juni

14/6
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Juli

-

Augusti

9/8

September

13/9

Oktober

11/10

November

15/11

December

13/12
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ÄRENDE 15
Information
- Överenskommelse om en regional samverkan för att utveckla
introduktionen för flyktingar och andra invandrare i Gävleborgs
län
-

Beslut om medverkan i jämställdhetsprojektet JÄMRUIM

-

Trafikflygarutbildning inom det offentliga skolväsendet

-

Uppsägning av samverkansavtal rörande
Naturbruksutbildningarna i Nytorp och Ljusdal

-

Projekt inom jämställt lärande för vuxna.

ÄRENDE 16
Delgivningar
1. Nordanstigs Bostäders skrivelse ang begäran om en
underhållsplan för skolan i Hassela.
Dnr: 532/2005
2. Arbetsmiljöverkets besked om resultat vid inspektion på
biblioteket i Bergsjö.
Dnr: 533/2005
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Kurser/konferenser

ÄRENDE 18
Övriga frågor
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