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ÄRENDE 1
Val av justerare

ÄRENDE 2
Verksamhetsuppföljning

ÄRENDE 3
Ekonomiuppföljning
- Det ekonomiska utfallet per den 2005-12-31.

ÄRENDE 4

Dnr: 1/2006

System för elevregistrering - Pro Capita- Avtal med Hudiksvalls
kommun om gemensam drift av elevregistreringssystem.
Ärendebeskrivning
I Nordanstigs kommun har vi för närvarande elevregistrering i system
med enanvändarlicenser. Vi står inför behov av att uppgradera dessa
eller att införskaffa nytt system. För att kunna få en mera rationell och
kostnadseffektiv elevadministration har förhandlingar skett med
Hudiksvalls kommun om ett samarbete. Den lösning som vi funnit vara
den effektivaste är att Hudiksvall administrerar och ansvarar för driften
och supporten av ett gemensamt system.
Kostnadsmässigt, driftsmässigt och kompetensmässigt innebär denna
lösning stora fördelar i jämförelse med att införskaffa och driva ett eget
system. Driftskostnaderna kommer att ligga runt 35 000 kr för
barnomsorg, grundskola och vuxenutbildningen tillsammans. Till detta
kommer kostnader för användarsupport efter avrop.
Förslag till beslut
Besluta att ingå ett avtal med Hudiksvalls kommun om gemensam drift
av elevregistreringssystem (Utbildnings- och kulturchef Berndt
Nordbergs tjänsteutlåtande).

NORDANSTIGS KOMMUN
Utbildnings- och kulturnämnden

ÄRENDE 5

FÖREDRAGNINGSLISTA
2006-01-03

4 (9)

Dnr: 557/2005

Ansökan om omstartningsbidrag från Bergsjö Atletklub
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Bergsjö Atletklubb avser att flytta verksamheten från
Bergsjögården under första kvartatlet 2006. Föreningen har inkommit
med en uppsägning av dessa lokaler. Lokalerna i Bergsjögården
förhyrs av kommunen. Undertecknad har därför sagt upp dessa lokaler
från och med 2006-04-01.
Klubben avser att hyra lokal i källarvåningen på Östigårdsvägen 5 i
Bergsjö. För att flytta utrustning mm önskar föreningen ett bidrag på
35000 kr. Då föreningen kommer att betala ca 3 000 kr per månad i
hyra innebär flytten att det årliga kommunala bidraget för föreningens
lokaler sänks med ca 30 000 kr
Förslag till beslut
Bevilja Bergsjö Atletklubb ett omstartsbidrag på 35 000 kr (Utbildningsoch kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 6

Dnr: 3/2006

Motion från Kristdemokraterna om att införa en
barnomsorgscheck m m för utredning
Ärendebeskrivning
Kristdemokraterna i Nordanstig yrkar i en motion att
Kommunfullmäktige beslutar:
att införa en barnomsorgscheck som gäller fram till skolplikten
att få bedriva familjedaghem med egna barn och/eller andras
att dagbarnvårdare har för sina egna barn rätt till check motsvarande
en omsorgstid på 34 timmar/vecka och för sina skolbarn rätt till check
motsvarande 10 timmar/vecka om barnet har plats i det egna hemmet.
Kommunfullmäktige beslöt den 28 november 2005 att lämna motionen
till utbildnings- och kulturnämnden för utredning.
Diskussion
Motionärerna hänvisar i motionen till Nackamodellen. En av
förutsättningarna för att kunna ersätta familjer för att de bedriver
familjedaghem med egna barn är att skattemyndigheterna godkänner
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vård av egna barn som näringsverksamhet. Enligt uppgift har
skattemyndigheten i första instans underkänt detta. Nacka kommun
kommer att överklaga beslutet enligt samma källa.
Ett rimligt ställningstagande innan rättsläget blir klarlagt är att inte lägga
tid och resurser på att utreda konsekvenserna för exempelvis ekonomi
och förskoleverksamheten i stort mm.
Förslag till beslut
Besvara motionen med en hemställan att ytterligare utredningar inte
genomföres innan rättsläget klarlagts. (Utbildnings- och kulturchefen
Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 7

Dnr:149/2005

Kostnads- och verksamhetskonsekvenser på olika
skolstrukturalternativ
Ärendebeskrivning
Nämnden gav undertecknad i uppdrag ( §132/2005) att beräkna och
beskriva kostnads- och verksamhetskonsekvenser för följande
alternativ:
1. Nedläggning av Strömsbruks och Jättendals skolor.
2. Att behålla årskurs 1-3 på alla nuvarande skolor med
kommunala skolor.
3. Nedläggning av ” högstadiet” i Hassela.
Förutsättningar och konsekvenser.
I bifogad bilaga redovisas konsekvenserna dels för undervisningens
effektivitet, elevers och föräldrars närhet till skola och fritidshem samt
ekonomi. (Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs
tjänsteutlåtande)
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Dnr: 531/2005

Plan för intern kontroll av utbildnings- och kulturnämndens
verksamhetsområde.
Ärendebeskrivning
Vid nämndens sammanträde 2005-12-14 (§531/2005) fastställdes de
granskningsområden som skall bli föremål för internkontroll.
Undertecknad fick uppdraget att presentera en plan vid sammanträdet i
januari 2006.
Denna plan finns nu som särskild handling. (Bifogas)
Förslag till beslut
Fastställa plan för internkontroll enligt upprättad handling daterad den 4
januari 2006. (Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs
tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 9

Dnr: 529/2005

Rätten att välja grundskola inom kommunen.
Ärendebeskrivning
Storparten av alla grundskoleelever fullgör sin skolplikt i den skola som
ligger inom det skolupptagningsområde där eleven bor. I några fall har
vi redan nu elever som går i annan skola. Dels på initiativ från
vårdnadshavaren och dels på initiativ av rektor när bedömningen varit
att en annan skola skulle passa eleven bättre. Något formellt beslut att
låta elev välja skola inom kommunen har såvitt jag vet inte fattats. Den
rättigheten är heller inte lagstadgad. Därför önskar jag för
verksamhetens räkning ett ställningstagande i denna fråga.
Diskussion
Införandet av fristående skolor har inneburit att frågan om rätten att
välja skola blivit allt mera aktuellt.
Rättsläget är sådant att vårdnadshavare har rätt att välja fristående
skola i egen eller annan kommun men även rätt att välja kommunal
skola i annan kommun om mottagande kommun ger sitt godkännande.
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I båda fallen har kommunen skyldighet att ekonomiskt ersätta
mottagande skola.
I rådande situation skulle det vara orimligt att inte som princip tillåta
byte av skola inom kommunen.
En fråga som hör ihop med rätten att byta skola är frågan om
skolskjuts. Någon laglig rätt till skolskjuts till annan skola än den som
eleven ”tillhör” finns inte. Kommunallagens krav på att alla medlemmar
i en kommun skall behandlas lika leder till att frågan om skolskjuts
måste vara något som vårdnadshavaren har ansvaret för. Till skolor
med linjetur är det möjligt för vårdnadshavaren att av X-trafik köpa
ungdomskort. Kostar för närvarande 2 930 kr per läsår inom
kommunen. Till skola som det skulle vara möjligt att åka med av
kommunen upphandlad skolskjuts borde samma princip tillämpas.
Förslag till beslut
Vårdnadshavare till grundskoleelev ges rätten att välja skola inom
kommunen om mottagande rektor bedömer att fysisk plats finns och
om det inte finns andra på saklighet grundade skäl för att neka ett
sådant val.
Kommunen tillhandahåller inte skolskjuts till annan skola än den som
tillhör elevens skolupptagningsområde. Om vårdnadshavare önskar att
elev skall åka med upphandlad skolskjuts skall frågan om det är möjligt
avgöras av skolskjutshandläggaren och en kostnad motsvarande Xtrafiks ungdomskort erläggas till kommunen.
Om särskilda skäl, som grundar sig på social eller pedagogisk
bedömning finns, kan kommunen besluta om att tillhandahålla
skolskjuts. Sådant beslut skall fattas av chefen för det
kommungemensamma resursteamet.
Detta beslut träder i kraft med omedelbar verkan och tidigare principer
som tillämpats upphör att gälla. Dock, om elev genom tidigare beslut
fått rätt att välja skola och detta beslut grundats på andra principer
ändras inte detta beslut under elevens återstående grundskoletid
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ÄRENDE 10
Information

ÄRENDE 11
Kurser/konferenser
1. Skolledarforum Gävleborg, 16-17 mars –06, Folkets Hus i
Sandviken,

ÄRENDE 12
Ansökan om bidrag för konsert i Hassela kyrka och undervisning
av skolans elever.
Ärendebeskrivning
Nils-Gunnar Burlin ansöker om ett bidrag på 12 000 kr för att kunna
genomföra en konsert med Nordiska Kammarorkestern i Sundsvall.
Förutom att genomföra konserten vill Nils-Gunnar vid tre tillfällen
undervisa de äldre eleverna i Hassela om instrumenten, om musiken
om att arbeta som musiker, hur man uppträder på en konsert mm.
Konserten kommer att genomföras den 24 februari och blir gratis för
skolan.
Diskussion
Nils-Gunnar tar ett mycket viktigt initiativ att ge Nordanstigsborna en
unik möjlighet att få lyssna till en professionell kammarorkester. Kanske
viktigast är den unika möjlighet som Hasselaeleverna får att få lära och
uppleva inom ett musikområde som inte ens elever i större samhällen
får.
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Förslag till beslut
Bevilja 12 000 kr som bidrag till konserten i Hassela i enlighet med
ansökan.
Beloppet tas ur konto allmän kultur.(Utbildnings- och kulturchef Berndt
Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 13
Övriga frågor

