NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Utbildnings- och kulturnämnden

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

OBSERVERA PLATS!

Plats:

Vuxenutbildningen (Komvux), Bergsjö

Tid:

Onsdagen 15 mars 2006, kl. 08:30-16:00
Redovisning av Komvux verksamhet, kl 08:30 –
10.30 (inkl. fika)
1.

Val av justerare

2.

Verksamhetsuppföljning
Uppföljning av Temadag den 2006-02-24
Utbildnings- och kulturnämndnämndens
kvalitetsredovisning 2005. (Bilaga nr 1)

3.

Ekonomiuppföljning

4.

Inriktning av satsningar inom Allmän Kultur

49/2006

5.

Logen 438 Enighet av IOGT-NTO ansökan om
bidrag till frågesporttävling - 06

65/2006

6.

Harmångers Hembygds- och Fornminnesförenings 76/2006
ansökan om bidrag

7.

Motion om konstnärlig utsmyckning med tema
Folkmusik

79/2006

8.

Planering för ombyggnad av Bållebergsskolan och
nedläggning av Bergviks förskola

75/2006

9.

Kostnads- och verksamhetskonsekvenser för olika 149/2005
organisationsalternativ-Fröstuna skola

10.

Ansökan om placering av barn i annan kommuns
sexårsverksamhet

77/2006

11.

Återremitterat ärende från Ks § 26 Motion om
barnomsorgscheck.

505/2005

12.

Information

13.

Övriga frågor.

14.

Kurser/konferenser.

Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Ove Wallberg
Ordförande

OBS! Glöm inte Inbjudan till temadag om Bromangymnasiet den 13
mars i Hudiksvall som du (ordinarie ledamot) fått. Kom ihåg att anmäla
dig senast den 9 mars till Birgitta Olsson 0650 – 38668 eller på mail
som framgår av inbjudan.
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ÄRENDE 1
Val av justerare

ÄRENDE 2
Verksamhetsuppföljning
- Uppföljning av Temadag den 2006-02-24.
- UK-nämndens kvalitetsredovisning 2005 enl. nedan (Bilaga nr 1)
2005 års kvalitetsredovisning för förskola och grundskola i
Nordanstigs kommun.
Dnr: 80/2006
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har upprättat kvalitetsredovisning för förskole- och
skolverksamheten i Nordanstigs kommun. Se bilaga. Redovisningen
följer förordningen om kvalitetsredovisning. (SFS 2005:609).
Redovisningen utgör UK - nämndens verksamhetsberättelse för
förskole- och skolverksamheten.
Förslag till beslut
- Godkänna upprättad kvalitetsredovisning.
Utifrån redovisade uppföljningar och granskningar poängtera att för
ungdomsskolan är de högst prioriterade utvecklingsområdena att:
• Vidtaga åtgärder för att förbättra pojkarnas resultat.
• Vidtaga åtgärder för att förbättra elevernas förmåga att läsa,
skriva och räkna.
• Vidtaga åtgärder för att träna eleverna i medinflytande och
medansvar.
• Vidtaga åtgärder för att förbättra elevers och föräldrars
kännedom om målen för verksamheten.
samt
föreslå Kommunfullmäktige att i samband med bokslutet 2005 fastställa
kvalitetsredovisningen, som tillika är verksamhetsberättelse för förskola
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och skola för verksamhetsåret 2005 (Utbildnings- och kulturchef Berndt
Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 3
Ekonomiuppföljning
Ärendebeskrivning
Det ekonomiska utfallet per den 2006-02-28.

ÄRENDE 4

49/2006

Inriktning av satsningar inom Allmän Kultur.
-Direktivdialog

ÄRENDE 5

65/2006

Logen 438 Enighet av IOGT-NTO ansökan om bidrag till
frågesporttävling – 06
Ärendebeskrivning
Logen 438 Enighet av IOGT-NTO har ansökt om ett bidrag på 2.000:till en frågesporttävling för kommunens föreningar. Bidraget är tänkt att
användas till priser samt hyra för Gnarpsviljans lokal.
Förslag till beslut
Bevilja Logen 438 Enighet av IOGT-NTO ett bidrag på 2.000:- till
frågesporttävlingen för kommunens föreningar, att tas ur konto Allmän
Kultur.(Utbildnings- och kultursekreterarens I-L Dahlins/Utbildningsoch kulturchef B Nordbergs tjänsteutlåtande)
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76/2006

Harmångers Hembygds- och Fornminnesförenings ansökan om
bidrag
Ärendebeskrivning
Harmångers Hembygds- och Fornminnesförening ansöker om ett
bidrag till ett nytt tak på Nilssons loge. Taket är i dåligt skick och läcker
in på många ställen. Taket är kostnadsberäknat till 74 000:-.
Någon policy för stöd till Hembygdsföreningar finns mig veterligt inte,
varför en diskussion i nämnden är nödvändig innan jag kan lägga något
förslag. (Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 7

79/2006

Motion från Folkpartiet liberalerna om konstnärlig utsmyckning
med tema Folkmusik
Ärendebeskrivning
Motionären beskriver Nordanstigs kommun som en kommun med rika
traditioner inom folkmusiken. En tradition som i hög grad hålls levande
med hjälp av lokala spelmän och stämmor.
För att markera den stolthet som många Nordanstigsbor känner och för
att skapa debatt kring folkmusiken och kulturen i kommunen föreslår
Folkpartiet liberalerna att ett konstverk med tema Folkmusik uppförs i
Bergsjö.
Motionären föreslår
- att en tävling utlyses för konstnärer verksamma i kommunen.
- Att kommunen tar fram ett förslag till finansiering av denna
utsmyckning.
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Diskussion
Min uppfattning är att motionären är ute i angeläget ärende.
Ett förslag till fortsatt handläggning och genomförande av motionärens
förslag skulle kunna vara att Kommunfullmäktige ger UK- nämnden ett
uppdrag att anlita utredare som med hjälp av exempelvis konst
Gävleborg och ekonomisk expertis inom området beskriva ett mera
konkret förslag.
Om fullmäktige dessutom uppmanar Kommunstyrelsen att ställa
nödvändiga ekonomiska resurser till förfogande för utredningen så går
den att genomföra.
Förslag till beslut
Föreslå Kommunfullmäktige besluta att uppdra till UK-nämnden att
genomföra en utredning med hjälp av ekonomiska resurser från
Kommunstyrelsen.
Att presentera denna utredning med kostnadsförslag till
Kommunfullmäktige för ställningstagande senast under september
2006. (Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 8

75/2006

Planering för ombyggnad av Bållebergsskolan och nedläggning
av Bergviks förskola.
Information och direktivdialog.
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149/2005

Kostnads- och verksamhetskonsekvenser för olika
organisationsalternativ-Fröstuna skola
Fördjupad utredning redovisas på sammanträdet enligt Utbildningsoch kulturnämndens beslut den 2006-01-11 § 6.

ÄRENDE 10

77/2006

Ansökan om placering av barn i annan kommuns
sexårsverksamhet
Ärendebeskrivning
Föräldrar i Årskogen ansöker om att dottern skall få gå i Njurunda i
förskoleklass. Dottern går i förskola i Sundsvalls kommun. Föräldrarnas
plan är att dottern skall fortsätta i grundskolan i Njurunda. Föräldrarna
gör inga anspråk på skolskjuts.
Anledningen till föräldrarnas önskan är att båda arbetar i Birsta vilket
innebär att det skulle underlätta om barnet går i förskoleklass och skola
i Njurunda.
Diskussion
Med utgångspunkt i kommunens ambitioner att det skall vara enkelt för
medborgare att bo i Nordanstigs kommun och arbeta i annan kommun
är det rimligt att bejaka föräldrarnas önskan.
Förslag till beslut
Tillstyrka att föräldrarna får placera sitt barn i förskoleklassen i
Njurunda.
Nordanstigs kommun står för kostnaderna för
förskoleklassverksamheten.
Uttala att kommunen inte bekostar skolskjuts. (Utbildnings- och
kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)
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505/2005

Återremitterat ärende från Ks § 26 Motion om barnomsorgscheck.
Motion om barnomsorgscheck - återremiss från
Kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Anna-Lena Arousell-Berglund (kd) och Peter Fagerhof (kd) har
inlämnat en motion där de föreslår att kommunen inför
barnomsorgscheck för att öka valfriheten inom barnomsorgen.
Motionen behandlades i UK-nämnden (§26/2006) som föreslog att
motionen skulle avslås då rättsläget inte medger att föräldrar erhåller
ersättning för att ha omsorg om det egna barnet i hemmet.
Motionen behandlades därefter i kommunstyrelsen som beslöt att
återremittera ärendet till UK-nämnden för vidare utredning med
beaktande av de inkomna namninsamlingarna samt om rättsläget har
förändrats.
Diskussion
I grunden är det en partipolitisk fråga vilken familjepolitik som skall
föras. Detsamma gäller vilken uppfattning som skall råda beträffande
mål och inriktning av förskoleverksamheten.
Beträffande rättsläget har ingenting förändrats sedan frågan senast
behandlades.
Rättsläget finns beskrivet i Skollagen 2a kap. Förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg. Utdrag kommer att distribueras på sammanträdet.
Sammanfattningsvis innebär detta att den inriktning med
barnomsorgscheck som motionärerna förespråkar inte är förenlig med
nuvarande rättstillämpning.
Undertecknad överlämnar därför till nämnden att föreslå hur motionen
vidare skall handläggas
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ÄRENDE 12
Information
- Förfrågan om Gnarps skolas gymnastiklokaler.
-

Kampanj mot tobak/snus, alkohol och andra droger i
Nordanstigs kommuns skolor.

-

Skrivelse från Bosse Lundberg om dataregistrering av
personuppgifter.

-

Arbetsmiljöverkets besked om resultat av inspektion- Bergsjö
skola.

-

Arbetsmiljöverkets besked om resultat av inspektion- Ilsbo skola.

-

Påminnelse om svar på inspektionsmeddelande från
Arbetsmiljöverket- Biblioteket Bergsjö.

-

Arbetsmiljöverkets besked om resultat av inspektion -Fröstuna
skola, Jättendal

-

Arbetsmiljöverkets besked om resultat av inspektion Strömsbruks skola

-

Arbetsmiljöverkets besked om resultat av inspektion – Bergviks
förskola

-

Kommunstyrelsens beslut 2006-02-16 § 16 Investeringsbudget
2006.

ÄRENDE 13
Övriga frågor
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ÄRENDE 14
Kurser/konferenser
1. Utveckling av gymnasieskolan genom de Elva stegen- Heldagseller kvällsföreläsning 2006-05-31, Halmstad.
2. Rikskonferens Trygghet, Respekt och Ansvar, Stockholm 200603-08, från Skolverket och Regeringskansliet.
3. Ett aktivt liv som senior- ”Konferens om folkhälsoarbete genom
fysiska, sociala och kulturella aktiviteter för äldre”, från Sveriges
kommuner och landsting,den 2006-03-28 i Stockholm.

