NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Utbildnings- och kulturnämnden

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret, Bergsjö

Tid:

Onsdagen den 7 november 2007 kl 08:30 –
16:00
1.

Val av justerare samt godkännande av dagordning

2.

Bordlagt ärende- Motion om fritids- och kulturbuss

3.

Besök av Revisionen- Granskning av Utbildningsoch kulturnämndens ansvarsutövning. Kl. 09:00
Bilaga nr 1

4.

Verksamhetsuppföljning

5.

Ekonomiuppföljning

6.

Budget 2008-2010. Bilaga nr 2. (Skickas torsdag.)

7.

Stocka föräldraförenings ansökan om bidrag

8.

Ansökan om föreningsbidrag från Barnens Rätt i
Samhället (BRIS) Bilaga nr 4

9.

Tillämpningsregler för skolskjutsar. Bilaga nr 3

10.

Förenings- och kulturledarstipendiater 2007

11.

Information

12.

Kurser/konferenser

13.

Övriga frågor

Om du har frågor om ärenden eller bilagor kontakta Inga-Lill
Dahlin, tfn 0652-36140 eller e-post:
inga-lill.dahlin@x.nordanstig.se
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Hans Betulander
Ordförande

ÄRENDE 1
Val av justerare samt godkännande av dagordning

ÄRENDE 2

Dnr: 81/2007

Bordlagt ärende- Motion om fritids- och kulturbuss
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet/Carina Malmborg har inlämnat en motion där hon
föreslår att kommunen inrättar en fritids- och kulturbuss för att öka
tillgängligheten för kommunens invånare att ta del av de olika
evenemang som anordnas.
Historik
På Utbildnings- och kulturnämndens sammanträde den 2007-07-13,
beslutade nämnden
1. Att hänvisa ärendet till kommunstyrelsens trafikgrupp för
yttrande
2. Ta upp ärendet på Utbildnings- och kulturnämnden på
oktobersammanträdet för beslut
3. Meddela kommunstyrelsen att nämndens svar lämnas till
kommunstyrelsen i november.
Trafikgruppens ordförande Ove Wallberg lämnar förslag till yttrande på
sammanträdet.

ÄRENDE 3
Besök av Revisionen- Granskning av Utbildnings- och
kulturnämndens ansvarsutövning

ÄRENDE 4
Verksamhetsuppföljning

ÄRENDE 5
Ekonomiuppföljning

ÄRENDE 6
Budget 2008 och verksamhetsplan 2009-10.
Ärendebeskrivning
Budgetprocessen startade redan före sommaren med genomgångar
och ställningstaganden vad gäller politiska inriktningar, ambitioner och
mål. Dessa fastställdes senare av Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens arbetsutskott (Ks au) tillika kommunens
budgetberedning uppdrog till kommunens ledningsgrupp att formulera
optimala organisationsförslag och budgetförslag som uppfyller
kommunens mål.
Den 25 oktober presenterades ett heltäckande budgetförslag för Ks au
och nämnderna. Detta förslag diskuterades i UK-nämnden den 25 och
29 oktober. Under dessa diskussioner fick undertecknad ett uppdrag att
redovisa en organisation med endast en 7-9 skola i kommunen.
Uppdraget ledde mig till att föreslå en alternativ skolorganisation
innebärande att alla elever i årskurserna 7-9 placeras i Bergsjö. Detta
och förslaget för årskurserna F-6 framgår av särskild skrivelse.
Den 31 oktober informerades de fackliga organisationer jämlikt § 19
Mbl. Organisationerna begärde konsekvensbeskrivningar.
Förhandlingar om organisationsförslaget kommer att ske den 15
november.
Förslag till beslut
Föreslå Kommunfullmäktige besluta:
1. Fastställa de föreslagna fullmäktigemålen inom UK-nämndens
verksamhetsområde.
2. Fastställa UK-nämndens budget för 2007 enligt
ledningsgruppens förslag med undantag för förslaget att
avveckla Jättendals skola.
3. Fastställa UK-nämndens verksamhetsplanen för 2009 och 2010
enligt ledningsgruppens förslag.
4. Uttala sig positivt till förslaget om ny skolstruktur med en
högstadieskola mm enligt förslaget från undertecknad.
5. Överlämna till Kommunstyrelsen att bereda förslaget om ny
skolstruktur efter Mbl förhandlingarna den 15 november
(Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 7

Dnr: 603/2007

Stocka föräldraförenings ansökan om bidrag till kulturdag
Ärendebeskrivning
Stocka föräldraförening anordnar för fjärde året en kulturdag. Den går
av stapeln den 10 november.
Inbjudna är personer med olika kulturella bakgrunder. De kommer att
bjuda på mat och dryck och dans från sina hemländer.
En trollkarl, ”Magic Man” och Körven m fl är anlitade.
Föreningen ansöker om ett bidrag på 4 000 kr.
Diskussion
Föräldraföreningen är ute i angeläget ärende men med tanke på
kommunens ekonomi överlåter jag till ledamöterna att bedöma
angelägenhetsgraden och lägga förslag.
Förslag till beslut
Se ovan (Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs
tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 8

Dnr: 604/2007

Ansökan om föreningsbidrag från Barnens Rätt i Samhället (BRIS)
Ärendebeskrivning
Föreningen ansöker om ett ekonomiskt bidrag för verksamhetsåret
2008. Föreningen önskar att kommunen beviljar 3 kr per barn 0-18 år.
I kommunen fanns vid senaste årsskiftet 2004 barn. Beloppet blir
därför 6012 kr.
Det råder ingen tvekan om att BRIS är en värdefull resurs och
samtalspartner för barn och vuxna som befinner sig i svåra
livssituationer. Utan att kunna bevisa det är jag övertygad om att deras
insatser minskar behovet av kommunala insatser som väl motiverar ett
smärre bidrag.
Förslag till beslut
Med tanke på kommunens ekonomiska situation bevilja ett ekonomiskt
stöd på 3000 kr. (Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs
tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 9
Tillämpningsregler för skolskjutsar
Ärendebeskrivning
Under årens lopp har olika praxis utvecklats om möjligheterna att
”köpa” in sig i befintlig skolskjuts för elever som inte är
skolskjutsberättigade. Kallas i fortsättningen extra skolskjuts.
Skolskjutshandläggaren har utarbetat ”nya regler för extra skolskjuts”
att gälla från den 10 mars.
Förslag till beslut
Fastställa de nya reglerna för extra skolskjuts att gälla från den 10
mars 2008.(Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs
tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 10
Förenings- och kulturledarstipendiater 2007
Ärendebeskrivning
Nomineringstiden utgår den 7 november 2007. Inkomna nomineringar
kommer att redovisas på sammanträdet.
Ledamöter har möjlighet att nominera egna kandidater.

ÄRENDE 11
Information
- Redovisning av förvaltningschefen ang. säkerhetsåtgärder vid
förskoleverksamhet.

ÄRENDE 12
Kurser/konferenser

ÄRENDE 13
Övriga frågor

