NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Utbildnings- och kulturnämnden

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret, Bergsjö

Tid:

Onsdagen den 23 januari 2008 kl. 08:30-16:00

1.

Val av justerare jämte godkännande av dagordning

2.

Föregående mötes protokoll

3.

Bordlagt ärende – Avgiftsfri skola i praktiken

4.

Verksamhetsuppföljning

5.

Ekonomiuppföljning

6.

Åtgärdsprogram utifrån genomlysning av Idensjös
rapport.

7.

Konsekvensredovisning för resp. område utifrån
Budget 2008, enl. uppdrag.

8.

Utökad delegation till förvaltningschef att samordna
årskurser mellan skolor i grundskolan.

9.

Ansökan om bidrag till konstkatalog (Bilaga nr 1)

10.

Fastställande av Internkontrollplan 2008 (Bilaga nr
2)

11.

Sensus Studieförbunds ansökan om
kommunbidrag.

12.

Områdesbestämmelser för del av Å By m fl fast. I
Jättendal.

13.

Öppettider i förskolan

14.

Ansökan om extra anläggningsbidrag (Bilaga nr 3)

15.

Ansökan om sponsorpengar för Sveriges
Spelmanslåt 2008

16.

Förfrågan om fortsatt utökad tid för förskolebarn

17.

Information

18.

Kurser och konferenser

19.

Övriga frågor

Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.

Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
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
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ÄRENDE 1
Val av justerare jämte godkännande av dagordning

ÄRENDE 2
Föregående mötes protokoll

ÄRENDE 3
Bordlagt ärende – Avgiftsfri skola i praktiken
Dnr: 665/2007
Historik
Det finns möjligheter att tolka skrivningarna om avgiftsfri skola på lite
olika sätt.
För att samtliga skolor i kommunen skall tillämpa bestämmelserna på
samma sätt har anvisningar utarbetats i förvaltningen.
Förslag till beslut
Fastställa förslaget. (Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs
tjänsteutlåtande)
Utbildnings- och kulturnämndens beslut
Bordlägga ärendet.
Inbjuda lärarrepresentanter som framfört synpunkter.

ÄRENDE 4
Verksamhetsuppföljning
Ärendebeskrivning
- Samverkan avseende ungdomar med psykosocialproblematik
och psykiska sjukdomstillstånd
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ÄRENDE 5
Ekonomiuppföljning
Ärendebeskrivning
- Redovisning av ekonomiska utfallet per den 2007-12-31.

ÄRENDE 6
Åtgärdsprogram utifrån genomlysning av Idensjös rapport..
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 2007-12-18 § 206, uppdragit
till Utbildnings- och kulturnämnden, att presentera en åtgärdsplan
utifrån genomlysningen av nämndens verksamheter. Ärendet tas upp
på kommunstyrelsens arbetsutskott den 2008-01-31.
Åtgärdsplanen presenteras på sammanträdet.

ÄRENDE 7
Konsekvensredovisning för resp. område utifrån Budget 2008, enl.
uppdrag.
Rektorerna redovisar konsekvensbeskrivningarna för resp. område.

ÄRENDE 8
Utökad delegation till förvaltningschef att samordna årskurser
mellan skolor i grundskolan.
Ärendebeskrivning
Nämnden har tidigare delegerat till förvaltningschef att samordna
klasser mellan skolor. Delegationen är begränsad till årskurs 6 och får
gälla högst 2 dagar per vecka.
I takt med minskande elevunderlag och krav på likvärdig kvalitet i
skolorna blir samordning av årskurser en nödvändighet när utökning av
resurser inte står till buds. Inför dylika åtgärder krävs dialog med
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föräldrar och personal. Ansvariga för den dialogen bör vara rektorer
och förvaltningschef. Av det skälet är det rimligt att beslut också får
fattas av tjänsteman. Eftersom beslut oftast berör olika rektorer är det
rimligt att förvaltningschefen ges beslutanderätten.
En begränsning av beslutanderätten är också rimlig eftersom den
yttersta konsekvensen kan bli samordning av samtliga årskurser, vilket
i realiteten innebär nedläggning av en skola. Beslut av den typen bör
fattas av förtroendevalda.
En rimlig begränsning bör vara att delegationen gäller från årskurs 4
och uppåt.
Förslag till beslut
Delegera till förvaltningschef att besluta om samordning av årskurserna
4 – 9 i grundskolan. Beslutanderätten får inte
vidaredelegeras(Utbildnings- och kulturchef AnnKristine Elfvendals
tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 9
Ansökan om bidrag till konstkatalog (Bilaga nr 1)
Ärendebeskrivning
Tre konstnärer i kommunen har inkommit med ansökan om bidrag för
att producera och distribuera en katalog som presenterar de tre
konstnärerna. Katalogen kommer att distribueras till muséer,
konsthallar och bibliotek i Sverige och i de Nordiska länderna. (Se
bilagd ansökan.)
Diskussion
De tre konstnärerna har gjort och gör viktiga kulturinsatser i och utanför
kommunen. Den beskrivna katalogen innebär förutom marknadsföring
för konstnärerna själva även ett viktigt inslag i kommunens kulturprofil.
Ansökan avser halva produktionskostnaden dvs 7 500 kr. Då katalogen
i första hand är en beskrivning av konstnärerna själva är ett mindre
bidrag motiverat
Förslag till beslut
Bevilja 3 000 kr för produktion av konstkatalogen. (Utbildnings- och
kulturchef AnnKristine Elfvendals tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 10
Fastställande av Internkontrollplan 2008 (Bil nr 2)
Ärendebeskrivning
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Utbildnings- och kulturnämnden beslutade den 2007-04-25 § 44 att
anta den nu gällande internkontrollplanen för år 2007. Planen skall
revideras och fastställas för varje år.

ÄRENDE 11
Sensus Studieförbunds ansökan om kommunbidrag.
Ärendebeskrivning
Studieförbundet Sensus har inkommit med ansökan om bidrag för
verksamheten 2008.
Nordanstigs kommun har sedan många år avskaffat bidragen till
studieförbund.
Förslag till beslut
Avslå ansökan. (Utbildnings- och kulturchef AnnKristine Elfvendals
tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 12
Områdesbestämmelser för del av Å By m fl fast. I Jättendal.
Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till områdesbestämmelser
för del av Å by m fl fastigheter i Jättendal, Nordanstigs kommun.
Områdesbestämmelserna upprättas för att tillse att det planerade
världsarvet Hälsingegårdar får en planmässig status i Jättendal.
Utställningshandlingarna finns för granskning. Synpunkter skall
framföras skriftligen till Byggnadsnämnden.
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ÄRENDE 13
Öppettider i förskolan
Ärendebeskrivning
Utbildnings- och kulturnämnden beslutade den 2008-09-01 att
återremittera ärendet för att diskutera frågan med rektorerna.
Historik
För närvarande tillämpas lite olika start- och sluttider för de olika
förskolorna i kommunen. Detta beroende på föräldrars olika behov.
Tendensen är att behoven av utökade öppettider ökar. Principen om
likställighet i kommunen kräver att det föreligger beslut om den service
som ges till medborgarna. En praxis som utvecklats är att förskolorna
är öppna under tiden 6-18, vardagar.
Förslag till beslut
Fastställa att förskolorna skall hålla öppet mellan kl 6 och 18, vardagar
att gälla från och med den 1 mars 2008.
Eventuella förslag om avvikelser skall tillställas nämnden för
ställningstagande.

ÄRENDE 14
Ansökan om extra anläggningsbidrag (Bilaga nr 3)
Ärendebeskrivning
Utbildnings- och kulturnämnden beslutade den 2007-12-12 att
återremittera ärendet för att få en redovisning av föreningens
ekonomiska situation.
Historik
Gällsta IK ansöker om 50 000 kr i extra anläggningsstöd. Motiveringen
är att elkostnaderna är betydande och bedöms för kommande säsong
bli ca 230 000 kr.
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Diskussion
Det råder ingen tvekan om att föreningen bedriver ett mycket viktigt
ungdomsarbete i en idrott som kräver en anläggning med stora
driftskostnader.
Nämnden har tidigare år beviljat föreningen extra anläggningsstöd av
ovan nämnda skäl.
Yrkande
Annelee Larsson (s) yrkar återremiss av ärendet med motiveringen att
nämnden önskar en redovisning av föreningens ekonomiska situation.
Ove Wallberg (m) stöder Annelee Larssons yrkande.
Ärendebeskrivning
Till dagens sammanträde har en redovisning av föreningens
ekonomiska situation inkommit. (Bilaga nr 3)

ÄRENDE 15
Ansökan om sponsorpengar för ”Sveriges Spelmanslåt 2008”
Ärendebeskrivning
Nordanstigs Spelmanslag, som arrangerar Bergsjöstämman erbjuder
även för 2008 kommunen att få bli huvudsponsor för den rikstäckande
tävlingen ”Sveriges spelmanslåt 2008”. Sponsorinsatsen är 10 000 kr
vilket utgör 1:a priset i tävlingen.
Priset kommer att delas ut i samband med Bergsjöstämman den 22
juni 2008.
Diskussion
Eftersom sponsorinsatsen både kan betraktas som ett kulturstöd och
en marknadsföringsinsats har kontakter tagits med kommunens
näringslivsenhet för att dela på sponsorinsatsen. I likhet med tidigare år
är förslaget att insatsen fördelas fifty fifty.
Förslag till beslut
Bevilja 5 000 kr till 1:a priset att tas ur kulturkontot. (Utbildnings-och
kulturchef AnnKristine Elfvendals tjänsteutlåtande)
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ÄRENDE 16
Förfrågan om fortsatt utökad tid för förskolebarn
Ärendebeskrivning.
Nämnden beviljade i juni 2007 utökad tid med 5 tim/vecka för barn i
förskolan. (Från 15 till 20 tim.)
Efter utvärdering föreslår rektor efter samråd med föräldrarna att tiden
utökas från 20 till 30 tim per vecka oberoende av föräldrarnas
arbetstider. Beslutet bör gälla till och med den 15 juni 2008 eftersom
barnet börjar förskoleklass höstterminen 2008. För tiden utöver 15 tim
per vecka föreslås avgift enligt gällande taxa.
Förslag till beslut
Upphäva beslutet enligt § 95, 2007.
Bevilja utökad tid till 30 tim per vecka att gälla till och med den 15 juni
2008. (Utbildnings- och kulturchef AnnKristine Elfvendals
tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 17
Information
- Protokollsutdrag från KF 2007-12-10 Budget 2008 och
verksamhetsplan 2009-2010.
-

Information och underrättelse från Polismyndigheten

-

Verksamhetsplan från Studieförbundet Bilda Gävle Dala

-

Svensk Biblioteksförenings skrivelse om biblioteksplan.

ÄRENDE 18
Kurser och konferenser
1. Inbjudan från Riksförbundet vuxenutbildning i SamverkanVuxenutbildning i samverkan=nya möjligheter, den 10-11 mars i
Stockholm.
2. Skolledarforum Gävleborg 2008, 13-14 mars i Gävle
3. Inbjudan från Region Halland till konferens den 2-4 april i
Halmstad.
4. Inbjudan från region Gävleborg- Utbildning för arbetsgivare ang
arbetsanpassning och rehabilitering, 13, 14,20, 21 februari på
skilda platser.
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