NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Utbildnings- och kulturnämnden

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Arthur Engbergskolan, Hassela

Tid:

Tisdagen den 13 maj 2008 kl 08:30 – 16:00

OBSERVERA DAG och PLATS!!!!
Ni som vill samåka samlas kl. 08:00 på kommunkontorets besöksparkering.

Diskussion och information på förmiddagen
Beslutsärenden, med början senast kl 13:00
1.

Val av justerare samt godkännande av dagordning

2.

Genomgång av föregående mötes protokoll

3.

Verksamhetsuppföljning

4.

Delårsbokslut 1

5.

Budget 2009, information

6.

Ekonomiskt stöd till de tempererade baden i
Hassela och Harmånger

7.

Mellanfjärdens Teaterförenings ansökan om bidrag
till teaterproduktioner

8.

Hudiksvalls Gymnasiesärskolas ansökan om
bidrag till studieresa

9.

Inackorderingsbidrag

10.

Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en
fristående gymnasieskola i Sundsvalls kommun

11.

Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en
fristående gymnasieskola i Ljusdals kommun

12.

Ansökan om utökning av statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasieskola i Sundsvalls
kommun

13.

Gemensamma utgångspunkter för arbete med
barn och ungdomar 0 – 18 år mellan landstinget
och kommunerna i Gävleborgs län.

14.

Rapporter/information

15.

Kurser/konferenser

16.

Övriga frågor

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

Hans Betulander
Ordförande
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ÄRENDE 1
Val av justerare samt godkännande av dagordning

ÄRENDE 2
Genomgång av föregående mötes protokoll

ÄRENDE 3
Verksamhetsuppföljning
-Kvalitetsredovisning 2007 (Mona Franzén-Lundin) Handlingar skickas
eventuellt senare)
-SFI - Information av Ronny Spångberg, Komvux

ÄRENDE 4
Delårsbokslut 1
(Delas ut på sammanträdet)

ÄRENDE 5
Budget 2009, information

ÄRENDE 6
Ekonomiskt stöd till de tempererade baden i Hassela och
Harmånger
( Handlingar delas ut på sammanträdet)
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ÄRENDE 7
Mellanfjärdens Teaterförenings ansökan om bidrag till
teaterproduktioner
Ärendebeskrivning
I år liksom tidigare år kommer föreningen att producera en sommar
teater samt den populära produktionen för barn.
Dessa föreställningar brukar bli det största kulturevenemanget i
kommunen under året publikt sett. Det är i stort sett omöjligt att få
dessa produktioner att gå ihop ekonomiskt trots stora ideella insatser.
Något som på intet sätt är unikt för Mellanfjärdens teaterförening.
Föreningen söker därför ett ekonomiskt stöd på 35 000 kr. Jag anser
att kommunen bör ställa upp med detta av såväl kulturella som
marknadsföringsskäl.
Förslag till beslut
Bevilja Mellanfjärdens teaterförening ett ekonomiskt stöd på 35 000 kr
att tas ur kontot för allmänkultur. (Utbildnings- och kulturchef
AnnKristine Elfvendals tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 8
Hudiksvalls Gymnasiesärskolas ansökan om bidrag till studieresa
Ärendebeskrivning
Gymnasiesärskolan i Hudiksvall har genom Lizzie Hellström, lärare,
sökt om ett bidrag till en studieresa till Grisslehamn den 26-29 maj i år.
Två av eleverna i berörd klass är skrivna i Nordanstigs kommun.
Alla aktiviteter inom skoltid skall vara avgiftsfria enligt skollagen och då
Nordanstigs kommun köper gymnasieutbildningen för sina elever bör
denna aktivitet rymmas inom den interkommunala ersättningen.
Förslag till beslut
Att avslå ansökan om bidrag. (Utbildnings- och kulturchef AnnKristine
Elfvendals tjänsteutlåtande)
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ÄRENDE 9
Åtgärder utifrån Idensjös rapport - inackorderingsbidrag
Ärendebeskrivning
I Idensjös rapport framkommer att en av de åtgärder som nämnden bör
vidta är att ange den politiska viljan vad gäller inackorderingstilläggets
storlek och hur det ska hanteras.
Idensjö föreslår att nämnden utbetalar bidrag enligt de skyldigheter
kommunen har samt hänvisa de elever som går på friskolor att ansöka
hos CSN så som lagstiftningen anger.
Förslag till beslut
Att besluta i enlighet med Idensjös förslag, samt att beslutet träder i
kraft fr o m höstterminen 2008. (Utbildnings- och kulturchef AnnKristine
Elfvendals tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 10
Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående
gymnasieskola i Sundsvalls kommun
Ärendebeskrivning
Novum Kompetens och datautveckling AB har hos Skolverket ansökt
om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i
Sundsvalls kommun fr o m läsåret 2009/2010.
Nämnden bereds tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2
kap. 2 § förordning om fristående skolor. Eventuellt remissvar skall
vara Skolverket tillhanda senast den 2008-09-15.

ÄRENDE 11
Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående
gymnasieskola i Ljusdals kommun
Ärendebeskrivning
Engbergs snickerier AB har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola, i Ljusdals kommun fr om
läsåret 2009/2010.
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Nämnden bereds tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2
kap. 2 § förordning om fristående skolor. Eventuellt remissvar skall
vara Skolverket tillhanda senast den 2008-09-15.

ÄRENDE 12
Ansökan om utökning av statlig tillsyn och rätt till bidrag till en
fristående gymnasieskola i Sundsvalls kommun
Ärendebeskrivning
Baggium Utbildning AB har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Sundsvalls kommun
fr o m läsåret 2009/2010.
Nämnden bereds tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2
kap. 2 § förordning om fristående skolor. Eventuellt remissvar skall
vara Skolverket tillhanda senast den 2008-09-15.

ÄRENDE 13
Gemensamma utgångspunkter för arbete med barn och ungdomar
0 till 18 år mellan landstinget och kommunerna i Gävleborgs län
1 Uppdraget
Revisorerna har inkommit med en granskningsrapport ”Samverkan
avseende ungdomar med psykosocialproblematik och psykiska
sjukdomstillstånd”. Revisorerna hänvisar till ett inriktningsdokument
benämnt ”Gemensamma utgångspunkter för arbete med barn och
ungdomar 0 till 18 år mellan landstinget och kommunerna i Gävleborgs
län”, ett dokument som de anger skall utgöra en ambitionsnivå för det
förhållningssätt som ska känneteckna samverkan i arbetet mellan barn
och ungdomar i Gävleborgs län.
Revisorerna vill ha kommunstyrelsens kommentarer till
granskningsrapporten. Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit
till förvaltningscheferna Mats Collin och AnnKristine Elfvendal att
utarbeta ett förslag till yttrande över rapporten.
2 Bakgrund
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Dokumentet ”Gemensamma utgångspunkter för arbete med barn och
ungdomar 0 till 18 år mellan landstinget och kommunerna i Gävleborgs
län” presenterades våren 2004 och var ett resultat av det arbete som
gjordes av en parlamentarisk grupp som landstinget tillsatte år 2000.
I revisionsrapporten föreslås att kommunen vidtar ett antal åtgärder.
1. Tydliggör nivåerna i samverkansorganisationen och vilket deras
respektive ansvar och uppdrag är. (politisk, verksamhets och individ
nivå)
2. Skapa gemensamma diskussionsforum / mötesplatser för de olika
nivåerna i organisationen. (politisk, verksamhets och individ nivå)
3. Formulera en gemensam definition av målgruppen.
4. Skapa en bild av vård- och behandlingskedjan för målgruppen där
den gemensamma värdegrunden och förhållningssättet som finns
angivet i ”Gemensamma utgångspunkter” får vara grundbulten.
5. Formulera mätbara inriktningsmål och utarbeta riktlinjer för
samverkan samt säkerställa återkopplings- och uppföljningsrutiner.
6. Se över de insatser som finns i Nordanstig för målgruppen och att
former för god integrering av verksamheternas olika insatser i
individärenden bör skapas.
3 Resultat
Dokumentet ”Gemensamma utgångspunkter…” har inte varit föremål
för politiskt ställningstagande i Nordanstigs kommun.
Ett samarbete mellan kommunen och landstinget är under
återuppbyggnad sedan det delvis legat nere som en följd av
omorganisationen av landstinget till divisioner. På verksamhetsnivå har
dock kontakterna funnits både mellan chefer och enskilda handläggare.
Politiskt har träffar kommit igång mellan landstinget och kommunerna
Nordanstig – Hudiksvall – Ljusdal (Närvård NHL). Primärvården har fått
uppdraget att kalla till en första träff på tjänstemannanivå.
4 Förslag
Dokumentet ”Gemensamma utgångspunkter…” bör antas av
Nordanstigs kommun, dock bör det övervägas om det kan antas till alla
delar. Kommunstyrelsen bör uppdra till förvaltningscheferna Mats Collin
och AnnKristine Elfvendal att lägga förslag om dokumentet bör antas till
sin helhet, eller om det finns delar som skall tas bort.
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De samverkansorgan som är under återuppbyggnad bör få ansvar för
att arbeta med punkterna 1-6 i revisorernas förslag.
Punkten 1 bör beslutas av den politiska nivån.
Punkten 2 finns på politisk nivå. På tjänstemanna nivå har landstingets
divisionschef för primärvården fått uppdraget att ombesörja att
samverkansmöte initieras i samtliga delar av länet, för vår del i ett NHLområde. Nordanstigs kommun kommer att representeras av
verksamhetscheferna för äldre- och handikappomsorgen, individ- och
familjeomsorgen samt skolan. Dessa kommer i sin tur att få ansvar att
tillsammans med primärvården, barnpsykiatrin m.fl. organisera de
samverkansfora som behövs.
Punkten 3 bör arbetas fram på tjänstemannanivå men beslutas på
politisk nivå.
Punkten 4 bör vara tjänstemannanivåns ansvar.
Punkten 5 vad gäller mål beslutas av förtroendevalda medan övriga
delar av punkten bör vara tjänstemannaansvar.
Punkten 6 bör vara tjänstemannanivåns ansvar.
4.1 Förslag till beslut

Att uppdra till förvaltningscheferna Mats Collin och AnnKristine
Elfvendal att lägga förslag om dokumentet ”Gemensamma
utgångspunkter …” bör antas till sin helhet eller delvis.
Att de samverkansorgan som finns respektive är under
återuppbyggnad får ansvar för att arbeta med punkterna 1-6 i
revisorernas förslag.
Omsorgs- och Arbetsmarknadsförvaltningen samt Utbildnings- och
kulturförvaltningen
Mats Collin AnnKristine Elfvendal

ÄRENDE 14
Rapporter/information
1. Beslut från Skolverket, om fristående gymnasieskolan Glada
Hudikskolan, Hudiksvalls rätt till bidrag för utbildningarna
Samhällsvetenskap och Ledarskapsutbildning samt Musik och
Ledarskapsutbildning fr o m bidragsåret 2008.
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2. Skolverkets beslut, att Baggium Utbildning AB får fortsatt statlig
tillsyn och rätt till bidrag vid byte a huvudman för en fristående
skola i Sundsvalls kommun
3. Rapport av Boerje Bohlin och Ann Gottvall, från
skolskjutskonferensen i Västerås.

ÄRENDE 15
Kurser/konferenser
1. Inbjudan till ASO-konferens den 16-18 juni i Arvidsjaur.

ÄRENDE 16
Övriga frågor

