NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Utbildnings- och kulturnämnden

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö, rum 11

Tid:

Måndag 26 april 2010 kl. 09:00
1.

Val av justerare

2.

Godkännande av dagordning

3.

Information från förvaltningschef

4.

Granskningsrapport från Komrev: ”Granskning av 58/2010
UK-nämndens styrning, uppföljning och kontroll av
arbetet med barn i behov av särskilt stöd”.
UK § 18/2010. Bilaga tidigare utskickad.

5.

Ekonomirapport 2010-03. BILAGA

102/2010

6.

Dokumenthanteringsplan för UK-nämnden.
BILAGA

133/2010

7.

Föreningsbidrag. BILAGA

134/2010

8.

Bidragsansökan från BRIS för 2011

135/2010

9.

Rapporter/information

Margareta Kl.
Tamm-P 11:00

10.

Delegeringsbeslut

11.

Delgivningar

12.

Kurser/konferenser

13.

Informationer och övriga ärenden

14.

Ny hyressättning av skollokaler. BILAGA

Rektorerna +
Eva F
09:0010:30
Yvonne
10:30

Birgitta
11:30

Har du frågor kring handlingarna kontakta Ulla Britt Hånell
tfn: 0652 – 36 233 eller e-post: ulla-britt.hanell@nordanstig.se
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Boerje Bohlin (S)
Ordförande
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ÄRENDE 1
Val av justerare
Förslag: Pernilla Kardell (C)

ÄRENDE 2
Godkännande av dagordning
Utbildnings- och kulturnämnden godkänner dagordningen med
eventuella förändringar och anmälan om extra ärenden.

ÄRENDE 3
Information från förvaltningschef
Förvaltningschef AnnKristine Elfvendal informerar.
1. Elevansökningar till Bergsjö c-skola inför hösten 2010.
2. Simundervisning på skoltid (från UK § 110/2009).
3. Familjecentral i Nordanstig.

ÄRENDE 4

58/2010

Granskningsrapport från Komrev: ”Granskning av UK-nämndens
styrning, uppföljning och kontroll av arbetet med barn i behov av
särskilt stöd”.
Nämnden har tidigare behandlat ärendet i §§ 3/2010 och 18/2010.
Revisorernas rapport översänds till nämnden för kommentarer, vilka
önskas senast 2010-04-01.
Antalet barn/elever i behov av särskilt stöd beskrivs öka inom
grundskolan, liksom komplexiteten kring behoven. Detta ställer större
krav på skolan, och ibland även andra såväl kommunala som
ickekommunala aktörer, vad gäller planering, genomförande och
uppföljning av barn med dessa behov.
Att ge särskilt stöd till en elev för att nå målen är centralt i
skollagsstiftningen.
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Komrev inom PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av de
förtroendevalda revisorerna i Nordanstigs kommun genomfört en
granskning av UK-nämndens styrning, uppföljning och kontroll av
arbetet med elever/barn i behov av särskilt stöd.
Sammanfattningsvis bedömer Komrev att UK-nämnden behöver
förbättra sin styrning, uppföljning och kontroll i arbetet med barn i
behov av särskilt stöd för att säkerställa att en ändamålsenlig
verksamhet bedrivs i enlighet med skollagens och förordningens krav.
Anstånd med svarstiden har beviljats till 1 maj 2010.

ÄRENDE 5

102/2010

Ekonomirapport 2010-03
Ekonom Yvonne Nilsson redogör över det ekonomiska utfallet per
2010-03:
Sammandrag av program 22 – 26 samt 30
Summa program UK nettokostnad (tkr):
Bokfört mars 2009:
Bokfört mars 2010:
Budget 2010

122 889

ÄRENDE 6
Dokumentationsplan för UK-nämnden
Ett förslag till dokumentationsplan har arbetats fram.
Förslag till beslut:
Att anta förvaltningens förslag till dokumentationsplan, att gälla från och
med 1 maj 2010.
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ÄRENDE 7
Föreningsbidrag
Föreligger förslag till fördelning av hyres- och lokalbidrag, drift- och
underhållsbidrag samt anläggningsbidrag från handläggare Birgitta
Norlin daterat 2010-04-12.
1. Hyresbidrag föreslås utbetalas med totalt 94.785 kronor.
2. Drift- och underhållsbidrag föreslås utbetalas med totalt 50.583
kronor.
I budget 2010 finns 176.000 kronor (- 145.368 kr) = 30.632 kronor kvar
i budgeten efter utbetalning av ovanstående bidragssummor.
3. Anläggningsbidrag föreslås utbetalas med totalt 416.850 kronor.
I budget 2010 finns 420.000 kronor att fördela.

ÄRENDE 8
Bidragsansökan från BRIS för 2011
Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2011 har inkommit från
föreningen BRIS (barnens rätt i samhället) region Mitt.
BRIS erbjuder genom sin stödverksamhet alla barn och ungdomar upp
till 18 år en möjlighet att anonymt och kostnadsfritt få en vuxen
stödjande kontakt.
BRIS är ingen myndighet utan bygger sin verksamhet på frivilligt arbete
samt ekonomiska bidrag och gåvor.
Om ansökan faller utanför ramen för Nordanstigs kommuns
verksamhetsbidrag vill BRIS gärna bli kontaktade för att eventuellt
skriva avtal eller överenskommelse om samarbete.
BRIS ansöker om 5 kr/barn från Nordanstigs kommun, vilket innebär
10.035 kronor.
Till ansökan har följande dokument bilagts:
Verksamhetsberättelse Region Mitt 2009
BRIS Rapporten 2010
Verksamhetsplan och budget 2011
Aktuell årsredovisning finns att hämta på www.bris.se
Diskussion:
Förvaltningschef AnnKristine Elfvendal anser att organisationen bör få
ett ekonomiskt bidrag av kommunen då BRIS har en mycket viktig
funktion att fylla i samhället och är en erkänd bra organisation som
finns där för barnen.
I vilken omfattning och när är något som nämnden bör ta ställning till.
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ÄRENDE 9
Rapporter/information
1. Låtverkstaden och antal platser (Carinas fråga från UK 22/3).
2. Redovisning av de grupper som är igång hos studieförbundet
Bilda (Pernillas fråga från UK 22/3).
3. Verksamhetsuppföljning: frånvarostatistik.
4. Uppföljning av nämndsbeslut per 2010-03-31.
5. Från Skolverket 2010-03-29 dnr: 2010:128 Statsbidrag för
åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna
läsa, skriva och räkna. Summa 422.776 kr för år 2010.
6. Från barn och elevombudet 2010-04-01 dnr: 45-2010: 529:
Begäran om yttrande gällande anmälan om kränkande
behandling vid Bergsjö c-skola. Yttrande senast 23 april.
7. Begäran om ersättning för uteblivet bidrag för barn i fritidshemsverksamhet i Stocka skola 2007/2008.
Från Stocka skola ekonomisk förening 2010-03-10.
8. Svar från förvaltningen på ovanstående begäran från Stocka
skola, daterat 2010-04-14.
9. Från Skolinspektionen 2010-03-23 dnr: 43-2010:1413 Tillsyn,
under hösten, i grundskola, gymnasieskola och motsvarande
skolformer, vuxnas lärande samt kommunens ansvarstagande
för förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen i Nordanstig.
10. Nordanstigs resurscentrum.
11. Slutredovisning 2009 från studieförbundet Bilda för kyrka och
samhälle
12. Konferens i Falun 20 april: Diskriminerad, trakasserad eller
kränkt i skolan – högsta ledningens ansvar.
(info: Boerje Bohlin (S) och Pernilla Kardell (C).
13. Konferens i Ljusdal 19 april: Kommunal juridik med särskild
inriktning på sammanträden och hanteringen kring dessa
(info: Boerje Bohlin (S) och Pernilla Kardell (C)
14. Budgetarbetet 2011 (info: Margareta Tamm-Persson kl. 11:00).
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ÄRENDE 10
Delegeringsbeslut
1. Beslut om anpassad studiegång under vårterminen 2010, beslut
nr 1/2010-9/2010. Undertecknade av rektor John-Martin
Forsman.
2. Barnomsorgspeng (Eva Fors).
3. Avtal med Skogspojkarnas ekonomiska förening för tiden
2010-05-30—2010-08-31. Undertecknat av förvaltningschef
AnnKristine Elfvendal 2010-04-02.

ÄRENDE 11
Delgivningar

ÄRENDE 12
Kurser/konferenser

ÄRENDE 13
Informationer och övriga ärenden
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kommer även ledamöternas eventuella extra
ärenden att tas upp.

ÄRENDE 14
Ny hyressättning av skollokaler
Anledning till utredningen:
Kommunens ledningsgrupp har uppdragit till förvaltningen att utarbeta
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förslag till gemensam policy för frivilliga organisationer som arbetar i
enlighet med kommunens värderingar och viljeinriktningar.
För att få en helhetsbild berörs även hur uthyrningen av kommunens
lokaler för fritidsverksamhet administreras och under vilka förutsättningar frivilliga organisationer hyr olika lokaler.
De lokaler som hyrs ut är i första hand skollokaler. De hyrs av
idrottsföreningar, studieförbund, kommunala verksamheter men även
privatpersoner som till exempel föräldragrupper.
Enligt arbetsutskottets protokoll § 11/2008 är det inte tillåtet att hyra ut
köken på skolorna eller i de särskilda boendena. Däremot går det bra
att hyra ut matsalarna, vilket sköts genom Kost & Städ.
(Tjänsteutlåtande från utredare Berit Burman daterat 2010-04-13).
Förslag till beslut:
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Barn- och ungdomsverksamhet får använda lokalerna utan
kostnad.
2. Barn- och ungdomsverksamhet betalar samma avgift som
tidigare för badhuset i Bergsjö.
3. I övrigt anta förslaget till ny hyressättning att gälla från och med
2010-07-01.

