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Har du frågor kring handlingarna meddela 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: Kerstin Höglund (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.

ÄRENDE 4

102/2010

Ekonomirapport 2010-05
Ekonom Yvonne Nilsson redogör över det ekonomiska utfallet per
2010-05:
Sammandrag av program 22 – 26 samt 30
Summa program UK nettokostnad (tkr):
Bokfört maj 2009:

52 166

Bokfört maj 2010:

49 081

Budget 2010

122 889

ÄRENDE 5
Budget 2011 och nämndsmål 2011
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211/2010

Remiss från Skolinspektionen: Växaskolan i Nordanstig
Ärendet tidigare behandlat i nämndens § 43/2010.
Växaskolan Ekonomisk Förening har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande av och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och
en fristående grundskola i Nordanstigs kommun fr.o.m. läsåret
2011/12.
Nordanstigs kommun bereds härmed tillfälle att yttra sig över ansökan
senast 22 juni, dnr: 2010:1720.

ÄRENDE 7
Skolskjutsreglemente
Föreligger tjänsteutlåtande från skolskjutshandläggare Ann Gottvall
daterat 2010-06-10:
Föreslås att nämnden fattar beslut om ett nytt skolskjutsreglemente
enligt förslag från trafikgruppen och att det ska gälla från hösten 2010
på de delar som är tillämpliga och övriga delar ska träda i kraft så snart
som möjligt, senast 2011.
Det nya förslaget till reglemente för skolskjutsar är framtaget av
skolskjutshandläggaren tillsammans med trafikgruppen och
verksamhetschefen för skola.
Vi har sammanställt tidigare regler och förtydligat mycket. Det som är
nytt är skolskjutsorganisationen och att vi föreslår att målsman ska
anmäla behov av skolskjuts varje år. Vi föreslår också att det inte ska
vara tillåtet att ”kompisåka” utan särskild ansökan (punkt 3.7).
Ändringarna i korthet:
Ny organisation för skolskjuts
Skolassistenterna placerar elever på respektive skolskjuts enligt
reglementet och med hjälp av vårt nya skolskjutsprogram,
Solen skolskjuts.
Skolskjutshandläggaren handlägger övriga ärenden.
En skolskjutsgrupp finns för att se över ordningsregler
Ett skolskjutsråd finns för att se över trafikfarliga vägar och
hållplatser, som nämnden sedan fattar beslut om.
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Anmälan av behov om skolskjuts
Vi föreslår att målsman varje år ska anmäla behov av skolskjuts. På så
sätt kan vi göra en bättre planering av skolskjutsarna då bara elever
som använder sin skolskjuts kommer att finnas med på våra listor.
Behovsanmälan kan börja gälla tidigast inför läsåret 2011/2012 då vi
har funktionen i vårt skolskjutsprogram och målsmän kan anmäla via
etjänst på webben.
Regler för gymnasieskjutsar
Vi har även fört in de regler som finns för gymnasieskjutsar. Jag
föreslår att OL-nämnden ser över reglerna för bland annat avstånd för
att få skolskjuts och anslutningsresor. I det här reglementet är befintliga
regler införda, inte nya förslag.
Övrigt
Punkten om Öppna skolskjutsar (1.5) finns med under förutsättning att
OL-nämnden tar beslut om att försöket ska permanentas. Försöket
utvärderas i juni efter terminens slut.
Förslag till beslut enligt tjänsteutlåtande från förvaltningscheferna
AnnKristine Elfvendal och Mats Collin daterat 2010-06-11:
1. UK-nämndens beslut
att skolskjutsrådet skall bestå av:
- en representant från varje skola, utsedd av rektor
- representanter från samtliga entreprenörer
- vägansvarig eller motsvarande inom kommunens samhällsbyggnadskontor
- vid behov representanter från Vägverket, polisen,
räddningstjänsten eller annan för tillfället aktuell person eller
myndighet
- skolskjutshandläggare
I övrigt ställa sig bakom förvaltningens förslag till reviderat
skolskjutsreglemente.

2. UK-nämndens beslut
Föreslå kommunfullmäktige
att anta nämndens förslag till ”Reglemente för skolskjuts och
andra elevtransporter i Nordanstigs kommun” att gälla från och
med 2011-01-01.

NORDANSTIGS KOMMUN
Utbildnings- och kulturnämnden

FÖREDRAGNINGSLISTA
2010-06-14

6 (8)

ÄRENDE 8
Bidragsansökan från Jussi Björling Sällskapet
Föreligger tjänsteutlåtande från förvaltningschef AnnKristine Elfvendal
daterat 2010-06-07:
Den 31 maj inkom till nämnden en ansökan från Jussi
Björlingsällskapet om ett bidrag på 10 000 kronor för att användas till
marknadsföring av konserterna.
Konserterna genomförs för fjärde året i rad i bl. a Strömsbruk till minne
av operasångaren och bygdens son, Jussi Björling. Huvudkonserten
äger rum den 11-12 september i Strömsbruk.
De tidigare årens konserter har rönt stort intresse, både lokalt och
nationellt, vilket bidrar till en positiv marknadsföring av Nordanstigs
kommun.
Utifrån redan fattade beslut finns det ej ekonomisk möjlighet att inom
ramen för allmänkulturen bevilja denna ansökan.
Förslag till beslut
Att avslå Jussi Björlingsällskapets ansökan om ett bidrag på 10 000 kr
för marknadsföring av konserterna.

ÄRENDE 9
Ensamkommande flyktingbarn

ÄRENDE 10

163/2010

Val av representant till Ungdomsrådet
Protokollsutdrag föreligger från kommunstyrelsen § 81/2010.
Kommunstyrelsen har utsett Annelee Larsson och Ann-Catrin Åsåker
som KS representanter i ungdomsrådet.
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ÄRENDE 11
Från Skolinspektionen: Anmälan angående rätten till utbildning
för en grundskoleelev i Bergsjö
Gällande beslut från Skolinspektionen daterat 2010-04-20,
dnr: 41-2009:142.
Skolinspektionens beslut:
Skolinspektionen kritiserar Nordanstigs kommun för att inte ha följt
författningarnas krav avseende att tillgodose elevs rätt till utbildning.
Nordanstigs kommun ska senast 20 juli 2010 lämna en redovisning
över vilka åtgärder som vidtagits med anledning av beslutet.
Redovisningen ska avse generella åtgärder i utvecklande och
förebyggande syfte.
Redovisningen ska lämnas av berörd nämnd, utskott eller tjänsteman
uttryckligen på nämndens vägnar.
Förslag till beslut:
Delegera till verksamhetschef Eva Fors att, senast 20 juli, lämna
redovisning till Skolinspektionen i ärendet.

ÄRENDE 12
Rapporter/information
1. Kvalitetsredovisning för förskola och skola 2009 (info: Eva Fors).
2. Slutbetyg för år 8 och 9 läsåret 2009/10 (info: Eva Fors).
3. Sommarstängning på förskolor/dagis (info: Eva Fors).
4. Biblioteket har beviljats statsbidrag med 50 tkr till inköp av
litteratur till folk- och skolbiblioteket.
5. Konferens 26 maj i Söderhamn: Ungt företagande (info: Boerje
Bohlin (S), Pernilla Kardell (C), Annelee Larsson (S) och Carina
Olsson (C).
6. Gnarps skolas 50-årsjubileum 5 juni (inf: Boerje Bohlin (S).
7. Träff med dokumentanalysgruppen 3 juni i Harmånger
(info: Boerje Bohlin (S).
8. Konferens 11 juni i Gävle: Utmaningar för skolan, om den nya
skollagen och de kommande skolreformerna
(info: Boerje Bohlin (S).
9. Från Barnombudsmannen: ”Hur motverkar vi kränkande
behandling i skolan?” Tolv rekommendationer från kommundialog den 11 maj 2010.

NORDANSTIGS KOMMUN
Utbildnings- och kulturnämnden

FÖREDRAGNINGSLISTA
2010-06-14

8 (8)

ÄRENDE 13
Delegeringsbeslut
1. Ordförandebeslut daterat 2010-06-08: Remissvar till Skolverket
gällande förslag till kursplan för den obligatoriska särskolan.
Nämnden avstår från att lämna synpunkter i ärendet.
2. Tjänstemannabeslut: Bevilja stiftelsen Ersk-Matsgården bidrag
med 5.000 kronor till genomförande av spelkvinnsstämma 2010.
Undertecknat av förvaltningschef AnnKristine Elfvendal
2010-06-07.

ÄRENDE 14
Delgivningar
1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2010-05-17 § 34:
Omprövning av skolstrukturbeslut.
2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2010-05-17 § 43:
Revidering av föreningsbidragsnormer.
3. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2010-06-03 § 103:
Ekonomirapport med beslut att uppdra till UK-nämnden att på
KS möte 19 augusti 2010 redovisa nämndens åtgärder för att
hålla budget 2010.

ÄRENDE 15
Kurser/konferenser

ÄRENDE 16
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.

