NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Utbildnings- och kulturnämnden

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö

Tid:

Måndag 12 november 2012 kl. 08:30

1.

Val av justerare

2.

Godkännande av dagordning

3.

Förvaltningschefen informerar

4.

Ekonomirapport 2012-10

94/2012

5.

UK-nämndsbudget 2013 och nämndsmål 2013.
BILAGA: nämndsmål 2012

180/2012

6.

Ansökan om verksamhetsbidrag 2013, BRIS
Region Nord

7.

Skollokaler: Bringsta och fd Backens skola i
Harmånger

8.

Kultur- och föreningsledarstipendium 2012

9.

Rapporter/information (BILAGA)

10.

Delegeringsbeslut

11.

Delgivningar

12.

Kurser/konferenser

13.

Information och övriga ärenden

14.

Lokalt aktivitetsstöd våren 2012, Bilda

15.

Tillsyn, Ilsbo och Bållebergets förskolor.

95/2012

Har du frågor kring handlingarna meddela Ulla Britt Hånell
tfn: 0652 – 36 233 eller e-post: ulla.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) eller Sven-Erik Sjölund (S)

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

ÄRENDE 3
Förvaltningschefen informerar
Tf förvaltningschef Eva Fors informerar:

ÄRENDE 4

94/2012

Ekonomirapport 2012-10
Ekonom Yvonne Nilsson redogör över det ekonomiska utfallet per
2012-10:
Sammandrag av program 22 – 26
Summa program UK nettokostnad (tkr):
Bokfört oktober 2011:
Bokfört oktober 2012:
Budget 2012:
Avvikelse mot budget:

125 612
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180/2012

UK-nämndsbudget 2013 och nämndsmål 2013
UK-nämndens budget 2013 = 128 002 tkr enligt beslut i fullmäktige
2012-06-25 § 55. Programpunkt Föreningsstöd 1,8 mkr överförs till
kommunstyrelsen.
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens sammanträden 2012-05-09
§ 55, 2012-05-14 § 64, 2012-08-13 § 82, 2012-10-01 § 120 samt
2012-10-15 § 133.
Utbildnings- och kulturnämndens beslut blev 2012-10-15 § 133:
Uppdra till förvaltningen att fortsätta budgetarbetet 2013 =
Budgetram 2013:
Sparbeting:

128 002 tkr
3 377 tkr

ÄRENDE 6
Ansökan om verksamhetsbidrag, BRIS Region Nord
Ansökan om verksamhetsbidrag för 2013 har inkommit från BRIS
(Barnens Rätt I Samhället) Region Nord.
BRIS erbjuder barn under 18 år anonym kontakt med en vuxen i
stödtelefon 116 111, på BRIS-mejlen eller BRIS-chatten. De bidrag
BRIS får från kommunerna utgör en förutsättning för det fortsatta
arbetet i stödverksamheten. BRIS är religiöst och politiskt obundet och
verksamheten präglas av ett barnperspektiv som utgår från FN:s
barnkonvention om barnets rättigheter.
BRIS Region Nord har sitt kansli i Umeå och omfattar norra Sverige.
BRIS ansöker om 10 kr/barn under 18 år från Nordanstigs kommun och
summan 19 440 kr.
Enligt kommunens noteringar finns 1 734 barn mellan 0 år och till och
med 17 år per september 2012.
Föreningen erhöll 8 760 kr i verksamhetsbidrag för 2012.

ÄRENDE 7

95/2012

Skollokaler: Bringsta och fd Backens skola i Harmånger
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens sammanträden
§ 120/2011och 2012-03-12 § 29 med beslut:
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1. Uppdra till förvaltningen att snarast möjligt utreda ärendet med
att bedriva skolverksamhet på Backens skola enligt Pernilla
Kardells (C) punkter 1-8.
2. Flytta år 1 - 3:s undervisning till Backens skola inför läsåret
2012/13 under förutsättning att godkännande föreligger från
Norrhälsinge miljökontor.
3. Förskoleverksamheten behålls på Bringstaskolan.
4. Detta är en tillfällig lösning under tiden som utredning i ärendet
pågår.
Pernilla Kardells punkter:
1. Utreda förutsättningarna för att bedriva skolverksamhet F–6 på
Backens skola.
2. Kontakt tas med Vägverket ang nya dragningen av E 4:an och
avkörningsramp mot Harmångers centrum, vilket kan påverka
skolans miljö.
3. Bullernivå, föroreningar och säkerhet på grund av närheten till
E 4.an: vad kan göras åt detta för skolans räkning?
Vid ett möte med Vägverket bör några av UK-nämndens politiker
delta.
4. Kostnaden för att anpassa Backens skola till F-6 både vad gäller
inne- och utemiljöer.
5. Typ av lektionssalar för att bedriva tex hemkunskap och slöjd för
år 1-6. Hur kan detta lösas? Handikappanpassning?
6. Kostnader för ev utbyggnad av Bringstaskolan och klargöra vad
som verkligen behövs när det gäller ytor. Hur får vi en
fungerande matsal på Bringsta?
7. Elevunderlag för Bringsta åren 2000 – 2020.
8. Kalkyl på driftskostnader i de olika alternativen.

ÄRENDE 8
Kultur- och föreningsledarstipendium 2012
Kulturstipendiet:
Är avsett att verka som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla kulturella
insatser inom samhällslivets alla områden.
Föreningsledarstipendiet:
Är avsett att stödja och uppmuntra det ideella föreningsledararbetet
bland kommunens barn och ungdomar.

NORDANSTIGS KOMMUN
Utbildnings- och kulturnämnden

FÖREDRAGNINGSLISTA
2012-11-05

6 (9)

För båda gäller att:


Stipendierna delas ut till personer som är folkbokförda och
verksamma i Nordanstigs kommun.



Förslag på stipendiat kan lämnas från enskilda personer eller
frånföreningar.



Motivera kortfattat varför personen föreslås.



Varje stipendium är på 5 000 kr och kan fördelas på en eller
flera stipendiater.

ÄRENDE 9
Rapporter/information
1. Årsprocess 2012:
A: Planer: diskriminering och kränkande behandling (Från UK
15/10).
B: Redovisning av sommarskola.
C: Redovisning av sommarens sammanslagning av förskolor
och fritidshem.
D: Samverkan arbetsgivare och de fackliga organisationerna.
2. Juridiken runt sociala medier i skolan, 30 oktober i Hudiksvall
(info: Boerje Bohlin (S) och Pernilla Kardell (C).
3. Betyg och bedömning. Info: Eva Klang kl 13:30.
4. Protokoll från facklig nämndsamverkan 2012-11-06 §§….
5. Protokoll från Central samverkansgrupp 2012-09-04,
2012-10-09 , 2012-10-23 och 2012-10-30.
6. Redovisning av arbetsuppgifter gällande havsbaden i
Nordanstig. Från Skogspojkarna ek.förening daterat 2012-10-21.
(Från UK-nämnden 2012-05-14 § 62 med beslut att begära en
redovisning av åtgärder och tidsåtgång för uppdraget).
7. Info: Inventering av ungdomsaktiviteter. (Patrik Thorson och
Pernilla Kardell kl. 13:00-13:30)
8. RSA-rapport (risk-och sårbarhetsanalys) av Tomas Persson och
Göran Bergsman kl. 11:00-12:00. BILAGA.
9. Beslut från Skolinspektionen daterat 2012-10-29 dnr: 4112012:4052: Uppföljning av beslut ang kränkande behandling av
en elever vid Bergsjö skola. BESLUT: Ärendet avslutas.
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ÄRENDE 10
Delegeringsbeslut
1. Svar till Skolinspektionen och dnr: 411-2012:4052 senast
2012-09-25 och gällande anmälan ang kränkande behandling av
en elev vid Bergsjö skola. (Delegeringsuppdrag till ordförande
vid UK:s sammanträde 2012-09-17 § 110).
2. Begäran om komplettering från Skolinspektionen 2012-10-18
gällande dnr: 411-2012:4052, anmälan ang kränkande
behandling av en elev vid Bergsjö skola. Svar från Eva Fors
daterat ……………
3. Skolskjutsar.

ÄRENDE 11
Delgivningar
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens budgetutskott
2012-09-25 § 21: Nämndernas budgetarbete. BESLUT: Uppdra
till UK-nämnden att på nästa budgetutskott (24/10) presentera
förslag till åtgärder för att klara verksamheten inom fastställd
budgetram.
2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens budgetutskott
2012-09-25 § 22: Skatteutveckling 2013-2015. BESLUT: För år
2013 gäller de av KF beslutade nettoramarna för KS, UK och
OL- nämnderna. Verksamhetsplanen för 2014-15 gäller med 2%
i resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag.
3. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2012-10-11 § 190:
Uppföljning nämndernas budget 2012. BESLUT: Uppdra till UKnämnden att besvara frågorna från arbetsgruppen Rädda Ilsbo
skola.

ÄRENDE 12
Kurser/konferenser
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ÄRENDE 13
Information 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.
Kajsa Gladh (M) har tidigare tagit upp följande frågor (UK-nämnden
2012-10-01 och 2012-10-15):
1. Vad gäller ang sekretess och individuella utvecklingsplaner för
elever och UNIKUM?
(info: rektor Per Dahlström och kommunsekreterare Eva
Engström kl. 10:30)
2. Trafikskyltar (fordonstrafik förbjuden) vid rondellen vid Bergsjö
skola saknas fortfarande. Varför?
Mona Mikaelsson Törnbloms (FP) frågor:
1. Hur många elever gick ur år 6 i Harmångers skola 2012?
2. Hur många 2012 valde att börja år 7 i Bergsjö högstadium?
3. Hur många elever valde annat högstadium, vilka skolor valde
de?
4. Hur många i år 6 gick ur Stocka friskola vårterminen 2012?
5. Hur många valde att gå i Bergsjö högstadium?
6. Hur många valde annat högstadium, vilka skolor valde de?

ÄRENDE 14

117/2012

Lokalt aktivitetsstöd våren 2012, Bilda
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens sammanträde 2012-09-17
§ 98.
Föreligger förslag till lokalt aktivitetsstöd våren 2012 för
Studieförbundet Bilda Gävle Dala från handläggare Birgitta Norlin,
daterat 2012-10-30:
445 sammankomster x 120:- = 53 400 kronor.
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ÄRENDE 15
Tillsyn, Ilsbo och Bållebergets förskolor
Föreligger tjänsteutlåtande från tf förvaltningschef Eva Fors daterat
2012-11-05:
Huvudmannens tillsynsskyldighet
Två förskolor i Nordanstigs kommun har varit föremål för
skolinspektionens kvalitetsgranskning. De två förskolorna är
Bållebergets förskola, i Bergsjö och Ilsbo förskola.
För att nämnden som huvudman skall ha möjlighet att följa processen i
utvecklingsarbetet kommer respektive förskolechef /rektor att i
bokslutet redovisa vilka förbättringsområden som förskolorna har
arbetat med.
En riktad tillsyn med utgångspunkt från skolinspektionens rapport bör
göras under januari och februari månad 2013 för att säkerställa att
utvecklingsarbetet fortsätter.
Förslag till beslut
Att ge förvaltningen i uppdrag att granska de två förskolornas
utvecklingsarbete under januari och februari 2013, med utgångspunkt
från skolverkets rapport.

