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Har du frågor kring handlingarna meddela
sekreterare 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: Anna-Karin Widmark (S) eller Carina Olsson (C).

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

ÄRENDE 3
Verksamhetschefen informerar
Verksamhetschef Eva Fors informerar:
1. Ilsbo skolas 60-årsjubileum (firas under hösten 2013).

ÄRENDE 4

91/2013

Ekonomirapport 2013-08
Ekonom Yvonne Nilsson redogör över det ekonomiska utfallet per
2013-08:
Sammandrag av program 22 – 26
Summa program UK nettokostnad (tkr):
Bokfört augusti 2012:

82 290

Bokfört augusti 2013:

85 921

Budget 2013:
Avvikelse mot budget:

128 086
- 5 920
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ÄRENDE 5
Budgetinformation 2014
Budget 2014 och verksamhetsmål 2014.
Taxor, avgifter och hyror 2014.
Ledningsutskott = tillika budgetutskott.
Fullmäktige tog beslut om budgetramar 2014 vid sitt sammanträde
2013-06-17 § 27 = kommunstyrelsen 424 623 tkr.
Fullmäktiges mål 2014, antagna 2013-06-17 § 26:
1. Barn och unga
Under 2012-2014 utveckla skolmiljöer som ger eleverna goda
möjligheter att klara skolans mål utifrån elevernas förutsättningar.
2. Näringsliv arbetsmarknad
Under 2012-2014 ska förutsättningarna för näringslivet utvecklas
och förbättras i kommunen.
3. Trygg medborgare
Under 2012-2014 ska tryggheten bland kommunens invånare öka.
4. Boendemiljö och kommunikation
Under 2012-2014 utveckla miljöer för attraktivt boende.
Nämndsmålen för 2013 antagna i UK-nämnden 2012-12-10 § 152:
1. Biblioteket bör sträva att i jämförelse med år 2012 bibehålla
utlåningen.
2. Förskolans och skolans samarbete med biblioteket ska öka
under året.
3. Antalet medborgare boende i Nordanstig och som är nöjda med
kultur- och fritidsverksamheten bör öka under mandatperioden.
4. Verksamheternas aktiviteter ska genomsyras av nolltolerans.
5. Elevernas måluppfyllelse när de lämnar grundskolan ska årligen
förbättras.
6. Elevinflytande skall förstärkas och uppmuntran av elevinitiativ
ska ske.
7. Elevers och föräldrars kännedom om skolans kunskapskrav ska
öka under året.
8. Kommunens medborgare ska uppleva att förskola, fritidshem
och skola har en hög kvalitet.
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Kommunstyrelsens beslut 2013-09-11 § 152 =
Utbildningsutskottets verksamheter:
Uppdra till förvaltningen att utarbeta en skolresursplan för kort och lång
sikt.
I avvaktan på planen avslås utbildningsutskottets förslag att genomföra
en projektering av nybyggnation av Ilsbo förskola.
Utbildnings- och kulturnämndens äskande om 8 miljoner kronor i
utökad budget 2014 behandlas i den pågående budgetprocessen.
Ledningsutskottet behandlar Budget 2014 vid sitt sammanträde 17
oktober för att behandlas av kommunstyrelsen 7 november.
(U-utskottet har sitt nästa sammanträde 14 oktober då förslag till beslut
lämnas).

ÄRENDE 6
Remiss: Regionala kompetensprogrammet
Remiss har inkommit från Region Gävleborg gällande Regionalt
kompetensprogram för Gävleborg 2014-2020, vilken ska beslutas av
Regionfullmäktige 2013-11-19 och behöver beredas inför detta.
Den regionala utvecklingsstrategin Nya möjligheter har ett antal
genomförandeprogram kopplade till sig, varav Kompetensprogrammet
är ett. Nya möjligheter pekar ut kompetens som en av drivkrafterna för
hållbar regional utveckling. Kompetensprogrammet innehåller en
utveckling av drivkraften kompetens, med utgångspunkt hos
människan och hennes förmåga att skapa möjligheter.
Remisstid: 2013-10-10.
(OBS! Kommunstyrelsen har sitt sammanträde 10 oktober).
ÄRENDE 7
Rapporter/information
1. Årsprocess 2013 (verksamhetsuppföljning grundskolan).
2. Svar till Förvaltningsrätten 19 september gällande mål nr
1401-13, överklagan från Hudik Friskoleutbildning AB, skolpeng
2013. (Beslut i kommunstyrelsen 2013-09-11).
3. Från Skolverket 2013-08-21: Från och med 2013-07-01 har barn
som vistas i landet utan tillstånd, så kallade papperslösa barn,
rätt till utbildning. Kommuner kan ansöka om bidrag för
kostnader för dessa barns utbildning. Sista ansökningsdag:

NORDANSTIGS KOMMUN
KS utbildningsutskott

FÖREDRAGNINGSLISTA
2013-09-23

15 september för höstterminen
15 februari för vårterminen
4. Interimsavtal mellan Nordanstigs kommun och
Bildleverantörernas Förening med flera, ang kopiering.
Gäller för tiden 2013-07-01 – 2013-12-31.
Undertecknat av VC Eva Fors 2013-08-30.
5. Agreement number 1003-2013 med Lifelong Learning
Programme, universitets- och högskolerådet, Stockholm.
Undertecknat av VC Eva Fors 2013-08-28.

ÄRENDE 8
Delgivningar
1. Från kommunstyrelsen 2013-09-11 § 151: Information om
budgetprocess 2014.
2. Från kommunstyrelsen 2013-09-11 § 152: Budget 2014.
3. Från kommunstyrelsen 2013-09-11 § 177: Överföring av
internkontrollplaner 2013 från nämnder.
4. Från kommunstyrelsen 2013-09-11 § 178: Överföring av
årsarbetsplaner 2013 från nämnder.

ÄRENDE 9
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.
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