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Yvonne N
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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: Carina Olsson (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. Revidering på gång av gemensamma utgångspunkter
barn-unga.
2. Bidragsregler: friskola/förskola, summor.

ÄRENDE 4
Granskningsrapport från Komrev: ”Granskning av UK-nämndens
styrning, uppföljning och kontroll av arbetet med barn i behov av
särskilt stöd”
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.
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.
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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.

ÄRENDE 5
Nämndsbokslut 2009 och avstämning av nämndsmål 2009
Ekonomikontoret har sammanställt bokslut 2009 för utbildnings- och
kulturnämndens verksamheter.
Nämnden visar ett positivt resultat på + 301 tkr.
Under året har kostnadsreducerande insatser skett via anpassning till
elevunderlag samt normen 8,25 lärare/100 elever. 22 lärare har varit
berörda av processen.
Under året har verksamheten följt de av nämnden beslutade
åtgärderna för att klara budgetramen. En stor restriktivitet har präglat
hela verksamheten.

ÄRENDE 6
Nämndsbudget 2010
Nämnden ansvarar för förskoleverksamhet, förskoleklass, skolbarnomsorg, grundskola, särskola, fritid och kultur.

ÄRENDE 7
Ansökan om sponsorpengar för ”Sveriges Spelmanslåt”
Tjänsteutlåtande föreligger från förvaltningschef AnnKristine Elfvendal
daterat 2010-02-02:
Ärendebeskrivning
Nordanstigs Spelmanslag, som arrangerar Bergsjöstämman erbjuder
även för 2010 kommunen att få bli huvudsponsor för den rikstäckande
kompositionstävlingen ”Sveriges spelmanslåt 2010”. Sponsorinsatsen
är 10 000 kr vilket utgör 1:a priset i tävlingen.
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Priset kommer att delas ut i samband med Bergsjöstämman 27 juni
2010.
Spelmanslaget ansöker om 10 000 kronor från kommunen.
Diskussion
Eftersom sponsorinsatsen både kan betraktas som ett kulturstöd och
en marknadsföringsinsats har kontakter tagits med kommunens
näringslivsenhet för att dela på sponsorinsatsen. I likhet med tidigare år
är förslaget att insatsen fördelas lika mellan kommunens
näringslivsenhet och utbildnings- och kulturnämnden.
Förslag till beslut
Bevilja 5 000 kr till 1:a priset att tas ur konto allmänkultur, 3280

ÄRENDE 8

495/2009

Ansökan om ekonomiskt stöd, Kulturstjärnan
Föreligger tjänsteutlåtande från förvaltningschef AnnKristine Elfvendal
daterat 2010-02-15:
Ärendebeskrivning
Från Kulturstjärnan har inkommit en förfrågan om ett bidrag på 25 000
kronor för att kunna behålla den verksamhet som föreningen bedriver
idag. Föreningen har varit i kontakt med Gnarps skola som uttalat en
vilja att använda lokalerna men skolan har inte budget för detta.
I lokalerna bedrivs verksamhet som i första hand riktar sig mot barn
och ungdomar.
Diskussion
Det är lätt att förstå att hyreskostnaderna utgör en stor ekonomisk
belastning för föreningen. Kulturstjärnan genomför många viktiga
ungdomsaktiviteter i kommunen. Dels i egen regi men också genom
andra föreningar och studieförbundet Bilda som får disponera
lokalerna.
Under 2009 erhöll Kulturstjärnan följande bidrag från kommunen:
lokalbidrag 12 000 kr och lokalt aktivitetsstöd 28 105 kronor.
Kulturstjärnan är för närvarande den ”ungdomsgård” som har den mest
omfattande verksamheten i kommunen.
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Med tanke på de av Kommunfullmäktige uttalade ambitionerna att
”stödja barns och ungas utveckling samt att senarelägga debutåldern
och minska bruket av alkohol och tobak” och att alltfler undomsgårdsliknande verksamheter startar i kommunen det rimligt att nämnden
överväger mera reguljära bidrag till organiserade verksamheter i form
av ”ungdomsgårdar”.
Förslag till beslut
Att överväga principerna för bidrag till ”ungdomsgårdar”.
Att ansökan behandlas i samband med 2010-års fördelning av
lokalbidrag.

ÄRENDE 9
Framtidens skola, ramverk
Nordanstigs 7-9 skola, vision:
I Nordanstigs kommun arbetar vi för att främja ett livslångt lärande, i
syfte att ge barn och ungdomar mod att göra medvetna val i en
föränderlig livsmiljö.
”Politiskt ramverk”


Skolans inre arbete skall präglas av ett framtidsperspektiv.



Den öppna skolan/skolan i samhället ska skapa förutsättningar
för att bedriva ”året runt”-verksamhet i skolans lokaler.



Möjlighet att erbjuda elever undervisning under ”icke-traditionell”
skoltid skall finnas.



Den enskilde eleven och kunskapsuppdraget är alltid
utgångspunkt för läraren och skolans organisation.



Utifrån krav på kvalitet och kommande skolreformer är behöriga
lärare en självklarhet.



Möjlighet att arbeta årskurslöst och kursutformat skall finnas.



Skolan tar tillvara de möjligheter som ny teknik erbjuder när det
gäller undervisningsmetoder och kompensatoriska hjälpmedel.



Filosofi eller ”livskunskap” är en av skolans grundstenar.



Stor vikt skall läggas på relationsbyggande och värdegrundsskapande aktiviteter under elevens första tid i skolan.
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Skolan ska erbjuda eleverna olika inriktningar inom elevens
val/skolans val i samarbete med kommunens företagare,
förenings- och kulturliv.



Personalen har god kunskap om uppdraget, vilket är accepterat
av alla som arbetar i verksamheten.



För att uppnå ökad flexibilitet, ökad möjlighet till samverkan,
möjlighet att fördela arbetsbelastningen jämnare över året och
ge ökad möjlighet till enskild och kollegial kompetensutveckling
önskar nämnden att förvaltningen ser över möjligheterna att
skapa semestertjänster för all personal som arbetar i skolan.

ÄRENDE 10
Rapporter/information
1. Årsberättelse 2009 från Hälsinglands fotbollförbund.
2. Tack från Bergsjö Bioförening för bidrag till ljudprocessor.
3. Stöd till projektledartjänst, Bergsjö IF.
4. Verksamhetsplan 2010 från Bilda GävleDala.
5. Från Skolverket, rapport 335/2009: Beskrivande data 2009,
förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola och vuxenutbildning.
Rapporten redovisar uppgifter om barn, elever, lärare, övrig
personal, kostnader och utbildningsresultat.
6. Statistik från Nordanstigs Teaterförening 2009:
10 föreställningar med totalt 635 besökare samt
tre barnföreställningar med totalt 404 besökare.
7. Information på webben direkt efter nämndsmötena. Införs från
januari 2010.
8. Information från trafikgruppens möte 2010-02-08.
9. Resursplattformen, nulägesrapport.
10. Riktlinjer för feriearbeten 2010.
11. Introduktionsersättning.
12. Migrationsverkets besök 18 februari.
13. Regionalt UtvecklingsNät (RUN) konferens i Sundsvall 11-12
februari (info: Boerje Bohlin (S) och Pernilla Kardell (C).
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ÄRENDE 11
Delegeringsbeslut
1. Avtal med studieförbundet Bilda ang Nordanstigs musikverkstad.
Undertecknat av förvaltningschef AnnKristine Elfvendal
2010-01-12.
2. Ordförandebeslut 2010-01-25: Beslut att bevilja medel
(= 140.000:- kronor) för utvecklingsstöd 2010 för projektet ”Konst
och kultursatsning i Nordanstigs kommun” till föreningen
Bergsjögården.
3. Beslutsattestanter för 2010. Undertecknat av förvaltningschef
AnnKristine Elfvendal.
4. Fastställande av läsårstider 2010-2011. Undertecknat av
förvaltningschef AnnKristine Elfvendal 2010-01-29.
5. Överenskommelse om försöksverksamhet avseende elever
sökande till idrottsgymnasium inom samverkansområdet i
enlighet med samverkansavtal för gymnasieskolor i Hälsingland.
Undertecknat av förvaltningschef AnnKristine Elfvendal.

ÄRENDE 12
Delgivningar
1. Protokollsutdrag från KS 2009-12-10 § 231: Uppföljning av
uppdrag i åtgärder budget 2009. (Rapport från beslut i UKnämnden)
2. Protokollsutdrag från KS 2010-01-28 § 8: Fördelning av
investeringsbudget 2010.

ÄRENDE 13
Kurser/konferenser
1. Diskriminerad, trakasserad eller kränkt i skolan – högsta
ledningens ansvar. Stockholm 28 april.

ÄRENDE 14
Informationer och övriga ärenden

