NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Utbildnings- och kulturnämnden

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö

Tid:

Måndag 18 mars 2013 kl. 08:30

1.

Val av justerare

2.

Godkännande av dagordning
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Rapport: Tobaksfria skolgårdar. BILAGA
Besök kl. 08:40
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Förvaltningschefen informerar

5.

Bokslut 2012 för UK-nämnden. BILAGA
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Uppföljning och analys av bokslut 2012
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7.

UK-nämndsbudget 2013

180/2012

8.

Ekonomirapport 2013-02. BILAGA

9.

Arbetsmiljö, kommunens skolor och förskolor

10.

Redovisning av stipendiefond

11.

Skolskjutsärende

12.

Rapporter/information

13.

Delegeringsbeslut

14.

Delgivningar

15.

Kurser/konferenser

16.

Information och övriga ärenden

17.

Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster

18.

Ansökan om sponsorpengar för ”Sveriges
Spelmanslåt” 2013

64/2013

52/2013

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: Marie Lindgren (KD), Maria Vehkapuro (S) eller Kajsa Gladh
(M).

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

ÄRENDE 3

64/2013

Rapport: Tobaksfria skolgårdar
Ärendebeskrivning:
Föreligger en rapport från Norrhälsinge Miljökontor och
Tillståndsenheten gällande rökfria skolgårdar.
Tobakslagen och ungdomar
Tobakslagen (1993:581) är en skyddslag som funnits i Sverige sedan
1993. Flera av bestämmelserna i tobakslagen är till för att få färre barn
och ungdomar att lockas till rökning och snusning. Det är därför
förbjudet att sälja tobaksvaror till den som inte fyllt 18 år eller till den
som misstänks ha för avsikt att langa denna vara. Många offentliga
miljöer skall vara rökfria. Ett viktigt syfte med de rökfria miljöerna, är att
skydda människor mot passiv rökning och ungdomar mot att omges av
och påverkas av rökare. Lagstadgat rökförbud gäller bland annat i skoloch barnomsorgslokaler och på skol- och dagisgårdar.
Gemensamt projekt för tillsyn
I ett samordnat tillsynsprojekt i Hudiksvall/Nordanstig har Norrhälsinge
miljökontor kontrollerat efterlevnaden av rökförbudet på skolgårdar
under samma period som Social-och Fritidsförvaltningens
tillståndsenhet har kontrollerat tobaksförsäljning hos handlare i
närheten av skolor.
Norrhälsinge miljökontor har under september/oktober 2012 besökt alla
34 skolor i Hudiksvall och Nordanstigs kommun.
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Social-och Fritidsförvaltningens tillståndsenhet har under september –
januari besökt 43 handlare som säljer tobak i närheten av skolor.
Samverkan har även skett med folkhälsostrategen i Hudiksvall.
Resultatet från tillsyner hos handlarna
Vid de tillsyner som Tillståndsenheten genomfört hos de handlare som
ligger i närheten av skolorna i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner,
har det delats ut ett vykort med statistisk information angående
tobaksbruk för ungdomar i årskurs 9. Varje tillsynsbesök har en
diskussion kring ungas tobaksbruk hållits.
Det har inte framkommit vid någon av tillsynerna att handlarna säljer
tobak till minderåriga och det var endast ett fåtal som upplevde det som
ett problem att underåriga försöker köpa tobaksvaror. Dessa handlare
befinner sig inom ganska ”utsatta” områden, där det rör sig väldigt
många ungdomar under stora delar av dygnet.

Många handlare berättade att de har varit hårda från första början med
att fråga om legitimation, vilket har medfört att ytterst få ungdomar
försöker köpa tobaksvaror hos dem.
Information av Rebecca Rönnquist från tillståndsenheten samt
repr. från miljökontoret kl. 08:40.

ÄRENDE 4
Förvaltningschefen informerar
Tf förvaltningschef Eva Fors informerar:

ÄRENDE 5

51/2013

Bokslut 2012 för UK-nämnden
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens sammanträde 2013-01-28
§ 2 och 2013-02-11 § 8.

ÄRENDE 6
Uppföljning och analys av bokslut 2012

51/2013
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180/2012

UK-nämndsbudget 2013
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens sammanträden 2012-05-09
§ 55, 2012-05-14 § 64, 2012-08-13 §82, 2012-10-01 § 120, 2012-10-15
§ 133, 2012-11-12 § 149, 2012-12-10 § 152, 2013-01-28 § 3 och
2013-02-11 § 9.
Nämndsbudget 2013: 127 586 tkr vilket innebär ett åtgärdsprogram
av – 5 581 tkr.

ÄRENDE 8
Ekonomirapport 2013-02
Ekonom Yvonne Nilsson redogör över det ekonomiska utfallet per
2013-02:
Sammandrag av program 22 – 26
Summa program UK nettokostnad (tkr):
Bokfört februari 2012:
Bokfört februari 2013:
Budget 2013:

127 586

Avvikelse mot budget:

ÄRENDE 9

52/2013

Arbetsmiljö, kommunens skolor och förskolor
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens sammanträden 2013-01-28
§ 4 och 2013-02-11 § 7.
(Osäkert om underlag tagits fram inför detta sammanträde).
ÄRENDE 10
Redovisning av stipendiefond
Nordanstigs kommuns stipendiefond med ändamål:
Utdelningen ska användas till förmån för eleverna inom kommunens
skolväsende företrädesvis för stöd och stimulans åt elev, grupp/klass
eller skolenhet.
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Belöning till elev eller grupp/klass som ägnar arbete åt teater, dans,
musik, gymnastik eller annan idrott – stipendium till fortsatt utbildning.
Hjälp åt elever för studier eller för studieresor, studiebesök, skolresa,
fritidsändamål, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för
elevernas gemensamma ändamål.
Förvärv av material m.m.
Utdelning genom UK-nämnden och gäller endast för grundskoleelever.
Summa 2013 för utdelning: 10 407:42

ÄRENDE 11
Skolskjutsärende

ÄRENDE 12
Rapporter/information
1. Internbudget 2013 för UK-nämnden.
2. Kostnader som uppstått för UK-nämnden i samband med
plattformsbyte (från UK 11/2 § 7).
3. Årsprocess grundskolan: slutbetyg (fråga från UK 11/2 § 16).
Info: Lisbeth Stenström kl. 11:30
4. Läromedel och papperskopior (från UK 11/2 § 16).
5. Från Skolverket: Tidsenliga lärverktyg hjälper elever med läsoch skrivsvårigheter.
6. Från SKL: Debattartikel: Förslag om reglerade timplaner hotar
försämra elevernas resultat.
7. RUN-konferens i Sundsvall 14-15 februari (info: Boerje Bohlin
(S) och Pernilla Kardell (C).
8. Beräknad budget 2013 för HELGE-biblioteken = 4 125 000 kr
(10 kommuner). Fördelningsnyckel för Nordanstig = 3,4%.
9. Protokoll från facklig nämndsamverkan 2013-02-12 §§ 13-….
10. Avtal om Regionalt utvecklingsnät (RUN) 2013, årlig avgift.
11. Beslut från Skolinspektionen daterat 2013-03-06,
dnr: 41-2013:1235: Anmälan ang skolsituationen för elever vid
Gnarps skola. Beslut: Skolinspektionen lämnar anmälan till
Nordanstigs kommun för utredning och ev åtgärder.
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ÄRENDE 13
Delegeringsbeslut
1. Läsårstider 2013/14.
2. Anpassad studiegång för elev vårterminen 2013: nr 13/2013.
Undertecknat av rektor Eva Klang.
3. Fullmakt utfärdad av ordförande Boerje Bohlin (S) 2013-03-01 till
tf förvaltningschef Eva Fors att föra kommunens talan inför
domstol i överklagat ärende rörande skolskjutsansökan.

ÄRENDE 14
Delgivningar

ÄRENDE 15
Kurser/konferenser

ÄRENDE 16
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.

ÄRENDE 17
Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster
Genom behörighetssystemet får huvudmannens skolor behörighet till
olika digitala tjänster som Skolverket erbjuder tex. Lärares åtkomst av
lösenordsskyddat bedömningsstöd i Skolverkets bedömningsportal.
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Det finns tre olika roller i behörighetssystemet, huvudman, rektor samt
provadministratör. Varje roll har sina egna inloggningsuppgifter.
Det är viktigt att huvudmannen registrerar en rektor för varje skola per
skolform som huvudmannen har ansvar för.
Skolverket rekommenderar att huvudmannen inte överlåter rollen
huvudman till någon av huvudmannens rektorer.
UK-nämnden har att utse en huvudansvarig tjänsteman (= huvudman).

ÄRENDE 18
Ansökan om sponsorpengar för ”Sveriges Spelmanslåt” 2013
Nordanstigs Spelmanslag ansöker om 10 000 kr till 1:a priset i
kompositionstävlingen ”Sveriges Spelmanslåt” (även kallad Låt-SM).
Priset kommer att delas ut på Gränsforsstämman 21 juli 2013.
Kommunen blir därmed, liksom tidigare, huvudsponsor för denna
rikstäckande tävling och får äran att dela ut priset på
Gränsforsstämmans scen.
Nordanstig är den Zornguld-tätaste kommunen i landet med sina sex
guldmedaljörer.
Spelmanslaget har dessutom numera sju riksspelmän i den aktiva
gruppen.
Kommunen erbjuds även att marknadsföra sig under evenemanget.

