NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Utbildnings- och kulturnämnden

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Nya Bringstaskolan i Harmånger (fd Backens
skola)

Tid:

Måndag 10 december 2012 kl. 08:30

1.

Val av justerare

2.

Godkännande av dagordning

3.

Förvaltningschefen informerar

4.

Ekonomirapport 2012-11

94/2012

5.

UK-nämndsbudget 2013 och nämndsmål 2013.
BILAGA nämndsmål 2012

180/2012

6.

Skolpeng 2013

7.

Sammanträdesplan 2013. BILAGA

8.

Årsplan för UK-nämnden 2013. BILAGA

9.

Internkontrollplan för UK-nämnden 2013. BILAGA

10.

Redovisning av genomförda internkontroller 2012

11.

Frågor från arbetsgruppen ”Framtidsskolan Ilsbo
2020”

304/2012

12.

Bidragsansökan från Hälsinge Låtverkstad

373/2012

13.

Omklädningsbås, isbanan i Bergsjö

374/2012

14.

Konstförråd i bibliotekets källare

389/2012

15.

Riktlinjer för kommunens konst. BILAGA

390/2012

16.

Rapporter/information

17.

Delegeringsbeslut

18.

Delgivningar

19.

Kurser/konferenser

20.

Information och övriga ärenden

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: Sven-Erik Sjölund (S) eller Marie Lindgren (KD)

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 2012-11
Tf förvaltningschef Eva Fors och ekonom Yvonne Nilsson redogör över
det ekonomiska utfallet per 2012-11:
Sammandrag av program 22 – 26
Summa program UK nettokostnad (tkr):
Bokfört november 2011:
Bokfört november 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

Nya direktiv föreligger inför nämndens sammanträde 2012-11-12 =
Budgetram 2013 = 127 586 tkr vilket innebär ett åtgärdsprogram
(sparbeting) på – 5 581 tkr.
Tf förvaltningschef Eva Fors och ekonom Yvonne Nilsson informerar i
ärendet.
Utbildnings- och kulturnämndens beslut blev 2012-11-12: Tacka för
informationen och att ärendet tas upp igen vid nämndens sammanträde
10 december.
Vid nämndens sammanträde 10 december deltar kommunalråd Stig
Eng.

ÄRENDE 6
Skolpeng 2013
Kommunen ska fatta ett särskilt beslut om bidrag till fristående
huvudman. Senast i december ska kommunen besluta om bidrag till
enskild verksamhet som avser grundbelopp.
Ekonom Yvonne Nilsson informerar i ärendet.

ÄRENDE 7
Sammanträdesplan 2013
Förslag till sammanträdestider för UK-nämnden 2013 föreligger från
förvaltningen.

NORDANSTIGS KOMMUN
Utbildnings- och kulturnämnden

FÖREDRAGNINGSLISTA
2012-12-03

5 (10)

Måndagar kl. 08:30:
28 januari
11 februari
18 mars
15 april
20 maj
17 juni
19 augusti
16 september
14 oktober
18 november
16 december

ÄRENDE 8
Årsplan för UK-nämnden 2013
Föreligger förslag till årsarbetsplan för 2013 från förvaltningen daterat
2012-12-03.

ÄRENDE 9
Internkontrollplan för UK-nämnden 2013
Nämnden har att besluta om internkontrollplanen för 2013.
Förslag till plan föreligger från förvaltningen, daterad 2012-12-03.
Kontrollen inriktas på handkassor, delegation, elevvårdsärenden,
nyanlända elever-flyktingar/invandrare samt kontanta medel
(kommunens kontantkassor).

ÄRENDE 10
Redovisning av genomförda internkontroller 2012
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304/2012

Frågor från arbetsgruppen ”Framtidsskolan Ilsbo 2020”
Arbetsgruppen har i brev daterat 2012-11-05 inkommit med följande
frågeställningar till UK-nämnden:
Fråga 2:1
Med anledning av att beroende på vem man frågar så får man olika
svar!
Vad var den egentliga anledningen till att årskurs 6 flyttades från Ilsbo
till Bergsjö?
Fråga 2:2
Vilka andra skolor i Nordanstig har årskurs 6 i verksamheten?
Fråga 2:3
Vilka speciella förutsättningar har dessa skolor som inte Ilsbo har (med
avseende på att vi inte fick behålla våra 6:e klassare)?
Fråga 2:4
Om man blickar framåt mot årskurs 7, 8 och 9!
Hur ligger vi till kunskapsmässigt mot övriga i riket?
Fråga 2:5
Eftersom planerna är att så småningom (from klass7) flytta barnen från
Ilsbo skola till Bergsjö så är vi föräldrar naturligtvis måna om att i god
tid säkerställa att våra barn kommer till en så bra inlärningsmiljö som
möjligt sam att kunskapsnivån efter slutförd grundskola är på en
mycket hög nivå. Med en allt mer ökad konkurens i samhället så ä r det
av största vikt att vi alla hjälps åt med att tillse att våra barn efter
avslutad grundskola är rustade så att de har goda valmöjligheter att
göra vad helst de önskar meds in framtid.
Har kommunen någon handlingsplanför hur resultaten ska förbättras
för årskurs 7-9?
Fråga 2:6
Om JA på fråga 2:5:
Vi önskar denna handlingsplan tillsänd till oss (brevledes till vår
kontaktperson och senast samma svarsdatum som övriga frågor).

ÄRENDE 12

373/2012

Bidragsansökan från Hälsinge Låtverkstad
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens sammanträde 2012-09-17
§ 111 samt 2012-10-01 § 116 med beslut att uppdra till förvaltningen
att utreda ärendet vidare.
Hälsinge Låtverkstad ansöker om 18 tkr i bidrag för tre elever från
Nordanstigs kommun.
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Avtal finns skrivet sedan 2007. Samarbetet bygger på att alla
hälsingekommunerna solidariskt bidrag med sin del.
Nordanstigs kommun betalar 6 tkr per deltagare och har rätt att låta
minst tre deltagare från kommunen delta.
Låtverkstan pågår under ett läsår (start under hösten) och innebär tre
helger, två heldagar och en slutproduktion.
Uppsägning av avtalet ska göras skriftligen till Bilda senast 31
december året innan ett nytt läsår startar. Om ingen uppsägning görs
förlängs avtalet ett läsår i taget.
Utbildnings- och kulturnämndens beslut 2012-10-15 § 125:
Uppdra till förvaltningen att säga upp avtalet med Hälsinge Låtverkstad.

ÄRENDE 13

374/2012

Omklädningsbås, isbanan i Bergsjö
Tf förvaltningschef Eva Fors har fått påtalan från skolan att
omklädningsbås/rum behövs vid isbanan i Bergsjö.
Hur kan detta finansieras?
Carina Olsson (C) påtalar att det borde finnas pengar kvar sedan
isbanan och sargen byggdes.
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens sammanträde 2012-09-17 §
113 samt 2012-10-01 § 117 med beslut att uppdra till förvaltningen att
utreda ärendet vidare.
Tf förvaltningschef Eva Fors lämnar aktuell information i ärendet vid
nämndens möte 2012-10-01: Inga medel fanns budgeterade för
byggande av omklädningsbås vid isbanan utan endast till anläggandet
av bussrundan.
Utbildnings- och kulturnämndens beslut 2012-10-15 § 126:
1. Uppdra till förvaltningen att bygga ett enklare sittbås 2012.
2. Äska investeringsmedel 2013 för byggnation av redskapsbod.
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389/2012

Konstförråd i bibliotekets källare
Föreligger tjänsteutlåtande från bibliotekschef Lena Gräntz daterat
2012-10-09.
Idag finns inget förråd för den fasta konsten som kommunen äger.
Lokaler i källaren på Bergsjö bibliotek, som tidigare användes av
Närradion, skulle med en mindre ombyggnation kunna utnyttjas till
detta ändamål.
Utbildnings- och kulturnämndens beslut 2012-10-15 § 123:
Uppdra till förvaltningen att utreda ärendet.

ÄRENDE 15

390/2012

Riktlinjer för kommunens konst
Föreligger tjänsteutlåtande från bibliotekschef Lena Gräntz daterat
2012-10-09.
Idag är organisationen runt kommunens konst något oklar. I
dokumentet från år 2000 har biblioteket ansvar för dokumentation,
förvaring och konstcirkulation. På dessa 12 år har biblioteket fått
minskad personal och tidigare hjälpte även Konsföreningen till, vilken
numera inte är aktiv.
På biblioteket i Bergsjö förvaras cirkulationskonst och som även har
ansvaret för cirkulationen.
Inköp av ny konst till cirkulationen har inte skett på flera år eftersom
pengar inte är avsatta till detta.
Vid inköp av ny konst ska det alltid dokumenteras för att föras in i det
register som finns. Men få förvaltningar tänker på detta tex när man
avsätter pengar för konstinköp vid nybyggnation.
Det skulle behövas ett program för ett digitalt register, idag är registret i
pappersform. Biblioteket har inte heller någon kamera för att
dokumentera.
Utbildnings- och kulturnämndens beslut 2012-10-15 § 124:
Uppdra till förvaltningen att utreda ärendet.
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ÄRENDE 16
Rapporter/information
1. Årsprocess 2012 (verksamhetsuppföljning grundskolan: DLS år
4 och 7, kompetensutvecklingsplan skola/kommun,
modersmålsstöd).
2. Rutiner vid sjukfrånvaro, elever (blankett).
3. Ledighetsansökan, elev (blankett).
4. Utökad tid på förskolan/fritidshem för barn i behov av särskilt
stöd (blankett).
5. Beslut om modersmålsundervisning (blankett).
6. Anmälan gällande att en elev inte kommer att nå de kunskaper
som minst ska uppnås eller visar andra svårigheter i sin
skolsituation (blankett).
7. Tystnadspliktbevis (blankett).
8. Checklista för särskilt stöd (blankett).
9. Rapport från elevhälsoteamet
10. Skolinspektionens dag 22 november i Umeå. Info: Boerje Bohlin
och Eva Fors.
11. Brev (e-post) från arbetsgruppen i Hassela daterat 2012-11-29
gällande ev flytt av Linblommans verksamhet till Arthur
Engbergskolan.
12. Protokoll från facklig nämndsamverkan 2012-12-04 §§ 63 - …..

ÄRENDE 17
Delegeringsbeslut
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ÄRENDE 18
Delgivningar

ÄRENDE 19
Kurser/konferenser

ÄRENDE 20
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.

