NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Utbildnings- och kulturnämnden

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret, Bergsjö

Tid:

Onsdagen den 4 oktober 2007 kl 08:30-12:00

1.

Val av justerare samt godkännande av dagordning.

2.

Bordlagt ärende – Bidrag för hyra av
fritidsanläggning i annan kommun.

3.

Delårsbokslut 2 (Bilaga nr 1)

4.

Budget 2008-2010

5.

Information

6.

Kurser/konferenser

7.

Fråga från Regionförbundet Gävleborg om ev.
deltagande i kultur- och fritidsvaneundersökningen.

8.

Övriga frågor

Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Om du har frågor om ärenden eller bilagor kontakta Inga-Lill
Dahlin, tfn 0652-36140 eller e-post:
inga-lill.dahlin@x.nordanstig.se
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Hans Betulander
Ordförande
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ÄRENDE 1
Val av justerare samt godkännande av dagordning.

ÄRENDE 2
Bordlagt ärende – Bidrag för hyra av fridsanläggning i annan
kommun.
Ärendebeskrivning
Från Ilsbo SK har en ansökan inkommit med önskan om ekonomiskt
stöd för hyra av idrottsanläggning i Hudiksvall.
Av ansökan framgår att föreningen för vinterträningen under våren
2007 betalat 25 000 kr för hyra av lokal eller anläggning i Hudiksvall.
Diskussion
Varje kommun tillämpar olika regler för stöd till föreningslivet.
Hudiksvalls kommun tillämpar ungdomspris, övrigt pris och dubbelt
övrigt pris.
”Ungdomspris” betalas av förening i Hudiksvalls kommun som bedriver
ungdomsverksamhet eller träning.
”Övrigt pris” betalas av förening i Hudiksvall för matcher och ej LOKstödd verksamhet ”Dubbelt övrigt pris” betalas av förening från andra
kommuner.
För Björkbergs grusplan med omklädningsrum är priserna 56kr, 133 kr
och 266 kr/timme för att nämna ett exempel. Föreningar i Hudiksvall får
på detta sätt den kommunala subventionen direkt inbakad i priset.
Nordanstigs kommun har enbart gymnastiksalarna i egen regi. Alla
övriga anläggningar ägs eller drivs av någon förening. Att hyra
kommunal lokal kostar inte föreningen någonting. För förening som
äger eller hyr lokal eller idrottsplan i kommunen utgår anläggnings- och
hyresbidrag enligt fastställda regler. Frågan att ta ställning till är om
kommunen skall ge ekonomiskt stöd till förening som hyr i annan
kommun.
Någon policy för subvention i allmänhet bedömer jag att det blir svårt
att utforma. Däremot skulle det vara möjligt att nämnden skulle kunna
ge medgivande i förväg att ge bidrag i någon omfattning till förening
som av praktiska skäl finner det nödvändigt att hyra anläggning i annan
kommun. I detta specifika fall känns det motiverat att bevilja ett
ekonomiskt stöd för förhyrningen av hallar. Bidraget skulle kunna
motsvara mellanskillnaden mellan det föreningen betalat och vad
föreningen skulle fått betala för motsvarande tid i Gnarpsviljan.
Föreningshandläggaren håller vid denna skrivnings pressläggning på
att utreda det exakta beloppet. Kommer att presenteras på
sammanträdet.

NORDANSTIGS KOMMUN
Utbildnings- och kulturnämnden

FÖREDRAGNINGSLISTA
2007-09-24

3 (3)

Förslag till beslut
Fastställa policyn att nämnden i förväg skall besluta om eventuellt
ekonomiskt stöd till förening som avser att förhyra idrottslokal eller
motsvarande i annan kommun.
Bevilja Ilsbo SK ett bidrag. Beloppet presenteras på
sammanträdet.(Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs
tjänsteutlåtande)
Utbildnings- och kulturnämndens beslut
Bordlägga ärendet.

ÄRENDE 3
Delårsbokslut 2
(Bilaga nr 1)

ÄRENDE 4
Budget 2008-2010
Fortsatt budgetarbete.

ÄRENDE 5
Information
- Hastighetsbegränsning vid skolor, från Vägverket
-

Kultur i skolan, från Myndigheten för skolutveckling.

-

Föreningen Bergsjögårdens ansökan till Boverket för
Utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna
samlingslokaler.
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ÄRENDE 6
Kurser/konferenser
- Rikskonferens om friskolornas vara eller icke vara, Växjö 200712-10.
-

Film- och idédagar i Säter den 2007-11-09 –11.

-

Seminarium om kvinnor och islam, Viserums konsthall den
2007-1017

-

Gymnasiekonferens hösten 2007-Överblick över det arbete som
nu är på gång samt aktuell frågor kring villkor kring elevers
skolgång, avtal, ekonomi mm

ÄRENDE 7
Fråga från Regionförbundet Gävleborg om ev. deltagande i
kultur- och fritidsvaneundersökningen.

ÄRENDE 8
Övriga frågor

