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ÄRENDE 1
Information

ÄRENDE 2

223/2004

Ekonomiuppföljning och analys 2004

ÄRENDE 3

227/2004

Politisk grupp för gymnasiefrågor
Bakgrund
Under ett drygt år har en utredning pågått för att utröna
förutsättningarna för att bilda en organisation för en gemensam
gymnasieutbildning i Hälsingland. Hälsingerådet har varit styrgruppen
för denna utredning. Utredningen ledde fram till ett ställningstagande
att inte skapa en sådan organisation utan fortsätta samarbetet med
samverkansavtal. Vår kommun är i ett annat läge än övriga
hälsingekommuner då vi saknar egen gymnasieskola.
Vi står inför nya strategiska överväganden hur vi på bästa sätt skall
agera för att ge våra elever möjligheter till ett utbud av kvalificerad
gymnasieutbildning.
För att effektivt åstadkomma detta finns förslag att välja en grupp
bestående av 3 ledamöter, som tillsammans med förvaltningen får
uppdraget att utarbeta ett förslag till strategi.
Förslag till beslut
Utse 3 ledamöter. Utse en sammankallande bland dessa.
Som första uppgift formulera förslag till uppdrag och tidplan för arbetet
att beslutas på septembersammanträdet. (Förvaltningschef Berndt
Nordbergs tjänsteutlåtande)
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216/2004

Anhållan om kommunens bidrag för 2004 från Studieförbundet
Vuxenskolan Nordanstig-Hudiksvall och NBV Gävleborg.
Anhållan har inkommit från ovannämnda studieförbund att erhålla
kommunens bidrag för år 2004.
I och med att Kommunfullmäktige fastställde budget för 2004 finns inga
medel budgeterade som stöd till studieförbund.
Förslag till beslut
Avslå de båda studieförbundens ansökningar

ÄRENDE 5

217/200

Sjöräddningssällskapets anhållan om kommunalt driftbidrag för
verksamhetsåret 2005
Svenska Sällskapet för Sjöräddning af Skeppsbrutne
(Sjöräddningssällskapet) ansöker om ekonomiskt stöd med 5.000:kronor. En räddningsstation finns i Lönnångersfjärden.
Räddningsstationen har sedan oktober 2002 utrustats med en större
båt ”Resque Folke Östman”. Besättningen är frivillig. Verksamheten är
trygghetsskapande och viktig för kommunens invånare, fritidsboende
och turister som av olika anledningar befinner sig på havet eller på
någon av öarna.
Förslag till beslut
Bevilja ett bidrag på 5.000:- kronor för verksamhetsåret 2005 att tas ur
konto 3030, föreningsstöd. (Förvaltningschef Berndt Nordbergs
tjänsteutlåtande)
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228/2004

Ansökan om bidrag till bryggor vid Hasselasjön
Bakgrund
Hassela IF ansöker om bidrag till brygga för att kunna skapa en bra
möjlighet till bad, fiske och angöring av båtar i Hasselasjön i anslutning
till camping, bad och pizzeria. Man vill dessutom skapa ordning på
stranden.
Kommunen har avtal med ett antal föreningar med avsikten att de skall
ta ansvar för badplatser i olika delar av kommunen. För skötseln
erlägger kommunen en mindre summa till respektive förening.
Dessutom bekostar kommunen materiel till bryggor mm. I Hassela har
inte kommunen något sådant avtal. Det vore rimligt att även Hassela
har tillgång till ett sådant bad varför mitt förslag blir att tillstyrka Hassela
IF:s ansökan.
Förslag till beslut
Bevilja 9000 kr till Hassela IF för bryggor.
Uppdra till förvaltningen att diskutera ett avtal som ger föreningen ett
formellt åtagande att sköta badplatsen mot en ekonomisk ersättning.
Bidraget till bryggorna får också anses vara ersättning för skötseln av
badplatsen för året 2004. (Förvaltningschef Berndt Nordbergs
tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 7

222/2004

Delegationsbeslut -Beslutsattestanter och ersättare 2004
Förteckning över beslutsattestanter och ersättare för 2004.
Förslag till beslut
Nämnden har tagit del av förteckningen av beslutsattestanter och
ersättare för år 2004, som lägges till handlingarna.
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224/2004

Lärlingsutbildning- en planerad utbildning inom ramen för
individuella programmet på komvux

ÄRENDE 9

120/2004

Remiss-Trygghetsplan/Verksamhetsplan inför 2004-2006

ÄRENDE 10

225/2004

Granskningsrapport - lönesättning i skolan, Nordanstigs kommun
Bakgrund
Kommunens revisorer har anlitat konsult för att granska hur
lönesättningen för lärare enligt de nya principerna har genomförts.
En rapport föreligger. (Utdelades vid förra sammanträdet) Revisionen
önskar kommentarer från UK – nämnden senast den 2004-08-31.
(Förvaltningschef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 11
Kurser/konferenser
1. Lust att lära, elevinflytande. Rikskonferens, 2004-11-16- 17,
Hudiksvall.
2. Inbjudan att medverka i Forskningsprogrammet –Kommunal
självstyrelse i Hierarkier och nätverk.
3. Kommunkonvent Gävleborg, 2004-09-23 –24 i Söderhamn.

NORDANSTIGS KOMMUN
Utbildnings- och kulturnämnden

ÄRENDE 12
Delgivningar

ÄRENDE 13
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