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ÄRENDE 1
Val av justerare jämte godkännande av dagordning

ÄRENDE 2

Dnr: 301/2007

Motion från Socialdemokraterna/A Larsson om ”Nattis” och
Helgis” (Bilaga nr 1)
Ärendebeskrivning.
Socialdemokraterna genom Annelee Larsson yrkar i en motion ”att
Nordanstigs kommun erbjuder de som behöver" även barnomsorg i
form av ”Nattis och Helgis.”
Motionen behandlades i UK-nämnden den 15 augusti 2007.
Förvaltningschefen fick då uppdraget att presentera alternativa
driftsformer
Förvaltningschefens Yttrande
Nämnden uppdrog vid förra sammanträdet till mig att presentera
alternativa driftsformer. Utvecklingsledaren har på mitt uppdrag
undersökt möjligheterna att köpa plats i grannkommunerna samt vad
det kostar.
Dessutom har hon gjort en beräkning vad det skulle kosta att anlita
person i hemmet i det aktuella fallet i kommunen. (Bifogas)
Alla
beräkningar visar att det innebär betydande kostnader att utöka
servicen till att också gälla natt- och helgomsorg. Hur många som
skulle komma att nyttja denna service är svårt att bedöma. I Hudiksvall
har för närvarande 13 barn detta behov. Då Nordanstigs kommun är en
dryg fjärdedel av Hudiksvall kan en gissning vara 3 till 4 barn i
genomsnitt.
Förslag till beslut
Avstår att lägga förslag då det är en politisk process i kommunen att
prioritera mellan olika behov.

ÄRENDE 3

Dnr: 457/2007

Bordlagt ärende – Ansökan om nattomsorg
Ärendebeskrivning
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En förälder som kommer att studera på annan ort önskar nattomsorg
för två barn under minst 25 veckor, under en tvåårsperiod.
Maken arbetar nattetid.
Diskussion
För närvarande tillhandahåller inte Nordanstigs kommun nattomsorg
vilket förvaltningen informerat föräldern om. Föräldern har dock rätt att
få sin önskan prövad politiskt varför undertecknad överlämnar till
nämnden att ta ställning till denna framställan (Utbildnings- och
kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)
Ytterligare information kommer att ges på sammanträdet.
Utbildnings- och kulturnämndens beslut
Bordlägga ärendet.

ÄRENDE 4
Verksamhetsuppföljning
- Uppföljning vid avhopp från gymnasieskolan år 2 och 3.
-

Matematik

ÄRENDE 5
Alternativ organisation för barnomsorg och grundskola
Ärendebeskrivning
Nämnden uppdrog till undertecknad att beskriva en
ledningsorganisation för barnomsorg och grundskola som skall bygga
på principen ett samverkande rektorsområde i stället för två.
Diskussion
Efter kontakter med förslagsställaren uppfattar jag att beskrivningen
skall klarlägga om det är möjligt att på detta sätt höja effektiviteten och
öka samarbetet mellan skolor samt att öka rörligheten bland
personalen.
Nuvarande organisation med två samverkande rektorsområden bygger
på principen att barnets utveckling skall vara vägledande för förskolans
och skolan organisation.
Det innebär att resursfördelning, undervisningens innehåll och
kontinuerliga stegring, verksamhetsutveckling och
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kompetensutveckling skall genomföras utifrån analys av elevernas
resultat och utveckling.
Förutsättningarna för att åstadkomma detta underlättas enligt min
mening med samverkande rektorer inom barnens/elevernas naturliga
1-16 års områden än om detta överges.
Ju högre upp i åldrarna lärarna verkar desto mera specialiserade blir
dom. Det ställer krav på samverkan mellan de samverkande
rektorsområdena.
Det åstadkommes i nuvarande organisation genom att
förvaltningschefen också agerar som ”barnomsorgs- och
grundskolechef”, vilket innebär månatliga genomgångar av
personalsituationen, den ekonomiska utvecklingen, gemensamma
kompetensutvecklingsinsatser mm.
Nuvarande organisation och arbetssätt tillsammans med att lärare har
arbetsskyldighet i hela kommunen innebär att ledningsorganisationen
fungerar både som två och ett samverkande rektorsområde(n).
Till detta kommer att nuvarande organisation är platt och består av
endast ett chefsled under förvaltningschefen vilket är unikt i
kommunen.
Sammanfattning
Enligt min mening uppfyller nuvarande organisation kraven på
effektivitet och samverkan. En organisation kan dock endast underlätta
eller försvåra ett effektivt arbete. Det är personerna som verkar i
organisationen som åstadkommer resultaten. Eftersom UK-nämndens
och förvaltningens effektiviteten skall granskas av kommunstyrelsen
genom anlitad konsult är det rimligt att ledningsorganisationen och
ledningens effektivitet granskas särskilt.
Förslag till beslut
Hemställa att Kommunstyrelsen ger konsulten ett uppdrag att särskilt
granskar ledningsorganisationens effektivitet och ändamålsenlighet.
(Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 6
Ekonomiuppföljning
Redovisning av ekonomiska utfallet per den 2007-08-31.
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Dnr: 151/2007

Budget 2008-2010 (Bilaga nr 2)
Ärendebeskrivning
Måndagen den 3 september 2007 sammanträdde kommunens politiska
och tjänstemannaledning för att stämma av budgetprocessen tillika
målstyrningsprocessen. En modell för hur nämndernas och
förvaltningarnas prioriteringar och aktiviteter skall beskrivas är
utarbetad av kvalitetsledaren. Utgångspunkten är Kommunfullmäktiges
inriktningar, ambitioner och mål.
UK-nämndens uppdrag på sammanträdet blir att diskutera och beskriva
ambitioner och aktiviteter som kommer att bidra till att uppfylla
Kommunfullmäktiges ambitioner, inriktningar och mål.
Jag föreslår följande arbetsordning för budget 2008-2010.
1. Genomgång av kommunens målstyrningsprocess.
2. Genomgång av kommunfullmäktiges inriktningar, ambitioner och
mål. Ta ställning till och beskriva vad UK-nämnden kan göra för
att bidra till önskad måluppfyllelse.
3. Genomgång av UK-nämndens måldokument.
4. Genomgång och diskussion av upprättat beräkningsunderlag.
5. Diskussion och styrsignaler för det fortsatta budgetarbetet.
(Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 8

Dnr: 349/2007

Förslag att etablera en s k familjecentral i Harmånger
Ärendebeskrivning
Den 19 september 2003 startade en diskussion på vad sätt förskolan
tillsammans med socialtjänsten, mödravården och barnhälsovården
skulle kunna nyttja det gemensamma kunnandet och de gemensamma
resurserna för att kunna ge ett effektivt stöd till småbarnsföräldrarna i
Nordanstigs kommun.
Vår gemensamma övertygelse var att möjligheter till tidigt stöd i den allt
svårare föräldrarollen skulle vara en klok och lönsam åtgärd.
Efter ett antal studiebesök på redan etablerade sk familjecentraler
enades vi om att på försök starta delar av en familjecentral i Bergsjö,
Gnarp och Harmånger.
Erfarenheterna av försöksverksamheten och erfarenheterna från redan
existerande familjecentraler var att viktiga förutsättningar för framgång
saknades i försöksverksamheten. Därför upphörde
försöksverksamheten efter halvannat år.

NORDANSTIGS KOMMUN
Utbildnings- och kulturnämnden

FÖREDRAGNINGSLISTA
2007-09-05

7 (7)

En familjecentral skall för att lyckas med sina målsättningar att kunna
stödja föräldrarna bestå av en samlokalisering och ett samarbete
mellan Landstingets barnavård och mödravård och kommunens öppna
förskola och socialtjänstens stödjande insatser.
Den 6 juli 2006 fick UK-nämnden en beskrivning av planeringsläget och
en beskrivning av ambitionerna Därefter fortsatte diskussionerna
mellan ingående parter med ambitionerna att etablera en ”komplett”
familjecentral i Bergsjö.
Under den långa diskussionsfasen har en hel del förutsättningar
förändrats och under våren 2007 blev det uppenbart att Landstinget
hade svårigheter att etablera de nödvändiga resurserna i Bergsjö.
Däremot finns goda förutsättningar för en gemensam etablering i
Harmånger
Den fysiska placeringen skulle då bli i distriktsläkarmottagningens
lokaler i Harmånger. Landstingets verksamheter finns redan i lokalerna.
Den öppna förskolan och socialtjänstens personal kan erhålla lokaler i
direkt anslutning därtill. Närmare bestämt i delar av
tandläkarmottagningen. Lokalerna ägs av kommunen genom
Nordanstigs Bostäder AB och står idag tomma.
Ekonomi.
För UK-nämnden innebär det tillkommande kostnader i form av en
förskollärare på ca 80 % till den öppna förskolan samt hyreskostnader
för den öppna förskolan och vissa materialkostnader. Uppskattningsvis
blir driftskostnaderna för UK-nämnden ca 500 tkr per år. Inledningsvis
finns sk NHPL – pengar som kan finansiera utrustningen av den öppna
förskolan.
Överväganden
Min övertygelse är att en satsning på en sk Familjecentral är en på lång
sikt mycket lönsam insats.
Starka föräldrar som kan samverka med varandra och med kommunen
ger trygga barn. Dessa kommer då att kräva mindre av särskilda
stödinsatser i förskolan och skolan.
Ytterligare effektiviseringar åstadkommes genom samordning och
rationalisering av Landstingets och Kommunens olika insatser för små
barn och deras föräldrar.
Dessutom bidrar en gemensam familjecentral till att stärka den
samverkan som redan kommit en bit på väg mellan Omsorgs- och
arbetsmarknadsförvaltningen, Utbildnings- och kulturförvaltningen och
Landstingets barnavård och mödravård. För familjecentraler finns en
förening. En närmare beskrivning av mål inriktningar och kriterier för
familjecentraler finns på föreningens hemsida. (Se närmare på
www.familjecentraler.se )
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Förslag till beslut
Utbildnings- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta:
- Att en familjecentral etableras i Harmånger
- Att driftkostnaderna beaktas i budget 2008.
- Att driftstart sker vid årsskiftet 2007/2008
(Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande
Yrkande
Ove Wallberg (m) yrkar återremiss av ärendet för att kunna undersöka
med Landstinget, om medborgarna i Nordanstig, har möjlighet att
välja fritt, var i kommunen man får sin barnhälsovård.
Frågan bör då beaktas i budget 2008-2010.
Utbildnings- och kulturnämndens beslut
1. Återremittera ärendet till septembersammanträdet
2. Undersöka med Landstinget, om medborgarna i Nordanstig, har
möjlighet att välja fritt, var i kommunen man kan få sin
barnhälsovård.
3. Frågan bör beaktas i budget 2008-10

ÄRENDE 9

Dnr: 77/2007

Bildas och Vuxenskolans ansökan om ersättning
Ärendebeskrivning
Studieförbunden Bilda och Vuxenskolan har ansökt om bidrag för
fritidsaktiviteter som bedrivs i kommunen.
Kommunen ger inte längre bidrag till studiecirkelverksamhet. Trots
detta har nämnden tidigare bedömt att den ungdomsverksamhet som
Bilda bedriver i Kulturstjärnan är av sådant värde att kommunen bör
stödja det ekonomiskt.
Då det inte finns några regler utarbetade är min bedömning att följande
förutsättningar skall vara uppfyllda för att bidrag skall komma i fråga.
1. Aktiviteterna skall vara öppna för alla ungdomar i kommunen.
2. Aktiviteterna skall uppfylla kraven för lokalt aktivitetsstöd.
3. Aktiviteterna skall äga rum i lokal utanför hemmet.
De aktiviteter som genomförts av Bilda uppfyller samtliga
förutsättningar medan de aktiviteter som genomförts av Vuxenskolan
endast uppfyller förutsättning 2.
Diskussion
Utifrån ovan beskrivna förutsättningar kan endast Bilda komma i fråga
för bidrag.
Några regler för belopp finns inte. Däremot finns ett vägledande beslut
från 2006. Då fick Bilda 25 000 kr för 685 genomförda aktiviteter.
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Nuvarande ansökan omfattar 460 aktiviteter, vilket utgör 2/3 av 2005
års aktiviteter. Enligt tidigare beslut skulle bidraget då bli 16 788 kr
Förslag till beslut
Fastställa att kraven för att komma ifråga för ekonomiskt stöd skall vara
att:
1. Aktiviteterna skall vara öppna för alla ungdomar i kommunen.
2. Aktiviteterna skall uppfylla kraven för lokalt aktivitetsstöd.
3. Aktiviteterna skall äga rum i lokal utanför hemmet
Bevilja studieförbundet Bilda ett bidrag på 16 788 kr att tas ur konto
3030. (Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 10

Dnr: 299/2007

Motion om Ungdomsfullmäktige (Bilaga nr 3)
Ärendebeskrivning
Ledamoten Annelee Larsson (s) yrkar i en motion att ett
ungdomsfullmäktige införs två gånger per år, ett strax innan sommaren
och ett strax innan jul.
Ungdomsfullmäktige skall vara den inledande delen av ordinarie
sammanträde. Eleverna skall på skolorna förbereda frågeställningar
som kan ställas till ledamöterna.
Syftet med ungdomsfullmäktige är att ge kunskap om det politiska
systemet och väcka intresse för politiskt arbete hos ungdomarna.
Diskussion
Vid UK-nämndens sammanträde den 23 maj 2007 (§ 72) beslöt
nämnden att ledamöterna Thomas von Wachenfeldt ( c ) och Annelee
Larsson (s) skulle utgöra en arbetsgrupp för att undersöka vilka frågor
ungdomarna anser vara viktiga.
Förslag till beslut
1. Uppdra till arbetsgruppen att lämna ett svar på motionen med
förslag till beslut.
2. Uppdra till förvaltningschefen att tillställa utredningsresurs till
arbetsgruppen.
3. Uppdraget redovisas till UK-nämnden i augusti 2007.
(Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)
Thomas von Wachenfeldt meddelar att han inte anser sig ha tid att ingå
i arbetsgruppen.
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Yrkanden
Ove Wallberg (m) yrkar bifall till utbildnings- och kulturchefens förslag.
Britt Sjöberg (s) stöder Ove Wallbergs yrkande med tillägg att
rapporten ges på nämndens sammanträde den 2007-09-12
Utbildnings- och kulturnämndens beslut
1. Uppdra till arbetsgruppen att lämna ett svar på motionen med
förslag till beslut.
2. Uppdra till förvaltningschefen att tillställa utredningsresurs till
arbetsgruppen.
3. Till arbetsgruppen utse Annelee Larsson (s) samt en
representant som den borgerliga alliansen utser.
4. Uppdraget redovisas på nämndens sammanträde den 2007-0912.
Informera Kommunstyrelsen att motionen redovisas efter
sammanträdet i september.

ÄRENDE 11
Bidrag för hyra av fritidsanläggning i annan kommun (Bilaga nr 4)
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, vilket styr
prissättningen. 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 aktivitet
som ej får lokalt aktivitetsstöd.
”Dubbelt övrigt pris” betalas av förening från annan kommun.
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.
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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.
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

ÄRENDE 12
Ansökan om ekonomiskt stöd för flyttning av stuga i Bergsjö
Bakgrund
Föreningen ansöker om 10 000 kr i bidrag för att flytta klubbstugan till
den nya ridbanan.
Föreningen har haft svårigheter att bedriva sin verksamhet på den
gamla banan på grund av översvämningar. Genom många goda krafter
och stora ideella insatser har en ny bana etablerats.
Föreningen har under 2006 genomfört 10 bidragsberättigade
aktiviteter. Under första halvåret 2007 har 16 aktiviteter genomförts.
Med tanke på klubbens inre drivkrafter och kompletterande
ungdomsverksamhet föreslår jag bifall till ansökan
Förslag till beslut
Bevilja Bergsjö Rid- och Körsällskap 10 000 kr att tas ur konto 3030.
(Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)
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ÄRENDE 13
Ansökan om ekonomiskt stöd från föreningen Kulturstjärnan i
Gnarp
Ärendebeskrivning
Från styrelsen för kulturstjärnan har inkommit en förfrågan om
samarbete innebärande att skolan och musikskolan får disponera
lokalerna under dagtid. Föreningen önskar också att kommunen betalar
hyran som för närvarande är 50 000 kr per år inkl. el och värme.
Diskussion
Ledningarna för Gnarps skola och musikskolan har undersökt behoven
och kommit fram till att dessa kan tillgodoses i skolans lokaler.
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 2006 erhöll Kulturstjärnan följande bidrag från kommunen.
Lokalbidrag 12 000 kr. Lokalt aktivitetsstöd 24 232 kr. Dessutom
20 000 kr till städmaskin och 10 000 kr till ”Badrocken”.
Kulturstjärnan är för närvarande den ”ungdomsgård” som har den mest
omfattande verksamheten i kommunen.
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” är det rimligt att nämnden
överväger mera reguljära bidrag till organiserade verksamheter i form
av ”ungdomsgårdar”.
Förslag till beslut
Överväga principerna för bidrag till ”ungdomsgårdar” i budget 2008 –
10. (Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 14

Dnr: 7/2007

Motion om bidrag till prioriterade lokaler (Bilaga nr 5)
Historik
Hans-Åke Bergman (c) och Ulf Löfgren (s) har inlämnat en motion, om
bidrag till prioriterade lokaler.
Förvaltningschefen önskar en vägledande diskussion om vilka lokaler
som kan anses prioriterade.
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Utbildnings – och kulturnämnden beslutade den 2007-06-13 att
motionen skall behandlas i de politiska grupperna och redovisas på
nämndens sammanträde.

ÄRENDE 15
Delgivning (Bilaga nr 6)
Ärendebeskrivning
Fördelning av Lokalt aktivitetsstöd våren 2008 (Bilaga nr 6)

ÄRENDE 16
Information

ÄRENDE 17
Kurser/konferenser

ÄRENDE 18
Övriga frågor
Utbildnings- och kulturnämnden beslutade den 2007-08-15, att ta upp
följande -Övriga frågor - på sammanträdet i september:
1. Motioner och skrivelser
2. Rapporter
3. ÖPP
som anmäldes av Annelee Larsson (s.
4. Eventuellt ändring av nämndens sammanträde i oktober.

