NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Utbildnings- och kulturnämnden

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret, Bergsjö

Tid:

Onsdagen den 17 januari 2007 klockan 08:30

1.

Val av justerare och godkännande av dagordning

2.

Verksamhetsuppföljning

3.

Ekonomiuppföljning

4.

Hassela – Bergsjö 6-9, samarbetet – uppföljning

5.

Budget 2007 (Bilaga nr 1)

6.

Fortsatt medverkan i Hälsinge Låtverkstad

7.

SPF Nordanstigs ansökan om ekonomiskt stöd för
genomförande av mästerskap i längdåkning 1315/2 –07

8.

Bergsjö IF:s ansökan om bidrag till anläggning av
motionsspår

9.

Ledamöter i samverkansorgan

10.

Återremitterat ärende om tillämpningsregler för
arbetslöshetsplats i barnomsorgen samt ytterligare
ändringar av tillämpningsreglerna

11.

Ledamöter i styrgruppen för folkmusikutbildningen

12.

Utbildningsdag, ledamöter och suppleanter

13.

Information

14.

Kurser och konferenser

15.

Övriga frågor

Om du har frågor kontakta Inga-Lill Dahlin, 0652-36140 eller e-post:
inga-lill.dahlin@nordanstig.se

Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast
Hans Betulander
Ordförande
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ÄRENDE 1
Val av justerare och godkännande av dagordning

ÄRENDE 2
Verksamhetsuppföljning

ÄRENDE 3
Ekonomiuppföljning
Preliminär redovisning av det ekonomiska utfallet för år 2006.

ÄRENDE 4
Hassela – Bergsjö 6-9, samarbetet – uppföljning
Berörda rektorer medverkar.

ÄRENDE 5
Budget 2007
Ärendebeskrivning
Efter det att nämnden beslutade om ett budgetförslag för 2007 har
kommunfullmäktige fastställt en budget som innebär en neddragning
med 3 865 tkr.
UK-nämndens budgetförslag och kommunfullmäktiges beslut redovisas
i Bilaga nr 1.
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ÄRENDE 6
Fortsatt medverkan i Hälsinge Låtverkstad
Ärendebeskrivning
För att bevara folkmusiktraditionen och för att ge ungdomar möjligheter
att utöva och utveckla sitt musicerande bedriver Studieförbundet Bilda
ett projekt, Hälsinge Låtverkstad, i Järvsö sedan 5 år tillbaka. EUfinansieringen för detta projekt tar slut vid halvårsskiftet 2007. Bilda
tillfrågar nu kommunerna om viljan finns att fortsätta denna verksamhet
dock utan EU-medel.
För Nordanstigs räkning har projektet inneburit att ett tiotal ungdomar
kunnat medverka i någon av de 3 ”verkstäderna” spel-, dans-, och
sångverkstad. Årligen i november har en helgsammankomst gått av
stapeln i Hassela.
Låtverkstan omfattar ungefär 30 ungdomar per år. Årskostnaden för
varje ungdom beräknas till 7 500 kr. Av detta betalar varje deltagare
själv 1 500 kr, vilket inkluderar mat och logi under sammankomsterna.
För att kunna fortsätta behöver Bilda en garanti om deltagande och
finansiering från respektive kommun. Från Bilda har framförts
önskemål att Nordanstigs kommun garanterar 3 platser. Det skulle
innebära en kostnad på 18 000 kr per år vilket innebär 9 000 kr för
2007.
Diskussion
Med tanke på ambitionen att värna folkmusiktraditionen och skapa en
folkmusikutbildning skulle det kännas fel att avveckla låtverkstan innan
vi vet vad ”vår” utredning leder till.
Förslag till beslut
Abonnera på 3 platser i Hälsinge Låtverkstad under andra halvåret
2007 till en kostnad av 9 000 kr.
Kostnaderna får tas ur konto för musikskolan. (Utbildnings- och
kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)
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ÄRENDE 7
SPF Nordanstigs ansökan om ekonomiskt stöd för genomförande
av mästerskap i längdåkning 13-15/2 –07
Ärendebeskrivning
SPF Nordanstig kommer att arrangera SPF- mästerskapet i
längdskidåkning den 13-15 feb på skidstadion i Jättendal.
Föreningen söker ekonomiskt stöd till att genomföra dessa tävlingar.
Vid ansökningstillfället saknades ca 10 000 kr för att få täckning för
kostnaderna.
Föreningen har också sökt ekonomiskt stöd hos kommunstyrelsen
(Nordanstigs utveckling)
Diskussion
Det är värdefullt även för Nordanstigs kommun att föreningen ordnar en
landsomfattande skidtävling i kommunen. UK-nämndens uppdrag är att
fördela ekonomiska stöd till aktiviteter och anläggningar som riktar sig
till ungdomar. Därför bör det vara en angelägenhet för
kommunstyrelsen att bedöma om ett ekonomiskt stöd skall utgå av
andra skäl exempelvis ur marknadsföringssynpunkt.
Förslag till beslut
Avslå ansökan. (Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs
tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 8
Bergsjö IF:s ansökan om bidrag till anläggning av motionsspår
Ärendebeskrivning
Skidsektionen har sedan 2004 byggt om motionsspåret i Bergsjö.
Föreningen har delat upp arbetet i 3 etapper. Etapperna 1 och 2 är
genomförda. Nu planeras för ombyggnad av etapp 3.
I och med genomförandet av etapp 3 är spåret anpassat också till
motionärer och barn/ungdomar. Spåret ligger mycket lämpligt till för att
kunna nyttjas av förskolorna och skolorna i Bergsjö
Föreningen ansöker om kommunalt stöd med minst 15 000 kr för etapp
3. Kommunen har tidigare beviljat ekonomiskt stöd med 15 000 kr per
etapp.
Föreningen lägger ner ett stort ideellt arbete för att åstadkomma detta
motionsvänliga spår som är användbart såväl med som utan snö.
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Dagtid kommer förskolorna och skolorna i Bergsjö att obegränsat
kunna nyttja spåret.
Förslag till beslut
Bevilja 15 000 kr till Bergsjö IF för iordningsställande av etapp 3 av
motionsspåret i Bergsjö.
Pengarna tas ur konto 3030 föreningsstöd. (Utbildnings- och
kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 9
Ledamöter i samverkansorgan

ÄRENDE 10
Återremitterat ärende om tillämpningsregler för arbetslöshetsplats
i barnomsorgen samt ytterligare ändringar av
tillämpningsreglerna
Ärendebeskrivning
Ändrade förutsättningar och beslut samt ändrade regler innebär att nu
gällande tillämpningsregler för barnomsorgen behöver revideras. Ett
förslag har utarbetats i förvaltningen.
Förslaget innebär i stort följande förändringar:
- möjligheter till mertid, utöver 15 tim/vecka, när arbetslös aktivt
söker arbete,
- möjligheterna till helg- och nattomsorg upphör.
- några felaktigheter rättas till.
Förslag till beslut
Fastställa tillämpningsreglerna för förskoleverksamheten och
skolbarnsomsorgen daterade 2007-01-08.
Upphäva tillämpningsreglerna för förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg daterade 2005–01–01 samt tillämpningsreglerna för
dygnetruntomsorg fastställda av nämnden enligt § 18 Dnr: 528/2005
(Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)
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ÄRENDE 11
Ledamöter i styrgruppen för folkmusikutbildningen

ÄRENDE 12
Utbildningsdag, ledamöter och suppleanter
Utbildningsdag om nämndens verksamhetsområde. Förslag till dag är
onsdagen den 14 februari.

ÄRENDE 13
Information
- Skolverkets beslut att fristående gymnasieskolan Thoren
Business school i Sundsvalls kommun, skall vara berättigad till
bidrag för utbildningar.
-

Skolverkets beslut, om bedömning att John Bauergymnasiet
uppfyller de villkor för bidragsberättigande om fristående skolor.

-

Skolverkets beslut om avslag från Betula Doctrina HB, om rätt till
bidrag för Doctrina gymnasiet, en fristående gymnasieskola i
Sundvalls kommun.

-

Skolverkets beslut om statsbidrag 2007 för maxtaxa och
kvalitetssäkrande åtgärder.

-

Skrivelse från Tore Berglin ang. kulturstipendiet.

ÄRENDE 14
Kurser och konferenser
1. Kommunal Juridik för nyvalda skolpolitiker, 2007-0321,Stockholm.
2. Kommunal Skolriksdag 2007-03-27 –03-28, Stockholmsmässan,
Älvsjö.
3. Från Erfarenhet till Framtid 2007, 2007-02-01 - --02, Stockholm.
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4. Internetföreläsning

ÄRENDE 15
Övriga frågor

FÖREDRAGNINGSLISTA
2007-01-08

8 (8)

