KALLELSE
NORDANSTIGS KOMMUN

Utbildnings- och kulturnämnden

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret, Bergsjö

Tid:

Onsdagen den 14 mars 2007 kl. 08:30-16:00

1.

Val av justerare samt godkännande av dagordning

2.

Bordlagt ärende. Skrivelse ang. musikskolans
lokaler.

3.

Verksamhetsuppföljning.

4.

Ekonomiuppföljning.

5.

Ekonomiska konsekvenser och slutgiltigt beslut
samt placering av år 7-9 i Bergsjö.

6.

Ansökan om bidrag från Sensus studieförbund.

7.

MFK Getingens ansökan om bidrag.

8.

Anpassning av verksamheten till 2007 års budget.

9.

Budgetprocess och målstyrning 2008-2010.

10.

Rapportering av delegationsbeslut.

11.

Information.

12.

Kurser och konferenser

13.

Övriga frågor.

Om Du har frågor om ärenden eller bilagorna kontakta Inga-Lill Dahlin , tfn
052-36140 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.
Skrivelse ang. musikskolans lokaler.
Historik
Ledamoten Thomas von Wachenfeldt har i skrivelse påtalat att
musikskolan får bedriva undervisningen i lokaler som är under all kritik.
Thomas anser att musikskolan skall vara garanterad en stadigvarande
ändamålsenlig lokal vid varje skola i kommunen.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordberg har i sitt tjänsteutlåtande
önskat redovisa situationen för musikskolan i kommunen och diskutera
på vad sätt musikskolans behov av ändamålsenliga lokaler skall
tillgodoses.

ÄRENDE 3
Verksamhetsuppföljning.

ÄRENDE 4
Ekonomiuppföljning.
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ÄRENDE 5
Investeringsbehov och ekonomiska konsekvenser föranledda av
att samtliga elever från Ilsbo, Bergsjö och Hassela skall ha
skolgången förlagd till Bergsjö från och med höstterminen 2007.
(Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet den 21 februari uppdrog nämnden till undertecknad
att utreda de ekonomiska konsekvenserna.
För läsåret 2007/2008 innebär det:
Kostnadsökningar
Skolskjutsarna kommer att för UK – nämnden innebära
kostnadsökningar på brutto ca. 295 tkr. Då 170 tkr av dessa kostnader
är inköp av busskort till kollektivtrafiken kommer det kommunala
underskottsbidraget (KS) att minska med uppskattningsvis 100 tkr. Det
innebär en reell nettokostnadsökning med ca 195 tkr för läsåret
2007/08. (Exakta belopp kommer att redovisas på sammanträdet)
Bergsjö centralskola kommer att ha ca 220 elever. Dessa kommer att
vara organiserad i två arbetsenheter med två arbetslag. För att
anpassa lokalerna till den planerade pedagogiken krävs ombyggnad
av två klassrum till sex grupprum. Dessutom behöver ett dörrparti
flyttas. Sammantaget innebär det investeringskostnader på 445 tkr
enligt utredning av anlitad konsult.
Kostnadsreduceringar
I och med samordningen av undervisningen till en skola kan
lärarresursen effektiviseras med ungefär en heltidstjänst. Det innebär
en kostnadsminskning med 400 – 500 tkr per år beroende på person.
Diskussion
Med kostnadsökningar av skolskjutsarna med ca 200 tkr per år och en
investering på 445 tkr innebär de föreslagna åtgärderna att
investeringen är betald redan efter 2 läsår.
För året 2007 har nämnden att förfoga över 1000 tkr i
investeringsmedel. Det är inte rimligt att ta hela investeringen ur detta
anslag. För att inte fördröja processen är det min uppfattning att
nämnden bör beslutar att anslå 445 tkr till ombyggnaden av Bergsjö
Centralskola samt att senare hemställa till kommunstyrelsen att få de
mest angelägna åtgärderna inom UK täckta ur Kommunens totala
investeringsbudget.
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Förslag till beslut
Bevilja 445 tkr ur investeringsbudgeten för ombyggnad av Bergsjö
Centralskola.
Undervisningen för årskurserna 7-9 i Ilsbo, Bergsjö och Hassela
förläggs till Bergsjö från och med höstterminen 2007.
Kostnaderna för skolskjutsarna täcks inom UK-nämndens driftsbudget.

ÄRENDE 6
Ansökan om bidrag från Sensus studieförbund.
(Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)
Ärendebeskrivning
Sensus studieförbund region Uppsala – Härnösand har inkommit med
en ansökan om kommunens bidrag till verksamheten 2007.
Nordanstigs kommun har sedan ganska många år avskaffat bidragen
till studieförbund.
Förslag till beslut
Avslå studieförbundet Sensus ansökan om ekonomiskt bidrag.

ÄRENDE 7
Ansökan om bidrag till gräsklippare från modellflyggklubben
Getingen
(Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)
Ärendebeskrivning
En skrivelse har inkommit som beskriver att föreningens trotjänare till
gräsklippare går mot sitt yttersta och måste ersättas.
En regelbunden klippning av gräset är avgörande för föreningens
verksamhet. Nu vädjar föreningen om ett kommunalt stöd till inköp av
en bättre fungerande klippare.
Föreningen har ett 40 tal medlemmar, men har inte redovisat någon
ungdomsverksamhet. Av det skälet finns inte grund för att ge
föreningen anläggningsstöd eller aktivitetsstöd enligt kommunens
riktlinjer.
Förslag till beslut
Avslå ansökan om kommunalt bidrag.
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ÄRENDE 8
Anpassning av verksamheten till 2007 års budget.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2007 innebär ett behov av att
minska kostnaderna med 3 805 tkr i förhållande till nämndens
budgetförslag.

ÄRENDE 9
Budgetprocess och målstyrning 2008-2010.
Ärendebeskrivning
Det strategiska budgetarbetet för 2008 – 10 är påbörjat. Nämndens
uppdrag är att utifrån politiska ambitioner formulera 4 – 8 mål som kan
beslutas i kommunfullmäktige före sommaruppehållet.

ÄRENDE 10
Rapportering av delegationsbeslut.
Ärendebeskrivning
Fördelat Lokalt aktivitetsstöd hösten 2006.

ÄRENDE 11
Information.
1. Avtal om lågtrafikkort läsåret 2006/2007.
2. Miljö- och hälsoskydd i skolor och förskolor från Anne-Li
Marander, Norrhälsinge miljökontor.
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ÄRENDE 12
Kurser och konferenser

ÄRENDE 13
Övriga frågor.
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