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484/2005

10.
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485/2005

11.
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kulturnämnden. Bordlagt ärende
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12.

487/2005

13.

Alkohol- och drogpolitiskt program för Nordanstig
(Bil. nr 3)
Information

14.

Delgivning. (Bil. nr 4)

15.

Övriga frågor

Om du har frågor kontakta
Inga-Lill Dahlin, tfn 0652-36140 eller
e-post: inga-lill.dahlin.x@nordanstig.se
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Ove Wallberg
Ordförande
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ÄRENDE 1
Val av justerare

ÄRENDE 2
Träff med Revisionen
Granskning av Utbildnings- och kulturnämndens ansvarsutövning
(Bil. nr 1)

ÄRENDE 3
Ekonomiuppföljning
-Månadsuppföljning

ÄRENDE 4

Dnr:483/2005

Bergsjö Spelmanslags ansökan om sponsorpengar för "Sveriges
Spelmanslåt" 2006
Ärendebeskrivning
Nordanstigs Spelmanslag arrangerar som bekant den årliga
”Bergsjöstämman”. År 2006 kommer den att gå av stapeln den 25 juni.
I samband med stämman arrangeras en kompositionstävling ”Sveriges
spelmanslåt”. Innevarande år stod Nordanstigs kommun för !:a priset
10 000 kr.
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Arrangören ansöker om att Nordanstigs kommun även för året 2006
står för 1:a priset på 10 000 kr. Se bifogad ansökan.
Förslag till beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta:
- Att Kommunen även år 2006 står för 1:a priset på 10 000 kr.
- Att uttala vilket kommunalt organ som skall ansvara för
prisutdelningen samt arrangemangen i anslutning till
Bergsjöstämman för att marknadsföra kommunen.
Att anslå 10 000 kr till 1:a priset år 2006. (Utbildnings- och kulturchef
Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 5

Dnr:202/2005

Målsättningsdiskussion- Allmän kultur

ÄRENDE 6

Dnr: 306/2005

Budget 2006 –2008 (Bil. nr 2)
Budget 2006 och verksamhetsplan 2007 - 2008.
Ärendebeskrivning
Driftsbudget
Budgetprocessen har varit upplagd på ett sätt som skiljer sig från
tidigare år. Planeringsramar har ersatts av att nämnderna presenterat
beräkningar utifrån givna utgångspunkter. Dessa ramar har diskuterats
i budgetberedningen och i nämnden vid ett antal tillfällen. Politiska
direktiv har beslutats under processens gång. Det budgetförslag som
nu föreligger (bifogas) bygger på dessa direktiv. Några strukturella
åtgärder utöver volymanpassningar har inte beaktats i föreliggande
förslag.
Vid budgetberedningen den 31 oktober gavs direktiv att minska uk –
nämndens budget med 1 000 tkr. Inga ytterligare direktiv gavs.
Investeringsbudget.
Under året har ett antal utredningar om skollokalers nyttjande på de
olika skolorterna genomförts.
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I Ilsbo ledde utredningen till att skollokaler har anpassats till dessa
ändamål. Detta är redan genomfört.
I Bergsjö har utredningen lett till ett ställningstagande i nämnden att
förorda en ombyggnad av Bållebergsskolan till förskola och att
avveckla Bergviks förskola. Detta är tidsatt till år 2007.
I Hassela pågår utredningen att inrymma förskolan i skolan. Inga
förslag eller beslut föreligger.
I Gnarp är planerna att upphöra med förskoleverksamhet i den sk
Fyren. Detta kräver en mindre investering i skolan för att inrymma
förskolebarn i skolan.
Övriga investeringsbehov kommer att redovisas på
nämndsammanträdet.
Diskussion
Under processen har nämnden uttalat behoven av att utöka
kulturbudgeten. Tillskott på 100 tkr för allmän kultur och 150 tkr för
biblioteksverksamheten har beaktats i förslaget.
Volymförändringar har beaktats när det gäller rörliga kostnader.
Utifrån givna direktiv är enda möjligheten att göra neddragningen på
1 000 tkr inom programpunkt 26, barnomsorg – grundskola.
Övriga förändringar framgår av bifogat budgetförslag.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige (Kf) fastställer mål och inriktningar för UK nämndens olika verksamheter enligt förslaget.
Kf tilldelar UK – nämnden 163 545 tkr som driftsbudget för
verksamhetsåret 2006 uppdelat på följande program.
Program
Tkr
22. Bibliotek
1 700
23. Föreningsstöd
1 805
24. Kulturverksamhet
310
25. Friluftsbad
90
26. Barnomsorg –grundskola
106 345
27. Gymnasieutbildning
47 900
28. Vuxenutbildning
4 000
30. Musikskola
1 395
Kf fastställer verksamhetsplanen för åren 2007 – 2008 för UK –
nämndens verksamhetsområde.
Kf tilldelar UK-nämnden investeringsmedel enligt presenterat förslag.
(Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)
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Dnr: 486/2005

Förslag till kultur- och fritidsledarstipendater 2005
(Handlingar skickas separat)

ÄRENDE 8

149/2005

Redovisning av utredningsuppdrag ang. nyttjande av förskoleoch skollokaler, enl. KF § 66/041220

ÄRENDE 9

484/2005

Ansökan om bidrag till underhåll av isbanan på Backens skola
Ärendebeskrivning.
Från privatperson i Harmånger har inkommit önskemål om bidrag för
drift och underhåll av isbanan vid Backens skola i Harmånger.
Förslag till beslut
Uppdra till förvaltningen att diskutera och lösa frågan.
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Dnr: 485/2005

Hassela Idrottsförenings ansökan om bidrag.
Ansökan om bidrag till Hasselabadet och för verksamhet på
Stjärnan.
Ärendebeskrivning
Från Hassela IF har inkommit en ansökan om ett bidrag på 10 000 kr
Föreningen menar att badet är en viktig mötesplats för hela
kommunen, en viktig mötesplats för boende och besökande, samt en
viktig marknadsföringsfunktion för kommunen.
Varje sommar sedan 10 års tid bedrivs simskola.
Dessutom ansöker Hassela IF om ett bidrag för den verksamhet som
bedriver på Stjärnan.
Diskussion
För grundskolan gäller målet att varje elev skall vara simkunnig vid
utgången av det 5:e skolåret. Simskolan och tillgången till ett
tempererat bad innebär att skolan kan spara såväl personaL- som
resekostnader för att ge elever möjligheter till simträning i Bergsjö.
Samhällsinsatserna i övrigt är också viktiga. Dock är det inte inom UK –
nämndens uppdrag att bedriva eller bekosta marknadsföringsinsatser
utöver den marknadsföring som god kvalitet innebär.
Beträffande bidrag för verksamhet på Stjärnan finns redan ett stöd till
ungdomsverksamhet för ungdomsgårdsliknande verksamhet.
Förslag till beslut
Bevilja Hassela IF 10 000 kr som bidrag till det tempererade badet att
tas ur kontot 3030 föreningsstöd.
Uppmana föreningen att söka stödet till ungdomsgårdsliknande
verksamhet vid ordinarie ansökningstillfällen för föreningsstöd.
(Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)
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Dnr: 305/2005

Ändring i delegationsordning för Utbildnings- och kulturnämnden.
Bordlagt ärende
Historik
Kommunstyrelsen har besluta om ändringar i delegationsordningen
utifrån beslutet att kommunstyrelsen är hela kommunens organ för
frågor som rör kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
Kommunstyrelsen rekommenderar Utbildnings- och kulturnämnden att
besluta om motsvarande ändringar i den egna delegationsordningen.
Beslutsunderlag
Fastställa delegationsordning att gälla för utbildnings- och
kulturnämnden enligt upprättat förslag daterad den 5 september.

ÄRENDE 12

Dnr: 487/2005

Alkohol- och drogpolitiskt program för Nordanstig (Bil nr 3)
Ärendebeskrivning
PÅ Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 200509-14 § 96, beslutades att till Utbildnings- och kulturnämnden skicka
remisshandlingar, om förslag till alkohol- och drogpolitiskt program för
Nordanstigs kommun..
Remisshandlingarna inkom till Utbildningskontoret den 2005-10-10.

ÄRENDE 13
Information
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-

Norrhälsinge miljökontors skrivelse om provtagning på
badplatser under sommaren 2005.

-

Pressmeddelande - Skolministern presenterade satsning på
skolbibliotek och läsning på Bok- och bilblioteksmässan.

ÄRENDE 14
Delgivning (Bil nr 4)
Reglemente för Utbildnings- och kulturnämnden - antaget av
kommunfullmäktige § 107/2001, reviderat av kommunfullmäktige §
48/2005.

ÄRENDE 15
Övriga frågor

