NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Utbildnings- och kulturnämnden

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret, Bergsjö

Tid:

Onsdagen 19 april 2006, kl. 08:30-16:00

1.

Val av justerare

2.

Verksamhetsuppföljning
- DLS år 2
- Uppföljning av skolverkets utbildningsinspektion
- Diskussion om uppföljning av gymnasieelevers
studieresultat.

3.

Ekonomiuppföljning

4.

Ansökan om projektbidrag till dokumentärfilmen
”Balladen om en dansbana”.

66/2006

5.

Nordanstigs Kristna Centers ansökan om tillstånd
att bedriva bidragsfinansierad förskola.
-Direktivdialog-

118/2006

6.

Nordanstigs Kristna Centers ansökan om tillstånd
att bedriva bidragsfinansierat fritidshem integrerad
i Hosiannaskolan.
-Direktivdialog.

119/2006

7.

Bergsjö Bioförenings ansökan om
utvecklingsbidrag. (Bilaga nr 1)

120/2006

8.

Fördelning av lokal- och anläggningsbidrag.
(Bilaga nr 2) Skickas senare.

123/2006

9.

Planering för ombyggnad av Bållebergsskolan och
nedläggning av Bergviks förskola

10.

Önskan från Strömsbruk, om ekonomiskt stöd för
föreläsare om samhällsutveckling.

11.

Ändring av datum på sammanträdesdagar.

75/2006

124/2006

12.

Bergsjö föräldraförenings ansökan om
anläggningsbidrag till ishockeyplan

121/2006

13.

Föreningen Kulturstjärnans ansökan om
anläggningsbidrag. (Bilaga nr 3)

122/2006

14. Samverkan mellan bibliotek i länet.
15.

Remitterat ärende från KommunstyrelsenAnsökan om medel för drogförebyggande
arbete bland ungdomar.

16.

Anmälan av delegationsbeslut.

17.

Information

18.

Delgivningar

19.

Kurser och konferenser.

20.

Övriga frågor

241/2002

Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Ove Wallberg
Ordförande

GLAD PÅSK !
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ÄRENDE 1
Val av justerare

ÄRENDE 2
Verksamhetsuppföljning
• DLS år 2
•

Uppföljning av Skolverkets utbildningsinspektion

•

Diskussion om uppföljning av gymnasieelevers studieresultat.

ÄRENDE 3
Ekonomiuppföljning
Ärendebeskrivning
- Det ekonomiska utfallet per den 2006-03-31.
-

Kommunens årsredovisning

-

Redovisning av analys av gymnasieskolans ekonomiska utfall år
2005.

ÄRENDE 4

Dnr: 66/2006

Ansökan om projektbidrag till dokumentärfilmen
”Balladen om en dansbana
Ärendebeskrivning.
Av bifogad ansökan framgår att Eira Film i Stocka (Hélène AastrupSamuels) är i färd med att producera en film om livet i och runt
danspaviljongen i Ragvaldsnäs, dess historia och nuvarande
verksamhet.
Filmen kommer att visas i TV
Ekonomiskt är kostnaderna fram till och med visningen i TV täckta.
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För att filmen skall kunna användas i andra sammanhang krävs att
rättigheter köps. Dessa kostnader uppskattas till 10 000:Ansökan gäller dessa 10 000:Jag anser att det skulle var värdefullt om Kommunen fick tillgång till
filmen som då kan utlånas på biblioteken, användas i utbildning och
identitetsskapande sammanhang.
Föreslår därför att kommunen köper rättigheterna att använda filmen i
ovannämnda och andra offentliga sammanhang.
Förslag till beslut
Anslå 10 000:- ur kulturkontot för att köpa rättigheterna till filmen.
Uppdra till förvaltningschefen att sluta avtal med Eira Film så att
kommunen får tillgång till filmen för offentliga visningar (Utbildningsoch kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 5

Dnr: 118/2006

Nordanstigs Kristna Centers ansökan om tillstånd att bedriva
bidragsfinansierad förskola
-Direktivdialog-

ÄRENDE 6

Dnr: 119/2006

Nordanstigs Kristna Centers ansökan om tillstånd att bedriva
bidragsfinansierat fritidshem integrerad i Hosiannaskolan.
-Direktivdialog-
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Dnr:120/2006

Bergsjö Bioförenings ansökan om utvecklingsbidrag. (Bilaga nr 1)
Ärendebeskrivning
Bergsjö Bioförening ansöker om ett utvecklingsbidrag på 20 000:Föreningen önskar inköpa ett affischskåp att placera i anslutning till
entrén på Bergsjögården.
Bergsjö Bioförening drivs av helt ideella krafter. Föreningen har
existerat i 10 år. Föreningens repertoar är matinéer, aktuella långfilmer
samt Bio Kontrastvisningar. Bio Kontrast syftar till att erbjuda publiken
kvalitetsfilmer. Glädjande är att antalet besökare per föreställning, Bio
Kontrast, ökade markant trots att biobesökandet totalt minskade. (Se
bifogad skrivelse)
Diskussion
Att kunna bevara och utveckla en levande biograf i Bergsjö är en viktig
kulturell gärning. Därför blir förslaget att stödja Bioföreningen i deras
utvecklingstankar.
Förslag till beslut
Bevilja Bergsjö Bioförening 20 000 kr att tas ur kulturkontot.
(Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 8

Dnr: 123/2006

Fördelning av lokal- och anläggningsbidrag. (Bilaga 2)
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till fördelning av
anläggningsbidrag för föreningsdrivna anläggningar.
Beslutsunderlag
Fördela anläggningsbidragen i enlighet med upprättat förslag.
Förslag till beslut
Fördela anläggningsbidrag i enlighet med upprättat förslag.
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Dnr: 75/2006

Planering för ombyggnad av Bållebergsskolan till förskola och
nedläggning av Bergviks förskola
Ärendebeskrivning
UK-nämnden beslöt den 2005-09-14 §93 att inriktningen av
lokalanvändningen för förskola och grundskola i Bergsjö skall vara att
avveckla Bergviks förskola och förändra Bållebergsskolan till förskola.
Detta skulle vara genomfört inför höstterminen 2007.
Efter detta har följande inträffat. Vid brandskyddsdokumentationen har
frågan om lämpligheten att bedriva förskola i alla delar av Bergviks
andra våningen diskuterats. Sedan tidigare finns anmärkningar på
köket. Anmärkningar som skulle föranleda åtgärder i 400 000 kronors
nivån.
Verksamheten har i detta perspektiv undersökt möjligheterna att
tidigarelägga dessa förändringar. Det är möjligt att genomföra
förändringen redan inför höstterminen 2006.
Första steget är att inrymma grundskoleeleverna i Lönnbergsskolan
och Centralskolan. Detta är möjligt under förutsättning att smärre
förändringar av lokalerna i Centralskolan och den sk. villa genomföres
samt att skolgården i anslutning till villan iordningsställes. Uppskattade
kostnader för detta är ca 250 000:- Detta måste vara genomfört innan
höstterminens start 2006.
Andra steget är att bygga om Bållebergsskolan till förskola samt att
skapa en god lekmiljö i anslutning därtill. Ritningar och
kostnadsberäkningar är under framtagande. Med tanke på att
årskostnaderna för Bergviks förskola är ca 350 000:- varav
kapitaltjänstkostnader ca 100 000:- är det av vikt att denna kan
avvecklas snarast möjligt. Hemställan om investeringsmedel för
ombyggnad av Bållebergsskolan kommer att kunna preciseras före
kommande Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige.
Förslag till beslut
Hemställa hos Kommunfullmäktige
- Att 250 000:- anslås för åtgärderna i Centralskolan, den sk.
Villan och skolgården i anslutning till denna.
- Att en ekonomisk beredskap finns för ombyggnad av
Bållebergsskolan och lekområdet i anslutning till denna.
(Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)
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ÄRENDE 10
Önskan från Strömsbruk, om ekonomiskt stöd för föreläsare om
samhällsutveckling.

ÄRENDE 11

Dnr: 124/2006

Ändring av datum på Utbildnings- och kulturnämndens
sammanträdesdagar.
Ärendebeskrivning
Ordföranden föreslår ändring av sammanträdesdagar i september och
oktober.
Förslag på ändring enligt nedan:
Onsdagen den 2006-09-13, ändras till torsdagen den 2006-09-14
Onsdagen den 2006-10-18, ändras till onsdagen den 2006-10-11.

ÄRENDE 12

Dnr: 121/200

Bergsjös föräldraförenings ansökan om bidrag till ishockeyplanen
Ärendebeskrivning
I Kommunen finns ett stort antal ishockeyplaner. En del av dessa
bedrivs av idrottsföreningar andra av andra föreningar och i något fall
av föräldrar utan anknytning till någon förening. I flera fall finns planen i
närheten av en skola och används av skolan dagtid. Så är fallet i
Bergsjö. I de fall planen sköts av en idrottsförening utgår ett bidrag på
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2000:- eller 5000:- beroende på om det förekommer organiserade
ungdomsaktiviteter på planen eller inte.
Mitt förslag är att även planer som sköts av andra föreningar eller
privatpersoner skall bedömas på samma sätt som om de vore skötta av
en idrottsförening.
Förslag till beslut
Fördela ekonomiskt stöd till Bergsjö Föräldraförening för skötseln av
ishockeyplanen som om den vore skött av en idrottsförening.
Pengarna tas ur kontot föreningsstöd. (Utbildnings- och kulturchef
Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 13

Dnr: 122/2006

Föreningen Kulturstjärnans ansökan om anläggningsbidrag. (Bilaga nr 3)
Ärendebeskrivning
Föreningen Kulturstjärnan ansöker om ett ekonomiskt stöd till en
städmaskin. Ansökan är på 20 000:- vilket är ungefär hälften av den
totala kostnaden.
Kulturstjärnan gör en mycket viktig insats för ungdomarna i kommunen
och förtjänar ett betydande kommunalt stöd.
Då övriga stöd till föreningen kommer att beslutas på samma nämnd
får undertecknad återkomma med ett konkret förslag efter att ha tagit
del av övriga kommunala stöd och föreningens räkenskaper.
Förslag till beslut
Redovisas på sammanträdet (Utbildnings- och kulturchef Berndt
Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 14

125/2006

Samverkan mellan biblioteken i länet-principbeslut
Ärendebeskrivning
Sedan 2005 har biblioteken i länet tillsammans med Bibliotek
Gävleborg drivit ett samverkansprojekt vars vision är att öka
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biblioteksservicen i länet genom gemensamma värderingar och en
samordning av resurserna för användarnas bästa.
P g a att biblioteken har olika datasystem samt andra ställningstagande
är det nu 6 av 10 bibliotek (kommuner) som vill förverkliga visionen
genom att slå ihop våra biblioteksdatasystem till ett enda. De bibliotek
som på detta sätt vill samverka är Söderhamn, Sandviken, Bollnäs,
Hofors, Ockelbo och Nordanstig.
Samverkan innebär:
En gemensam server för biblioteksdatasystemet BOOK-IT med
gemensam katalog och låntagarregister samt gemensamma regler för
låntagarna och ett gemensamt lånekort.
Det innebär att låntagarna kan reservera media oavsett var detta finns
och media kan lånas och återlämnas vid vilket av de 6 biblioteken som
helst.
Datakommunikationen mellan de olika biblioteken ska ske via det s k
”Molnet”. De första 2 åren är kostnadsfria i ”Molnet” sedan ska en
överenskommelse mellan Kommunförbundet, Landstinget och
kommunerna träffas om driftskostnaden.
Licenskostnader för bibliotekssystemet BOOK-IT kommer antagligen bli
oförändrade för varje biblioteken, medan kostnaden för bibliografisk
service kommer att minska.
För att förverkliga denna samverkan har Bibliotek Gävleborg fått
följande bidrag:
Länsstyrelsen 200.000 kr (uppdelade på år 2006 och 2007)
Testbed Gävleborg 500.000 kr (uppdelade på år 2006 och 2007)
TRU-förvaltningen, Landstinget 300.000 kr (uppdelade på år 2006 och
2007)
Nästa steg i denna samverkan är att begära en offert från Axiell (som
äger BOOK-IT) vad denna sammanslagning av 6 datasystem ska kosta
samt en ny server. Det kommer att bli Kommunalförbundet SAM som
begär denna offert för bibliotekens räkning.
Undertecknade önskar nu att nämnden ställer sig bakom denna
samverkan och att vi för Nordanstigs räkning jag kan driva detta projekt
vidare.
Förslag till beslut
Uttala en positiv hållning till detta samarbete och uppdra till
Förvaltningschefen att driva detta projekt vidare tills det föreligger ett
konkret förslag till samverkan med de ekonomiska konsekvenserna
beskrivna.
Att nämnden vid detta tillfälle får ta ställning till förslaget.
(Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs och bibliotekchef Lena
Gräntz tjänsteutlåtande)
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Dnr: 241/2002

Remitterat ärende från Kommunstyrelsen § 134/2002-06-07
Ansökan om medel för drogförebyggande arbete bland ungdomar
Historik
Kommunstyrelsen har uppdragit till Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden samt Utbildnings- och kulturnämnden att
utarbeta ett nytt drog- och alkoholpolitiskt program. I detta program
skall också en strategi för drog- och alkoholförebyggande arbete bland
ungdomar inrymmas.
Utbildnings- och kulturnämnden beslutade den 2002-08-14 § 79 att
återremittera ärendet till förvaltningen för vidare handläggning.
Ärendebeskrivning
Då ärendet blivit liggande, har denna viktiga fråga processats på annat
sätt, varför ärendet känns inaktuellt. (Utbildnings- och kulturchef Berndt
Nordbergs tjänsteutlåtande.
Förslag till beslut
Ärendet är inaktuellt och lägges till handlingarna. (Utbildnings- och
kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 16
Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
- Beslutsattestanter och ersättare för år 2006.

ÄRENDE 17
Information
1. Genomgång av ungdomars alkoholvanor. (Dick Lindqvist)
2. Redovisning av regler för lotteritillstånd. (Birgitta Norlin)
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3. Rektorerna i Bergsjö, Hassela och Ilsbo redovisar
planeringsläget inför kommande läsår.
4. Rapport om gymnasieverksamhet Hälsingeflex och Glada Hudik
skolan.
5. Arbetsmiljöverkets avisering av inspektion i Hassela skola.
6. Arbetsmiljöverkets föranmälan om avisering av inspektion i Ilsbo
skola.
7. Uppföljning av inspektion vid fristående grundskolan Kristna
Skolan Hosianna .
8. Kulturhusens Dag 2006.
9. Kulturrådets redovisning för bidrag 2005.
10. Arbetsmiljöverkets beslut om Förbud med omedelbar verkan
enligt 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen, Ilsbo skola.

ÄRENDE 18
Delgivningar
Ärendebeskrivning
-Fördelning av Lokalt aktivitetsstöd 2005.

ÄRENDE 19
Kurser/konferenser
1. Skolskjutskonferens 2006, 9-10 maj i Stockholm från Sveriges
kommuner och landsting.
2. ASO- Aktuell Skolorientering 19-21 juni –06 i Piteå
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Övriga frågor.
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