NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Utbildnings- och kulturnämnden

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

OBSERVERA PLATS !
Plats:

Bergsjö Centralskola, Sal 2

Tid:

Onsdagen 15 februari 2006, kl. 08:30

1.

Val av justerare

2.

Bokslut 2005 (Bilaga nr 1) Skickas senare.

35/2006

3.

Fastställande av internbudget år 2006.

49/2006

4.

Verksamhetsuppföljning

5.

Bordlagt ärende - Plan för intern kontroll av
utbildnings- och kulturnämndens
verksamhetsområde

531/2005

6.

Gnarps Schackklubbs önskan att förhyra lokal i
gamla biblioteket i Gnarp

253/2005

7.

Tillämpningsregler för dygnetruntomsorg för
förskolebarn

528/2005

8.

Bergsjö Spelmanslags ansökan om sponsorpengar 483/2005
för "Sveriges Spelmanslåt" 2006

9.

Remiss ang. Kulturarv för samtid och framtid Kulturmiljöprogram för Gävleborgs län 2006-2010

36/2006

10.

Hassela Hembygdsförenings ansökan om bidrag
2006

37/2006

11.

Fastställande av regler för utlåning av DVD-filmer i 48/2006
Nordanstigs kommunbibliotek

12.

Information
-Administrativa rutiner (Bilaga nr 2a, 2b)

13.

Anmälan om delegationsbeslut

14.

Kurser/konferenser

47/2006

15.

Övriga frågor

Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Om du har frågor kontakta Inga-Lill tfn 0652-36140 eller
E-post inga-lill.dahlin@x.nordanstig.se

Ove Wallberg
Ordförande

OBSERVERA!
Utbildnings- och kulturnämndens ledamöter inbjudes till
Skolverkets återrapportering, fredagen den 2006-02-17,
klockan 08:30-10:30 på Brandstationen i Jättendal.
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ÄRENDE 1
Val av justerare

ÄRENDE 2

Dnr: 35/2006

Bokslut år 2005 (Bilaga nr 1)
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har upprättat bokslut för verksamhetsåret 2005.
Under året har nämnden fått ett krav att minska budgeten med 800 tkr.
Större avvikelser mot budget:
- Gymnasieutbildningen har blivit 1 757 tkr dyrare än budget.
Förklaras av att eleverna valt utbildningar som tillsammans
kostat ca 1 200 tkr mer än budgeterat och att antalet
gymnasieelever blev några fler än budgeterat.
- För barnomsorg och grundskola har kostnaderna blivit 4 355
tkr lägre än budgeterat. Detta förklaras av:
- Att antalet barn i fritidshemmen blivit färre än budgeterat.
Motsvarar ca 600 tkr.
- Att kostnaderna för de interkommunala ersättningarna blivit ca
600 tkr lägre än budgeterat.
- Minskade kostnader för sjukskrivningar och rehabilitering.
Motsvarar ca 700 tkr.
- Att barnomsorgsintäkterna blivit ca 300 tkr högre än budgeterat.
- Att kostnaderna för lokaler blivit ca 400 tkr lägre än budgeterat.
- Att kostnaderna för köpta särskoleplatser blivit ca 500 tkr lägre
än budgeterat.
- Att ett statsbidrag för personalförstärkningar i förskolan
tillkommit efter budgetbeslutet. Motsvara ca 460 tkr.
- God ordning och en allmän restriktiv hållning och sparsamhet i
samtliga verksamheter.
Ett område som särskilt bör beaktas i bokslutsdiskussionen är punkt 23
Föreningsstöd. Sedan ett par år har nämnden beslutat att avsätta en
del av budget för stöd som inte är relaterat till bidragsnormerna.
Av denna summa har 111 tkr inte nyttjats under året. En summa som
rätteligen tillhör föreningslivet. Därför bör nämnden hemställa om att
detta belopp tillföres 2006 års budget som tilläggsanslag.
Förslag till beslut
Godkänna bokslutet för 2005.
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Hemställa hos kommunfullmäktige att 111 tkr tillföres budget för
föreningsstöd som tilläggsanslag. (Utbildnings- och kulturchef Berndt
Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 3

Dnr: 49/2006

Fastställande av internbudget för år 2006.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde den 19 dec 2005 nämndens budgetram.
Nämnden har i budgetarbetet tidigare fastställt ett budgetförslag på
programnivå. Under beredningsprocessen till Ks och Kf har
förändringar gjorts. Utifrån Kommunfullmäktiges beslut och de
diskussioner som förts i UK – förvaltningens ledningsgrupp föreslås
nämnden fastställa budgetfördelning för 2006 enligt följande:
Förslag till beslut
22. Bibliotek
Till folkbibliotek
Kapitalkostnad
23. Föreningsstöd
Anläggningsstöd
Lokalt aktivitetsstöd
Hyres- och lokalbidrag
Kultur- och föreningsledarstipendium
Övrigt föreningsstöd
Atletklubben
Hyra, Hasselagården
Hyra, Gnarpsviljan
Fritidsgårdsverksamhet
24. Kulturverksamhet
Bidrag till Ersk-Mats
Teaterföreningen

1 777 tkr
1 700 tkr
77 tkr
1 805 tkr
420 tkr
675 tkr
140 tkr
15 tkr
150 tkr
15 tkr
175 tkr
205 tkr
10 tkr
310 tkr
100 tkr
60 tkr

Övrig kultur

127 tkr

Folkrörelsearkivet

13 tkr

Konsthallen

10 tkr

25. Friluftsbad
Utomhusbad

90 tkr
90 tkr
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26. Barnomsorg – grundskola
För att täcka samtliga kostnader
Kapitalkostnader
27. Gymnasieutbildning
Gymnasieskola

107 015 tkr
105 954 tkr
1 061 tkr
47 900 tkr
42 250 tkr

Inackorderingsbidrag
Gymnasiesärskola
28. Kommunal vuxenutbildning
För att täcka samtliga kostnader
30. Musikskola
För att täcka samtliga kostnader

1 750 tkr
3 900 tkr
4 000 tkr
4 000 tkr
1 395 tkr
1 395 tkr
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(Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE NR 5
Verksamhetsuppföljning

ÄRENDE 5

Dnr 531/2005

Bordlagt ärende - Plan för intern kontroll av utbildnings- och
kulturnämndens verksamhetsområde
Historik
Vid nämndens sammanträde 2005-12-14 (§ 531/2005) fastställdes de
granskningsområden som skall bli föremål för internkontroll.
Utbildnings- och kulturchefen fick uppdraget att presentera en plan vid
sammanträdet i januari 2006.
Denna plan skickades som bilaga till Utbildnings- och kulturnämndens
sammanträde den 2006-01-11.
Utbildnings- och kulturnämnden beslutade att bordlägga ärendet.
Förslag till beslut
Fastställa plan för internkontroll enligt upprättad handling daterad den 4
januari 2006.
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Dnr: 253/2005

Gnarps Schackklubbs önskan att förhyra lokal i gamla biblioteket i
Gnarp.
Historik.
När biblioteket i Gnarp flyttades in i skolan blev gamla bibliotekslokalen
tom. Det föreligger nu en intresseanmälan från Gnarps Schackklubb att
hyra eller förvärva lokalen. Föreningen vill använda byggnaden som
klubblokal.
Kommunstyrelsen remitterade frågan till Utbildnings- och
kulturnämnden för yttrande.
Utbildnings- och kulturnämnden beslutade, 2005-09-14 § 92 att:
1. Rekommendera Kommunstyrelsen att inte sälja lokalen.
2. Uppdra till ordföranden och förvaltningschefen att diskutera
alternativa lösningar med Gnarps Schackklubb.
3. Rapportera på sammanträdet den 2005-10-12.
Utbildnings- och kulturnämnden beslutade den 2005-12-14 § 139 att ta
upp ärendet på sammanträdet i februari månad 2006.

ÄRENDE 7

Dnr: 528/2005

Tillämpningsregler för dygnetruntomsorg för förskolebarn
Ärendebeskrivning
Vid nämndens sammanträde i december fick undertecknad uppdraget
att presentera ett förslag på tillämpningsregler för helg- och
nattbarnomsorg.
Förslag.
Omsorgen erbjuds på en ort i kommunen. Den mest lämpade är
Bergsjö där verksamheten kan samordnas med OA - nämndens
korttidsavlastning.
För att få plats ska följande förutsättningar gälla.
• Behovet kan inte lösas inom familjen
• Behovet är minst 2 tillfällen per vecka eller 8 tillfällen per månad
• Nattomsorg inträder efter kl18.00
• Förälder skall lämna arbetsschema innan beslut.
• Behovet bör inte understiga 6 mån
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Plats kan erhållas under tid då bägge föräldrarna arbetar, sover
eller reser mellan arbete och hem.
På grund av verksamhetens särart kan plats inte garanteras
inom 4 mån. Strävan skall dock vara att tillfredsställa behovet
inom 4 mån.
Maxtaxans regler tillämpas.

Förslag till beslut
Fastställa tillämpningsreglerna enligt ovan och placeringsort att gälla
från och med den 1 juli 2006. (Utbildnings- och kulturchef Berndt
Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 8

Dnr: 483/2005

Bergsjö Spelmanslags ansökan om sponsorpengar för "Sveriges
Historik
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.
Arrangören ansöker om att Nordanstigs kommun även för året 2006
står för 1:a priset på 10 000 kr.
Utbildnings- och kulturnämnden föreslog den 2005-11-09 att
kommunfullmäktige beslutar att :
-

Kommunen även år 2006 står för 1:a priset på 10 000:- kronor.

-

Uttala vilket kommunalt organ som skall ansvara för
prisutdelningen samt arrangemangen i anslutning till
Bergsjöstämman för att marknadsföra kommunen.

Kommunstyrelsen beslutade den 2006-01-19 att återremittera ärendet
till Utbildnings- och kulturnämnden.
Förslag till beslut
Anslå 10.000:- kronor till första priset i kompositionstävlingen ”Sveriges
Spelmanslåt”, att tas ur kontot Allmän kultur.
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Dnr: 36/2006

Remiss ang. Kulturarv för samtid och framtid Kulturmiljöprogram för Gävleborgs län 2006-2010
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har översänt ett förslag till kulturmiljöprogram för länet.
Programmet kommer senare att bearbetas av en journalist och förses
med bilder. Beräknad tidpunkt för tryckning är maj 2006.
Synpunkter skall inlämnas senast den 2006-05-10 till länsstyrelsen.

ÄRENDE 10

Dnr:37/2006

Hassela Hembygdsförenings ansökan om bidrag (2006)
Ärendebeskrivning
Bidrag till Hasselastämma
Hassela Hembygdsförening ansöker om ett bidrag på 10 000:- kronor
för 2006 års Hasselastämma.
Förra årets stämma blev på grund av väderleken ett ekonomiskt fiasko,
ett underskott på 10 000:- kronor.
Kommunalt bidrag som grund för bidrag från Kulturrådet
Regeringen har gett Kulturrådet ett uppdrag att genomföra en satsning
på sysselsättningsåtgärder under 2006 och 2007 inom kultursektorn –
Accessprojektet
Hassela hembygdsförening har sökt ett bidrag på 360 000:- kronor från
s k Accessprojeket, för att kunna anställa två långtidsarbetslösa
personer.
Stödet vänder sig till myndigheter och juridiska personer som helt eller
delvis finansieras av offentliga medel. För att hembygdsföreningen ska
kunna kvalificera sig för att få det söka bidraget krävs att Nordanstigs
kommun ger föreningen ett symboliskt bidrag, exempelvis 100:- kronor.
Förslag till beslut
1. Bevilja Hassela Hembygdsförening ett bidrag på 10 000:- kronor
för att genomföra Hasselastämman år 2006.
2. Bevilja Hassela Hembygdsförening ett bidrag på 100:- kronor,
för att föreningen skall kunna söka stödet ur Accessprojektet.
(Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)
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Dnr: 48/2006

Fastställande av regler för utlåning av DVD-filmer i Nordanstigs
kommunbibliotek
Ärendebeskrivning
Biblioteksverksamheten har för 2006 anslagit 15 000 kr för inköp av
DVD – film. Det kommer att handla om ”klassiker”
Då detta är en ny företeelse föreslår bibliotekschefen följande regler för
utlåning:
• Får lånas utan avgift
• !6-års gräns för att låna film
• Lånetid 7 dagar
• Förstörd eller förkommen film faktureras låntagaren med 300 kr.
Förslag till beslut
Fastställa följande regler.
• Får lånas utan avgift
• !6-års gräns för att låna film
• Lånetid 7 dagar
Förstörd eller förkommen film faktureras låntagaren med 300 kr.
(Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 12
Information
- Arbetsmiljöverkets avisering av inspektion i Fröstuna-,
Strömsbruk-, Ilsbo skolor samt förskolan i Bergsjö.
-

Beslutsmeddelande från Myndigheten för skolutveckling, om
statligt stöd för utbildning av vuxna för år 2006.

-

Stocka skolas styrelses yttrande till Skolverket.

-

Administrativa rutiner (Bilaga nr 2)
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Dnr:47/2006

Anmälan om delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Nr 1/06
Ulf Carlsson – Beslut om anpassad studiegång enligt
Grundskoleförordningen Kap 5 § 10 för elev.

ÄRENDE 14
Kurser/konferenser
- Vargsymposiet, från Taiga natur o foto, Vålådalen 6-8 mars
-

Att göra offfentliga sektorn ofantligt bra, från Umeå kommun,
Umeå folkets hus den 20-31 mars.

ÄRENDE 15
Övriga frågor

