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ÄRENDE 1
Val av justerare och godkännande av dagordning

ÄRENDE 2
Verksamhetsuppföljning

ÄRENDE 3
Ekonomiuppföljning
Redovisning av det ekonomiska utfallet per den 2006-10-31

ÄRENDE 4
Budget 2007
Ärendebeskrivning
Budgetprocessen har hittills inneburit genomgångar av förutsättningar
och mål och inriktningar vid tre tillfällen i nämnden. Dessutom har
kommunstyrelsens budgetberedning diskuterat budgetförutsättningar
vid ett flertal tillfällen.
De politiska styrdirektiv som hittills presenterats är att kultur, bibliotek,
föreningsstöd och musikskola inte skall ges minskade resurser.
Till detta kommer att i de olika nämndssammanträdena har ett antal
detaljbeslut tagits.
Förändringar av generella och riktade statsbidrag kommer också att bli
fallet utifrån den nya regeringens budgetproposition.
För att samla alla budgetbeslut i denna paragraf kommer även tidigare
beslut att tas på nytt.
Mitt förslag till beslutsgång är följande för varje verksamhet i upprättat
budgetförslag:
1. Fastställa mål, inriktningar och ambitioner.
2. Fastställa budget för 2007 utifrån beslutade mål, inriktningar och
ambitioner.
3. Fastställa verksamhetsplan för 2008 och 2009.
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Förslag till beslut för var och en av nämndens verksamheter
Föreslå Kommunfullmäktige besluta:
1. Fastställa mål, inriktningar och ambitioner.
2. Fastställa budget för 2007 utifrån beslutade mål, inriktningar och
ambitioner.
3. Fastställa verksamhetsplan för 2008 och 2009 (Utbildnings- och
kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 5
Förslag på sammanträdesdagar 2007
Ärendebeskrivning
UK
KS
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5/2
2/4
7/5
11/6

1/10
29/10
26/11

21 januari Bokslut för nämnd
23 maj Delårsbokslut 1
10 oktober Delårsbokslut 2
7 november Budget 2008
(Förvaltnings- och kultursekreterare Inga-Lill Dahlins tjänsteutlåtande)
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ÄRENDE 6
Begäran om studiefinansiering
Ärendebeskrivning
Ansökan om studiefinansiering från elev i Nordanstig
En elev från Nordanstigs kommun ansöker om hjälp med
studiefinansieringen. Eleven har fullföljt sin gymnasieutbildning och går
nu på folkhögskola, klassiskt fiolspel. Eleven är för ung för studielån.
Med hänvisning till sin insats i Nordanstigs Spelmanslag och för
kulturen i Nordanstig önskar eleven ekonomisk hjälp från kommunen
för sitt uppehälle.
Överväganden
Eleven är ute i vällovligt syfte. Det är också ett faktum att eleven gör
viktiga insatser för musiklivet i Nordanstig. Trots detta ligger det inte
inom kommunens möjligheter att stödja enskild elev ekonomiskt för sitt
uppehälle.
Förslag till beslut
Avslå ansökan. (Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs
tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 7
Ansökan om extra anläggningsbidrag från Gällsta IK
Ärendebeskrivning
Ordföranden för Gällsta IK beskriver i en ansökan att elkostnaderna för
anläggningen kommande säsong kommer att öka med ca 60 000 kr.
Föreningen har svårt att bära dessa kostnadsökningar. Tidigare år har
kommunen beviljat extra ekonomiskt stöd till Gällsta IK med tanke på
de höga driftskostnaderna och att det är den enda konstfrysta
anläggningen i Nordanstigs kommun.
Det ekonomiska utrymmet för extra stöd är mycket begränsat. Mitt
förslag blir därför att föreslå ett bidrag på 15 000 kr.
Förslag till beslut
Bevilja Gällsta IK ett extra anläggningsstöd med 15 000 kr att tas ur
konto 3030 föreningsstöd (Utbildnings- och kulturchef Berndt
Nordbergs tjänsteutlåtande)
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ÄRENDE 8
Examenspremier till berömvärda elevinsatser vid kommunens
skolor – direktivdialogÄrendebeskrivning
Erbjudande att köpa tavla och bilda Stipendiefond.
Carl Olof Lindström, son till framlidne Bergsjöläraren och konstnären
Oscar Lindström, erbjuder kommunen att köpa en tavla ”Livets träd” av
Oscar Lindström.
Pengarna skall oavkortat gå till en minnesfond – till Oscar Lindströms
minne – och disponeras av skolförvaltningen i Nordanstigs kommun.
Erbjudandet framgår av brev från sonen Carl Olof
Undertecknad önskar diskutera ärendet med nämnden och få direktiv
för fortsatt handläggning.(Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs
tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 9
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 lämpligt till för att kunna nyttjas av
förskolorna och skolorna i Bergsjö
Föreningen ansöker om kommunalt stöd med minst 15 000 kr.
Kommunen har tidigare beviljat ekonomiskt stöd med 15 000 kr per
etapp.
Kommunen har inte kvar några ekonomiska medel att fördela detta
budgetår varför mitt förslag blir att ta upp ärendet till ny behandling vid
januarisammanträdet 2007.
Förslag till beslut
Återremittera ärendet till förvaltningschefen för beredning inför
januarisammanträdet 2007 (Utbildnings- och kulturchef Berndt
Nordbergs tjänsteutlåtande)
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ÄRENDE 10
Tillämpning av bibliotekens samverkansavtal
Ärendebeskrivning
Ledamoten Stig Jonsson framförde en önskan vid
nämndssammanträdet den 2006-10-04 att få diskutera frågan om avgift
för reservation av böcker mellan biblioteken i kommunen.
Bibliotekschefen Lena Gräntz har fått i uppdrag att tillsammans med
övriga biblioteksanställda diskutera frågan och redovisa denna
diskussion på sammanträdet. (Utbildnings- och kulturchef Berndt
Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 11
Upplåtelse av skoldatanät till föreningen Kulturstjärnan
Ärendebeskrivning
Från den ideella föreningen Kulturstjärna har inkommit en önskan att
få nyttja skolans datanät för internettrafik på tider när skolans nyttjande
är litet.
Kulturstjärnan ligger geografiskt nära Gnarps skola vilket underlättar
möjligheterna till uppkoppling.
Frågan är av principiell karaktär varför beslut bör tas i
kommunstyrelsen.
Förslag till beslut
Uttala att nämnden inte ser några principiella hinder att upplåta
skoldatanätet till ideella föreningar.
Hemställa hos kommunstyrelsen att frågan slutligen avgörs i
kommunstyrelsen efter beredning av kommunens IT-expertis och
kommunens ledningsgrupp (Utbildnings- och kulturchef Berndt
Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 12

Ansökan om föreningsbidrag från Barnens Rätt I Samhället (BRIS)
Ärendebeskrivning
Föreningen ansöker om ett ekonomiskt bidrag för verksamhetsåret
2007.
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Föreningen önskar att kommunen beviljar 3 kr per barn 0-18 år.
I kommunen fanns vid senaste årsskiftet 2056 barn. Beloppet blir
därför 6168 kr.
Det råder ingen tvekan om att BRIS är en värdefull resurs och
samtalspartner för barn och vuxna som befinner sig i svåra
livssituationer. Därför bör kommunen ge ett ekonomiskt stöd.

Förslag till beslut
Med tanke på kommunens ekonomiska situation bevilja ett ekonomiskt
stöd på 3000 kr (Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs
tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 13
Ansökan om extrainackorderingsbidrag
Ärendebeskrivning
En förälder till en elev som går på gymnasieskola i Sundsvall ansöker
om extra inackorderingsbidrag för sommarmånaderna. Föräldern
önskar också att reglerna att begränsa bidraget till 9 månader ses över.
Motiveringen är att hyran måste betalas 12 månader per år och att
gymnasiestuderande inte har rätt att hyra studentbostäder med hyra 9
månader per år. Ett annat skäl är att avsaknaden av kollektivtrafik
innebär extra kostnader för resor.
Överväganden
Rektor för frivilliga skolfrågorna har utrett rättsläget och
konsekvenserna av att ändra tillämpningen. Av detta framgår att
kommunen har rätt att begränsa ersättningen till 9 månader.
Kommunen har rätt att vara generösare under förutsättning att samtliga
medlemmar i kommunen behandlas lika.
Utifrån dessa fakta önskar jag att nämnden tar ställning till om ärendet
skall föranleda förändringar av nuvarande ordning. (Utbildnings- och
kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 14
Information
- Yttre miljö i kommunen. Utredning av Gilbert Spång kl. 13:00
-

Genomgång av lokalt aktivitetsstöd
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Kurser/konferenser

ÄRENDE 16
Övriga frågor
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