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Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Ove Wallberg
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ÄRENDE 1
Val av justerare

ÄRENDE 2
Verksamhetsuppföljning

ÄRENDE 3
Ekonomiuppföljning
Ärendebeskrivning
Det ekonomiska utfallet per den 2006-05-31.

ÄRENDE 4

Dnr: 174/2006

Budget 2007-2009 .
(Bilaga nr 1)
(Övriga handlingar delas ut på sammanträdet.)

ÄRENDE 5

Dnr:119/2006

Nordanstigs Kristna Centers ansökan om tillstånd att bedriva
bidragsfinansierat fritidshem.
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Bakgrund
Ärendet remitterades vid majsammanträdet till förvaltningschefen för
beredning inför junisammanträdet.
I Riksdagen fattades ett beslut, den 10 maj i år, att ändra skollagen så
att kommuner är skyldiga att lämna tillstånd för fritidshem som drivs av
annan huvudman om det är öppet för alla barn och uppfyller vissa
kvalitetskrav. Kommunen är också skyldig att ge ekonomisk ersättning
om fritidshemmet är öppet för alla barn. Kommunen behöver inte lämna
bidrag om verksamheten innebär påtagliga negativa följder för
motsvarande kommunala verksamhet eller om verksamheten tar ut
avgifter som är oskäligt höga. Lagändringen träder i kraft den 1 juli
2006
I skrivande stund är det inte möjligt att finna några skrivningar som
beskriver dessa kvalitetskrav eller vad påtagliga negativa följder
innebär. Inte heller finns någon hänvisning hur ett beslut kan
överklagas. Däremot framgår av ett pressmeddelande att Regeringen
fått i uppdrag att besluta hur ett beslut kan överklagas. Dessa
oklarheter innebär att jag inte kan formulera något konkret förslag för
närvarande.
Därför avstår jag för närvarande från att lägga ett beslutsförslag.
(Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 6

Dnr: 118/2006

Nordanstigs Kristna Centers ansökan om tillstånd att bedriva
bidragsfinansierad förskola.
Bakgrund
Ärendet remitterades vid majsammanträdet till förvaltningschefen för
beredning inför junisammanträdet.
I Riksdagen fattades ett beslut, den 10 maj i år, att ändra skollagen så
att kommuner är skyldiga att lämna tillstånd för förskola som drivs av
annan huvudman om den är öppet för alla barn och uppfyller vissa
kvalitetskrav. Kommunen är också skyldig att ge ekonomisk ersättning
om förskolan är öppet för alla barn. Kommunen behöver inte lämna
bidrag om verksamheten innebär påtagliga negativa följder för
motsvarande kommunala verksamhet eller om verksamheten tar ut
avgifter som är oskäligt höga. Lagändringen träder i kraft den 1 juli
2006
I skrivande stund är det inte möjligt att finna några skrivningar som
beskriver dessa kvalitetskrav eller vad påtagliga negativa följder
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innebär. Inte heller finns någon hänvisning hur ett beslut kan
överklagas. Däremot framgår av ett pressmeddelande att Regeringen
fått i uppdrag att besluta hur ett beslut kan överklagas. Dessa
oklarheter innebär att jag inte kan formulera något konkret förslag för
närvarande.
Därför avstår jag för närvarande från att lägga ett beslutsförslag.
(Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 7

Dnr: 216/2006

Sensus Studieförbunds ansökan om kommunbidrag.
Ärendebeskrivning
Studieförbundet Sensus har inkommit med en ansökan om bidrag för
verksamheten 2006.
Nordanstigs kommun har sedan ganska många år avskaffat bidragen
till studieförbund.
Utbildnings och kulturnämndens beslut
Avslå studieförbundet Senus ansökan om ekonomiskt stöd.
(Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 8

Dnr: 219/2006

Redovisning av NBV Gävleborgs Folkbildningsverksamhet 2005
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Dnr: 217/2006

Ansökan om bidrag för fritidshem vid Stocka skola
Ärendebeskrivning
Friskolan i Stocka organiserar ett fritidshem i anslutning till skolan.
Föreningen har inkommit med en ansökan om ett bidrag på 80 000 kr.
Enligt Riksdagsbeslut från den 10 maj 2006 skall fristående fritidshem
ha samma ekonomiska villkor som gäller i kommunen. Lagen träder i
kraft den 1 juli 2006. Det saknas fortfarande direktiv kring denna
lagändring.
Med detta som bakgrund är ett rimligt beslut att kommunalt bidrag
skall ges till fritidshemsverksamheten i Stocka enligt detta nya beslut.
Exakt vad det innebär kommer att klarna under sommaren.
Förslag till beslut
Utbildnings- och kulturnämnden föreslås besluta att bevilja ett bidrag i
enlighet med det nya Riksdagsbeslutet. Beslutet gäller från och med
den 1 juli 2006. Förvaltningschefen rapporterar vilka belopp som blir
aktuelle vid sammanträdet i augusti.
Kostnaden får belasta kontot för fristående skolor. (Utbildnings- och
kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 10

Dnr: 218/2006

Stiftelsen Ersk-Matsgårdens ansökan om bidrag till 2006 års
spelkvinnsstämma
Ansökan om ekonomiskt bidrag till Spelkvinnsstämman på Ersk-Mats
Ärendebeskrivning
Spelkvinnsstämman är den enda i landet i sitt slag. Efter att ha
genomfört den under ett antal år är den nu etablerad i kommunen.
Ansökan avser ett bidrag på 10 000 kr. Kommunen har under alla år
givit ett bidrag. Det blir mitt självklara förslag att även detta år ge ett
bidrag till denna viktiga och unika kulturhändelse.
Förslag till beslut
Bevilja ett bidrag på 10 000 kr att tas ur konto allmän kultur.
(Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)
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ÄRENDE 11
Mellanfjärdens teaterförenings ansökan om bidrag till årets
produktioner
I år liksom tidigare år kommer föreningen att producera teater. En
produktion tör barn och en för en bredare allmänhet.
Dessa föreställningar brukar bli det största kulturevenemanget i
kommunen under året publikt sett. Det är i stort sett omöjligt att få
dessa produktioner att gå ihop ekonomiskt trots stora ideella insatser.
Något som på intet sätt är unikt för Mellanfjärdens teaterförening.
Föreningen söker därför ett ekonomiskt stöd på 10 000 kr. Jag anser
att kommunen bör ställa upp med detta av såväl kulturella som
marknadsföringsskäl.
Förslag till beslut
Bevilja Mellanfjärdens teaterförening ett ekonomiskt stöd på 10 000 kr
att tas ur kontot för allmänkultur. (Utbildnings- och kulturchef Berndt
Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 12

Dnr: 220/2006

Ansökan från Novum Kompetens och datautveckling AB om
statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i
Sundsvalls kommun. Dnr. 44-2006:990
Bakgrund
Novum Kompetens och datautveckling AB har hos Skolverket ansökt
om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn av en fristående
gymnasieskola i Sundsvall.
Skolverket har att göra en helhetsbedömning om en fristående skola till
art och nivå svarar mot de kunskaper och färdigheter motsvarande
skolform inom det offentliga skolväsendet ger. Skolverket skall också
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bedöma vilka effekter en etablering får för skolväsendet i
etableringskommunen och närliggande kommuner.
Kommunen har att yttra sig över eventuella negativa följder för det
offentliga skolsystemet.
Förslag till yttrande
Nordanstigs kommun har ingen egen gymnasieskola utan är beroende
av gott samarbete med offentliga och fristående gymnasieskolor i
grannkommunerna. Nordanstigs kommun har ingen
gymnasieverksamhet som skulle komma att bli lidande av en etablering
i Sundsvall.
En etablering av en fristående gymnasieskola i Sundsvall kan därför
inte anses få några negativa följder för skolväsendet i Nordanstigs
kommun.
Förslag till beslut
UK-nämnden beslutar att för Nordanstigs Kommuns räkning avge detta
yttrande till Skolverket. (Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs
tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 13

Ansökan från Betula Doctrina HB om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasieskola i Sundsvalls kommun. Dnr.
44-2006:1127
Bakgrund
Betula Doctrina HB har hos Skolverket ansökt om rätt till bidrag och
därmed statlig tillsyn av en fristående gymnasieskola i Sundsvall.
Skolverket har att göra en helhetsbedömning om en fristående skola till
art och nivå svarar mot de kunskaper och färdigheter motsvarande
skolform inom det offentliga skolväsendet ger. Skolverket skall också
bedöma vilka effekter en etablering får för skolväsendet i
etableringskommunen och närliggande kommuner.
Kommunen har att yttra sig över eventuella negativa följder för det
offentliga skolsystemet.
Förslag till yttrande.
Nordanstigs kommun har ingen egen gymnasieskola utan är beroende
av gott samarbete med offentliga och fristående gymnasieskolor i
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grannkommunerna. Nordanstigs kommun har ingen
gymnasieverksamhet som skulle komma att bli lidande av en etablering
i Sundsvall.
En etablering av en fristående gymnasieskola i Sundsvall kan därför
inte anses få några negativa följder för skolväsendet i Nordanstigs
kommun.
Förslag till beslut
UK-nämnden beslutar att för Nordanstigs Kommuns räkning avge detta
yttrande till Skolverket (Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs
tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 14
Information
- Hälsingeflex
-

Planeringsläget lå 06/07

-

Avslutande av ärende från Arbetsmiljöverket, Bergsjöskolan.

-

ÄRENDE 15
Kurser/konferenser
1. Förskole Beinnalen 2006. En lustfylld och lärorik förskola för
alla, 16-17 oktober i Norrköping.
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ÄRENDE 16
Övriga ärenden.
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