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ÄRENDE 1
Val av justerare

ÄRENDE 2
Verksamhetsuppföljning
-Resultat av läsåret 05/06.

ÄRENDE 3
Ekonomiuppföljning
Ärendebeskrivning
Det ekonomiska utfallet per den 2006-07-31.

ÄRENDE 4
Åtgärdsplan utifrån delårsbokslut april 2006.

191/2006

Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 21 juni fick uk - nämnden i
uppdrag att till sammanträdet i september ”lämna en skriftlig
åtgärdsplan för att lösa nämndens underskott”. Bakgrunden är att
delårsbokslutet efter 4 månader visar att kostnaderna för
gymnasieverksamheten riskerar att överskrida budget med 1 150 tkr.
Övriga verksamheter inom nämndens ansvarsområde bedöms följa
uppgjord budget för året 2006.
Vilka åtgärder står då till buds för att lösa det befarade underskottet?
Orsakerna till underskottet inom gymnasieutbildningen är att fler elever
väljer utbildningar som är dyrare. Detta blev vi varse redan under slutet
av 2005. Dock inte i tid för att kunna anpassa budgeten för
innevarande år. Därför kan man med fog påstå att budget 2006 inte
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blev helt realistisk. Elevernas val av utbildningar i gymnasieskolan är
inget kommunen kan påverka. Förhoppningsvis leder elevernas val av
mera yrkesinriktade utbildningar till att fler får jobb efter sin utbildning.
Det är med andra ord inte möjligt att påverka kostnaderna för
gymnasieutbildningen.
Återstår då att analysera övriga verksamheter. Av de verksamheter
som nämnden ansvarar för är det enbart barnomsorgen och
grundskolan som har någon större ekonomisk omfattning. Med
beaktande av att grundskolan 2006 dels har en betydande
elevminskning och dels fått en budgetnedskärning som överstiger
denna är det en övermäktig uppgift att ytterligare minska resurserna
inom denna verksamhet. Dessutom är i stort hela budgeten bunden till
personal och lokaler. Något som det tar tid att avveckla. Slutsats: Att
kunna minska kostnaderna utöver budget med något enskilt beslut låter
sig inte göras. Däremot kommer förvaltningen att på sedvanligt sätt
hålla nere kostnaderna i det vardagliga arbetet.
Det paradoxala i denna situation är att ytterligare resurser utöver
budget har efterfrågats för att kunna ge de äldre eleverna i grundskolan
stöd i läs- och skrivutvecklingen. Detta utifrån redovisade brister som
framkommit vid uppföljningar.
Återstår då att minska kostnaderna för kultur och föreningsstöd. Detta
är i och för sig möjligt men med tanke på dels den ringa budgeten och
dels den skada det skulle göra för förenings- och kulturlivet kan jag inte
se det som ett realistiskt alternativ.
Sammanfattning: När nämnden behandlade delårsbokslutet den 17 maj
blev beslutet att hemställa till kommunfullmäktige att tillskjuta de medel
som krävs för att täcka gymnasiekostnaderna. Efter nämndens beslut
har ytterligare tre månader förflutit. I skrivande stund föreligger ingen
rapport efter juli månads utgång men till sammanträdet kommer en
redovisning att finnas. Då finns möjlighet att göra en något säkrare
prognos.
Förslag till beslut
Vidhålla det tidigare förslaget till kommunfullmäktige att tillskjuta
ytterligare medel till uk-nämnden för att täcka kostnaderna för
gymnasieutbildningen.(Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs
tjänsteutlåtande)
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ÄRENDE 5
Budget 2007

174/2006

Rektorerna redovisar 2007 års planering och budget för varje
skola/förskola.

ÄRENDE 6
Förslag att etablera en sk. familjecentral i Bergsjö, Nordanstigs
kommun.
Ärendebeskrivning
Den 19 september 2003 startade en diskussion på vad sätt förskolan
tillsammans med socialtjänsten, mödravården och barnhälsovården
skulle kunna nyttja det gemensamma kunnandet och de gemensamma
resurserna för att kunna ge ett effektivt stöd till småbarnsföräldrarna i
Nordanstigs kommun.
Vår gemensamma övertygelse var att möjligheter till tidigt stöd i den allt
svårare föräldrarollen skulle vara en klok och lönsam åtgärd.
Efter ett antal studiebesök på redan etablerade sk. familjecentraler
enades vi om att på försök starta delar av en familjecentral i Bergsjö,
Gnarp och Harmånger.
Erfarenheterna av försöksverksamheten och erfarenheterna från redan
existerande familjecentraler var att viktiga förutsättningar för framgång
saknades i försöksverksamheten. Därför upphörde
försöksverksamheten efter halvannat år.
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Utifrån dessa lärdomar fortsatte diskussionerna mellan ingående parter
och nu är vi redo att lägga fram ett förslag om att etablera en fullständig
familjecentral i Bergsjö.
Det innebär en samlokalisering av Landstingets barnavård och
mödravård med Kommunens öppna förskola och socionomresurs för
förebyggande och stödjande insatser.
UK-nämndens insats är den öppna förskolan.
Ekonomi.
Befintliga verksamheter bidrar med redan existerande resurser.
Gemensamma kostnader för hyra , städ mm kommer att fördelas
mellan verksamheterna.
För UK-nämnden innebär det extrakostnader i form av en förskollärare
till öppna förskolan och en andel av gemensamma kostnader som
uppskattningsvis blir ca 80 000 -100 000 kr. Totalt blir kostnaderna ca
550 000 kr per år.
För 2007 finns sk. NHPL pengar som skulle vara möjliga att nyttja för
etablering av familjecentralen.
Överväganden
Min övertygelse är att en omfördelning av resurserna inom förskolan
och skolan till förmån för en förskollärare till familjecentralens öppna
förskola är en på lång sikt mycket lönsam insats.
Vinsterna består i att stärkta föräldrar ger tryggare barn som kräver
mindre av särskilda stödinsatser.
Ytterligare vinster består i samordning och rationalisering av
Landstingets och Kommunens olika insatser för små barn och deras
föräldrar.
Dessutom bidrar en gemensam familjecentral till att stärka den
samverkan som redan kommit en bit på väg mellan Oa, Uk och
Landstingets Primärvård och Mödravård.
Avsikten är att en familjecentral skall kunna etableras vid årsskiftet
2006/2007 under förutsättning att lämplig lokal kan ordnas.
Utförlig verksamhetsbeskrivning med förslag till avtal mellan
samverkande parter är under utarbetande.
Önskar nämndens principiella ställningstagande till en fortsatt
planering.
Förslag till beslut
Nämnden ställer sig positiv till en fortsatt planering av en familjecentral
i Bergsjö och avser att omfördela resurser till en öppen förskola i
densamma. (Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs
tjänsteutlåtande)
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ÄRENDE 7
Bidrag till Stocka Filmfestival 2006.

275/2006

Ärendebeskrivning.
I början av september 2006 genomförs den 5:e upplagan av Stocka
filmfestival. Festivalen pågår i 4 dagar. Merparten sker i Stocka, men
visningar kommer även att ske i Bergsjö och Hassela. Festivalen
kommer också att innebära skolföreställningar som planeras
tillsammans med vår barnkulturansvarige.
Stocka Folketshusförening som är arrangör ansöker om ett kommunalt
bidrag på 30 000 kr. I detta ingår kostnaderna för skolföreställningarna,
exkl. elevtransporter. Dessutom ingår visningsrätten för en lokalt
producerad kortfilm ”Nordanstig goes Africano”.
Nämnden har vid junisammanträdet uttalat sig positiv till ett bidrag på
15 000 kr. Vid sammanträdet talades det om ett motsvarande bidrag
från Nordanstigs utveckling. Under tiden har undertecknad diskuterat
med näringslivschefen. Tillsammans har vi kommit fram till att följande
förslag.
UK-nämnden föreslås ge hela bidraget på 30 000 kr mot att
Nordanstigs utveckling tar över kostnaderna för föreläsaren från
Trångsviken. Se UK-nämndens beslut § 48/2006.
Förslag till beslut
Bevilja Stocka Folketshusförening 30 000 kr för genomförande av den
5:e filmfestivalen inkl. planerade skolföreställningar.
Uppdra till förvaltningschefen att för Nordanstigs kommun teckna avtal
om visningsrätten för kortfilmen ”Nordanstig goes Africano”
Godkänna åtgärden att överlämna kostnaderna för Trångsvikens
föreläsare till Nordanstigs utveckling. (Utbildnings- och kulturchef
Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)

NORDANSTIGS KOMMUN
Utbildnings- och kulturnämnden

ÄRENDE 8

FÖREDRAGNINGSLISTA
2006-06-01

1(7)

217/2006

Fastställande av belopp för bidrag till fristående förskolor,
förskoleklasser, grundskolor och fritidshem
Bidragen till fristående förskole- och skolverksamheter skall i princip
utgå med belopp som motsvarar kommunens kostnader. Eftersom vi
med stor sannolikhet kommer att ha även fristående förskolor har vi
gjort beräkningar på bidragen för samtliga förskole- och skolformer. Då
det är en grannlaga uppgift att beräkna bidragen och då det är
angeläget att det finns möjlighet att ge bidragen är förslaget att
fastställa preliminära belopp och föreslå definitiva belopp vid
septembersammanträdet.
Utifrån gjorda beräkningar föreslås nämnden fastställa preliminära
belopp att gälla från och med 1 juli 2006. Beloppen för förskolan och
fritidshemmet är beräknade utifrån att avgiften till vårdnadshavaren inte
överstiger vad kommunen skulle ha debiterat.
Förslag till beslut
Fastställa följande preliminära årsbelopp att gälla från den 1 juli 2006.
Förskolebarn 1- 5 år 97 000 kr
Barn i allmän förskola utan behov av ytterligare barnomsorg 45 000 kr
Barn i fritidshem 30 000 kr.
Elev i förskoleklass 45 000 kr
Elev i grundskolan årskurs 1-5. 63 000 kr
Elev i grundskolan årskurs 6-9. 77 000 kr.
Besluta att fristående förskola och fritidshem inte får debitera
vårdnadshavare högra avgifter än vad som skulle vara fallet om barnet
var i motsvarande kommunala verksamhet.
Uppdra till Förvaltningschefen att föreslå definitiva belopp vid
septembersammanträdet.(Utbildnings- och kulturchef Berndt
Nordbergs tjänsteutlåtande)
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ÄRENDE 9
Holm Kultur & Minnesfonds ansökan om bidrag
Ärendebeskrivning
Holm Kultur & Minnesfond ansöker om bidrag för iordningställande av
området. En bro över ån bör impregneras, vägen bör åtgärdas samt
röjning runt om i området, vilket mest görs ideellt. En fundering finns
också på att göra en väg (200 m) till lämningarna. Kostnad för
bergskross ca 3.000:-.
En arkeologidag är planerad den 27/8 –06.
Förslag till beslut
Bevilja Holm Kultur & Minnesfond ett bidrag på 5.000:- kronor att tas ur
konto Allmän Kultur. (Nämnds- och kultursekreterare Inga-Lill Dahlins
tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 10

292/2006

Ansökan från Thorengruppen AB om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasieskola i Sundsvalls kommun. Dnr
44-2006:1059
Bakgrund
Thorengruppen 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
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.
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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 11

288/2006

Godkännande av ordförandebeslut ang. om fastställande av plan
för drogförebyggande arbete. (Bilaga nr 2)
Ärendebeskrivning
Ordföranden Ove Wallberg har beslutat, enligt nämndens
delegationsordning, godkänna projektplanen för drogförebyggande
arbete enligt ÖPP och SMART metoden i Nordanstigs kommuns
skolor.
Förslag till beslut
Fastställa projektplanen för drogförebyggande arbete enligt ÖPP och
SMART-metoden i Nordanstigs skolor.
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293/2006

Studieförbundet Vuxenskolans ansökan om bidrag.
Ärendebeskrivning
Studieförbundet Vuxenskolan har inkommit med en ansökan bidrag för
sin verksamhet.
Nordanstigs kommun har sedan många år avskaffat bidragen till
studieförbund.
Förslag till beslut
Avslå studieförbundet Vuxenskolans ansökan om ekonomiskt bidrag.
(Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 13
Samverkan mellan 6 kommuner i Gävleborgs län om gemensamt
bibliotekssystem. (Bilaga nr 1)
Ärendebeskrivning
Bibliotekschefen Lena Gräntz föreslår att Nordanstigs kommun ingår i
ett samarbete med Bollnäs, Hofors, Ockelbo, Sandviken och
Söderhamn om ett gemensamt bibliotekssystem.
Mål, organisation och ekonomiska effekter mm framgår av bifogad
skrivelse.
I och med ett gemensamt bibliotekssystem behövs också
gemensamma låneregler. Förslag bifogas.
Ansvarig för driften av bibliotekssystemet blir Kommunalförbundet
SAM.
Förslag till beslut
Föreslå Kommunfullmäktige besluta att Nordanstigs kommun ingår
avtal med Kommunalförbundet SAM om gemensamt bibliotekssystem
enligt bifogat avtalsförslag samt att fastställa låneregler och avgifter
enligt upprättat förslag.
Uppdra till utbildnings- och kulturnämndens ordförande att för
kommunens räkning underteckna avtalet som kontrasigneras av
utbildnings- och kulturchefen. (Utbildnings- och kulturchef Berndt
Nordbergs tjänsteutlåtande)
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ÄRENDE 14
Information
-

Ansökan om tillstånd enl. 17 § URL-Upphovsrättslagen.

-

Kulturrådets statistikrapport Studieförbunden 2005. (Kulturen i
siffror 2006:1)

-

Arbetsmiljöverkets avslutande av ärende – Biblioteket i Bergsjö)

-

Inbjudan till tillväxtkonferens – förhandsmeddelande-.

-

Reviderat beslut om statligt stöd för utbildning av vuxna för år
2006.

-

Kulturrådets beslut om fördelning av bidrag till inköp av böcker
och litteratur till folk- och skolbibliotek.

-

Intagning till vuxenutbildningen – höstterminen 2006.

-

Halvdagsföreläsning den 2006-10-10 – Att få en syl i vädretspråkutvecklande arbetssätt i förskolan.

-

2006 års konststipendiater i Stocka och Häktet i Bergsjö.

ÄRENDE 15
Kurser/konferenser
1. Temadag-arbetstider, den 2006-09-14 i Gävle och 2006-09-28 i
Sundsvall. Inbjudan från Gävleborgs kommuner och Landsting
och Kommunförbundet Västernorrland.
2. ”Ny lagstiftning om tystnadsplikt” från Gävleborgs kommuner
och landsting m fl., den 2006-10-19 i Hudiksvall och 2006-10-23
i Umeå.
3. Utbildning för anhörig, godemän, politiker och andra
intresserade. –LSS i vardagsarbetet den 2006-09-12 i
Harmånger.
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ÄRENDE 16
Övriga frågor.

Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.

Ove Wallberg
Ordförande.
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