NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Utbildnings- och kulturnämnden

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret, Bergsjö

Tid:

Onsdagen 17 maj 2006, kl. 08:30-16:00

1.

Val av justerare

2.

Bordlagt ärende
Nordanstigs Kristna Centers ansökan om tillstånd
att bedriva bidragsfinansierat fritidshem integrerad
i Hosianna skolan. (Rektor Eva-Britt Ersson kl.
09.00)

3.

118/2006
Bordlagt ärende
Ansökan om tillstånd att bedriva bidragsfinansierad
förskola.(Rektor Eva-Britt Ersson)

4.

Verksamhetsuppföljning
- Åtgärdsplanering för förbättring av elevernas
läsförmåga. (Rektorer deltar kl. 10:30)

5.

Ekonomiuppföljning
-Delårsbokslut 1 (Bilaga nr 1)

6.

Lokal- och skolgårdsåtgärder för att kunna flytta
förskoleverksamheten från Bergviks förskola till
Bållebergsskolan - begäran om omprioritering av
investeringsmedel.

7.

Budget 2007-2009
-Mål - och inriktningsdiskussion

8.

Studiefrämjandet i norra Hälsinglands ansökan om 171/2006
bidrag.

9.

SISU Idrottsbildarnas ansökan om bidrag.

119/2006

20/2006

174/2006

172/2006

10.

Medborgarskolans ansökan om bidrag.

173/2006

11.

LIONS CLUB NJURUNDAS ansökan om bidrag för 143/2006
genomförande av konstrunda 20-21/5 –06.

12.

Bergsjö IF:s ansökan om bidrag.

181/2006

13.

Norrfjärns IF:s ansökan om bidrag.

177/2006

14.

Information.

15.

Kurser/konferenser.

16.

Övriga frågor.

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

ÄRENDE 2
Bordlagt ärende

119/2006

Nordanstigs Kristna Centers ansökan om tillstånd att bedriva
bidragsfinansierat fritidshem integrerad i Hosiannaskolan.
Historik
Utbildnings- och kulturnämnden beslutade den 2006-04-19 att
bordlägga ärendet.

ÄRENDE 3
Bordlagt ärende

118/2006

Nordanstigs Kristna Centers ansökan om tillstånd att bedriva
bidragsfinansierad förskola.
Historik
Utbildnings- och kulturnämnden beslutade den 2006-04-19 att
bordlägga ärendet.

ÄRENDE 4
Verksamhetsuppföljning
-Åtgärdsplanering för förbättring av elevernas läsförmåga.
ÄRENDE 5
Ekonomiuppföljning
-Delårsbokslut 1 (Bilaga nr 1)
Delårsbokslut efter 4 månader av verksamhetsåret 2006.
Ett nämndsdelårsbokslut är upprättat.
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Avvikelser
Barnomsorg – grundskola.
De avvikelser som kommer att uppstå mellan de olika kontona finns
beskrivna i bilagan. Totalt sett finns förutsättningar att budgeten för
denna verksamhet kommer kunna hållas, men till priset av att
elevernas grundläggande kunskaper och färdigheter inte når
acceptabla nivåer.
Gymnasieutbildning
Prognosen är att nettokostnaden kommer att överstiga budget med
1 150 tkr. Skälen framgår av bilagan. Då den mesta
gymnasieutbildningen köps från andra kommuner är kostnaderna inte
möjliga att påverka.
Förslag till beslut
Godkänna upprättat delårsbokslut och hemställa hos
Kommunfullmäktige att tillskjuta de medel som krävs för att täcka
merkostnaderna för gymnasieutbildningarna. (Utbildnings- och
kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 6

20/2006

Lokal- och skolgårdsåtgärder för att kunna flytta
förskoleverksamheten från Bergviks förskola till Bållebergsskolan
– begäran om omprioritering av investeringsmedel.
Bakgrund
I och med det minskande elevantalet i grundskolan skapas
förutsättningar att effektivisera lokalanvändningen. För Bergsjös del
innebär det att verksamheten i Bergviks förskola kan flyttas till
Bållebergsskolan. En förutsättning för detta är att nuvarande
grundskoleelever i Bållebergsskolan kan inrymmas i Lönnbergsskolan
och Bergsjöskolan. Detta är möjligt redan inför höstterminen 2006 om
vissa mindre lokalåtgärder genomföres i dessa lokaler. En anpassning
av skolgården runt den sk. Villan är också nödvändigt. Sammantaget är
dessa investeringar kostnadsberäknade till ca 250 tkr. En förutsättning
för att göra elevflyttningarna inför nästa läsår är att lokaler och skolgård
är färdigställda senast den 10 augusti.
Att kunna avveckla Bergviks förskola är bra eftersom lokalen är i två
våningar vilket försvårar och fördyrar verksamheten. Brandskyddet
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kräver också särskilda insatser. Dessutom har Arbetsmiljöverket
påpekat brister i köket som måste åtgärdas.
Investeringsmedel
Den sammanlagda kostnaden för lokalåtgärderna är beräknade till ca
250 tkr. Då det är ett måste att de planerade åtgärderna kan
genomföras enligt uppgjord tidplan kan finansieringen ordnas genom
omprioritering av redan beviljade investeringsmedel. Därför blir mitt
förslag
- Att 150 tkr tas från de 300 tkr som anslagits till projektering av
ombyggnad av Bållebergsskolan och för fördjupad studie av
förskolans placering i Hassela.
- Att 100 tkr tas från de 240 tkr som anslagits för åtgärder i
Gnarps skola.
- Att de ytterligare investeringsmedel som blir nödvändiga för
projektering och ombyggnad av Bållebergsskolan och för
åtgärder i Hassela och Gnarp preciseras till nämndens
sammanträde i juni.
Kommunstyrelsens ordförande har tagit upp detta ärende på
sammanträdet den 18 maj.
Förslag till beslut
Hemställa till Kommunstyrelsen att få omprioritera 250 tkr ur redan
beviljade investeringsmedel.
Uppdra till förvaltningschefen att till junisammanträdet redovisa
ytterligare behov av investeringsmedel för projektering och ombyggnad
av Bållebergsskolan samt för fördjupad studie av lokalsituationen i
Hassela och för åtgärder i lokalerna i Gnarp.(Utbildnings- och
kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

ÄRENDE 7
Budget 2007-2009

174/2006

-Mål- och inriktningsdiskussion
(Medtag budget 2006, årsredovisning 2005, kvalitetsredovisning
för 2005 samt materialet från den 2006-04-18)
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ÄRENDE 8
Studiefrämjandet i norra Hälsinglands
ansökan om bidrag.

171/2006

Ärendebeskrivning
Studieförbundet Studiefrämjandet har inkommit med ansökningar om
bidrag för den verksamhet som bedrivs i Nordanstigs kommun.
Nordanstigs kommun har sedan ganska många år avskaffat bidragen
till studieförbund.
Förslag till beslut
Avslå studieförbundet Studiefrämjandets ansökan om ekonomiskt stöd.
(Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 9
SISU Idrottsbildarnas ansökan om bidrag

172/2006

Ärendebeskrivning
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna har inkommit med ansökningar
om bidrag för den verksamhet som bedrivs i Nordanstigs kommun.
Nordanstigs kommun har sedan ganska många år avskaffat bidragen
till studieförbund.
Förslag till beslut
Avslå studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas ansökan om ekonomiskt
stöd. (Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 10
Medborgarskolans ansökan om bidrag

173/2006

Ärendebeskrivning
Studieförbundet Medborgarskolan har inkommit med ansökningar om
bidrag för den verksamhet som bedrivs i Nordanstigs kommun.
Nordanstigs kommun har sedan ganska många år avskaffat bidragen
till studieförbund.
Förslag till beslut
Avslå studieförbundet Medborgarskolans ansökan om ekonomiskt stöd.
(Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)
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ÄRENDE 11
143/2006
Ansökan om bidrag till konstrunda från Lions Club Njurunda
Ärendebeskrivning
Föreningen ansöker om ett bidrag till omkostnader för en konstrunda
som delvis berör konstnärer och medborgare i Nordanstigs kommun.
Då föreningen inte ligger i Nordanstigs kommun och då den
kommunala satsningen på kultur är blygsam blir mitt förslag att inte
bevilja ett bidrag trots att föreningen gör en värdefull kulturell insats.
Förslag till beslut
Avslå ansökan. (Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs
tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 12

181/2006

Ansökan från Bergsjö IF om ekonomiskt stöd för inköp av dator
Föreningen ansöker om ekonomiskt stöd till inköp av dator. Behovet
motiveras av att alltmer av anmälningar och registreringar måste göras
över dator.
Då inköp av dator är en del av den löpande verksamheten är det svårt
att motivera särskilda bidrag för detta utöver de aktivitets- och
anläggningsbidrag som föreningen redan får.
Förslag till beslut
Avslå ansökan. (Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs
tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 13

177/2006

Ansökan från Norrfjärns IF om bidrag för renovering av
klubbhuset NIF- gården.
Ärendebeskrivning
Föreningen ansöker om ett bidrag på 30 000 kr för att kunna
färdigställa renoveringen av NIF-gården. Föreningen beskriver en
omfattande verksamhet och stora ideella insatser i såväl verksamhet
som i renoveringen av NIF-gården.
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Några principer för stöd till föreningsinsatser av beskriven art finns inte
varför en diskussion är nödvändig innan jag är beredd att formulera ett
beslutsförslag. Därför önskar undertecknad en vägledande diskussion.
Förslag till beslut
Återremittera ärendet för beredning.

ÄRENDE 14
Information

ÄRENDE 15
Kurser/konferenser

ÄRENDE 16
Övrig frågor

