NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Utbildnings- och kulturnämnden

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret, Bergsjö

Tid:

Onsdagen den 15 augusti 2007 kl 08:30 –16:00

1.

Val av justerare samt godkännande av dagordning

2.

Bordlagt ärende – Ansökan om bidrag från Gnarps
ridklubb

3.

Verksamhetsuppföljning

4.

Ekonomiuppföljning

5.

Budget 2008-2010. (Bilaga nr 1 och 2)

6.

Familjecentral i Harmånger

7.

Motion från Socialdemokraterna/A Larsson om
”Nattis” och ”Helgis”

8.

Ansökan om nattomsorg

9.

Ungdomspolitiskt program och Ungdomsråd

10.

Folkmusikutbildning

11.

Motion från Socialdemokraterna/A Larsson om
bibliotekstjänsterna

12.

Yttrande till Skolverket ang elevärende

13.

Bildas och Vuxenskolans ansökan om ersättning

14.

Information

15.

Kurser/konferenser

16.

Övriga frågor

Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Om du har frågor om ärenden eller bilagor kontakta Inga-Lill
Dahlin, tfn 0652-36140 eller e-post:
inga-lill.dahlin@x.nordanstig.se
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Hans Betulander
Ordförande
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ÄRENDE 1
Val av justerare samt godkännande av dagordning

ÄRENDE 2

Dnr: 161/2007

Bordlagt ärende – Ansökan om bidrag från Gnarps ridklubb
Ärendebeskrivning
Gnarps ridklubb ansöker om bidrag för inköp av häst (Ca 70 000 kr)
samt specialsadel ( Ca 20 000 kr) för att kunna erbjuda ridning till
funktionshindrade personer. Ansökan har behandlats av OA-nämnden
som avslagit ansökan med motiveringen att nämnden beslutat att inte
betala ut föreningsstöd under 2007.
Diskussion
På grund av det ekonomiska läget inom UK-nämndens ansvarsområde
samt gällande regler för bidrag till föreningar föreslår undertecknad att
ansökan avslås.
Förslag till beslut
Avslå ansökan (Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs
tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 3
Verksamhetsuppföljning
Ärendebeskrivning
-

Ämnesproven år 5 och 9.

-

Måluppfyllelse år 3

-

Betyg år 9

-

Uppföljning av IV elever

-

Sjukfrånvaroredovisning
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ÄRENDE 4
Ekonomiuppföljning
Ärendebeskrivning
- Ekonomiuppföljning per den 31 juli 2007.
-

Uppföljning av och åtgärder med anledning av
kommunfullmäktiges beslut (§ 51/07) att inte bevilja nämnden
tilläggsanslag.

ÄRENDE 5
Budget 2008-2010

Dnr: 151/2007

Ärendebeskrivning
Anvisningar för budgetarbetet daterad 2007-07-05 och nämndens
föreslagna preliminära inriktningar ambitioner – mål och uppdrag
bifogas. (Bilaga 1 och 2)
Av anvisningarna framgår tidplan och uppdrag för nämnderna, Ks och
Kf.

ÄRENDE 6

Dnr: 349/2006

Förslag att etablera en s k familjecentral i Harmånger, 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.
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Erfarenheterna av försöksverksamheten och erfarenheterna från redan
existerande familjecentraler var att viktiga förutsättningar för framgång
saknades i försöksverksamheten. Därför upphörde
försöksverksamheten efter halvannat år.
En familjecentral skall för att lyckas med sina målsättningar att kunna
stödja föräldrarna bestå av en samlokalisering och ett samarbete
mellan Landstingets barnavård och mödravård och kommunens öppna
förskola och socialtjänstens stödjande insatser.
Den 6 juli 2006 fick UK-nämnden en beskrivning av planeringsläget och
en beskrivning av ambitionerna.
Därefter fortsatte diskussionerna mellan ingående parter med
ambitionerna att etablera en ”komplett” familjecentral i Bergsjö.
Under den långa diskussionsfasen har en hel del förutsättningar
förändrats och under våren 2007 blev det uppenbart att Landstinget
hade svårigheter att etablera de nödvändiga resurserna i Bergsjö.
Däremot finns goda förutsättningar för en gemensam etablering i
Harmånger.
Den fysiska placeringen skulle då bli i distriktsläkarmottagningens
lokaler i Harmånger. Landstingets verksamheter finns redan i lokalerna.
Den öppna förskolan och socialtjänstens personal kan erhålla lokaler i
direkt anslutning därtill. Närmare bestämt i delar av
tandläkarmottagningen. Lokalerna ägs av kommunen genom
Nordanstigs Bostäder AB och står idag tomma.
Ekonomi.
För UK-nämnden innebär det tillkommande kostnader i form av en
förskollärare på ca 80% till den öppna förskolan samt hyreskostnader
för den öppna förskolan och vissa materialkostnader. Uppskattningsvis
blir driftskostnaderna för UK-nämnden ca 500 tkr per år. Inledningsvis
finns sk. NHPL – pengar som kan finansiera utrustningen av den öppna
förskolan.
Överväganden
Min övertygelse är att en satsning på en sk. Familjecentral är en på
lång sikt mycket lönsam insats.
Starka föräldrar som kan samverka med varandra och med kommunen
ger trygga barn. Dessa kommer då att kräva mindre av särskilda
stödinsatser i förskolan och skolan.
Ytterligare effektiviseringar åstadkommes genom 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 Omsorgs- och
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arbetsmarknadsförvaltningen, Utbildnings- och kulturförvaltningen och
Landstingets barnavård och mödravård.
För familjecentraler finns en förening. En närmare beskrivning av mål
inriktningar och kriterier för familjecentraler finns på föreningens
hemsida. (Se närmare på www.familjecentraler.se )
Förslag till beslut
Utbildnings- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta:
- Att en familjecentral etableras i Harmånger
- Att driftkostnaderna beaktas i budget 2008.
- Att driftstart sker vid årsskiftet 2007/2008
(Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 7

Dnr: 301/2007

Motion från Socialdemokraterna/A Larsson, om ”Nattis” och
”Helgis”
Yttrande över motion om Nattis och Helgis i Nordanstigs kommun.
Socialdemokraterna genom Annelee Larsson yrkar i en motion ”att
Nordanstigs kommun erbjuder de som behöver även barnomsorg i
form av Nattis och Helgis.”
Ärendet har beretts på så sätt att Mona Franzén – Lundin fick som
direktiv att utreda kostnaderna för att kunna erbjuda natt – och
helgomsorg under hela året på en eller två platser i kommunen.
”Beräkningsunderlag :
Helg och nattomsorg på 2 orter i kommunen med plats för 4-6
barn / ort.
Bemanning för nattomsorg 1,5 tjänst/ort. Resursbehov 3 tjänster / år.
( 5 nätter / vecka á 12 timmar .)
Årskostnad för 3 tjänster med snittlönekostnad av 362.000 kr =
1.086000 kr/ år
Bemanning för helgomsorg 2 dygn, 48 timmar. För 2 orter i kommunen
= 96 timmar/ helg . Resursbehov 1,20 tjänst / ort och år = 2,4 tjänster /
år
Årskostnad för 2,40 tjänster med snittlönekostnad av 362.000 kr =
868.800 kr /år
Förbrukningsmaterial 50.000 kr / år
Intäkter, barnomsorgsavgifter ? / år
Under förutsättning att verksamheten för natt och helgomsorg förläggs
i förskolornas lokaler uppkommer inga extra lokalkostnader.
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Totalkostnad för helg och nattomsorg på två orter i kommunen
1.954 800 kr/ år.
Totalkostnad för helg och nattomsorg på en ort i kommunen
977 400 kr / år.
Bergsjö 2007 06 26
Mona Franzén-Lundin
Utvecklingsledare ”
Diskussion
Det råder ingen tvekan om att det från tid till annan finns familjer som
har stora svårigheter att ordna barnomsorgen på obekväma tider. Det
finns för närvarande en sådan framställan till kommunen.
Eftersom kommunen för närvarande inte erbjuder denna service finns
troligen ytterligare behov som inte är kända.
Då etableringen av natt- och helgomsorg är en strikt politisk fråga som
innebär avvägningar och prioriteringar mellan olika behov undviker jag
att lägga något tjänstemannaförslag utan överlämnar till UK – nämnden
att ta ställning till motionen.(Utbildnings- och kulturchef Berndt
Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 8
Ansökan om nattomsorg
En förälder som kommer att studera på annan ort önskar nattomsorg
för två barn under minst 25 veckor, under en tvåårsperiod.
Maken arbetar nattetid.
Diskussion
För närvarande tillhandahåller inte Nordanstigs kommun nattomsorg
vilket förvaltningen informerat föräldern om. Föräldern har dock rätt att
få sin önskan prövad politiskt varför undertecknad överlämnar till
nämnden att ta ställning till denna framställan (Utbildnings- och
kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)
Ytterligare information kommer att ges på sammanträdet.
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Dnr: 123/2007

Ungdomspolitiskt program och Ungdomsråd
Ärendebeskrivning
Frågor om ungdomars påverkansmöjligheter har behandlats vid ett
flertal tillfällen i nämnden.
Ledamöterna Annelee Larsson och Thomas von Wachenfeldt har fått
olika uppdrag. En redovisning av utredningsläget och fortsatt planering
bör göras. ( Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs
tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 10

Dnr: 144/2007

Utredning om folkmusikutbildning i Norrhälsingekommunerna
Ärendebeskrivning
Den 2006-04-19 beviljade UK-nämnden planeringsmedel för att utreda
förutsättningarna att etablera en folkmusikutbildning i Norra
Hälsingland.
En utredare anlitades och kontakter togs med alla som kunde ha ett
intresse att bidra till en dylik etablering. I utredningen har företrädare
för Hudiksvalls kommun, Ljusdals kommun, Forsa Folkhögskola,
Låtverkstan/Bilda, Musik Gävleborg och Nordanstigs kommun deltagit.
Kulturchefen i Bollnäs kommun, som är en förebild, har engagerats.
Under utredningens gång har nya kunskaper och insikter lett till att
utredningsgruppen enats om följande förslag till avsiktsförklaring.
”Avsiktsförklaring
De tre norrhälsingekommunerna ska tillsammans och var för sig
förvalta och vidareutveckla den tradition som finns inom folkmusiken i
norra Hälsingland på ett sådant sätt att:
- återväxt och nyrekrytering bland barn och unga tryggas
- möjligheter till förkovran/vidareutveckling stimuleras och säkerställs
- internationellt utbyte utvecklas
Därför skall
- alla elever i musik-/kulturskolorna garanteras en orienteringskurs i
folkmusik
- de elever som efter orienteringskursen vill ha regelbunden
undervisning i folkmusik tillmötesgås
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- utvecklingsmöjligheter skapas med hjälp av Hälsinge Låtverkstad för
de ungdomar som vill spela folkmusik i olika former
- behovet av utbildning i folkmusik på kvalificerad nivå tillgodoses
- det internationella samarbetet på folkmusikens område
utvecklas.
Undertecknade bedriver för närvarande ett antal aktiviteter som syftar
till att ovanstående avsiktsförklaring ska kunna antas av de tre
norrhälsingekommunernas beslutande församlingar under augusti
månad 2007.
Forsa folkhögskola den 4 juni 2007
Eva Bergström
Sten Bunne
Eivor Kjellberg
Charlotte Klötz
Berndt Nordberg
Anders Rosengren
Thomas von Wachenfeldt

Nils Gärdegård
Michael Muller
John Staffas
Martin Krantz”

Diskussion
För att komma från ord till handling krävs politiska ställningstaganden
enligt följande:
-

Ställningstagande till avsiktsförklaringen.
En ambition att anslå ekonomiska medel för att säkerställa att
folkmusikpedagog kan anställas och att Hälsinge låtverkstad kan
fortleva, utvecklas och bli en del i utvecklingen.

Under förutsättning av att de tre Norrhälsingekommunerna delar lika på
kostnaderna är det min uppfattning att ca 250 tkr/ år borde anslås för
detta ändamål
Förslag till beslut
UK-nämnden föreslås besluta:
- Att anta avsiktsförklaringen enligt ovan.
- Att i budget 2008 säkerställa 250 tkr för ändamålet.
- Att uppdra till förvaltningschefen att fortsätta arbetet tillsammans
med Hudiksvalls, och Ljusdals kommuner med ambitionen att
arbetet kan starta vid årsskiftet 2007/2008
(Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)
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Dnr: 300/2007

Motion om bibliotekstjänster
Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna genom Annelee Larsson yrkar i en motion
- Att Kf skall få en redogörelse av bibliotekschefen om dagsläget
vad gäller bibliotekssamarbetet som kommunen har med fem
övriga kommuner i länet.
- Att systemet ses över så att de böcker som redan finns i
kommunen generellt inte skickas efter från en annan kommun.
- Att alla lån och reservationer inom kommunen skall vara
kostnadsfria för låntagaren.
Bibliotekschefen har beskrivit och besvarat motionärens yrkanden
enligt följande:

”Yttrande Motion ang Bibliotekstjänsterna dnr 300/2007
Dagsläge
Samarbetet fortskrider med etablering av ett gemensamt lånekort som
tydliggör samarbetet mellan de ingående kommunerna. En
upphandling av en gemensam transportorganisation i hela länet
kommer att ske för att åstadkomma billigare och effektivare transporter
av media.
Vad förändringen kostat /sparat kommunen
Genom stöd från Länsstyrelsen/Testbed Gävleborg och Lanstinget
TRU har de ingående kommunerna, utan egna kostnader, fått en ny
server och uppgradering av bibliotekssystemet BOOK-IT, dessutom har
personalen erhållit utbildning.
Den årliga kostnaden för systemet är beräknade att minska med
20.000 kr/år. Datakommunikationen sker genom ”Molnet” och är
kostnadsfri de två första åren.
De böcker som redan finns i kommunen ska inte skickas efter från
en annan kommun
Grundtanken i detta samarbete är att ge låntagarna tillgång till ett större
medieutbud och bättre och snabbare service. För att åstadkomma
detta fungerar de ingående biblioteken som ett bibliotek = HelGebiblioteket. Vårt mediebestånd är gemensamt och flödar fritt mellan
kommunerna. De böcker som inte vi köper in i vår kommun är lätt
tillgängliga för våra låntagare från någon annan kommun, vilket i sin tur
innebär att vi också delar med oss av våra böcker.

NORDANSTIGS KOMMUN
Utbildnings- och kulturnämnden

FÖREDRAGNINGSLISTA
2007-07-31

11 (11)

Alla lån och reservationer ska vara kostnadsfria för låntagaren
I samtliga ingående kommuner är lånen kostnadsfria och i samtliga
ingående kommuner utgår en reservationsavgift för vuxna låntagare på
5 kr/bok. Administrativ effektivitet kräver att samtliga kommuner har
samma regler.
Bibliotekschefens uppfattning
Min uppfattning är att detta bibliotekssamarbete är en bra åtgärd för att
ge medborgarna i Nordanstig ett större medieutbud och bättre service
till lägre kostnad för kommunen.
Bergsjö 2007-07-31
Lena Gräntz
Bibliotekschef”
Diskussion
Undertecknad Instämmer i bibliotekschefens uppfattning att samarbetet
med övriga kommuner är en bra och kostnadseffektiv åtgärd för
medborgarna i Nordanstigs kommun. Dessutom pågår en utveckling av
effektiviteten i transporterna och i samarbetet med gemensamt lånekort
och så småningom även inköp.
Även ”icke samarbetskommuner” i länet är involverade i de delar av
samarbetet som inte kräver ett gemensamt datasystem.
Förslag till beslut
Bibliotekschefens yttrande gäller som Utbildnings- kulturnämndens
förslag till Kommunstyrelsen.
Motionen i övrigt inte föranleder några ytterligare beslut. (Utbildningsoch kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 12
Yttrande till Skolverket ang elevärende
Ärendebeskrivning
En förälder har anmält kommunen till Skolverket med anledning av att
kommunen inte mottagit barn, mantalsskrivet i annan kommun, i
grundskolan. Skolverket önskar ett yttrande från kommunen. Detta
kommer att redovisas på sammanträdet. ( Utbildnings- och
kulturchefens tjänsteutlåtande)
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ÄRENDE 13
Bildas och Vuxenskolans ansökan om ersättning
Förslag till beslut
Då utredning av principerna inte hunnit genomföras föreslås ärendet
utgå och tas upp på kommande sammanträde.

ÄRENDE 14
Information

ÄRENDE 15
Kurser/konferenser

ÄRENDE 16
Övriga frågor

