NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Utbildnings- och kulturnämnden

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret, Bergsjö

Tid:

Onsdagen den 23 maj 2007 kl 08:30-16:00

1.

Val av justerare samt godkännande av dagordning

2.

Bordlagt ärende – Bidrag för hyra av anläggning i
annan kommun

3.

Bordlagt ärende – Ansökan om bidrag från Gnarps
Ridklubb

4.

Verksamhetsuppföljning

5.

Delårsbokslut (Bilaga nr 1)

6.

Budget 2008-2010

7.

Ansökan från Thorengruppen AB om statlig tillsyn
och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i
Sundsvalls kommun.

8.

Ansökan från Novum Kompetens och
datautveckling AB om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasieskola i Sundsvalls
kommun

9.

Hudik friskoleutbildning AB-yttrande till Skolverket

10.

Ansökan från Baggium AB om statlig tillsyn och rätt
till bidrag till en fristående gymnasieskola i
Sundsvalls kommun.

11.

Ansökan från Wildland Fire International AB om
statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående
gymnasieskola i Ånge kommun

12.

Uppföljning av kostnader för UK-nämndens
politiska verksamhet

13.

Ansökan från Gnarps Gymnastikförening om

utbildningsbidrag.
14.

Ungdomspolitiskt program

15.

Stiftelsen Ersk-Matsgårdens ansökan om bidrag till
”Spelkvinnsstämman”

16.

Ansökan om bidrag från SISU Idrottsutbildarna

17.

Ansökan om bidrag från NBV Gävleborgs
Folkbildningsverksamhet

18.

Ansökan om bidrag från Medborgarskolan Region
Mitt.

19.

Studieförbundet Bildas ansökan om bidrag till barnoch ungdomsverksamhet

20.

Anmälan av delegationsbeslut

21.

Information

22.

Kurser och konferenser

23.

Övriga frågor

Om du har frågor om ärenden eller bilagorna 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
Bordlagt ärende – Bidrag för hyra av anläggning i annan kommun
-Direktivdialog
Till och från kommer frågan om möjligheten att erhålla ekonomiskt
stöd för att förhyra anläggningar för träning eller tävling i annan
kommun.

ÄRENDE 3

Dnr: 161/2007

Bordlagt ärende – Ansökan om bidrag från Gnarps Ridklubb
Ärendebeskrivning
Gnarps Ridklubb har ansökt om bidrag till investering i anläggningen.
Klubben ansöker dessutom om ett bidrag för teknisk utrustning.
Föreningen inkommer med ytterligare underlag till sammanträdet.

ÄRENDE 4
Verksamhetsuppföljning
-DLS, år 1,2 och 7
- Sjukskrivningsläget

NORDANSTIGS KOMMUN
Utbildnings- och kulturnämnden

FÖREDRAGNINGSLISTA
2007-05-09

4 (15)

ÄRENDE 5
Delårsbokslut 1 (Bilaga nr 1)
Delårsbokslut efter 4 månader av verksamhetsåret 2007.
Ett nämndsdelårsbokslut är upprättat.
Utgångspunkten för nedanstående kommentarer är den budget som
kommunfullmäktige tilldelade UK-nämnden samt UK- nämndens beslut
den 070418 (§ 42) att hemställa hos kommunfullmäktige om en
tilläggsbudget på 3.865 tkr.
Nedan kommenteras avvikelser från budget exkl. sparkravet på 3 865
tkr. Dessutom ges förslag till åtgärder som ligger på nämnden eller
kommunfullmäktige att besluta om.
Avvikelser
Barnomsorg, grundskola och obligatorisk särskola.
Interkommunala ersättningar.
Bedömningen är att kostnaderna kommer att överskrida budget med ca
300 tkr.
Analys.
Ytterligare 5 elever har tillkommit.
Fristående skolor och förskolor har en budet på 4 000 tkr. Det ökade
antalet elever/ barn , i förhållande till budget, som tillkommit på
Hosianna förskola/skola kommer att innebära en kostnadsökning med
ca. 1 000 tkr.

Analys
Det budgeterade antalet barn/elever (65) för både Hosianna och
Stocka kommer att överskridas med ca 20. Av dessa kommer för
närvarande 7 från den kommunala verksamheten. Resterande 13 är
inflyttade eller nytillkomna och därmed inte beaktade i budget.
Barnomsorgsintäkter
Bedömningen är att intäkterna kommer att överskrida budget med ca
200 tkr.
Analys
Orsaken är försiktig budgetering.

Lokaler
Om Strömsbruks skola kan avyttras vid halvårsskiftet och Bergviks
förskola den 1 september utan kommunala kostnader kommer budget
att underskridas med ca 370 tkr.
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Barnomsorg och utbildning för flyktingbarnen.
Med det antal som för närvarande bor i kommunen och som finns eller
kommer att finnas i barnomsorg och utbildning kommer
merkostnaderna att bli ca. 500 tkr.
Analys
Kostnaderna är naturliga och bör täckas av de statliga ersättningarna
som utbetalas till kommunen eller som kommer till kommunen i form av
statsbidrag.
Gymnasieutbildning
Med de underlag och den vetskap som för närvarande föreligger är min
bedömning att kostnaderna kommer att rymmas inom budget.
Vuxenutbildningen
I och med den nya regeringen kom sent under förra året besked om att
det riktade statsbidraget för gymnasial vuxenutbildningen halverades
och gjordes om till ett generellt bidrag. Vuxenutbildningen
kompenserades till hälften med kommunala medel för bortfallet av riktat
statsbidrag.
I planeringen för vuxenutbildningen fanns också ett uppdrag att
tillgodose de sk. plusjobbarnas kompetensbehov. Detta skulle
motsvara en intäkt med ca 1 200 tkr. Som bekant drogs detta bort med
verkan från den 15 mars vilket innebar en direkt intäktsminskning med
ca 1 000 tkr.
Till detta kommer den utökning av Svenska För Invandrare (SFI) som
blivit fallet i och med de anlända flyktingarna. Den totala utökningen för
2007 bedöms till 1 200 tkr.
Personalanpassningar
I och med det oväntade beslutet att medlen för kompetensutveckling av
plusjobbare drogs in uppstod omedelbara behov att minska
lärarpersonalen. Den kända minskningen av elever som sker i
grundskolan från och med halvårsskiftet 2007 innebär också behov att
minska lärarpersonalen. Det senare var känt och planerat.
Sammantaget innebär neddragningarna inom vuxenutbildningen,
intäktsminskningen för plusjobbare och elevminskningen i grundskolan
att det blir en övertalighet av 7-8 heltids lärartjänster. Till detta kommer
att det även kommande läsårsskifte 08/09 kommer att minska elever i
grundskola och därmed behov av lärare.
För att undvika stora omställningar och turbulens för eleverna och för
att åstadkomma en balans i kompetens- och åldersstruktur i lärarkåren
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har ett erbjudande om avgångsersättningar för äldre lärare
presenterats. Detta har befunnits intressant av så många att den
konstaterade arbetsbristen nu inte längre föreligger.
Kostnadsmässigt innebär det en engångskostnad på ca 1 600 tkr.
Nettokostnaden i förhållande till ett uppsägningsförfarande av de
senast anställda kan jag uppskatta till mindre än 500 tkr. Ambitionen är
att åtgärden skall finansieras inom budget för grundskolan.
Åtgärden innebär en slimmad och kostnadseffektiv organisation redan
från halvårsskiftet 2007. Den skapar också en beredskap för den
minskning som måste ske vid kommande läsårsskifte 08/09.

Sammanfattning och förslag till beslut

Sammanfattning
Barnomsorg, grundskola och obligatorisk förskola
Verksamhet

tkr

Interkommunala ersättningar

- 300

Fristående skolor

- 1000

Barnomsorgsintäkter

+ 200

Lokaler (ev)

+ 370

Barnoms. Utbildn. flykting

- 500

Vuxenutbildning

- 1000

SFI flykting

- 1 200

En försäljning av lokaler med påföljande kostnadsreducering känns
alltför osäkert för att inteckna.
Av ovan redovisade avvikelser är min utgångspunkt att de statliga
ersättningarna och det ökade statsbidraget, på grund av fler invånare i
kommunen, skall täcka kostnaderna för flyktingarna och deras barn.
Återstår då avvikelse på 1 100 tkr för barnomsorg –grundskola som
hänför sig till utökningar på friskolan föranledd i huvudsak av inflyttning
och därmed ökade kommunala intäkter.
Avvikelsen på ca 1 000 tkr som prognostiseras för vuxenutbildningen är
redan ett faktum och svår att åtgärda.
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Kortsiktigt, dvs. inom budgetåret, ligger det ständiga uppdraget att
minska varje kostnad. Ett särskilt ansvar åvilar förvaltningschef och
rektor.
Vad nämnden enligt min uppfattning bör göra är att initiera diskussioner
med Ks och Kf om gemensamma administrativa
rationaliseringsåtgärder. Nämnden bör också initiera diskussioner om
minskning av den fysiska strukturen utifrån att grundskolans elevantal
fortsätter att minska. I annat fall kommer de fasta kostnaderna per elev
att öka och förorsaka behov av kvalitetssänkningar.
Förslag till beslut

Godkänna upprättat delårsbokslut.
Hemställa till Ks att fastställa hur de statliga ersättningarna för
flyktingarna och deras barn skall fördelas mellan OA – och UKnämnderna.
Redovisa orsakerna till de befarade budgetöverskridandena och initiera
diskussioner med Ks och Kf om gemensamma administrativa
rationaliseringar och åtgärder för en minskad fysisk struktur.
(Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 6

Dnr: 151/2007

Budget 2008-2010
Fortsatt beredningsprocess för ambitioner och mål utifrån kännedom
om delårsbokslut 1.

ÄRENDE 7

Dnr: 282/2007

Ansökan från Thorengruppen AB, om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasieskola i Sundsvalls kommun.
Dnr:44-2007:1277
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Thorengruppen AB har hos Skolverket ansökt om rätt till bidrag och
därmed statlig tillsyn av en fristående gymnasieskola i Sundsvall.
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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
grannkommunerna. Nordanstigs kommun har ingen
gymnasieverksamhet som skulle komma att bli lidande av en etablering
i Sundsvall.
Den utökning av en fristående gymnasieskola i Sundsvall som ansökan
avser 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 8

Dnr: 283/2007

Ansökan från Novum Kompetens och data Utveckling AB, om
statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i
Sundsvalls kommun. Dnr. 44-2007:1286
Ärendebeskrivning
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
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 9

Dnr: 284/2007

Hudik friskoleutbildning AB- yttrande till Skolverket Dnr.442007:1443
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Hassela Hudiksvall AB har hos Skolverket ansökt om rätt till bidrag och
därmed statlig tillsyn av en fristående gymnasieskola i Hudiksvalls
kommun från och med läsåret 2008/2009.
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
grannkommunerna. Av främst praktiska skäl (kommunikationerna)
väljer en majoritet av nordanstigseleverna att genomföra sina
gymnasiestudier i Hudiksvall.
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En utökning av en fristående gymnasieskola i Hudiksvall 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 10

Dnr: 285/2007

Ansökan från Baggium AB, om statlig tillsyn och rätt till bidrag till
en fristående gymnasieskola i Sundsvalls kommun. Dnr.442007:1564
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Baggium 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.
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)
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Dnr: 286/2007

Ansökan från Wildland Fire International AB om statlig tillsyn och
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Ånge kommun.
Dnr.44-2007:1353
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Wildland Fire International AB har hos Skolverket ansökt om rätt till
bidrag och därmed statlig tillsyn av en fristående gymnasieskola i
Ånge.
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
grannkommunerna. Nordanstigs kommun har ingen
gymnasieverksamhet som skulle komma att bli lidande av en etablering
i Ånge
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)

NORDANSTIGS KOMMUN
Utbildnings- och kulturnämnden

FÖREDRAGNINGSLISTA
2007-05-09

12 (15)

ÄRENDE 12
Uppföljning av kostnader för UK-nämndens politiska verksamhet .

ÄRENDE 13

Dnr: 287/2007

Ansökan från Gnarps Gymnastikförening om utbildningsbidrag
Ärendebeskrivning
Föreningen ansöker om ett bidrag för genomförd utbildning av två
ledare. Kostnaderna avser såväl kursavgift som boende och
resekostnader.
Överväganden
Bland kommunens fastställda bidrag till föreningar finns inget bidrag
avsett för ledarutbildningar. Av det skälet kan mitt förslag bara bli att
ansökan avslås.
Förslag till beslut
Avslå ansökan (Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs
tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 14
Ungdomspolitiskt program
- Diskussion -

ÄRENDE 15

Dnr: 288/2007

Ansökan om ekonomiskt bidrag till ”Spelkvinnsstämman” på
Ersk-Matsgården
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 förslag att även detta år ge ett bidrag till
denna viktiga och unika kulturhändelse.
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Förslag till beslut
Bevilja ett bidrag på 10 000 kr att tas ur konto allmän kultur
(Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 16

Dnr: 289/2007

Ansökan om bidrag från SiSU Studieutbildarna
Ärendebeskrivning
Ovannämnda studieförbund 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 ansökan. (Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs
tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 17

Dnr: 290/2007

Ansökan om bidrag från NBV Gävleborgs
Folkbildningsverksamhet
Ärendebeskrivning
Ovannämnda studieförbund 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 ansökan.(Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs
tjänsteutlåtande)
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Dnr: 291/2007

Medborgarskolan Region Mitt´s ansökan om bidrag
Ärendebeskrivning
Ovannämnda studieförbund 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 ansökan (Utbildnings- Och kulturchef Berndt Nordbergs
tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 19
Studieförbundet Bildas ansökan om bidrag till barn- och
ungdomsverksamhet
Utredning presenteras på sammanträdet.

ÄRENDE 20
Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
1. Förändring av delegationsordning
2. Läsårstider och arbetsår för vuxenutbildningen och IV, fastställt
2007-04-26.

ÄRENDE 21
Information
1. Rapport från deltagande i Skolriksdag
2. Redovisning av inköp av litteratur till folkbibliotek
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3. Förändringar i plusjobb. Protokollsutdrag från KS § 50.
4. Fördelning av investeringsbudget 2007, utdrag från KS § 47
5. Skolverkets meddelande om utdelning av statsbidrag.
6. Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet om ny
myndighetsstruktur för myndigheter inom skolväsendet.
7. Statistik på NBV Gävleborgs folkbildningsverksamhet under året
2006 i kommunen.
8. Information från Glada Hudikskolan om utökat antal utbildningar.
9. Rapport om planeringsläget på Bergsjö Centralskola.
10. Sensus studieförbunds verksamhetsberättelse 2006.

ÄRENDE 22
Kurser och konferenser

ÄRENDE 23
Övriga frågor

