NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Utbildnings- och kulturnämnden

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret, Bergsjö

Tid:

Onsdagen den 9 april 2008 kl 08:30 – 16:00
Diskussion och information på förmiddagen
Beslutsärenden, med början senast kl 13:00
1.

Val av justerare samt godkännande av dagordning

2.

Föregående mötes protokoll

3.

Verksamhetsuppföljning

4.

Ekonomiuppföljning

5.

Budget 2009 – Information

6.

Ansökan om bidrag till Stocka FilmfestivalUTBLICK

7.

Ekonomiskt stöd till de tempererade baden i
Hassela och Harmånger.

8.

Ansvarsfördelning mellan politiker och tjänstemän
– Dialog

9.

Ansökan om ändrade öppettider på förskola.

10.

Motion om strukturförändringar inom skolstrukturen

11.

Ansökan om bidrag från Norrfjärns IF

12.

Ansökan om bidrag till stiftelsen Ersk-Matsgården
för Spelkvinnsstämma 2008.

13.

Fördelning av anläggnings- och lokalbidrag 2008.
(Bilaga nr 1)

14.

Delgivning - Fördelat Lokalt aktivitetsstöd
(Bilaga nr 2)

15.

Information

16.

Kurser/konferenser

17.

Övriga frågor

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
Föregående mötes protokoll

ÄRENDE 3
Verksamhetsuppföljning
- DLS
-

Uppföljning av utbildningsinspektionen- Svar till Skolverket.

ÄRENDE 4
Ekonomiuppföljning
Det ekonomiska utfallet per den 2008-03-31.

ÄRENDE 5
Budget 2009 – Information

ÄRENDE 6
Ansökan om bidrag till Stocka Filmfestival-UTBLICK
Ärendebeskrivning
Den 3-7 september 2008 genomförs den 6:e upplagan av Stocka
filmfestival. Festivalen har nu byggts ut till att gälla flera orter och
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städer för att manifestera det genuina filmintresse som finns i
landskapet. Förutom den vanligt digra filmrepertoaren kommer det att
hållas flera stora filmseminarier och branschmöten med riksintresse.
Gästande filmare från när och fjärran kommer att finnas med.
Stocka folkets hus räknar med en publiksiffra på 2 000 personer som
inkluderar skolvisningar i Nordanstigs kommun.
Skolvisningarna planeras tillsammans med kommunens
barnkulturansvarige.
Stocka Folketshusförening som är arrangör ansöker om ett kommunalt
bidrag på 20 000 kr. I detta ingår kostnaderna för skolföreställningarna,
exkl. elevtransporter.
Förslag till beslut
Bevilja Stocka Folketshusförening ett bidrag på 20 000 kr för
genomförande av den 6:e filmfestivalen inkl. planerade
skolföreställningar att tas ur kontot för Allmän kultur. (Utbildnings- och
kulturchef AnnKristine Elfvendals tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 7
Ekonomiskt stöd till de tempererade baden i Hassela och
Harmånger.

ÄRENDE 8
Ansvarsfördelning mellan politiker och tjänstemän – Dialog

ÄRENDE 9
Ansökan om ändrade öppettider på förskola.
Ärendebeskrivning
I beslutet som fattades av nämnden den 14 januari 2008 om att
fastställa öppettiderna inom förskoleverksamheten i kommunen mellan
klockan 06:00 – 18:00 fanns möjligheten att eventuella förslag om
avvikelser kan tillställas nämnden för ställningstagande.
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Med anledning av detta har föräldrar som arbetar vid Tjärnviks Trä
samt företagets ekonomichef Jonas Bryngelsson lämnat in skrivelser till
nämnden.
I skrivelserna framgår att arbetet vid företaget startar kl 05.54 måndag
till fredag och att det är av största vikt att personalen är på plats vid
anläggningen vid produktionsstart, då hela produktionen hänger
samman i ett och samma flöde.
En förutsättning för att klara detta är att förskolan öppnar kl 05.40.
(Utbildnings- och kulturchef AnnKristine Elfvendals tjänsteutlåtande)
Förslag till beslut

ÄRENDE 10
Motion om strukturförändringar inom skolorganisationen
Carina Malmborg (v) och Charlotte Klötz (fp) har inlämnat en motion till
fullmäktige gällande strukturförändringar inom skolorganisationen i
Nordanstigs kommun.
De föreslår att fullmäktige omgående tar initiativ till långsiktig plan för
en omstrukturering av skolorganisationen med syfte att minska
lokalkostnader sa att kvalitén i skola kan upprätthållas samt att man i
detta arbete tar till sig synpunkter från skolchef, rektorer och övrig
personal i verksamheten.
Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning (fullmäktiges protokoll § 15/2008.
KS Au beslutade att remittera ärendet till utbildnings- och
kulturnämnden för yttrande.
Förslag till yttrande
En arbetsgrupp inom utbildnings- och kulturnämnden har arbetat med
frågan i enlighet med de synpunkter som framkommit i bl a ”Idensjörapporten”. Arbetsgruppen har bestått av Hans Betulander, Boerje
Bohlin, Pernilla Kardell, Britt Sjöberg samt ersättarna Annelee Larsson
och Ann-Katrin Åsåker. Sven-Erik Sjölund har varit adjungerad och
ersättare vid ordinarie och ersättares frånvaro.
Arbetsgruppen har i sitt arbete kring skolstruktur haft sk ”dialogmöten”
med skolchef och rektorer där skolstruktur och kvalitetsfrågor
diskuterats.
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Utbildnings- och kulturnämndens arbetsgrupp har tagit del av motionen
och kan konstatera att arbetet hittills har skett i motionens anda.
Arbetet kring skolstrukturen har nu gått in i ett andra skede där även
övrig personal i verksamheten kommer att involveras i form av
informationsmöten där synpunkter kan lämnas.
Förslag till beslut
UK-nämnden beslutar att avge detta yttrande till KS Au (Utbildningsoch kulturchef AnnKristine Elfvendals tjänsteutlåtande).

ÄRENDE 11
Ansökan om bidrag från Norrfjärns IF
Ärendebeskrivning.
Norrfjärns IF har inkommit med en skrivelse gällande en anhållan om
ett bidrag på 11.000 kronor för investering i en 3-kammarbrunn vid
föreningens samlingslokal i Norrfjärden.
Norrfjärns IF bedriver verksamhet inom fotboll, bordtennis och motion.
Föreningen grundades 1948, firar således 60 år i år.
Under 2007 genomförde föreningen 74 sammankomster för barn och
ungdomar i åldern 4-20 år.
Förslag till beslut

Att bevilja Norrfjärns IF ett investeringsbidrag på 11 000 kronor till en 3kammarbrunn vid föreningens samlingslokal i Norrfjärden. Kostnaden
skall belasta konto 3030 (Utbildnings- och kulturchef AnnKristine
Elfvendals tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 12
Ansökan om bidrag till stiftelsen Ersk-Matsgården för
Spelkvinnsstämma 2008
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 och så föreslår jag även detta år till denna viktiga och
unika kulturhändelse.
Spelkvinnsstämman genomförs den tredje söndagen i augusti.
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Förslag till beslut
Bevilja ett bidrag på 10 000 kr att tas ur konto Allmän
kultur.(Utbildnings- och kulturchef AnnKristine Elfvendals
tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 13
Fördelning av anläggnings- och lokalbidrag 2008 (Bilaga nr 1)
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till fördelning av lokal och
anläggningsbidrag 2008.
Förslag till beslut
Fördela lokal- och anläggningsbidragen i enlighet med upprättat
förslag.

ÄRENDE 14
Delgivning
Ärendebeskrivning
Fördelat Lokalt aktivitetsstöd hösten 2007. (Bilaga nr 2) Dnr

ÄRENDE 15
Information
- Protokollsutdrag från Ks Au 2008-02-28 § 40 – Dialogmöte.
Nämnden har beslutat i enlighet med uppdraget. Lokalkostnaderna
beräknas vara klara i slutet av mars/början av april. Redovisning
kommer därefter att ske i Ks Au.
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ÄRENDE 16
Kurser/konferenser

ÄRENDE 17
Övriga frågor
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