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ÄRENDE 1
Val av justerare samt godkännande av dagordning

ÄRENDE 2
Föregående mötes protokoll

ÄRENDE 3
Verksamhetsuppföljning
- Rapport av delegationsbeslut från rektorerna

ÄRENDE 4
Budget gällande friluftsbad (Bil. nr 1)

Dnr:

Ärendebeskrivning
Utbildnings- och kulturnämnden har uppdragit till förvaltningschefen att
se över budgetprogrampunkten Friluftsbad, då nuvarande verksamhet
ej ryms inom given budgetram.
Diskussion
I nämndens mål gällande friluftsbad finns ambitionen att ekonomiskt
stödja föreningar som sköter insjö- och havsbad med prioritering på
tempererade bad som bedriver simskoleundervisning.
Friluftsbaden kan betraktas som en viktig mötesplats för boende och
besökande, samt är troligen en viktig marknadsföringsfaktor för
kommunen.

De senaste budgetåren har programpunkten 25, Friluftsbad, haft för
lite medel anslagna för de kostnader som funnits.
Budgetåret 2006 överskreds budgetramen med 57 %, från 90 tkr till
159 tkr och under budgetåret 2007 med över 100%, från 90 tkr till 185
tkr.
I bifogade bilaga redovisas de kostnader som kommunen haft under
2007.
I 2008-års budget är anslaget för ovanstående programpunkt 90 tkr,
vilket innebär att nuvarande verksamhet inte kommer att rymmas inom
ram. För att behålla nuvarande verksamhet bör ramen utökas med 90
tkr.
Förslag till beslut
Att överföra 90 tkr från programpunkt 23 till programpunkt 25
(Utbildnings- och förvaltningschef AnnKristine Elfvendals
tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 5
Konkreta mål utifrån KF:s beslut om utökat anslag för kultur och
fritid samt övriga verksamheter. Långsiktig plan och mål. Dnr:

ÄRENDE 6
Ansvarsfördelning mellan politiker och tjänstemän

Dnr:

ÄRENDE 7
Ansökan om sponsorstöd för genomförande av Jussi Björling
konserter i Strömsbruk den 13:e och 14:e september. Dnr:
Ärendebeskrivning.
Jussi Björlingssällskapet ansöker om medel för att för tredje året i rad
genomföra konserter i Strömsbruk till minne av operasångaren och
bygdens son, Jussi Björling.
De tidigare årens konserter har rönt stort intresse, både lokalt och
nationellt, vilket bidrar till en positiv marknadsföring av Nordanstigs
kommun.
Jussi Björlingsällskapet ansöker om ett bidrag på 10 000 kr.

Förslag till beslut
Att bevilja Jussi Björlingsällskapet ett bidrag på 4 000 kr samt ersätta
de kostnader som uppstår vid framtagande av program och affischer,
dock högst 6 000 kr, vilket belastar konto Allmän kultur. (Utbildningsoch kulturchef AnnKristine Elfvendals tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 8
Ansökan om bidrag till Konstrunda 1-2 maj 2008

Dnr:

Ärendebeskrivning.
I år är det 12:e året i rad som Öppen Ateljé bedriver sin konstrunda.
Som vanligt sker konstrundan i samband med Kristi
Himmelfärdshelgen, den 1-2 maj i år. I år är det drygt 20 konstnärer
som deltar. De vill visa sitt skapande i sina ateljéer och ge besökare
möjlighet att lära känna människan bakom konstverket och uppleva
den miljö som de arbetar i. I år är också Café Augusta i Gränsfors
öppet under dessa dagar.
För marknadsföring av Öppen ateljé ber Öppen Ateljé om ett bidrag på
3 000 kr. I gengäld kommer Nordanstigs logga att vara med i deras
annonser.
Förslag till beslut
Att bevilja Öppen Ateljé ett bidrag på 3 000 kr, vilket belastar konto
Allmän kultur.(Utbildnings- och kulturchef AnnKristine Elfvendals
tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 9
Lions Clubs skvaderns ansökan om bidrag till konstrunda Dnr:
Ärendebeskrivning
Lions Club Skvadern avser att den 17-18 maj arrangera en konstrunda,
för etablerade och mindre kända konstnärer i Sundsvall och
Nordanstig.
Konstrundan arrangeras för 8:e året i följd och drivs helt ideellt av
klubbens medlemmar. 70-80 utställare deltar i konstrundan som
sträcker sig från Kvissleby i norr till ishallen i Njurunda, därefter går
färden vidare mot Myre, Galtström, Norrfjärden, Sörfjärden, Hårte,
Mellanfjärden och Gnarp. I Gnarp avslutas konstrundan i Karin Olssons
ateljé.

Lions Club Skvadern ansöker om ett bidrag för att kunna genomföra
årets Konstrunda.
Då föreningen inte ligger i Nordanstigs kommun och då den
kommunala satsningen på kultur är blygsam, dock förstärkt detta år,
blir mitt förslag att inte bevilja ett bidrag trots att föreningen gör en
värdefull kulturell insats.
Förslag till beslut
Avslå ansökan (Utbildnings- och kulturchef AnnKristine Elfvendals
tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 10
Remiss - Individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen
(handlingar tidigare utskickade)
Dnr: 48/2008
Historik
Nordanstigs kommun är utsedd av regeringen till remissinstans
gällande ny utformning av den individuella utvecklingsplanen.
Förslag : Bestämmelserna om den individuella utvecklingsplanen i
grundskoleförordningen, särskoleförordningen,
specialskoleförordningen och sameskolförordningen ändras så att en
sådan plan inte enbart skall vara framåtsyftande. Den skall även
innehålla omdömen om elevens kunskapsutveckling i varje ämne.
Dessa omdömen får vara betygsliknande och dagens förbud mot att
skriftlig information om elevens skolgång ges karaktären av betyg
utgår. Rektor beslutar om den närmare utformningen. Planen får också
innehålla annan information om elevens skolgång om rektor beslutar
detta.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker
det att svaret ger besked om detta.
Remissvaren skall vara inkomna till Utbildningsdepartementet senast
den 10 april 2008 (Utbildnings- och kulturchef AnnKristine Elfvendals
tjänsteutlåtande)
Yrkande
Pernilla Kardell (c ) yrkar att nämnden lämnar ett remissvar och att
ärendet tas upp när nämnden har ett extra möte den 2008-02-28.

Ärendebeskrivning
Utbildnings- och kulturnämnden beslutade den 2008-02-20 på UKnämndens sammanträde, att avlämna ett remissvar till
Utbildningsdepartementet och att ärendet skulle tas upp till diskussion
på nämndens extra sammanträde den 2008-02-28.
Ärendet togs inte upp till diskussion den 2008-02-20.

ÄRENDE 11
Remiss - Motion om kommunalt vårdnadsbidrag (Bil. 2) Dnr:
Ärendebeskrivning.
Peter Fagerhov (kd) har lämnat en motion där han föreslår att underlag
tas fram så att det snarast möjligt efter den 1 juli 2008 kan införas ett
kommunalt vårdnadsbidrag Nordanstigs kommun.
Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
utredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera
ärendet till utbildnings- och kulturnämnden för yttrande.
Diskussion
Den 1 juli 2008 ska enligt socialstyrelsens förslag ett kommunalt
frivilligt vårdnadsbidrag införas. Syftet med bidraget är att öka
valfriheten och möjliggöra för föräldrar att få mer tid för sina barn.
Olika remissinstanser har yttrat sig i frågan och i de remissvar som
framkommit finns stora frågetecken kring genomförandet av reformen.
Förslaget till vårdnadsbidrag ger möjlighet att kombinera bidraget med
deltidsplanering i förskolan. Möjligheten till att kunna kombinera
vårdnadsbidrag och förskoleplats innebär att någon minskning av den
nuvarande verksamheten inte kommer att kunna ske, vilket innebär
ökade kostnader för verksamheten.
Ytterligare en aspekt som bör lyftas fram är att socialdepartementets
förslag innebär att vårdnadsbidrag inte ska kunna lämnas för ett barn i
behov av ett omfattande särskilt stöd. Reformen förutsätter därför att
kommunen utreder alla barn vars föräldrar ansöker om vårdnadsbidrag.
Någon sådan funktion finns inte idag.
Förskolan i Nordanstigs kommun har idag ingen kö till sin verksamhet.
98 % av föräldrarna är mycket nöjda med den verksamhet som
förskolan bedriver.

Inom nuvarande budgetramar finns inte medel avsatta till att införa ett
kommunalt frivilligt vårdnadsbidrag under 2008.
Då detta är att betrakta som ett politiskt ställningstagande avstår jag
från att ge något förslag till beslut. (Utbildnings- och kulturchef
AnnKristine Elfvendals tjänsteutlåtande)
Förslag till beslut

ÄRENDE 12
Detaljplan för del av Stocka 3:23 m fl fast., Stocka

Dnr:

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för Socka
3:23 m fl fastigheter i Stocka, Nordanstigs kommun.
Området ligger i Stocka. För området finns en gällande detaljplan från
1971 som redovisar marken dels som område för bostadsändamål,
dels som område för handels- och bilserviceändamål och dels som
parkmark. Planens huvudsyfte är att möjliggöra att mark som
arrenderas av kommunen och är bebyggd med bostäder skall kunna inköpas av ägaren till byggnaderna.
Synpunkter på planförslaget får framföra dess skriftligen till
Byggnadsnämnden senast den 2008-03-14.

ÄRENDE 13

Ansökan om bidrag till drogfri aktivitet under
Valborgsmässoafton.

Dnr:

Ärendebeskrivning
Ungdomsrådet i Nordanstig söker genom Kristina ”Kikki” KällströmGernes ett ekonomiskt stöd på 30 000 kr för att genomföra en drogfri
aktivitet, konsert i Gnarpsviljan, på valborgsmässoaftonen.
Ungdomsrådet samarbetar med andra aktörer och under vecka 11
kommer de att inleda samtal med de olika skolorna och
föräldraföreningarna i kommunen för förankring av aktiviteten. Olika
studieförbund kommer också att kontaktas.

Ungdomsrådets avsikt är att utveckla idén för att kunna genomföra en
liknande aktivitet i framtiden, kanske både på valborgsmässoaftonen
och vid skolavslutningar.
Diskussion
Ett av kommunfullmäktiges målområden under 2008 är att senarelägga
debutåldern och minska bruket av tobak och alkohol hos ungdomar.
OA-nämnden har i sitt mål att initiera eller medverka till genomförande
av minst två specifikt drogförebyggande aktiviteter vid utgången av
2008, för att uppnå kommunfullmäktiges mål.
Utbildnings- och kulturnämnden har inte specificerat något eget mål
men gett sitt stöd till de aktiviteter som förvaltningen har, dvs SMARTprojektet och ÖPP-programmet som båda ska leda till att nå
kommunfullmäktigemålet.
Att senarelägga debutåldern och minska bruket av alla sorters droger,
alkohol, narkotika och tobak, är av största vikt för vårt framtida
samhälle och för individen.
Ansökan är ställd till utbildnings- och kulturnämnden men i skrivelsen
framgår att även OA-nämnden kommer att tillfrågas.

Förslag till beslut
Att bevilja Ungdomsrådet 15 000 kr från konto 3030 för att genomföra
en drogfri aktivitet, konsert i Gnarpsviljan, valborgsmässoafton 2008.

ÄRENDE 14
Rapporter
Ärendebeskrivning
- Dialog med Gällsta IK
- IV-programmet-ungdomsuppföljning

ÄRENDE 15
Information
1. Tackbrev från Djupmyra Gård, N-G Burlin, för det stöd de fick
när La Ronde des Violons från Lilla Akademien, turnerade i
Norrhälsingland.
2. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2008-02-14 § 22.
Fördelning av medel ur investeringsbudget för 2008.

ÄRENDE 16
Kurser/konferenser
1. Presentation av gymnasieutredningen, 2008-05-14 i Hudiksvall.
2. Skolskjutskonferens i Västerås den 2008-04-02—03.

ÄRENDE 17
Övriga frågor

