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Plats och tid

Kommunkontoret, Bergsjö
Onsdagen den 21 februari 2007 klockan 08:30-16:30

Beslutande

Hans Betulander (c) ordförande
Pernilla Kardell (c)
Ove Wallberg (m)
Annelee Larsson (s)
Boerje Bohlin (s)
Britt Sjöberg (s)
Ann-Chatrine Åsåker (c) ersättare för Thomas von Wachenfeldt (c)

Övriga deltagande

Inga-Lill Dahlin, sekreterare
Berndt Nordberg, utbildnings- och kulturchef
Sven-Erik Sjölund (s) ej tjänstgörande ersättare
Carina Malmborg (v) ej tjänstgörande ersättare
Yvonne Nilsson, ekonom § 15
Britt-Marie Thelin, rektor Arthur Engbergskolan § 21
Ann Gottvall, skolskjutssamordnare § 21

Utses att justera

Pernilla Kardell (c)

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret, 2007-02-28 kl. 08:30

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

15-27

Inga-Lill Dahlin
Ordförande

Hans Betulander (c)
Justerande

Pernilla Kardell (c)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Utbildnings- och kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2007-02-21

Anslaget sätts upp

2007-02-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bergsjö

Underskrift

Inga-Lill Dahlin

Anslaget
tas ner

2007-03-22
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§ 15
Verksamhetsuppföljning
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen redovisade enligt nedan:
1. Redovisning av sjukfrånvaro t o m januari månad 2007.
2. Resultat av betyg för år 9 under perioden 1998-2006.
Utbildnings- och kulturnämndens beslut
Godkänna redovisningen.
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§ 16
Ekonomiuppföljning
1. Bokslut 2006
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har upprättat bokslut för verksamhetsåret 2006.
Totalt uppvisar nämnden ett överskridande på 996 tkr.
Avvikelser mot budget:
- Gymnasieutbildningen har blivit 717 tkr dyrare än budget.
Förklaras av att eleverna valt utbildningar som är mera
yrkesinriktade och att antalet elever blivit fler än budgeterat i
gymnasieskola och i gymnasiesärskolan.
- Vuxenutbildningen har blivit 383 tkr dyrare än budget.
- För övriga budgetpunkter blev avvikelserna små.
För både gymnasieverksamheten och vuxenutbildningen kommer
slutavräkningar att ske under första halvåret 2007.
Nämnas bör att barnomsorg – grundskola med en budget på
107 570 tkr blev 2 tkr billigare än budget.
Beslutsunderlag
Godkänna bokslutet för 2006 (Utbildnings- och kulturchef Berndt
Nordbergs tjänsteutlåtande)
Utbildnings- och kulturnämndens beslut
Godkänna bokslutet för år 2006.
2.

Budget 2007

Enligt Kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2007 finns ett behov av
neddragningar motsvarande 3 805 tkr.
Ledamoten Ove Wallberg påpekar att Centergruppen ännu inte
redovisat några förslag till åtgärder.
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Dnr: 75/2007

Önskemål om att kunna utnyttja det gamla biblioteket vid Gnarps
skola
Ärendebeskrivning
Ett antal föräldrar i Gnarp önskar i en förening få nyttja lokalen till
second hand försäljning av gamla varor. I verksamheten skall elever
involveras och överskottet skall oavkortat gå till eleverna vid Gnarps
skola.
För verksamheten finns många goda målsättningar som framgår av
skrivelse.
Förslag till beslut
Bevilja föreningen möjlighet att kostnadsfritt nyttja delar av gamla
biblioteket för beskrivet ändamål.
Nyttjandet skall ske i samverkan med skolan och efter rektors
anvisningar.
Nyttjandet gäller för ett år i taget. I första omgången under 2007. Under
november månad avgör rektor om lokalen får nyttjas även kommande
år. (Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)
Yrkande
Ove Wallberg yrkar bifall till förvaltningschefens förslag.
Utbildnings- och kulturnämndens beslut
Bevilja föreningen i Gnarp, möjlighet att kostnadsfritt nyttja delar av
gamla biblioteket för beskrivet ändamål.
Nyttjandet skall ske i samverkan med skolan och efter rektors
anvisningar.
Nyttjandet gäller för ett år i taget. I första omgången under 2007. Under
november månad avgör rektor om lokalen får nyttjas även kommande
år.
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§ 18
Skrivelse angående musikskolans lokaler
Ärendebeskrivning

Dnr 86/2007

Ledamoten Thomas von Wachenfeldt påtalar att musikskolan får
bedriva undervisningen i lokaler som är under all kritik. Thomas anser
att musikskolan skall vara garanterad en stadigvarande ändamålsenlig
lokal vid varje skola i kommunen.
Undertecknad önskar redovisa situationen för musikskolan i kommunen
och diskutera på vad sätt musikskolans behov av ändamålsenliga
lokaler skall tillgodoses. (Utbildnings- och kulturnämndens
tjänsteutlåtande)
Utbildnings- och kulturnämndens beslut
Bordlägga ärendet.
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Dnr: 79/2007

Nordanstigs Spelmanslags ansökan om sponsorpengar för
”Sveriges Spelmanslåt”
Ärendebeskrivning
Nordanstigs Spelmanslags styrelse önskar att kommunen ställer upp
som sponsor i form av att kommunen står för förstapriset i
kompositionstävlingen ”Sveriges Spelmanslåt”.
1:a priset är på 10 000 kr.
Efter diskussion med näringslivschefen är vi överens om att det vore en
riktig satsning både ur marknadsföringssynpunkt och kulturellt att
kommunen står för förstapriset. Vårt förslag är att kostnaden fördelas
lika mellan kultur och marknadsföring.
Priset kommer att delas ut på Bergsjöstämman den 24 juni.
Vi erbjuds också att marknadsföra vår kommun i samband med detta
evenemang.
Beslutsunderlag
Bevilja 5 000 kr ur kulturkonto 3280 till Nordanstigs Spelmanslag att
tillsammans med motsvarande belopp från Näringslivsenheten utgöra
förstapriset i tävlingen ”Sveriges Spelmanslåt” (Utbildnings- och
kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)
Utbildnings- och kulturnämndens beslut
Bevilja 5 000 kr till Nordanstigs Spelmanslag att tillsammans med
motsvarande belopp från Näringslivsenheten utgöra förstapriset i
tävlingen ”Sveriges Spelmanslåt.” Pengarna tas ur kulturkonto 3280.

NORDANSTIGS KOMMUN
Utbildnings- och kulturnämnden

§ 20

PROTOKOLL
2007-02-21

7 (7)

Dnr: 84/2007

Ansökan om bidrag till ”Vem vet mest i Nordanstig 2007”
Ärendebeskrivning
Logen 438 Enighet av IOGT-NTO ansöker om ett bidrag på 5 000:- för
lokalkostnader, priser mm för att genomföra tävlingen den 25 mars på
Gnarpsviljan.
Bakgrund
Tidigare år har kommunen beviljat ett bidrag på 3 000 kr då tävlingen
är unik och omfattande. Förra året deltog 33 lag. Tävlingen bedöms av
undertecknad som en blandning av kultur och folkbildning och bör ges
ett kulturstöd på 3000 kr.
Beslutsunderlag
Bevilja 3 000 kr att tas ur kulturkontot. (Utbildnings- och kulturchef
Berndt nordbergs tjänsteutlåtande)
Utbildnings- och kulturnämndens beslut
Bevilja Logen 438 Enighet av IOGT-NTO ett bidrag på 3 000 kr, att tas
ur kulturkonto 3280
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Dnr: 85/2007

Samordning av undervisningen för eleverna i skolår 7-9 i Bergsjö.
Ärendebeskrivning
Rektorerna inom Västra skolområdet (Hassela, Bergsjö och Ilsbo) har i
skrivelse och vid olika informationstillfällen föreslagit att all verksamhet
för år 7-9 förläggs till Bergsjö från och med höstterminen 2007.
Verksamheten organiseras i två arbetslag.
Rektorerna föreslår också att år 6 från och med höstterminen 2008
samordnas till Bergsjö.
Med anledning av förslaget att samordna verksamheten 2007 har olika
skrivelser inkommit med förslag, frågor och idéer om alternativ samt
om behov av en organiserad fritidsverksamhet i Bergsjö. Föräldrar har
också inbjudit till ett möte i Hassela gården den 19 februari.
Beslutsunderlag
Samordna skolverksamheterna för år 7-9 inom Västra området till
Bergsjö från och med höstterminen 2007.
Uppdra till undertecknad att utreda möjligheterna att stödja
ungdomsgårdsverksamhet i Bergsjö för i första hand ungdomar som
skall delta i fritidsverksamhet i Bergsjö eller på annan ort. Förslag på
detta skall presenteras på nämnden i april.
Uppdra till rektorerna att på aprilsammanträdet presentera skälen till att
år 6 inom Västra området skall samordnas till Bergsjö från och med
höstterminen 2008. (Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs
tjänsteutlåtande)
AJOURNERING FÖR ÖVERLÄGGNINGAR

Propositionsordning
Ordföranden förklarar överläggningarna avslutade och ställer
proposition på följande yrkanden.
1. Inriktningen är att undervisning för år 7-9 i Hassela och Bergsjö
förläggs till Bergsjö fr o m höstterminen 2007. Ett definitivt
beslut tas vid sammanträdet i mars månad, när de ekonomiska
konsekvenserna presenteras.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag:
-

Utreda de ekonomiska konsekvenserna för drift och
investeringar. Presentera ett förslag på sammanträdet i mars

-

Utreda och föreslå hur en fritidsverksamhet kan organiseras i
Bergsjö och presentera ett förslag på aprilsammanträdet.
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På aprilsammanträdet presentera skälen till att år 6 från
Hassela-Bergsjö-Ilsbo skall ha skolgången placerad i Bergsjö
från och med höstterminen 2008.

Utbildnings- och kulturnämndens beslut
1. Inriktningen är att undervisning för år 7-9 i Hassela och Bergsjö
förläggs till Bergsjö fr o m höstterminen 2007. Ett definitivt
beslut tas vid sammanträdet i mars månad, när de ekonomiska
konsekvenserna presenteras. Beslutet var enhälligt.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag:
-

Utreda de ekonomiska konsekvenserna för drift och
investeringar. Presentera ett förslag på sammanträdet i mars-07

-Utreda och föreslå hur en fritidsverksamhet kan organiseras i Bergsjö
och presentera ett förslag på aprilsammanträdet
-På aprilsammanträdet presentera skälen till att år 6 från HasselaBergsjö-Ilsbo skall ha skolgången placerad i Bergsjö från och med
höstterminen 2008.
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§ 23
Inkomna ärenden för diskussion och information
Ärendebeskrivning
A. Ansökan om medel för inrättande av ungdomsråd
B. Skolskjutsar Sågtäkten-Strömsbruk-Stocka till Harmånger.
Utbildnings- och kulturnämndens beslut
A. Inrättande av ungdomsråd
Nämnden ställer sig positiv till initiativet att inrätta ett ungdomsråd.
Nämnden beslöt uppdra till förvaltningschefen att i lämplig omfattning
stödja ungdomsrådet ekonomiskt.

B. Skolskjutsar Sågtäkten-Strömsbruk-Stocka till Harmånger Dnr:
En skrivelse har inkommit som påpekar att skolskjutsen från Sågtäkten,
Strömsbruk, Stocka till Harmånger innebär en alltför lång väntan för
eleverna.
Förvaltningschefen informerade att en extra skoltur har satts in en gång
per vecka. I och med denna åtgärd är problemet åtgärdat.
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§ 24
Rapportering av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning

Dnr:

Förvaltningschefen informerar att Läsåret 2007/2008, är fastställt och
kommer att läggas ut på hemsidan.
Utbildnings- och kulturnämndens beslut
Godkänna rapporten.
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§ 25
Information
Ärendebeskrivning
1. Besked om avslut av ärende –Ilsbo skola, från
Arbetsmiljöverket.
2. Föranmälan om uppföljning på Hassela skola, från
Arbetsmiljöverket.
3. Besked om avslut av ärende Ilsbo skola, från Arbetsmiljöverket.
4. Intagning till vuxenutbildningen – vårterminen 2007.
5. Fördelning av medel ur anslaget 25:6, Särskilda insatser på
skolområdet (SIS) budgetåret 2007, från Specialpedagogiska
institutet.
6. Besöksavisering från Arbetsmiljöverket om Kampanj angående
systematiskt arbetsmiljöarbete.
7. Statsbidrag till studieförbund, från Folkbildningsrådet.
8. Förvaltningschefen informerar om fortsatt planering av
ombyggnad av Bålle förskola.
9. Förvaltningschefen informerar om planering av en Familjecentral
i Pilens förskola i Bergsjö.
10. Förvaltningschefen informerade från en träff om utredning av
Folkmusikutbildning. Ett nytt möte är planerat i maj månad där
ett förslag skall presenteras.
11. Ordföranden informerade från ordförandeträff den 20070219..
Utbildnings- och kulturnämndens beslut
Godkänna informationen.
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§ 26
Kurser och konferenser
Ärendebeskrivning
1. Kommunal skolriksdag 27-28 mars 2007 på Stockholmsmässan
i Älvsjö.
2. Temakonferens- Kultur- och fritidsjuridik, 7 mars 2007 i
Stockholm.
3. Seminarieserie i Arbetsrätt för kommuner och landsting, i bl a
Sundsvall och Hudiksvall från Gävleborgs kommuner och
landsting.
4. Seminarier 2007 -Miljökrav vid upphandling av livsmedel, från
Sveriges kommuner och landsting.
5. Överförmyndarverksamhet i praktiken i Tylösand den 28 maj
2007.
6. Särskolans rikskonferens 27-28 mars 2007 i Norrköping.
7. Nämndens målarbete med koppling till God ekonomisk
hushållning, 29 mars 2007 i Stockholm, från Öhrlings.
8. Körkort för förtroendevalda i ekonomi och verksamhet, den 14
mars i Stockholm, från Öhrlings.
Utbildnings- och kulturnämndens beslut
1, Anmäla Annelee Larsson och Thomas von Wachenfeldt till
Kommunal skolriksdag, punkt 1.
2. Anmäla Britt Sjöberg till Särskolans rikskonferens , punkt 6.
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§ 27
Övriga frågor
1. Skolverkets skrivelse : Begäran om yttrande för elev Dnr 512006:2926. Yttrande skall vara Skolverket tillhanda senast den 200703-08.
Utbildnings- och kulturnämndens beslut
Uppdra till förvaltningschefen att å nämndens vägnar avge yttrande till
Skolverket.
2. Malin Wallins ansökan om sponsorpengar.

Dnr: 112/2007

Malin Wallin har blivit erbjuden att delta i Tavel VM i Turkiet 13-17
mars, för att tävla i pilbåge för Sverige. Malin är medlem i Stocka
Båskytteklubb.
Yrkande
Britt Sjöberg (s) föreslår l ett stöd på 5.000:- kronor till Stocka
Bågskytteklubb (BSK)
Utbildnings- och kulturnämndens beslut
Bevilja Stocka Bågskytteklubb – ett bidrag på 5.000:- kronor.
3. Bristfälligt underhåll av staket på förskolor.
Ordföranden meddelar att det är dåliga staket på förskolan i Gnarp.
Förvaltningschefen informerade om att åtgärder är planerade och
budgeterade för 2007.
4. Bibliotek
Ledamoten Annelee Larsson tog upp frågan om reservationsavgifterna
som beslutats i samband med övergångar till gemensamt bibliotek med
6 kommuner i länet.
Frågan har tidigare diskuterats i nämnden, som då accepterade det
tagna beslutet.
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