NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Utbildnings- och kulturnämnden

Ledamöter
Ersättare och övriga för
kännedom

OBSERVERA TID OCH
PLATS !
Plats:

Tid:

”Hundskinnet”
Hembygdsgården/Bergsjöparken.

Torsdagen den 19 juni 2008 kl. 10:00
Diskussion och information på förmiddagen.
Beslutsärenden, med början senast kl 13:00
Vi äter gemensam lunch på Hembygdsgården.
1.

Val av justerare samt godkännande av dagordning

2.

Genomgång av föregående mötes protokoll

3.

Verksamhetsuppföljning (Bilaga nr 1)

4.

Ekonomiuppföljning

5.

Utbildnings- och kulturnämndens mål 2009 (Bilaga
nr 1)

6.

Om- och tillbyggnad av Arthur Engbergskolan,
Hassela

7.

NBV Gävleborgs folkbildningsförbunds ansökan
om bidrag.

8.

Studiefrämjandets ansökan om bidrag

9.

Studieförbundet Bildas ansökan om bidrag till
barn- och ungdomsverksamhet

10.

SISU Idrottsutbildarnas ansökan om bidrag.

11.

Ansökan från Lärande i Östergötland AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående
gymnasieskola i Sundsvall.

12.

Ansökan från Heliås Lärcentrer AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående

gymnasieskola i Sundsvall
13.

Ansökan från Nordens Teknikinstitut AB om tillsyn
och rätt till bidrag för utökning av utbildningar vid
fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i
Sundsvall.

14.

Bergsjö Rid & Körsällskaps ansökan om bidrag

15.

Ansökan om extra skolskjuts för elev

16.

Omfördelning av medel till friluftsbad

17.

Bergsjö IF:s ansökan om bidrag till anläggning av
motionsspår (Bilaga nr 2)

18.

Förslag på ändring av sammanträdesdatum
(augusti, september och november) för
Utbildnings- och kulturnämnden

19.

Information

20.

Kursinbjudningar

21.

Delgivningar

22.

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

Hans Betulander
Ordförande
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ÄRENDE 1
Val av justerare samt godkännande av dagordning

ÄRENDE 2
Genomgång av föregående mötes protokoll

ÄRENDE 3
Verksamhetsuppföljning
- Slutbetyg för år 9

ÄRENDE 4
Ekonomiuppföljning
- Redovisning av det ekonomiska utfallet per den 2008-05-31
-

Konsekvenser vid avslag, på hemställan om medel till
kommunfullmäktige. (Delas ut på sammanträdet)

ÄRENDE 5
Utbildnings- och kulturnämndens mål 2009 (Bilaga nr 1)
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ÄRENDE 6
Om- och tillbyggnad av Arthur Engbergskolan, Hassela
WSP har på uppdrag av förvaltningschefen genomfört en utredning om
lokaler för förskola/skola. I utredningen presenteras 3 områden där
verksamhet skulle kunna bedrivas. All verksamhet i Arthur
Engbergskolan, Linblomman tillsammans med Hasselbacken eller
Linblomman tillsammans med banklokalen.
Ordföranden har tillsammans med förvaltningschefen träffat
föräldraföreningen i Hassela vid två tillfällen. Vid första tillfället
överlämnades ett föräldraförslag, vilket medtagits i utredningen.
Nämnden har att fatta beslut om vilket alternativ som skall gälla.
För genomförande av om- och tillbyggnation kommer medel att
beaktas i framtida investeringsbudgetar .

ÄRENDE 7

Dnr: 275/2008

NBV Gävleborgs folkbildningsförbunds ansökan om bidrag.
Ovannämnda studieförbund har inkommit med ansökan om bidrag för
den verksamhet som bedrivs i Nordanstigs kommun. NBV Gävleborgs
folkbildningsverksamhet har verksamhet i flera kommuner.
Nordanstigs kommun har sedan många år avskaffat bidrag till
studieförbund.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefen föreslår avslag på ansökan om bidrag.
(Utbildnings- och kulturchef AnnKristine Elfvendals tjänsteutlåtande
2008-05-26)

ÄRENDE 8
Studiefrämjandets ansökan om bidrag

Dnr: 279/2008

Ovannämnda studieförbund har inkommit med ansökningshandlingar
om bidrag till den verksamhet som bedrivits i Nordanstigs kommun
under 2007. Nordanstig har avskaffat bidragen till studieförbunden.
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Dnr: 286/2008

Studieförbundet Bildas ansökan om bidrag till barn- och
ungdomsverksamhet
Studieförbundet Bilda har ansökt om bidrag för, 2007 års genomförd
barn – och ungdomsverksamhet.
Kommunen som inte längre ger bidrag till studiecirkelverksamhet har
bedömt att den ungdomsverksamhet som Bilda bedriver, är av sådant
värde, att kommunen bör stödja det ekonomiskt.
Utbildnings- och kulturnämnden beslutade den 2007-09-13 § 123, att
fastställa krav, för att komma ifråga för ekonomiskt stöd, enligt nedan:
- Aktiviteterna skall vara öppna för alla ungdomar i kommunen.
- Aktiviteterna skall uppfylla kraven för lokalt aktivitetsstöd.
I och med nämndens beslut 2007 söker därför Bilda Gävle Dala ett
bidrag på 17.839 kronor, för barn och ungdomsverksamheten.
Sammanlagt har 277 sammankomster redovisats ( samtalsgrupper,
rockmusik, folkmusik och teater är exempel på aktiviteter) Åldrar och
minimiantal deltagare följer de regler som kommunen har för lokalt
aktivitetsstöd. 64:40 per sammankomst, har utbetalats till föreningar.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefen föreslår att bifalla ansökan med ett bidrag på
17.839 kronor och att kostnaden belastar kontot för lokalt
aktivitetsstöd. (Utbildnings- och kulturchef AnnKristine Elfvendals
tjänsteutlåtande 2008-5-26)

ÄRENDE 10
SISU Idrottsutbildarnas ansökan om bidrag.

Dnr:

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna har inkommit med ansökningar
om bidrag för den verksamhet som bedrivs i Nordanstigs kommun.
Nordanstigs kommun har inga bidrag till studieförbund längre.

ÄRENDE 11

Dnr: 274/2008

Ansökan från Lärande i Östergötland AB om statlig tillsyn och rätt
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Sundsvall.
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Lärande i Östergötland AB, har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn
och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Sundsvalls kommun
fr o m läsåret 2009/2010.
Nämnden bereds möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2
kap. 2 § förordning (1996:1206) om fristående skolor. Eventuellt
remissvar skall vara Skolverket tillhanda senast den 15 september
2008.

ÄRENDE 12

Dnr:

Ansökan från Heliås Lärcenter AB om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasieskola i Sundsvall
Heliås Lärcenter AB har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och rätt
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Sundsvalls kommun, fr o m
läsåret 2009/2010.
Nämnden bereds möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2
kap. 2 § förordning (1996:1206) om fristående skolor. Eventuellt
remissvar skall vara Skolverket tillhanda senast den 15 september
2008.

ÄRENDE 13

Dnr: 281/2008

Ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB om tillsyn och rätt till
bidrag för utökning av utbildningar vid fristående gymnasieskolan
NTI-gymnasiet i Sundsvall
Nordens Teknikerinstitut AB har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn
och rätt till bidrag för utökning av utbildningar vid den fristående
gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Sundsvalls kommun fr o m läsåret
2009/2010.
Nämnden bereds tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2
kap. 2 § förordning (1996:1206) om fristående skolor. Eventuellt
remissvar skall vara Skolverket tillhanda senast den 2008-09-15.
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ÄRENDE 14
Bergsjö Rid & Körsällskaps ansökan om bidrag
Bergsjö Rid & Körsällskap är en liten aktiv förening som bildades 1995.
Medlemmar är barn, ungdomar och föräldrar. Klubben har aktiviteter
som passar alla åldrar.
Fram till 2007 bedrev klubben sin verksamhet på ridbanan ”Haret” i
Bjåsta .Efter många års väntan på rätt plats och ekonomisk möjlighet
har klubben arrenderat mark på Tannmon i Vade. Flytten till Tannmon
har skett ideellt. Klubbens medlemsantal har ökat väsentligt med till
gången till en större ridbana.
För att ridbanan skall kunna nyttjas året om återstår flytt av
klubbstugan från Haret samt framdragning och installation av
elektricitet.
Bergsjö Rid & Körsällskap ansöker om ett bidrag på 25 000 kronor för
framdragning och installation av elektricitet.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefen föreslår att Bergsjö Rid och Körklubb beviljas ett
bidrag på 13 000 kronor, för framdragning och installation av elektricitet
till klubbstugan. (Utbildnings- och kulturchef AnnKristine Elfvendals
tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 15
Ansökan om extra skolskjuts för elev
Dnr: 292/2008
Pappan är bosatt på en ort och mamman på en annan ort, i
Nordanstig. (Delad vårdnad)
Ursprungliga ansökan är inte gjord för skjuts till och från orten där
pappan bor men idag har eleven skjuts även dit vissa dagar.
Ansökan som inkommit nu, gäller extra skolskjuts, att gå på fritids i
närheten av orten där mamman bor. Nordanstig har inte skolskjuts från
fritids.
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ÄRENDE 16
Omfördelning av medel till friluftsbad
Dnr: 130/2008
På nämndens sammanträde den 20008-03-12, i samband med
ärendet – Budget gällande friluftsbad, fick förvaltningschefen i
uppdrag att se över budgetprogrampunkten Friluftsbad, då nuvarande
verksamhet ej ryms inom given budgetram.
Till förvaltningschefen uppdrogs också att ta kontakt med Nordanstigs
Utveckling för att diskutera eventuellt ekonomiskt stöd till friluftsbaden .
Utifrån samtalet framkom att Nordanstigs Utveckling inte har möjlighet
att ge ekonomiskt stöd till baden.
De fasta kostnaderna, kommer att överskrida nuvarande budgetram
med minst 20 000 kronor, varför förvaltningschefen föreslår en
överföring från programpunkt 23 Föreningsstöd till programpunkt 25
Friluftsbad.

ÄRENDE 17
Bergsjö IF:s ansökan om bidrag till anläggning av motionsspår
(Bilaga nr 2)
Skidsektionen har sedan hösten 2004 förbättrat motions- och
skidspåret i Bergsjö, enligt föreningens planer. Föreningen har delat
upp arbetet i 3 etapper. Nu planeras för etapp 3.
Under våren 2007 (2007-05-09) beviljades föreningen av
kommunstyrelsens arbetsutskott arrendeavtal på planerad etapp 3. Ansökan om 15 000 kr gjordes till arbetet och beviljades under
sensommaren 2007. Under hösten 2007 gjordes röjningsarbeten av
föreningens medlemmar. Det kommer att krävas mer schaktning av
grävare än tidigare gjord beräkning till markarbeten, varför föreningen
söker om ytterligare medel till markarbeten på etapp 3.
Arbetsplan/finansplan etapp 3 är upprättad till en kostnad på 48 300 kr
Egna medel 15 000 kr, 15 000 kr tidigare bidrag från kommunen samt
eget arbete, ca 50 timmar.
Skidsektionen söker ett stöd till etapp 3 på 18 900 kr, alt att
kommunen betalar för tre dagars grävning.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefen föreslår att Bergsjö IF beviljas ett bidrag på 18 900
kronor för slutförande av etapp 3 av motionsspåret i Bergsjö
Pengarna tas ur konto 3030 föreningsstöd. (Utbildnings- och kulturchef
AnnKristine Elfvendals tjänsteutlåtande 2008-05-26
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ÄRENDE 18
Förslag på ändring av sammanträdesdatum, hösten 2008, för
Utbildnings- och kulturnämnden
Förslag på ändrig av datum för Utbildnings- och kulturnämnden enligt
nedan:
13/8

ändras till 27/8

10/9

”

”

17/9

15/10 ingen ändring
12/11 ändras till 19/11
10/12 ingen ändring

ÄRENDE 19
Information
1. Beslut från Kulturrådet om beviljat bidrag, 75.000:- , inom ramen
för ”Skapande skola”.
2. Information från sökande av fristående gymnasieskola i Ljusdals
kommun.
3. KS-beslut om antagande av idéskiss om Hälsinge
Yrkeshögskola.
4. KF-beslut om tilläggsbudget – investeringar 2008.
5. KF-beslut om årsredovisning 2007 för Nordanstigs kommun.
6. Årsmötesprotokoll med handlingar från föreningen skrivare i
Hälsingland.
7. Sensus Studieförbunds verksamhetsberättelse år 2007.
8. Lägga ner Hantverksskolan? –en konsekvensbeskrivning från
personalen på Hantverksskolan (Bilaga nr 2)
9. Information av Lena Gräntz om biblioteksverksamheten

ÄRENDE 20
Kursinbjudningar
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ÄRENDE 21
Delgivningar
Följande delgivningar har inkommit:
Cirkulär Sveriges kommuner och landsting;
- 08:36 Kommunalt vårdnadsbidrag
- 08:37 Skyldighet att utfärd intyg vid tillfällig föräldrapenning
ÄRENDE 22
Övriga frågor

