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Extra sammanträde
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Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom
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1.

Val av justerare samt godkännande av dagordning.

2.

Genomgång av konsultrapport

3.

Arbetsplan för åtgärder med anledning av
konsultrapport (Bilaga nr 1) OBS! Medtag tidigare
utdelat material.

4.

Principer för fördelning av budget 2008

5.

Policy för upphandling av skolskjutsar (Bilaga nr 2)

6.

Övriga frågor
Rektorerna är kallade till sammanträdet
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
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
Genomgång av konsultrapport
Ärendebeskrivning
På sammanträdet den 2007-11-07 beslöt nämnden att utse en politisk
arbetsgrupp med uppgift att föreslå prioriteringar av de åtgärder som
Komrev förslagit. Redovisning på decembersammanträdet.
På sammanträdet den 2007-12-12 beslöt nämnden att ett extra
sammanträde skall ske den 2008-01-09 för att avhandla Komrevs
rapport samt att upprätta en tidsplan för analys, ställningstagande och
genomförande av åtgärder.

ÄRENDE 3
Arbetsplan för åtgärder med anledning av konsultrapport (Bilaga
nr 1)
Ärendebeskrivning
Enligt nämndens tidigare beslut skall en tidsplan för analys,
ställningstagande och genomförande av åtgärder fastställas.
Som underlag finns konsultrapporten, ett sammandrag av föreslagna
åtgärder i rapporten och anteckningar från ett möte mellan den politiska
arbetsgruppen, rektorer och kommunchef.

NORDANSTIGS KOMMUN
Utbildnings- och kulturnämnden

FÖREDRAGNINGSLISTA
2007-12-18

3 (3)

ÄRENDE 4
Principer för fördelning av budget 2008
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges budgetbeslut innebär att nämnden har mandat att
omfördela medel mellan programpunkter och att förvaltningschefen har
mandat att omfördela medel inom varje programpunkt.
Nämnden har också att besluta om förutsättningarna för fördelning av
medel inom programpunkt. Praxis har varit att nämnden har fastställt
kvalitetsnivåer.
Fördelningen av medel inom programpunkterna föreningsstöd och
kulturverksamhet har också beslutats av nämnden. Ett
tjänstemannaförslag för fördelning av dessa medel kommer att
presenteras på sammanträdet.

ÄRENDE 5
Policy för upphandling av skolskjutsar (Bilaga nr 2)
Ärendebeskrivning
Trafikhandläggare Ann Gottvall skriver:
” Upphandling av skolskjutsar våren 2008 genom X-trafik eller
kommunen själv?
Under våren 2008, med början 3 mars, upphandlar X-trafik skolskjutsar
för Nordanstigs kommun. (Gäller inte skolskjutsar i linjetrafik.)
Underlaget till upphandlingen ska vara inne senast 4 februari 2008.
X-trafik ställer i denna upphandling krav på
- att bussar ska vara registreringsbesiktade med godkända bälten
- alkolås i samtliga fordon
förutom samma krav som tidigare, där ”Buss 2000” utgör grund.
X-trafik genomför endast upphandlingen om kommunen går med
på dessa krav, i annat fall måste kommunen själv sköta
upphandlingen.
Fördelarna med att X-trafik sköter upphandlingen för skolskjutsar i
beställningstrafik är många. Förutom att X-trafik innehar kompetens
gällande både upphandling, lagar och regler, fordon och
skolskjutsfrågor, tecknar de avtal och står som juridisk part samt sköter
faktureringen.
För kommunens del är bälteskravet högaktuellt från föräldrahåll, men
kommer att göra skolskjutsarna dyrare. Vissa bussar kan kompletteras
med bälten medan vissa andra måste bytas ut helt. Alkolåskravet är
däremot mindre kostsamt.”
Bergsjö 2007-12-18
Ann Gottvall
skolskjutshandläggare
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Yttrande:
Undertecknad delar trafikhandläggarens uppfattning att kommunen
skall ställa upp på de krav som X-trafik ställer.
Kraven stämmer väl överens med föräldrars uppfattning som den
framförts på olika möten.
De ekonomiska konsekvenserna är svåra att överblicka men allt tyder
på att kostnaderna blir högre när stående inte längre accepteras i
bussarna.
Förslag till beslut
Föreslå kommunstyrelsen besluta att Nordanstigs kommun ställer upp
X-trafiks krav och uppdrar till X-trafik att sköta upphandlingen.
(Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 6
Övriga frågor

