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Hans Betulander
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ÄRENDE 1
Val av justerare samt godkännande av dagordning

ÄRENDE 2
Föregående mötes protokoll
Ärendebeskrivning
I föregående mötes protokoll av den 2008-01-23 § 16, Ärende –
”Utökad delegation till förvaltningschef att samordna årskurser mellan
skolor i grundskolan-, föreslås nedanstående beslut ändras.
”Bevilja förvaltningschefen delegation att genomföra samordning av år
6, nästkommande år, tillfälligt, för att säkra kvaliteten till dess en
långsiktig plan fastställes.”
Förslag till beslut
1. Upphäva tidigare beslut , UK-nämnden 2008-01-23 § 16
2. Uppdra till förvaltningschefen att genomföra samordning av år 6,
nästkommande år, tillfälligt, för att säkra kvaliteten till dess en
långsiktig plan fastställes.

ÄRENDE 3
Verksamhetsuppföljning
- Rapport av delegationsbeslut från rektorerna.
-

Rapport - Läsårstider 2008/2009 är fastställda och lägges ut på
hemsidan.
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ÄRENDE 4
Budget 2008
1. Anpassning till budgetram inom förskola - grundskola
Bakgrund
Under budgetåret 2007 överskreds budgetramen för programpunkten
26 – Barnomsorg – grundskola – med 8 563 tkr.
Nämnden har i uppdrag att anpassa verksamheten utifrån gällande
ekonomiska förutsättningar enligt budgetram 2008.
Diskussion
Under hösten 2007 genomfördes en genomlysning av utbildnings- och
kulturnämndens utbildningsverksamheter av KomRev, Britt-Marie
Idensjö. I rapporten framkommer tydliga utvecklingsområden som
nämnden och förvaltningen kommer att arbete med. Resursfördelning
och personaltäthet var två av dessa områden. Skolstruktur var
ytterligare ett område som lyftes fram.
En central frågeställning handlade om visioner och verksamhetsidéer.
”När elevantalet minskar är det lätt att alla diskussioner handlar om
kostnader och neddragningar: Hur skall antalet personal och lokalytor
anpassas för att vi skall få rimliga kostnader? Om det inte finns vision
och mål att relatera frågan till, vad är det då som avgör vilka
avvägningar som måste göras?”
Viktigt att tänka på är även att strukturen inom förskola-grundskola är
grupper – vilket innebär att en elevminskning som är spridd i många
grupper inte i sig innebär några besparingar. En klass, grupp, kostar i
”miniorganisationen” 1,3 lärartjänst oavsett om det är 5 eller 20 elever i
gruppen.
De kommunala mål som idag finns för verksamheten i Nordanstig är
följande:
Kommunfullmäktigemål
- Andelen elever som når målen skall år från år öka med strävan att
alla elever har fullständiga betyg när de lämnar grundskolan.
- Senarelägga debutåldern och minska bruket av tobak och alkohol hos
ungdomar
Utbildning- och kulturnämndens mål
- Elevernas måluppfyllelse när de lämnar grundskolan ska årligen
överträffa förväntansvärdet enligt SALSA.
- Pojkar och flickor skall lyckas lika bra i skolan.
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- Elevernas kunskaper och färdigheter i läsning, skrivning och
matematik skall förbättras.
- Insatser för att stimulera till ökat elevinflytande och för att öka
motivationen och den demokratiska skolningen i ett långsiktigt hållbart
utvecklingsperspektiv skall göras.
- Skolan skall göra insatser för att förbättra elevers och föräldrars
kännedom om målen för skolan och om elevernas inlärning.
- Alla skolor i Nordanstig ska under perioden 2008-2010 ha haft någon
form av internationell kontakt.
- Andelen elever som deltar i entreprenörskap ökar inom grundskolan
2008 jämfört med 2007.
Under de senaste åren har antalet elever som ej fått behörighet att
söka in på nationella program på gymnasiet ökat. Läsåret 2006/2007
var 16,4 % av år 9 eleverna inte behöriga att studera på nationellt
program. På IV-programmet går även de elever som av andra skäl,
avhopp eller ej kommit in på önskat programval. I december 2007
fanns 23 % av år 9 eleverna från läsåret 2006/2007 inom IVprogrammet i Nordanstig, dvs. nästan var fjärde elev.
Språkvalet i år 6-9, som idag erbjuds i språken tyska, spanska och
franska, kan minskas till att omfatta två språk enligt Skollagen kap 2, §
17. Idag är grupperna i franska kring 5-10 elever. Det innebär att
kostnaden för att erbjuda franska är förhållandevis hög i jämförelse
med andra språk och ämnen.
Utgångspunkt för nedanstående resonemang är 2008:års nettobudgetram för programpunkt 26 på 119.014 tkr.
På tidigare nämndsmöten har förvaltningen presenterat en sk
”miniorganisation”, där utgångspunkten varit en organisation som
precis klarar att uppfylla rådande styrdokument när det t ex gäller öppet
tider inom förskolan och fritidshem samt garanterad undervisningstid ( i
helklass) i grundskolan. Utifrån nuvarande resursfördelningsprincip,
med en grundtilldelning samt en särskild fördelning till barn i behov av
särskilt stöd, täcker inte grundtilldelningen ”miniorganisationen”.
Detta innebär att resurser flyttas från barn i behov av särskilt stöd till
grundtilldelningen.
Då inga större åtgärder vidtagits inför vårterminen måste
anpassningarna till budgetramen ske inför höstterminen. En kraftig
nedskärning då helårseffekten skall verkställas på ett halvår. Det i sin
tur innebär att verksamheten måste anpassas två gånger under läsåret
2008/2009.
För att komma i ram innebär det en personalneddragning motsvarande
ca 18 tjänster under hösten. Vill betona att detta är en osäker prognos,
då den grundar sig på utfallet under januari månad.
Utifrån ovanstående diskussion är följande åtgärder möjliga att
genomföra för att långsiktigt anpassa verksamheten på en ekonomiskt
lägre nivå. Åtgärder av denna karaktär bidrar dock inte till ökad
måluppfyllelse.
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Det bör beaktas att ingen hänsyn är tagen till eventuella
kostnadsminskningar vid en eventuell skolstruktursförändring.
Förslag till beslut
Att kommunen fr o m läsåret 2008/2009 erbjuder två språk inom
språkvalet, tyska och spanska.
Att anpassa personaltätheten inom grundskolan fr o m hösten 2008
utifrån en neddragning motsvarande 3 105 tkr
Att till Kommunfullmäktige göra en framställan om ett
omställningsbidrag motsvarande 3 105 tkr.(Utbildnings- och kulturchef
AnnKristine Elfvendals tjänsteutlåtande)

2. Förslag till skolstruktur (Handlingar delas ut på sammanträdet)
3. Konkreta mål utifrån KF:s beslut om utökat anslag för kultur
och fritid.

ÄRENDE 5
Bokslut år 2007 (Bilaga nr 1)
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har upprättat ett Bokslut för verksamhetsåret 2007.
(Bilaga nr 1)
Förslag till beslut
Godkänna Bokslut för verksamhetsåret 2007.
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ÄRENDE 6
Datum för dialogmöte med kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 2007-12-18 uppdragit till
Utbildnings- och kulturnämnden, att presentera en åtgärdsplan utifrån
genomlysningen av nämndens verksamheter.
Nämnden beslutade den 2008-01-23, § 14 att godkänna den
upprättade åtgärdsplanen samt att inbjuda kommunstyrelsen till ett
dialogmöte.
Förslag till beslut
Fastställa ett datum för dialogmöte med kommunstyrelsens
arbetsutskott.

ÄRENDE 7
Ansökan om resebidrag rån Hudik Hockey team 94:a
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Hockeylaget P 94, genom förälder Conny Norin, ansöker om ett
ekonomiskt bidrag från Nordanstigs kommun för att täcka del av
resekostnader i samband med en internationell ishockeyturnering,
Hockey Sur Glace, i Lyon, Frankrike, den 20-24 mars.
I laget spelar fyra ungdomar från Nordanstigs kommun.
Laget med stöd av föräldrar och ledare har som mål att resan skall bli
kostnadsfri för alla spelare. Laget har genom eget arbete , försäljning
och lotterier, samt sponsring från olika företag arbetat in en del av
resekostnaden.
Ansökan faller inte inom kommunens bidragsnormer.
Förslag till beslut
Avslå ovanstående ansökan (Utbildnings- och kulturchef AnnKristine
Elfvendals tjänsteutlåtande)
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ÄRENDE 8
Beslutsattestanter och ersättare för år 2008 (Bilaga nr 2)

ÄRENDE 9

Dnr: 48/2008

Remiss– En individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen-.
Ärendebeskrivning
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)
Förslag till beslut
-
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Dnr: 72/2008

Intresseförfrågan om värdskap för ASO-konferens 2011-2013
Ärendebeskrivning
Kommunförbunden i de sex nordligaste länen har sedan den 29
januari 1992 övertagit ansvaret för konferensverksamheten ”Aktuell
skolorientering - ASO”.
ASO-styrelsen vill inventera intresset av värdskap för ASOkonferenserna åren 2011-2013 och inbjuder därför till en
intresseanmälan.
Inriktningen på konferenserna skall belysa skolan, inklusive
särskoleverksamhet och barnomsorg, ur ett både nationellt och lokalt
perspektiv och att forskning om skolan skall lyftas fram vid
föreläsningar och seminarier.
Kraven på värdkommunen är:
- att säkerställa logi för 300-400 deltagare (utan alltför långa och
besvärliga transporter) samt
-att följa den inriktning som framgår av ovanstående och ASO:s
stadgar.
Intresseanmälan skall beslutas i Barn- och
utbildningsnämnd/motsvarande och insändas till Kommunförbundet
Västernorrland senast den 30 april 2008 (Utbildnings- och kulturchef
AnnKristine Elfvendals tjänsteutlåtande)
Förslag till beslut
-

ÄRENDE 11
Information
1. Protokollsutdrag från Ks §18/08, Policy för upphandling av
skolskjutsar
2. Beslut från skolverket om ”Fristående gymnasieskolan Thoren
Business School” i Sundsvalls kommun, rätt till bidrag.
3. Skolverkets beslut att Novum Kompetens o Datautveckling AB:s,
rätt till bidrag och statlig tillsyn för utökad utbildning vid den
fristående gymnasieskolan John Bauer gymnasium i Sundvalls
kommun.
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4. Frågan om anställningsstopp. (AnnKristine Elfvendal)
5. Beslut från skolverket om ansökan från Wildlife Fire International
AB om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för utbildning vid
den fristående gymnasieskola AWPE-gymnasiet i Ånge kommun
6. Skolverkets beslut om ansökan från Consensum Lund AB om
rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Umeå kommun
7. Uppföljning av utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun, från
Skolverket.

ÄRENDE 12
Kurser/konferenser
1. Kommunal samverkan m m , från Kommunakuten AB, den
2008-02-27 i Stockholm.
2. Arkiv i praktiken, från Region Gävleborg, den 2008-04-02 i
Hudiksvall

ÄRENDE 13
Övriga frågor

