I Hudiksvallstidning daterat 2012-05-25 finns en artikel där det står att Hassela och Ilsbo
mellanstadier, årskurs 4 och 5 ska få sin skolgång i Bergsjö.
Något sådant beslut är inte taget.
Nordanstigs kommun är just nu inne i ett arbete med budget för åren 2013 - 2015.
På uppdrag av Utbildnings- och kulturnämnden har jag som ansvarig tjänsteman för
nämndens ansvarsområde fått i uppdrag att ta fram förslag och konsekvenser för att
komma i ram.
Arbetsordningen i budgetarbetet är enligt följande:
• Uppdrag kommer från utbildnings- och kulturnämnden till ansvarig tjänsteman att arbeta fram förslag för att komma i ram inför kommande budgetår.
• Tjänsteman presenterar förslag och konsekvenser, för nämndsledamötena.
• Förslagen diskuteras i nämnden. ( utbildnings- och kulturnämnden)
• Nämnden kommer sedan fram till ett förslag eller flera förslag.
• Ett beslut tas av nämndens ledamöter.
• Utbildnings- och kulturnämnden lämnar ifrån sig sitt beslut till budgetberedningen.
• Budgetberedningen lämnar sedan efter att ha berett ärendet i sin tur över sitt
förslag till Kommunstyrelsen.
• Kommunstyrelsen behandlar ärendet och lämnar sitt förslag till
Kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige som är det högsta beslutande organet i Nordanstigs kommun fattar
beslut om medel (budet) för de olika nämnderna i kommunen utifrån de olika förslag och
konsekvenser som inkommit.
•
•

Kommunfullmäktige fattar beslut om vilka ramar som Utbildnings- och
kulturnämnden kommer att få för åren 2013 - 2015 i juni månad.
Slutgiltgt beslutet tas i Kommunfullmäktige i november 2012.

Som tjänsteman lämnar jag på uppdrag av utbildnings- och kulturnämnden olika förslag
till nämnden för diskussion. Nämnden fattar sedan ett beslut, beslutet ligger inte på
tjänstemannanivå.
En facklig samverkan med berörda fackliga organisationer inleds när ramarna från
fullmäktige är tagna. ( juni månad) Observera att det är ramar och inga beslut om hur
det ska gå till som fattas i juni månad.
Den fackliga samverkan innebär att arbetsgivare och arbetstagarorganisationerna
tillsammans arbetar med kommande års budget.
De fackliga organisationerna är personalens samverkansorgan och elever och
vårdnadshavare skall även de vara med i processen.
Allt detta sker när ramarna är lagda för utbildnings- och kulturnämnden efter beslut i
Kommunfullmäktige i juni 2012.
•
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