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Direktiv för utredning om skolans lokalbehov och gymnasieskolans framtid
Skolan tillhör en av Vilhelmina kommuns kärnverksamheter. Grundskolan är en i lag bestämd verksamhet som
alla kommuner måste bedriva. Gymnasieskolan däremot bygger på ett frivilligt åtagande för kommunen men
kommunen är under alla omständigheter ansvarig för att eleverna får den önskade gymnasieutbildningen.
Under en följd av år har Vilhelmina kommun genomfört anpassningar i främst grundskolans verksamhet med
hänsyn tagen till elevunderlagets variationer. Skolenheter har lagts ner och undervisningen har reglerats med
utgångspunkt i de krav som ska uppfyllas och med elevens bästa i förgrunden. Detta har medfört att
lokalfrågorna ständigt har varit aktuella, dels genom avveckling och dels genom anpassning av befintliga
lokaler. Kraven på undervisningssituationen och lärarnas behov av arbetsplatser har också inneburit större
åtaganden för kommunen.
Gymnasieskolans verksamhet präglas från tid till annan av ett anpassat och varierat utbud av
utbildningsprogram och sedan några år tillbaka har gymnasieskolan växt i volym. Fordonsprogrammen har
under en följd av år härbärgets i lokaler som egentligen inte riktigt uppfyller rimliga krav på godtagbar standard
och arbetsmiljö. Flera alternativ har diskuterats, med olika konsekvenser som följd.
Oavsett det gäller grundskolan eller gymnasieskolan, så innebär nödvändiga förändringar och anpassningar
stora investeringar som ekonomiskt ska bäras under lång tid framöver. Detta innebär givetvis begränsningar
ifråga om investeringar på andra områden som kommunen anser sig behöva tillgodose. Det måste också tas i
beaktande att möjligheterna till ett ökat skatteuttag bedöms som små och det utrymme som ev. skulle kunna
tas i anspråk, kan dessutom behöva jämkas med vad som krävs på regional nivå i den blivande
regionkommunen.
För att skapa större klarhet i hur skolans framtid antas utvecklas och vilka behov som kan uppstå ifråga om
lokaler och andra resurser, har nu kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat om ett förslag att inrätta en
fullmäktigeberedning. För en sådan beredning krävs att fullmäktige också fastställer direktiv och lämplig
sammansättning. Följande direktiv föreslås gälla för denna fullmäktigeberedning:
Fullmäktigeberedningen ska i sitt arbete beakta följande frågeställningar samt lämna förslag till fullmäktige om
vad som bör göras i anledning av vad som framkommer i beredningens arbete.













Grundskolans elevutveckling ska bedömas i ett tioårigt perspektiv där särskild vikt ska läggas vid
elevunderlagets geografiska utveckling.
Beredningen ska vidare bedöma utvecklingen av de gymnasieprogram som f n omfattas av
gymnasieskolans verksamhet. Tillströmningen av elever till de olika programmen ska analyseras och
bedömas av beredningen. Ett aktivt samråd ska ske med kommunerna i Region 8-området om
önskade och behövliga utbildningar i ett flerårigt perspektiv.
Till följd av den analys som därigenom presenteras, lämna förslag på nödvändiga investeringar i lokaler
och andra resurser och därvidlag också föreslå lämplig tidplan för hur föreslagna investeringar kan
genomföras.
Samtliga förslag som beredningen lämnar, ska åtföljas av i vart fall indikativa uppgifter om
investeringarnas storlek samt därav följande driftkostnader.
Antalet ledamöter i beredningen föreslås till sju med en ersättare från vardera partigruppen. Två
ledamöter föreslås från kommunstyrelsen med kommunstyrelsens ordförande som ordförande i
beredningen och fem ledamöter från utbildningsnämnden.
Beredningen har därutöver möjlighet att behandla uppkommande frågor som har relevans till
uppdraget.
Nödvändiga sekretariatsresurser ska ställas till förfogande från både kommunstyrelsen och
utbildningsnämnden.
Beredningens förslag ska lämnas till kommunfullmäktige senast under april månad 2019.
För särskilda insatser ifråga om analyser och konsultationer, förslås att beredningen anvisas 100 000
kronor.

