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§ 41 Dnr BKU 2017/8 

Uppföljning av ekonomiska beslut 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta följande 

 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Förvaltningen har tagit fram en uppföljning av de ekonomiska beslut barn, 

kultur-och utbildningsnämnden har tagit. Uppföljningen uppdateras löpande 

och redovisas på samtliga nämndesammanträden. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning 2017-04-27 

Beslutet skickas till 

TF förvaltningschef BKU 

 

 



 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(14) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-10 
 

 

  
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 42 Dnr BKU 2017/157 

Kontaktpolitikerdagar 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta följande  

1. Kontaktpolitikerdag onsdag 18 oktober 2017 

2. Budgetseminarium halvdag onsdag 31 januari 2018 

Ärendet 

Nämnden är ägare och huvudman för Kramfors kommuns skolverksamheter, 

bibliotek och kulturenhet och ansvarar för att utbildning och övriga 

verksamheter genomförs i enlighet med aktuella lagar och styrdokument.  

För att säkerställa att hela Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har god 

kännedom om de olika verksamhetsområdena som ingår i nämndens ansvar 

har alla ledamöter, både ordinarie och ersättare, särskilda områden att 

bevaka. Genom fastställda kontaktpolitikerdagar säkerställs att alla 

ledamöter får möjlighet att kontinuerligt möta verksamheternas företrädare. 

18 oktober 2017 planeras av verksamheterna och 31 januari 2018 planeras av 

förvaltningsledningen. 

 

Beslutet skickas till 

Alla chefer i BKU 
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§ 43 Dnr BKU 2017/158 

Inriktning Pedagogiskt arbete 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta följande 

Besluta om ytterligare en inriktning Pedagogiskt arbete, utgång 
1
Barnskötare, Elevassistent på Barn- och fritidsprogrammet. 

Ärendet 

I samband med översyn av hur olika befattningar lönesätts och vilka krav 

som kan ställas har det uppmärksammats att de elever som har lärlingsplats i 

förskoleverksamhet hittills inte fått barnskötarexamen. Detta beror att 

inriktningen Pedagogiskt arbete med utgång barnskötare och elevassistent 

inte varit en del av utbudet. 

Ådalsskolan har genom sitt framgångsrika lärlingskoncept möjlighet att 

också starta denna inriktning, Pedagogiskt arbete med utgång Barnskötare 

och Elevassistent på Barn- och fritidsprogrammet. 

Kurserna Barn lärande och växande (100p) och Pedagogiskt arbete (200p) 

är nya i inriktningen och på programmet. Kurserna kommer att 

tjänstefördelas inom befintliga tjänster och förändringen kommer inte att 

orsaka några merkostnader. 

De elever som söker till programmet med start höstterminen 17 kommer att 

kunna välja den nya inriktningen utan organisationssvårigheter. Befintliga 

elever kommer att kunna välja till kurserna som saknas inom ramen för 

schema- och tjänsteutrymme som finns. 

Beslutet skickas till 

Ådalsskolan 

                                                 
1
 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-

program/degree.htm?programCode=BF001&degreeCode=BFPED&degreeName=Barnsk%
C3%B6tare%2C%20Elevassistent&lang=sv  

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/degree.htm?programCode=BF001&degreeCode=BFPED&degreeName=Barnsk%C3%B6tare%2C%20Elevassistent&lang=sv
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/degree.htm?programCode=BF001&degreeCode=BFPED&degreeName=Barnsk%C3%B6tare%2C%20Elevassistent&lang=sv
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/degree.htm?programCode=BF001&degreeCode=BFPED&degreeName=Barnsk%C3%B6tare%2C%20Elevassistent&lang=sv
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/degree.htm?programCode=BF001&degreeCode=BFPED&degreeName=Barnsk%C3%B6tare%2C%20Elevassistent&lang=sv
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§ 44 Dnr BKU 2017/160 

Feriepraktik i föreningar och samfund 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta följande 

Erbjuda föreningar och samfund i Kramfors kommun möjlighet att söka 

ekonomiskt stöd för att driva feriepraktik för ungdomar i åk 9 enligt de 

ramar som beskrivs i ärendet. 

Ärendet 

Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheten för föreningar och 

samfund att ansöka om ekonomisk ersättning för att skapa feriepraktik i egen 

regi med arbetsmiljöansvar och arbetsgivaransvar.  

Det innebär att föreningar och samfund kan ansöka om ekonomiskt stöd hos 

Kramfors kommun för att driva feriepraktik för ungdomar i åk 9 som är 

folkbokförda i kommunen.  

Föreningarna/samfunden har då arbetsmiljöansvar och arbetsgivaransvar 

vilket innebär att det är arbetsgivarens roll att se till att det alltid finns 

handledare på plats som informerar och skapar arbetsuppgifter med hänsyn 

till arbetsmiljölagens bestämmelser. Det är även arbetsgivarens ansvar att se 

till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa och olycksfall. Arbetsgivaren 

betalar ut ersättning till feriepraktikanterna. 

Förvaltningen skapar en e-tjänst där föreningar och samfund kan anmäla 

intresse för att ta emot feriepraktikanter genom föreningsstöd. Tydlig 

information skall framgå i e-tjänsten vad som innebär med arbetsmiljöansvar 

och arbetsgivaransvar t.ex. med hänvisning till Arbetsmiljöverket, Så får 

barn och ungdomar arbeta samt information om föreningsstöd/bidrag. 

Förvaltningen skapar ansökningsformulär där det tydligt framgår praktikens 

innehåll samt formulär för återkoppling efter praktikens slut. Dessa underlag 

liksom tydlig information till feriepraktikanter och till föreningar/samfund 

kommer att framgå på hemsidan. 
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I samråd med samordnare för feriepraktik åk 9 i kommunal regi beslutar man 

hur många feriepraktikanter som skall erbjudas praktik i föreningar/samfund. 

Målet med feriepraktik är att ungdomar i Kramfors kommun ska få 

arbetslivserfarenhet och möjlighet att knyta kontakter på arbetsmarknaden. 

Alla ungdomar inom målgruppen ska oavsett tidigare erfarenhet ha samma 

chans till feriepraktikplatserna.   

Ekonomi och finansiering 

Förvaltningen har en årsbudget år 2017 på 300 000kr för feriepraktik. 

Ersättning för feriepraktik i kommunala verksamheter år 2017 är 

3500kr/praktikant = 4800 kr inkl. PO-påslag. Det räcker till ca 62 platser. 

Enligt riktlinjer för feriepraktik skall praktikersättning räknas upp med 100kr 

årligen vilket medför att föreningar/samfund kan söka bidrag från Kramfors 

kommun år 2018 med 46 kr per arbetad timme och ungdom (3600kr/15dagar/ 

7timmar per dag = 34kr/timmar*1,38 % = 47kr). 

I samband med redovisad närvaro betalas bidraget ut. 

Måluppfyllelse 

Föreningsstöd ska stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling 

samt stimulera och medverka till ökad delaktighet och inflytande.  Vi vill 

erbjuda ungdomar i Kramfors kommun ett meningsfullt avlönat arbete som 

en introduktion in i arbetslivet. 

Samråd 

Fackförbundet Kommunal  

Överläggning 

Nämnden beslutar att ta bort meningen ” Om föreningen/samfundet önskar 

förskottsutbetalning betalar Kramfors kommun 37 kr per arbetad timme och 

ungdom i förskott. Denna summa dras sedan av när föreningen/samfundet 

ansöker om slutbetalning.” samt lägga till meningen ”I samband med 

redovisad närvaro betalas bidraget ut” 

Beslutet skickas till 

Samordnare för feriepraktik 
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§ 45 Dnr BKU 2017/183 

Den psykologiska elevhälsan i Kramfors - Ledning och 

ansvar   

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta följande 

Fr.o.m. 170601 Utse enhetschefen för elevhälsan, Fredrik Östlund till 

verksamhetschef för den psykologiska elevhälsan. 

Ärendet 

Den psykologiska delen av elevhälsan hör inte till den medicinska 

elevhälsan, men både den medicinska delen och den psykologiska delen av 

elevhälsan faller inom Hälso- och sjukvårdslagens, HSL:s område. 

Enligt 29 § HSL måste den medicinska och psykologiska delen av 

elevhälsan ledas av en verksamhetschef. Verksamhetschefen ska utses av 

nämnden och i beslutet ska namnet på verksamhetschefen anges. Beslutet 

ska även innehålla en motivering av personens lämplighet samt en 

beskrivning av verksamhetschefens ansvarsområden. 

 

Den medicinska och psykologiska elevhälsans verksamhet ska anmälas till 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO, som är tillsynsmyndighet för hälso- 

och sjukvårdsverksamhet). I anmälan ska anges vem som är verksamhetschef 

och vem som ansvarar för anmälningsskyldigheten enligt 3 kap. 5 § (LEX 

Maria-anmälningar) och 3 kap. 7 § (anmälan om att det finns skälig 

anledning att befara att en legitimerad yrkesutövare inom hälso- och 

sjukvården kan utgöra en fara för patientsäkerheten) patientsäkerhetslagen. 

Att inte anmäla vem som är verksamhetschef och vem som ansvarar för 

anmälningar enligt 3 kap. 5 § och 3 kap. 7 § patientsäkerhetslagen är 

straffbelagt. 

Beslutet skickas till 

Fredrik Östlund, enhetschef för elevhälsan, alla rektorer i BKU-

förvaltningen, skolpsykolog och socialstyrelsen 
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§ 46 Dnr BKU 2017/161 

Val av nytt personuppgiftsombud för BKU-

förvaltningen 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta följande 

1. Majvor Byström, chef administrativa enheten, utses till 

personuppgiftsombud. 

2. Anmäla beslutet till Datainspektionen. 

Ärendet 

Personuppgiftslagen (1998:204) har till uppgift att skydda den personliga 

integriteten mot kränkningar vid behandling av personuppgifter. Ett 

personuppgiftsombud ska se till att personuppgifterna behandlas på ett 

korrekt och lagligt sätt inom den egna organisationen. 

Personuppgiftsombudet kan jämföras med en internrevisor som ska påpeka 

fel och brister för den personuppgiftsansvarige. Respektive nämnd är 

personuppgiftsansvarig. 

Barn -, kultur och utbildningsnämnden beslutade 2016-03-30 § 36 att utse 

Jenny Gardtman till personuppgiftsombud men med anledning av 

tjänstledighet så föreslår vi att Majvor Byström, chef för administrativa 

enheten, skall utses till personuppgiftsombud för Barn-, kultur och 

utbildningsnämnden. 

I maj 2018 skall kommunstyrelsen och övriga nämnder utse 

dataskyddsombud istället för personuppgiftsombud i enlighet med den nya 

dataskyddsförordningen som kommer ersätta personuppgiftslagen. 

Beslutet skickas till 

Datainspektionen 

Kommunstyrelsen 

Majvor Byström 
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§ 47 Dnr BKU 2017/184 

Begäran om utökad ram - förskoleverksamhet 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta följande 

Begära utökad ram med 6 130 Tkr för förskolans ökade kostnader för 

lokaler, personal och kost. 

Ärendet 

Bakgrund  

Hösten 2015 öppnades möjligheten att söka bidrag för mindre barngrupper i 

förskolan. Kramfors hade då riktvärdet 19 barn/avdelning. För varje barn en 

avdelning/barngrupp minskades erhölls 30 Tkr på helårsbasis. 

I den ansökan som gjordes, där riktvärdet minskade till 18 barn/avdelning, 

erhölls 1480 Tkr fördelat på ht 15 och vt16. Dessa medel räknade vi med 

skulle finansiera Uttern, en ny förskoleavdelning i centrala Kramfors, där vi 

redan finansierade lokalerna. 

Hur ser det ut nu? 

Då behovet av förskoleplatser har ökat, förutom behovet p.g.a. ”mindre 

barngrupper”, har det varit nödvändigt att öppna fler avdelningar på flera 

orter. 

Älvenområdet  Nuläge 

Nyland Fyra avdelningar 72/72 

Väja Två avdelningar 36/36 

Bollsta Tre avdelningar 51/51 

Nya Bollsta 1,7 avdelning 23/30 

Kommentar:  

Även om vi behållit 19 barn/avd. som riktvärde, hade vi inte klarat av att 

erbjuda platser i området, utan att bygga ut.  Inte ens om vi ökat till 

riktvärde 20 barn/avd. hade det varit möjligt att placera alla barn. 
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Högakustenområdet  Nuläge 

Docksta Två avdelningar 34/34 

Ullånger Tre avdelningar 54/54 

Nordingrå En avd. + en ny avd. 34/34 

Skog En avdelning  18/18 

Torrom Två avdelningar 33/33 

Lugnvik En avdelning  18/18 

Kommentar:  

Även om vi behållit 19 barn/avd. som riktvärde, hade vi inte klarat av att 

erbjuda platser i området utan att bygga ut.  Inte ens om vi ökat till riktvärde 

20 barn/avd. hade det varit möjligt att placera alla barn.  

 

Kramfors Östra  Nuläge 

Babelsberg Två avdelningar 34
2
/36 

Brunne Två avdelningar 36/36  

Bruket En avdelning  18/18 

Skarpåkern Två avdelningar 36/36 

Planeras: Ny avdelning i Sidensvansen xx/22 (5-åringar) 

Kommentar: 

Genom att öppna en ny avdelning i Sidensvansen och placera barn f. 2012 

frigörs platser för yngre barn på övriga förskolor i centrala Kramfors. 

Lokalerna är våra ”egna”. Det enda som behövs är en översyn av ytskikt 

samt utrusta för verksamhetens behov. 

 

Kramfors Västra  Nuläge 

Lunde En avdelning  18/18 

Frånö En avdelning  18/18 

Neptunus En avdelning 18/18 

Uttern En avdelning 18/18 

Kaptenen Två avdelningar 32/32 

Juno Fyra avdelningar 72/72 

                                                 
2
 P.g.a. särskilda behov 
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Ekonomi och finansiering 

Hyrorna för Neptunus, Nordingrå avd. 2 samt Nya Bollsta är tillkommande 

lokalkostnader, som inte kunnat undvikas. Förutom hyrorna har dessutom 

extra kostnader tillkommit för personal i mottagningskök samt 

kosttransporter. För dessa ökade kostnader föreslås att nämnden begär medel 

till utökad ram. 

 

Ökade kostnader: 

Hyror Personal* Personal Mattransporter 

   mottagn.kök 

Neptunus 477 Tkr 1 400 Tkr 215 Tkr 33 Tkr (2016) 

Nordingrå 285 Tkr 1 400 Tkr 195 Tkr  32 Tkr (2016) 

Bollsta 400 Tkr 1 400 Tkr 215 Tkr 80 Tkr (prel. 2017) 

Summa: 1162 Tkr 4 200 Tkr 625 Tkr 145 Tkr  

Summa total:     6 130  Tkr 

*Utterns personal har finansierats med medel ”mindre barngrupper”. Övriga 

förskolor har varit nödvändiga att starta oavsett antal barn i barngrupperna. I 

Bollsta är endast personal till en avdelning inräknad, då några barn (9) hade 

kunnat placeras på de övriga förskolorna. 

Samråd  

Förskolechefer 

Ekonomer  

Beslutet skickas till 

Förskolechefer 

’ 
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§ 48 Dnr BKU 2017/132 

Utredning ang. förslag att avbryta intaget av 

asylsökande 18–20-åringar på 

Språkintroduktionsprogrammet 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslås nämnden besluta följande 

1. Tagit del av utredningen. 

2. Förtydliga ekonomiska förutsättningar och påverkansfaktorer till 

nämndens sammanträde 2017-05-24. 

Ärendet 

I handlingsplan för budget 2017 gavs förslag på att avbryta intaget av 

asylsökande 18–20-åringar på gymnasiets Språkintroduktionsprogram. 

Nämnden beslutade att begära ytterligare underlag – se bilaga 

Yrkande 

Arbetsutskottet yrkar på att lägga till beslutspunkten ”förtydliga ekonomiska 

förutsättningar och påverkans faktorer” till nämndens sammanträde 2017-05-

24. 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall på 

arbetsutskottets yrkande. Propositionsordning godkänns. Ordförande finner 

att arbetsutskottet beslutar i enlighet med utskottets yrkande. 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll 170426 Barn-, kultur- och utbildningsnämnden, Dnr 

BKU 2017/132 

Beslutet skickas till 

Rektor Anna Wiberg 
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§ 49 Dnr BKU 2017/6 

Övriga frågor 

Inga övriga frågor behandlades. 


