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§ 52 Dnr BKU 2017/1 

Information 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

 

Ärendet 

– Sebastian Gunneson, teaterlärare, informerar om digitala hjälpen på 

biblioteket  

 

-Charlie Lessnert, samordnare asylverksamhet grundskola information om 

asylverksamheten.  

 

– Jennie Byström, Administrativ samordnare informerar om feriepraktik. 

 

– Anki Johnson, tf förvaltningschef informerar om förvaltningens ekonomi 

samt utredningsuppdraget ”Förslag att avbryta intaget av asylsökande 18–20-

åringar på språkintroduktionsprogrammet”. 
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§ 53 Dnr BKU 2017/8 

Uppföljning av ekonomiska beslut 

Beslut 

Nämnden beslutar 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 
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§ 54 Dnr BKU 2017/157 

Kontaktpolitikerdagar 

Förslag till beslut 

Nämnden beslutar 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 



Kramfors kommun 
  

  
  

      
Sida 

6(28) 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 55 Dnr BKU 2017/158 

Inriktning Pedagogiskt arbete 

Beslut 

Nämnden beslutar 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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§ 56 Dnr BKU 2017/160 

Feriepraktik i föreningar och samfund 

Beslut 

Nämnden beslutar 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 från och med 2018. 

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. 

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.   
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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  

Yrkande  

Ann-Louise Zetterblad (C) yrkar på ett tilläggsyrkande med texten från och 

med 2018 dvs. 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 från och med 2018 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på avslag och bifall på 

Ann-Louise Zetterblad (C) tilläggsyrkande. Propositionsordningen 

godkänns. Ordförande finner att nämnden beslutar att bifalla 

tilläggsyrkandet. 

Beslutet skickas till 

Samordnare för feriepraktik 
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§ 57 Dnr BKU 2017/183 

Den psykologiska elevhälsan i Kramfors - Ledning och 

ansvar   

Beslut 

Nämnden beslutar 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 

Socialstyrelsen 
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§ 58 Dnr BKU 2017/161 

Val av nytt personuppgiftsombud för BKU-

förvaltningen 

Beslut 

Nämnden beslutar 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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§ 59 Dnr BKU 2017/184 

Begäran om utökad ram - förskoleverksamhet 

Beslut 

Nämnden beslutar 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. 

 

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 
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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 

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) 

                                                 
2
 P.g.a. särskilda behov 
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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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§ 60 Dnr BKU 2017/132 

Utredning ang. förslag att avbryta intaget av 

asylsökande 18–20-åringar på 

Språkintroduktionsprogrammet 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

1. Tagit del av utredningen. 

2. Förtydliga ekonomiska förutsättningar och påverkansfaktorer till 

nämndens sammanträde 2017-05-24. 

3. Avbryter intaget av 18–20-åringar enligt handlingsplanen punkt1.  

Reservationer 

Inga-Britt Andersson (C), Margareta Hedlund (C), Ann-Louise Zetterblad 

(C) och Monica Bruman (M) reserverar sig mot beslutet. 

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 

Beslutsunderlag 

Ang. förslag att avbryta intaget av asylsökande 18-20-åringar på Språk 

introduktionsprogrammet. 

Sammanträdesprotokoll 170426 Barn-, kultur- och utbildningsnämnden, Dnr 

BKU 2017/132 

Yrkanden 

Inga-Britt Andersson (C), Margareta Hedlund (C), Ann-Louise Zetterblad 

(C) och Monica Bruman (M) yrkar på ett tillägg: 

”Att under en övergångsperiod, 2017 tillskynda att asylsökande 18-åringar 

(födda 99) får påbörja en utbildning på Ådalsskolan under förutsättning att 

extra ekonomiska medel tillskjuts utav KS.” 

 

Thomas Näsholm (S) ordförande yrkar på ett tillägg: 

”Avbryter intaget av 18–20-åringar enligt handlingsplanen punkt 1.” 
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Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas på bifall på sitt eget 

tilläggsyrkande och på bifall på Inga-Britt Andersson (C) m.fl. 

tilläggsyrkande. Propositionsordningen godkänns. Ordförande finner att 

nämnden beslutar att bifalla Thomas Näsholms (S) tilläggsyrkande. Votering 

begärs.  

Votering 

Se resultat av votering nedan: Ja bifaller Thomas Näsholms (S) yrkande och 

nej bifaller Inga-Britt Andersson (C) m.fl. yrkande.  

Namn Ja Nej 

Thomas Näsholm (S) X  

Jon Björkman (V) X  

Siw Sachs (S) X  

Therese Gustavsson (S) X  

Susanne Jämtin (S) X  

Göran Molin (S) X  

Inga-Britt Andersson (C)  X 

Margareta Hedlund (C)  X 

Ann-Louise Zetterblad (C)  X 

Nina Orefjärd (V) X  

Monica Bruman (M)  X 

Totalt 7 4 

 

Beslutet skickas till 

Rektor Anna Wiberg 
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§ 61 Dnr BKU 2017/132 

Komplettering av utredning ang. förslaget att avbryta 

intaget av asylsökande 18–20-åringar på 

Språkintroduktionsprogrammet 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

Tagit del av den kompletterande informationen 

Ärendet 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2017-04-26 § 39 att uppdra 

till förvaltningen att ytterligare utreda förslaget om att avbryta intaget av 

asylsökande 18–20-åringar till gymnasiet. Vid arbetsutskottets sammanträde 

2017-05-10 begärde arbetsutskottet kompletterande information. Den 

kompletterande informationen följer nedan: 

Intäkter språkintroduktionsprogrammet kopplat till olika 

elevkategorier: 

Kategori Ersättning Kommentar 
Antal maj 

2017 

Elevpeng 

introduktionsprogrammet 

(samtliga elever om de ej 

får ersättningarna nedan)  

7 584: - per elev 

och månad 

 

 53 elever 

Eftersök 

Migrationsverket 

(asylsökande elever upp till 

18 år) 

11 310: - per 

elev och fyra 

veckor  

Max 113 100:- 

per elev och år 

 

73 

Asylsökande > 18 år 
0 kr  43 elever 
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Regelverk 

Kategori Lagstiftning  

Ungdom över 18 år 

med uppehållstillstånd 

 

Ungdomen har rätt att påbörja gymnasiestudier 

fram till och med det första kalenderhalvåret de 

fyller 20 år.  

Skollagen 15 kap. § 5 

Ungdom under 18 år 

oavsett asylsökande 

eller ej 

Ungdomen har rätt att påbörja gymnasiestudier 

fram till och med det första kalenderhalvåret de 

fyller 20 år. Skollagen 15 kap. § 5 

Ungdom över 18 år och 

asylsökande 

 

Huvudmannen avgör om gymnasiestudier ska 

erbjudas. Enligt skollagen har ungdomen inte rätt 

att påbörja utbildning om de har fyllt 18 år. 

Skollagen 29 kap. § 3  

Om ungdomen däremot har påbörjat utbildningen i 

annan kommun har de rätt att fortsätta.
3
 

Andra alternativ till studier för nyanlända 18 – 20-

åringar 

Skolform Krav 

SFI 16 år och uppehållstillstånd 

Komvux 20 år och uppehållstillstånd 

Folkhögskola t.ex. Hola  18 år och uppehållstillstånd, minst ett år 

Studieförbund och 

frivilligorganisationer 

Inga kända krav 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll BKU-nämnden 2017-04-26 Dnr 2017/132 

Sammanträdesprotokoll BKU-nämndens arbetsutskott 2017-05-10 Dnr 

2017/132 

Beslutet skickas till 

Rektor Anna Wiberg 

 

                                                 
33

 
http://www.regeringen.se/496595/contentassets/db3333532aa64466af3297a6d1992df1/ratt-
att-fullfolja-introduktionsprogram-i-gymnasieskolan-efter-flytt-till-en-annan-kommun.pdf  

 

http://www.regeringen.se/4aa978/contentassets/9caa7eb8000e4354b06473e31d2ddbeb/en-
gymnasieutbildning-for-alla--atgarder-for-att-alla-unga-ska-paborja-och-fullfolja-en-

gymnasieutbildning-volym-1-hela-dokumentet-sou-201677.pdf  

 
https://www.skolverket.se/regelverk/mer-om-skolans-ansvar/asylsokande-har-ratt-att-

fortsatta-pa-introduktionsprogram-1.258243 
 

http://www.regeringen.se/496595/contentassets/db3333532aa64466af3297a6d1992df1/ratt-att-fullfolja-introduktionsprogram-i-gymnasieskolan-efter-flytt-till-en-annan-kommun.pdf
http://www.regeringen.se/496595/contentassets/db3333532aa64466af3297a6d1992df1/ratt-att-fullfolja-introduktionsprogram-i-gymnasieskolan-efter-flytt-till-en-annan-kommun.pdf
http://www.regeringen.se/4aa978/contentassets/9caa7eb8000e4354b06473e31d2ddbeb/en-gymnasieutbildning-for-alla--atgarder-for-att-alla-unga-ska-paborja-och-fullfolja-en-gymnasieutbildning-volym-1-hela-dokumentet-sou-201677.pdf
http://www.regeringen.se/4aa978/contentassets/9caa7eb8000e4354b06473e31d2ddbeb/en-gymnasieutbildning-for-alla--atgarder-for-att-alla-unga-ska-paborja-och-fullfolja-en-gymnasieutbildning-volym-1-hela-dokumentet-sou-201677.pdf
http://www.regeringen.se/4aa978/contentassets/9caa7eb8000e4354b06473e31d2ddbeb/en-gymnasieutbildning-for-alla--atgarder-for-att-alla-unga-ska-paborja-och-fullfolja-en-gymnasieutbildning-volym-1-hela-dokumentet-sou-201677.pdf
https://www.skolverket.se/regelverk/mer-om-skolans-ansvar/asylsokande-har-ratt-att-fortsatta-pa-introduktionsprogram-1.258243
https://www.skolverket.se/regelverk/mer-om-skolans-ansvar/asylsokande-har-ratt-att-fortsatta-pa-introduktionsprogram-1.258243
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§ 62 Dnr BKU 2017/70 

Bidragsansökan till utsmyckning  

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

Anslå 7500 kr från övrigt kulturstöd med förbehållet att pengarna betalas ut 

när hela projektet är finansierad.  

Ärendet 

Kethy Bjesse är konstnär och driver eget galleri i Nordingrå. Hon har ansökt 

om bidrag av kommunstyrelsen för konstverket En man i en båt som idag 

hänger på bergväggen på den östra sidan, vid Högakustenbron. Konstverket 

behöver göras i ett tåligare plåtmaterial för att hålla mot olika vädertyper och 

vara väderbeständigt. Kethy Bjesse har fått tillstånd av Mats Löfroth som 

äger marken, att konstverket får hänga på bergväggen. Tanken är att 

konstverket ska hänga där permanent. Kostnaden för material uppgår till 

37500 kr samt konstnärsarvode på 5000 kr. Plåtkonstruktionen kommer att 

göras av ett lokalt företag. Konstverket har fått ett positivt gensvar och 

uppskattning och har blivit till stor glädje för besökare och förbipasserande. 

Kulturenheten tycker att Kethy Bjesses initiativ är kreativt och ett spännande 

inslag i landskapet. 

Beslutsunderlag 

Ansökan av bidrag till utsmyckning, Kethy Bjesse 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ninni Mellander 

Kethy Bjesse 
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§ 63 Dnr BKU 2016/25 

Ny bokbuss - revidering av beslut - återremiss för 

vidare beredning 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

Begära ytterligare 700 Tkr i inversteringsmedel i budget 2018 för inköp av 

en mellanstor bokbuss. 

Ärendet  

Nämnden beslutade 2016-02-17, om inköp av en mindre bokbuss. Hösten 

2016 har vi gjort studiebesök och tagit del av andras upphandlingar, och 

kommit till den slutsatsen att en mindre bokbuss inte längre är ett klokt 

alternativ. De fordon i den viktklassen (högst 3,5 ton) som tillverkas idag 

håller inte en standard som vi tycker är acceptabel. Orsakerna är bland annat 

begränsad lastvikt och utrymme, arbetsmiljö och begränsade 

utvecklingsmöjligheter. 

 

I stället förordar vi en mellanstor bokbuss, som vi bedömer är en klokare och 

mera långsiktig satsning för Kramfors kommun. Förutom att den rymmer 

både fler besökare och böcker, så kan den också ha utrymme för och fungera 

för digital handledning, ”Digitala hjälpen” åker ut i kommunen. Den kan 

också användas för andra verksamheter i kommunen och blir på så vis en 

tillgång för hela kommunen. 

 

På Kulturutskottet 2017-03-10, togs frågan om en revidering av beslutet 

2016-02-17 upp. Utskottet återremitterade ärenden för vidare beredning. Det 

innebär att det nu är ett alternativ fyra vi utreder. Den förra utredningen hade 

tre olika alternativ, stor/mellanstor buss, liten buss och ingen buss/bil. 
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Alternativ fyra – mellanstor buss 

 
Borås bokbuss är exempel på en mellanstor buss. 

 

Vad är en mellanstor buss? 

Väger upp till 7,5 ton, är högst 9 meter lång. Körs med C-kort. 

 

De problem och risker med en stor och mellanstor buss, som jag tog upp i 

utredningen om mobil biblioteksverksamhet (januari 2016) har till viss del 

redan lösts. 

 

 Vägar: i princip alla vägar fungerar, även de flesta gårdar. 

 Personal: Ytterligare en medarbetare för den mobila 

biblioteksverksamheten tillsätts. Den kommer att ta C-körkort 

(kostnad för körkortet ca 20 tkr) 

 Kostnaden: Den bussen som Tromsö köpt nyligen, kostar 2 100 tkr. 

Vi har redan beviljats 1 800 tkr (2017 års investeringsmedel). Ett 

tillskott på 300-700 tkr i investeringsmedel för 2018 behövs.  

 Bränslekostnaderna kommer troligen att vara något lägre än för vår 

nuvarande buss. 

 Lastbryggan är fortfarande ett frågetecken 

 

 

Möjligheter och risker med en stor/mellanstor buss, från utredningen 

2016-02-16, med aktuella kommentarer i grönt respektive rött. 

 

 

Möjligheter 

 

Risker/Problem   

Samverkan med andra aktörer möjliggörs. 

Kan användas av flera förvaltningar som en 

Medborgarbuss 

Ligger i linje med Framtidsbygget och 

serviceplaner i kommunen. 

 

Kostnaden. 

Tillskott i biblioteksbudgeten nödvändig för 

att klara driftskostnaderna. 

Den fördyringen (30-70tkr) ska kunna klaras 

inom bibliotekets ram. 
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Mötesplats. Flera får plats samtidigt inne 

bussen. 

 

Möjlighet att ha några sittplatser dessutom.  

Finna garageplats i närheten av biblioteket. 

Lastbrygga (saknas även idag) vid biblioteket 

måste lösas 

Krambo undersöker möjligheterna till 

lastbrygga på baksidan av bibliotekshuset. 

Andra alternativ är avisning av backen ner 

mot källaringången, eller möjligen att 

lastafrån framsidan. Det garage vi använder 

idag, kan vi förhoppningsvis ha tillgång till 

även senare. 

Teknik och ett stort mediautbud i bussen, 

Ett rullande bibliotek med utbud och service. 

Bibliotekets stärkta uppdrag att arbeta med 

digital delaktighet förutsätter en större buss.  

Nästan dubbelt så många böcker (2000) 

ryms. 

Behöver kompletteras med boken kommer-

service. Stor buss kan inte besöka enskilda 

gårdar. 

En mellanstor buss kan köra på i princip alla 

vägar vi kör idag, och de allra flesta gårdar. 

Program inne i bussen 

Vi kan ta med delar av program som vi har 

på fasta enheter, exempelvis berättande, 

mindre utställningar. 

Resurskrävande med samverkan. Samordnare 

behövs förmodligen. 

Vi organiserar om, och förstärkt det mobila 

biblioteket med ytterligare en medarbetare.  

Marknadsföring och god reklam för 

kommunen. ”vi satsar på landsbygden” 

Kramfors kommuns satsning på kultur och 

hållbarhet. Likaså projektet Framtidsbygget 

och kommunens vision. 

Kräver personal med C-körkort. 

Inte flexibelt med flera som kan köra. 

Den nya/nye medaretaren tar C-kort. Kostnad 

cirka 20 tkr. 

Skolbesök underlättas av större utrymme. 

Fler barn ryms i bussen, och vi kan ta med 

nästan dubbelt så många böcker som idag. 

 

 

 

Alternativa driftmedel – El-buss 

Frågan har varit uppe som en möjlighet. Den är fortfarande inte helt 

klockren. Ännu finns inte någon el-bokbuss i drift, eller ens på gång.  

En cirkaprisuppgift från en tillverkare, säger att kostnaden är ungefär 3 

miljoner. Det är alltså en betydligt dyrare. Räckvidden på en sådan buss är 

15 mil. 
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§ 64 Dnr BKU 2017/182 

Lägesrapport ”Avgiftsfri kulturskola” 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

Tagit del av lägesrapporten. 

Ärendet 

Den avgiftsfria kulturskolan startade våren 2017. Det mesta var redan 

inbokat för läsåret 2016-2017 och scheman var spikade, vilket ledde till att 

vi under våren inte kunde förändra så mycket som vi önskade. 

Under nästa läsår 2017 – 2018 kan vi ytterligare anpassa verksamheten till 

våra nya förutsättningar. 

 

Vad har vi gjort under våren 2017? 

Nyanlända 

Eftersom vi inte behövde kräva ämneskursavgift startade vi en 

undervisningsgrupp av nyanlända elever från Ådalsskolan i februari. De 

träffas varje onsdag mellan 15.00 och 16.00. De spelar i grupp under ledning 

av Johan Nilsson. Det är en icke homogen grupp vilket kräver mycket av 

kursledaren. Vi kan dock konstatera att intresset har varit mycket stort och 

eleverna har sett ut att trivas i gruppen. 

Eftermiddagsverksamhet 

Vi har också startat verksamhet på eftermiddagar efter skolan slut på några 

av kommunens skolor. Exempel på det är orkestrar, dansgrupper, film och 

teatersport. Det är verksamhet där eleverna måste få träffas under en längre 

sammanhängande tid. Vårt mål är att under hösten 2017 skapa ensembler på 

alla grundskolor. 

 

Film 

Film är ett nytt ämne för oss som vi testat i samarbete med Film i 

Västernorrland. Samarbetet med film i Västernorrland har varit givande men 
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också visat brister vilket gör att vi till hösten 2017 kan behöva anställa en 

egen lärare i film, om vi skall fortsätta med det ämnet. 

 

Ämneskurser 

Vecka 13 åkte ämneskurslärarna på besök i alla årskurs 4 under deras 

musiklektion för att demonstrera sina instrument. Tidigare har eleverna fått 

läsa om vad som kännetecknar olika instrument, nu får de både lyssna och 

se. Ämneskurslärarna träffade förutom åk 4 även alla treor. Därför har vi 

också bestämt att inte ha något öppet hus på kulturskolan för blivande 

ämneskurselever. Detta är ett exempel på att vi fått en större flexibilitet än 

tidigare när vi var styrda av ämneskursavgiften. 

 

Ny orkester 

Vi startade en ny orkester i februari som har sin första konsert 29 maj i 

Gudmundrå kyrka. Det blir årets ”temakonsert”. Mycket orkester plus 

solister. Konserten upprepas i Ytterlännäs kyrka den 30 maj och i Nora 

kyrka den 31 maj. Därmed blir det inga skolföreställningar på dagtid och vi 

följer nämndens önskemål om att sprida konserterna i kommunen. 

 

Mer för fler 

Vi hoppas att kunna skapa en arbetsgrupp som kan vara med i SKL:s 

satsning Mer för Fler. I det läge vi befinner oss skulle den utbildningen 

förhoppningsvis kunna göra skillnad och hjälpa oss i vårt förnyelsearbete.  

Se bilaga: Mer för fler- hur når vi fler inom kulturområdet?  

Bilagor 

Sveriges Kommuner och Landsting, Mer för fler- hur når vi fler inom 

kulturområdet? 
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§ 65 Dnr BKU 2016/118 

Lägesrapport Kulturplan för 2017 -2020 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

Tagit del av lägesrapporten.  

Ärendet 

Kulturenheten fick 161026 uppdrag av Barn-, kultur- och 

utbildningsnämnden att utarbeta en ny kulturplan.  

I ett mycket tidigt skede i processen bestämdes att använda 

kommunledningens viljeinriktning för kulturen. Kulturenheten har 

samarbetat med kulturutvecklaren på samhällsavdelningen för att arbeta fram 

den nya kulturplanen. Det visar på att Kramfors kommun samarbetar för att 

synliggöra och visa på de utvecklingsmöjligheter som finns inom konst- och 

kulturområdet.  

Kulturyttringar och kulturuttryck ökar i antal och kulturbegreppet är inte 

entydigt utan blir mer mångfacetterat. Kulturella och kreativa näringar ökar 

också i antal och har hög tillväxtpotential. Ett område som inte omnämns i 

viljeinriktningen är barn- och ungdomskulturen som fick en egen rubrik. 

Den nya kulturplanen knyter ihop gårdagens kultur med samtidens och visar 

på en framtida inriktning för kulturen, som resurs i Kramfors kommuns 

utveckling.  

Samråd 

Samråd har förts med enskilda kulturaktörer, studieförbund och föreningsliv 

i Kramfors kommun. Samråd har även förts med Peter Levin f.d. 

förvaltningschef, Tf. förvaltningschef Anki Johnson och Barn-, kultur - och 

utbildningsnämndens ordförande Thomas Näsholm. 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll 090427 Dnr 187/09 

Sammanträdesprotokoll 161026 Dnr 2016/118 
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§ 66 Dnr BKU 2017/2 

Redovisning av delgivningar 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

 

Delgivningarna läggs till handlingarna.   

Ärendet 

Följande delges nämnden för kännedom: 

 

BKU-nämndens arbetsutskott, sammanträdesprotokoll daterad 2017-05-10. 

Skolverket, Personalförstärkningar inom elevhälsan och när det gäller 

specialpedagogiska insatser för 2017 daterad 2017-04-26. 

Kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll, Svar på medborgarförslag om 

läxfri skola, Dnr 2016/524 § 30 daterad 2017-04-24. 

Kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll, Svar på motion: Ge alla barn i 

Kramfors ett eget bibliotek, Dnr 2016/245 § 36 daterad 2017-04-24. 

Barn-, kultur och utbildningsförvaltningen, Patientsäkerhetsberättelse, dnr 

2017/90 daterad 2017/90. 

BKU-nämndens kulturutskott, sammanträdesprotokoll, daterad 2017-05-05. 

BKU-nämnden, sammanträdesprotokoll daterad 2017-04-26. 

Kommunstyrelsen sammanträdesprotokoll, Begäran om redovisning av 

handlingsplaner, Dnr 2017/189§ 46 daterad 2017-04-11. 

Skolverket, Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärssteg för lärare 

bidragsåret 2017/2018. 

Skolverket, Reviderat beslutsmeddelande för ansökan om karriärtjänster för 

bidragsåret 2017/2018. 
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§ 67  Dnr BKU 2017/3 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

Nämnden beslutar följande  

 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. 

Ärendet 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Tilläggsbelopp ht 2017 (juli-december) daterad 2017-05-04 

Beslut om andrahandmottaggande av sökande till gymnasieutbildning 

anordnad av Kramfors kommun inför årskurs 1. 19st 

Yttrande över Kramfors elevs ansökan till nationellt program i annan 

kommun daterad 2017-05-03 22st 
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§ 68 Dnr BKU 2017/4 

Övriga frågor 

Jon Björkman (V) uppmanat förvaltningen att gå ut med mer information när 

saker händer i kommunen på exempelvis skolorna. För att bland annat kunna 

hålla medborgardialoger på dessa tillfällen. 

Inga-Britt Andersson (C) uppmanar förvaltningen att förtydliga vissa typer 

av beslutsunderlag som ekonomiska underlag som ex. IKE. 



 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(28) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 69 Dnr BKU 2017/4 

Initiativärende- Skrivelse till Sveriges kommuner och 

landsting gällande elevpeng för elever efter 18 års ålder 

vid byte av kommun. 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

Uppdra till förvaltningen att skicka en skrivelse till SKL för att belysa 

orättvisan i att elevpeng från Skolverket eller eftersök från Migrationsverket 

inte följer med elever över 18 år som byter kommun under sin skoltid. 

Ärendet 

Under övriga frågor lyfte Ann-Louise Zetterblad (C), Inga-Britt Andersson 

(C), Margareta Hedlund (C) och Monica Bruman (M) med utgångspunkt i 

kommunallagen 4 kap 17 § initiativrätt ett nytt ärende. 

Beslutet skickas till 

TS förvaltningschef 

 


