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§ 13 Dnr BKU 2018/8 

Uppföljning av ekonomiska beslut 

Slutlig beslutsinstans 

BKU-nämnden 

Förslag till beslut 

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 nämndsammanträden. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning 2018-03-27. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef BKU 
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§ 14 Dnr BKU 2018/114 

Införande av en tredje fortbildningsdag i förskola och 

fritidshem 

Slutlig beslutsinstans 

BKU-nämnden 

Förslag till beslut  

1. Uppdra till förvaltningen att utreda förutsättningarna för att införa en 

tredje fortbildningsdag i förskola och fritidshem 

2. Lämna förslag till beslut vid nämndens sammanträde i juni. 

Ärendet 

Under många har förskola och fritidshem haft tillgång till två s.k. 

stängningsdagar, där hela arbetslaget/arbetsplatsen fått möjlighet till 

gemensam fortbildning och planering. Verksamheterna har inte stängt ner 

helt och hållet utan några enheter i kommunen har haft öppet för de familjer 

som inte kunnat lösa omsorgen på annat sätt. 

Kraven på de olika skolformerna utvecklas och förändras liksom behoven av 

kompetensutveckling och förutsättningar för att den gemensamma 

plattformen ska fungera. Gemensam och kvalitativ tid är viktig för ett gott 

resultat. Förvaltningen föreslår därför att man får uppdrag att utreda 

förutsättningarna för att införa en tredje fortbildningsdag i förskola och 

fritidshem. 

Beslutet skickas till 

Förskolechefer 

Rektorer i grundskolan 
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§ 15 Dnr BKU 2018/104 

Pedagogiska måltider 

Slutlig beslutsinstans 

BKU-nämnden 

Förslag till beslut 

Presentera förslag till beslut på riktlinje för pedagogiska måltider i förskola 

och skola vid nämndens sammanträde i oktober. 

Ärendet 

Måltidssituationen är en viktig del av dagen och ger möjlighet till många 

samtal och lärande. Under många år har all personal i förskola och 

grundskola ätit s.k. pedagogisk måltid. Det innebär att man äter tillsammans 

med barnen/eleverna, ansvarar för att måltidssituationen fungerar och leder 

till lärande. Personalen har inte behövt betala något.  

För att tydliggöra vad uppdraget innebär att äta pedagogiskt och få kontroll 

på kostnaderna är det angeläget att ta fram en riktlinje. 

Måluppfyllelse  

Med tydliga mål och riktlinjer skapas bättre förutsättningar för god kvalitet 

och god ekonomisk hushållning 

Samråd 

Samråd planeras med verksamhetschef grundskola, förskolechefer, 

grundskolans rektorer, ekonomer samt representanter för kostenheten 

Beslutet skickas till 

Stefan Karlstedt, verksamhetschef 

Katharina Lindström, kostchef 

Ulf Fryklund, ekonom 

Förskolechefer 

Grundskolans rektorer 
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§ 16 Dnr BKU 2018/103 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 

elevhälsans medicinska insats 

Slutlig beslutsinstans 

BKU-nämndens arbetsutskott. 

Beslut 

Reviderat ledningssystem gäller från och med 180301. 

Ärendet 

Barn-kultur och utbildningsnämnden är vårdgivare för den hälso- och 

sjukvård som bedrivs av elevhälsans medicinska insats i Kramfors kommun 

och har därmed det yttersta ansvaret för densamma. Det åligger vårdgivare 

att ansvara för att det finns ett ledningssystem. 

Ekonomi och finansiering 

Detta beslut medför inga ekonomiska effekter. 

Måluppfyllelse 

De medicinska insatserna är en självständig verksamhetsgren i den samlade 

elevhälsan. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982;764), och 

Skollagen(2010;800) är ramlagar som styr de medicinska insatserna för 

elevhälsan. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är tillsynsmyndighet. 

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 anges att det ska finnas ett 

ledningssystem som säkrar och fortlöpande utvecklar verksamhetens 

kvalitet. Dessa föreskrifter ska tillämpas i verksamhet som omfattas av 

hälso- och sjukvårdslagen vilket kan kopplas till det kommunövergripande 

målet att verksamhet skall utföras med god kvalitet.  

Samråd 

I samråd med förvaltningschef Ulrika Hurdén. 
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Beslutet skickas till 

Ulrika Hurdén 

Fredrik Östlund, elevhälsans medicinska insats  
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§ 17 Dnr BKU 2018/121 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2017 

Slutlig beslutsinstans 

BKU-nämnden 

Förslag till beslut 

Tagit del av uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Ärendet 

Arbetsgivaren ska varje år göra en uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet enligt (AFS 2001:1 §11) Uppföljning av 

arbetsmiljöarbetet ska göras för att undersöka att arbetsmiljöarbetet bedrivs 

enligt lagar och föreskrifter.  

 

HR-avdelningen ansvarar för uppföljningen som enligt Riktlinjen för 

arbetsmiljö och hälsa ska rapporteras till respektive nämnd samt samlat för 

hela kommunen till HR-råd, Samverskansrådet och Kommunstyrelsen.  

 

Uppföljningen har genomförts genom att alla chefer har fått svara på en 

enkät med 17 frågor. 20 av 25 chefer inom BKU-förvaltningen har besvarat 

enkäten. Resultatet av uppföljningen bifogas med utfall för 2015 och 2017 

samt lite korta kommentarer kopplat till resultatet.  

 

Samlad bedömning  

Delar av arbetsmiljöarbetet behöver utvecklas och systematiseras för att 

säkerhetsställa att lagar och regler följs.  

Beslutsunderlag 

Uppföljning SAM 2017 BKU-förvaltningen 

Beslutet skickas till 

Ulrika Hurdén 

Mikael Gidlöf 
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§ 18 Dnr BKU 2018/125 

Ny resursfördelningsmodell 

Slutlig beslutsinstans 

BKU-nämnden 

Förslag till beslut 

1. Ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av befintlig 

resursfördelningsmodell. 

2. Förvaltningen presenterar en ny modell i samband med nämndens 

sammanträde i juni. 

3. Förslag till beslut om ny modell för resursfördelning lyfts på 

nämndens septembermöte för beslut. 

Ärendet 

Den befintliga modellen i Kramfors kommun har funnits sedan 2015, men 

den upplevs som komplicerad och svår att förstå. I nuläget omfattas inte 

Räddningsgymnasiet, biblioteks-, kultur- och särskoleverksamheterna av 

modellen. 

 

En modell som upplevs komplicerad och svår att förstå fyller inte sin 

funktion som styrmedel, genom att berörda budgetansvariga får svårare att 

planera sina verksamheter eftersom man inte riktigt förstår sina ekonomiska 

förutsättningar. 

 

För att en resursfördelningsmodell ska vara väl fungerande och det 

styrinstrument som det är skapat för gäller det att den upplevs som tydlig och 

stabil. Det ska vara tydligt för budgetansvariga vilka medel de får, samt det 

ska vara så enkelt som möjligt för dem att kunna planera långsiktigt. På det 

sättet kan en resursfördelningsmodell bidra till styrningen som den ska. 

Av ovan anledning så vill BKU-nämnden att det sker en översyn av befintlig 

modell i enlighet med informationen från förvaltningen. Arbetet ska ske i 

dialog med skolledare och de fackliga parterna. 
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BKU-nämnden önskar vidare att förvaltningen presenterar ett förslag till ny 

modell på nämnden i juni, för att den nya modellen ska kunna fastställas i 

samband med BKU-nämndens sammanträde i september. 

Samråd 

Vid möte med BKU´s samverkanskommittés möte den 22 mars 2018 

informerade ekonom Ulf Fryklund om tankarna inför översynen av BKU´s 

resursfördelningsmodell. 

Beslutet skickas till 

BKU´s ledningsgrupp 

Ekonom Ulf Fryklund 
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§ 19 Dnr BKU 2018/124 

Registerkontroll av personal 

Slutlig beslutsinstans 

BKU-nämnden 

Förslag till beslut 

Uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheten att begära in utdrag ur 

belastningsregistret för fler personalgrupper inom BKU än de som idag är 

lagstadgade. 

Ärendet 

Frågan aktualiserades i samband med Barn-, kultur och utbildningsnämndens 

arbetsutskott 2018-03-14 gällande registerkontroll av personal. 

Belastningsregistret är ett brottsregister som förs av polismyndigheten. 

Juridiken i korthet vad gäller utdrag ur belastningsregistret  

Den som ska arbeta eller på vissa andra sätt verka inom vissa 

skollagsreglerade verksamheter ska visa ett utdrag ur polisens 

belastningsregister 

 Den som beslutar om att anställa, anlita eller ta emot någon i 

verksamheten, ansvarar för att utdraget har visats. 

 Det är den som ska visa registerutdraget som ska begära ut utdraget 

från Polismyndigheten. 

Detta gäller för registerutdrag för den som skall arbeta inom 

skola/barnomsorg 

Registerutdraget får inte vara äldre än 1 år. 

Registerkontroll måste visas upp inför anställning i förskola, grundskola och 

motsvarande skolformer samt fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. 

Meningen med utdraget är inte att göra en årlig kontroll av de personer som 

redan arbetar i organisationen, eller inom ett år erbjuds en förnyad möjlighet 

att arbeta i samma verksamhet. 
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Registerkontroll ska visas upp inför anställning i gymnasieskola och 

gymnasiesärskola om du som arbetsgivare kräver det. 

 Även administrativ personal, skolvaktmästare och kökspersonal 

omfattas av registerkontrollen. 

 Du som arbetsgivare får ta en kopia på registerutdraget. 

Detta gäller för alla registerutdrag 

 Enbart personer som valts ut för att anställas eller anlitas som ska 

visa upp registerutdrag. 

 Registerkontroll gäller även vid tillsättning av hastigt uppkomna 

vakanser. 

 Om blivande arbetstagare lämnat ett registerutdrag till dig som 

arbetsgivare och vill få tillbaka det, måste du återlämna 

registerutdraget i original. 

 Det finns inga krav på att den som ska visa registerutdrag ska lämna 

utdraget i ett oöppnat kuvert. Den person som registerutdraget gäller 

har alltså rätt att själv ta dela av uppgifterna i utdraget före det 

lämnas till dig som arbetsgivare. 

 Polismyndigheten får inte skicka registerutdraget direkt till någon 

arbetsgivare eller uppdragsgivare. 

 Dessutom gäller mer specifikt för registerutdrag för respektive 

arbetsområde. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet har ingen ekonomisk eller finansiell påverkan 

Måluppfyllelse 

Beslutet har ingen påverkan på måluppfyllelsen 

Samråd 

Inget samråd har skett 

Beslutet skickas till 

BKU´s ledningsgrupp 
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§ 20 Dnr BKU 2018/126 

Kramfors förskolor och skolor i framtiden 

Slutlig beslutsinstans 

BKU-nämnden 

Förslag till beslut 

1. Ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta med en fördjupad utredning 

för steg 1, d.v.s. området Kramfors – Lunde med inriktning mot att 

a. Utreda de pedagogiska konsekvenserana av att 

Grämestaskolan ställs om från skolverksamhet till förskola 

b. Beslutad nybyggnation av förskola i Kramfors planeras till 4 

avdelningar. 

c. Berörda upptagningsområden revideras  

2. Ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta utreda Älvenområdet och 

dess förskole- och skolorganisation. 

3. Förvaltningen lämnar en fördjupad rapport för steg 1 till nämnden i 

september 2018. 

4. Förvaltningen lämnar en översikt över planeringen för Älven och 

Kusten till nämnden i oktober 2018. 

5. En kommunikationsplan upprättas som innehåller 

medborgardialoger. 

Ärendet 

2014 påbörjades ett arbete för att utreda ”Kramfors förskolor och skolor i 

framtiden”, BKU 2014/253. En framtidsgrupp tillsattes med fokus på 

uppdraget.  

I rapporten som presenterades i mars 2017 lyftes 3 kritiska punkter fram: 

1. Förskola 

Bör organiseras med mer än en avdelning per enhet 
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2. Grundskola F-6 

Bör inte vara mindre än 70-75 elever och innebär då att man behöver 

organisera i B-form. Så få elever kan dock innebära svårigheter att 

tillgodose behörighetskraven i de olika ämnena. 

3. Grundskolan 7-9 

Om inte pedagogerna skall behöva ambulera behövs uppemot 200 

elever. En enhet kan dock se ut på många olika sätt, t ex F-9, vilket 

underlättar tjänstefördelning och möjliggör schemaläggning på 

samma enhet. 

Barn/elevunderlaget april 2018 

Idag (10 april 2018) har vi följande antal barn och elever folkbokförda i 

Kramfors kommun: 

1999  214 (Gy åk3)  2005 159 (åk6)  2012 160 

2000 228 (Gy åk2)  2006 192 (åk5)  2013 165 

2001 176 (Gy åk3)  2007 176 (åk4)  2014 170 

2002 186 (åk9)  2008 168 (åk3)  2015 171 

2003 220 (åk8)  2009 181 (åk2)  2016 180 

2004 210 (åk7)  2010 158 (åk1)  2017 185 

   2011 170 (fskklass)    

 

Behov av antal förskoleavdelningar nu och de närmaste åren 

Tabellen är en ren matematisk sammanställning av behovet av avdelningar 

om man kan fylla alla med 17, 18 eller 19 barn per avdelning. Antalet barn 

bygger på de placerade barn vi har placerade eller i kö. Just nu har vi 42 

avdelningar helt fyllda och kan behöva öppna en till inom en snar framtid. 

Hösten -18 och 2019 är till viss del uppskattat antal placerade.  

 Ht 2017 Vt 2018 Ht 2018 Vt 2019 Ht 2019 

heltidsbarn 608 653 610 655 610 

15-timmars 90 98 90 100 90 
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Totalt antal barn i 

förskola 

698 751 700 755 700 

      

Behov vid 17-barn/avd 42 45 42 45 42 

Behov vid 18-barn/avd 39 42 39 42 39 

Behov vid  19-barn/avd 37 40 37 40 37 

 

Antal elever per skola (lå 17/18, uppgifterna hämtade dec 17, 

folkbokförda elever) 

Skola   lå 17/18 lå 18/19 lå 19/20 lå 20/21 lå 21/22 lå 22/23 lå 23/24 

Gudmundråskolan 298 308 285 270 267 261 253 

Skarpåkersskolan 286 278 269 252 235 242 253 

Kramforsskolan 225 226 219 214 214 208 197 

Grämestaskolan 92 84 80 79 70 62 64 

Ytterlännässkolan 150 137 128 114 124 129 136 

Bollstaskolan 177 184 178 181 184 179 176 

Nylandsskolan 118 118 118 110 120 112 116 

Högakustenskolan F-6 138 142 135 140 142 151 160 

Högakustenskolan 7-9 166 158 167 163 165 157 143 

Ullångersskolan 81 78 80 80 78 81 79 

Nordingråskolan 78 80 78 82 85 84 81 

Dockstaskolan 56 55 51 49 53 50 49 

Totalt   1865 1848 1788 1734 1737 1716 1707 
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En första analys av möjliga åtgärder 

Steg 1 

1. Omställning av Grämestaskolan till förskola. Lämna Frånö och 

Lunde förskolor ev någon ytterligare. Översyn av 

upptagningsområden för Kramforsskolan och Skarpåkersskolan 

2. Nybygge förskola Kramfors. Lämna en-avdelningsförskolor och 

Kaptenen (2 avd). 

Steg 2 

1. Utreda Ytterlännäs, Bollsta och Nylandsområdet med fokus på att få 

förskolorna mer samlade. 

2. Utreda en eventuell flytt av Ytterlännäs högstadium till Kramfors och 

i samband med detta se över upptagningsområdena. 

Steg 3 

1. Följa elevutvecklingen i Högakustenområdet. I dagsläget är det 

stabilt elevantal med en tendens till ökning. Inga åtgärder utöver den 

redan beslutade flytten av förskolan i Torrom till Torroms skola är 

planerade just nu. 

Ekonomi och finansiering 

Själva utredningen innebär inga ytterligare kostnader i budget. De 

ekonomiska konsekvenserna av utredningens beslut beskrivs i kommande 

tjänsteskrivelser.  

Måluppfyllelse 

Genom att skapa enheter som är ekonomiskt stabila och har barn- och 

elevunderlag som säkrar möjligheten till attraktiva tjänster säkerställer vi 

välskötta enheter som i sig är en viktig kugge i att säkerställa god 

måluppfyllelse. 

Samråd 

Samråd kommer att ske med BKU´s samverkanskommitté den 19 april 2018. 
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Yrkanden 

Jon Björkman (V) yrkar på att punkt 1 underrubrik C ändras till ”Berörda 

upptagningsområden revideras.” 

Thomas Näsholm (S) lämnar följande tilläggsyrkande: ”En 

kommunikationsplan upprättas som innehåller medborgardialoger.” 

Inga-Britt Andersson (C) yrkar på att i punkt 1 underrubrik A lägga till 

”Utreda de pedagogiska konsekvenserana av att...” till meningen 

Grämestaskolan ställs om från skolverksamhet till förskola. 

Inga-Britt Andersson (C) yrkar på att i punkt 1 underrubrik B ändras till på 

”Beslutad nybyggnation av förskola i Kramfors planeras till 4 avdelningar.” 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall på Jon 

Björkmans (V) ändringsyrkande gällande punkt 1 underrubrik C, bifall till 

sitt eget tilläggsyrkande, bifall på Inga-Britt Andersson (C) tilläggsyrkande 

gällande punkt 1 underrubrik A och på bifall till Inga-Britt Andersson (C) 

ändringsyrkande gällande punkt 1 underrubrik C. Propositionsordningen 

godkänns. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla samtliga 

yrkanden. 

Beslutsunderlag 

Kramfors förskolor och skolor i framtiden, BKU 2014/253.  

Beslutet skickas till 

BKU´s chefer 
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§ 21 Dnr BKU 2018/115 

Information om budget 2019 

Slutlig beslutsinstans 

BKU-nämndens arbetsutskott 

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Ulf Fryklund, ekonom och Ulrika Hurdén, förvaltningschef lämnar muntlig 

information om budget 2019. 
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§ 22 Dnr BKU 2018/81 

Remiss från Skolinspektionen, avseende fristående 

gymnasieskola Broskolan AB, Örnsköldsvik 

Slutlig beslutsinstans 

BKU-nämnden 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet hänskjuter beslut till nämnden. 

Ärendet 

Remiss från Skolinspektionen, Broskolan AB har ansökt om godkännande 

som huvudman för särskild variant av gymnasieutbildning vid den fristående 

gymnasieskolan Broskolan AB i Örnsköldsviks kommun från läsåret 

2019/2020. Dnr 37-2018:1070. 

Vård och omsorgsprogrammet finns inom det samverkansavtal som 

Västernorrlands kommuner kommit överens om. I Kramfors finns 

programmet som lärlingsutbildning. 

Vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser kan 

uppstå? 

Ådalsskolan i Kramfors har under de senaste tio åren anpassat sin 

verksamhet till kraftig minskat elevunderlag. En tillfällig uppgång pga. 

nyanlända har inneburit att organisationen tillfälligt behövt utöka antalet 

platser på vissa program. Ådalsskolan har dock organiserats sig på sådant 

sätt att en snabb återgång till det lägre elevantalet är möjligt med kort varsel. 

En befintlig friskola i kommunen ansökte under 2016 om att 

huvudmannaskapet skulle övertas av kommunen pga. vikande elevunderlag 

och mycket stora utmaningar med kompetensförsörjningen. Kvalitén på 

utbildningen kunde helt enkelt inte garanteras med ett begränsat 

elevunderlag som inte gav ekonomiska förutsättningar eller 

tjänsteomfattningar som kan konkurrera med övriga arbetsmarknaden. 
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Uppgift om vilka kommuner/förbund vi har samverkansavtal med: 

Kramfors kommun har ett gymnasiesamverkansavtal med Västernorrlands 

läns kommuner (Härnösand, Örnsköldsvik, Ånge, Sundsvall, Timrå, 

Sollefteå).  

Syftet är att ge ungdomarna inom samverkansområdet större möjlighet att få 

sitt förstahandsval av gymnasieprogram tillgodosett. Avtalet syftar också till 

att stärka förutsättningarna för den offentliga gymnasieskolan i varje 

ingående kommun samt att inom länet kunna erbjuda ett brett urval av 

gymnasieprogram.  

Samverkanskommunerna är därför överens om att: 

1. Elev från de kommuner som ingår i samverkansområdet tas emot 

som sökande i första hand, på samma villkor som den anordnande 

kommunens egna elever till år 1 på de nationella program och 

nationella inriktningar som har direktintag 

2. Arbeta med en fortsatt utveckling och samplanering av utbud och 

dimensionering av gymnasieutbildningar i länet 

3. Stimulera kommunerna att i samverkan erbjuda platser på alla 

nationella program och inriktningar 

4. Gemensamt stödja och utveckla sådana utbildningar som bedöms 

vara strategiskt viktiga för länets utveckling 
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5. Underlätta kontakter med respektive branschorganisation som gärna 

ser programutvecklingen i ett länsperspektiv 

6. Tillsammans utveckla samarbetet med regionens högskolor och 

universitet 

Beslutsunderlag 

Remiss från skolinspektionen  

Ansökan från Broskolan AB 

Beslutet skickas till 

Rektorer Ådalsskolan och Räddningsgymnasiet 
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§ 23 Dnr BKU 2018/82 

Remiss från Skolinspektionen, avseende fristående 

gymnasieskola Broskolan AB, Örnsköldsvik 

Slutlig beslutsinstans 

BKU-nämnden 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet hänskjuter beslut till nämnden. 

Ärendet 

Remiss från Skolinspektionen, Broskolan AB har ansökt om godkännande 

som huvudman för särskild variant av gymnasieutbildning vid den fristående 

gymnasieskolan Broskolan AB i Örnsköldsviks kommun från läsåret 

2019/2020. Dnr 37-2018:1069 

Samhällsprogrammet finns inom det samverkansavtal som Västernorrlands 

kommuner kommit överens om. I Kramfors finns programmet med 24 

platser. 

Vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser kan 

uppstå? 

Ådalsskolan i Kramfors har under de senaste tio åren anpassat sin 

verksamhet till kraftig minskat elevunderlag. En tillfällig uppgång pga. 

nyanlända har inneburit att organisationen tillfälligt behövt utöka antalet 

platser på vissa program. Ådalsskolan har dock organiserats sig på sådant 

sätt att en snabb återgång till det lägre elevantalet är möjligt med kort varsel. 

En befintlig friskola i kommunen ansökte under 2016 om att 

huvudmannaskapet skulle övertas av kommunen pga. vikande elevunderlag 

och mycket stora utmaningar med kompetensförsörjningen. Kvalitén på 

utbildningen kunde helt enkelt inte garanteras med ett begränsat 

elevunderlag som inte gav ekonomiska förutsättningar eller 

tjänsteomfattningar som kan konkurrera med övriga arbetsmarknaden. 
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Uppgift om vilka kommuner/förbund vi har samverkansavtal med: 

Kramfors kommun har ett gymnasiesamverkansavtal med Västernorrlands 

läns kommuner (Härnösand, Örnsköldsvik, Ånge, Sundsvall, Timrå, 

Sollefteå).  

Syftet är att ge ungdomarna inom samverkansområdet större möjlighet att få 

sitt förstahandsval av gymnasieprogram tillgodosett. Avtalet syftar också till 

att stärka förutsättningarna för den offentliga gymnasieskolan i varje 

ingående kommun samt att inom länet kunna erbjuda ett brett urval av 

gymnasieprogram.  

Samverkanskommunerna är därför överens om att: 

1. Elev från de kommuner som ingår i samverkansområdet tas emot 

som sökande i första hand, på samma villkor som den anordnande 

kommunens egna elever till år 1 på de nationella program och 

nationella inriktningar som har direktintag 

2. Arbeta med en fortsatt utveckling och samplanering av utbud och 

dimensionering av gymnasieutbildningar i länet 

3. Stimulera kommunerna att i samverkan erbjuda platser på alla 

nationella program och inriktningar 

4. Gemensamt stödja och utveckla sådana utbildningar som bedöms 

vara strategiskt viktiga för länets utveckling 
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5. Underlätta kontakter med respektive branschorganisation som gärna 

ser programutvecklingen i ett länsperspektiv 

6. Tillsammans utveckla samarbetet med regionens högskolor och 

universitet 

Beslutsunderlag 

Remiss från skolinspektionen  

Ansökan från Broskolan AB 

Beslutet skickas till 

Rektorer Ådalsskolan och Räddningsgymnasiet 
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§ 24 Dnr BKU 2018/83 

Remiss från Skolinspektionen, avseende fristående 

gymnasieskola Lärande i Sverige AB, Sundsvall 

Slutlig beslutsinstans 

BKU-nämnden 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet hänskjuter beslut till nämnden. 

Ärendet 

Remiss från Skolinspektionen, Lärande i Sverige AB har ansökt om 

godkännande som huvudman för  en utökning av en befintlig fristående 

gymnasieskola vid Realgymnasiet Sundsvall i Sundsvalls kommun fr.o.m 

läsåret 2019/2020. Dnr 37-2018:833 

Hotell och Turism finns inom det samverkansavtal som Västernorrlands 

kommuner kommit överens om. I Kramfors finns programmet som 

lärlingsutbildning. 

Vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser kan 

uppstå? 

Ådalsskolan i Kramfors har under de senaste tio åren anpassat sin 

verksamhet till kraftig minskat elevunderlag. En tillfällig uppgång pga. 

nyanlända har inneburit att organisationen tillfälligt behövt utöka antalet 

platser på vissa program. Ådalsskolan har dock organiserats sig på sådant 

sätt att en snabb återgång till det lägre elevantalet är möjligt med kort varsel. 

En befintlig friskola i kommunen ansökte under 2016 om att 

huvudmannaskapet skulle övertas av kommunen pga. vikande elevunderlag 

och mycket stora utmaningar med kompetensförsörjningen. Kvalitén på 

utbildningen kunde helt enkelt inte garanteras med ett begränsat 

elevunderlag som inte gav ekonomiska förutsättningar eller 

tjänsteomfattningar som kan konkurrera med övriga arbetsmarknaden. 
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Uppgift om vilka kommuner/förbund vi har samverkansavtal med: 

Kramfors kommun har ett gymnasiesamverkansavtal med Västernorrlands 

läns kommuner (Härnösand, Örnsköldsvik, Ånge, Sundsvall, Timrå, 

Sollefteå).  

Syftet är att ge ungdomarna inom samverkansområdet större möjlighet att få 

sitt förstahandsval av gymnasieprogram tillgodosett. Avtalet syftar också till 

att stärka förutsättningarna för den offentliga gymnasieskolan i varje 

ingående kommun samt att inom länet kunna erbjuda ett brett urval av 

gymnasieprogram.  

Samverkanskommunerna är därför överens om att: 

1. Elev från de kommuner som ingår i samverkansområdet tas emot 

som sökande i första hand, på samma villkor som den anordnande 

kommunens egna elever till år 1 på de nationella program och 

nationella inriktningar som har direktintag 

2. Arbeta med en fortsatt utveckling och samplanering av utbud och 

dimensionering av gymnasieutbildningar i länet 

3. Stimulera kommunerna att i samverkan erbjuda platser på alla 

nationella program och inriktningar 

4. Gemensamt stödja och utveckla sådana utbildningar som bedöms 

vara strategiskt viktiga för länets utveckling 

0

50

100

150

200

250

Antal 16-åringar 



 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(49) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-11 
 

 

  
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

5. Underlätta kontakter med respektive branschorganisation som gärna 

ser programutvecklingen i ett länsperspektiv 

6. Tillsammans utveckla samarbetet med regionens högskolor och 

universitet 

Beslutsunderlag 

Remiss från skolinspektionen  

Ansökan från Lärande i Sverige AB 

Beslutet skickas till 

Rektorer Ådalsskolan och Räddningsgymnasiet 
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§ 25 Dnr BKU 2018/84 

Remiss från Skolinspektionen, avseende fristående 

gymnasieskola Plusgymnasiet AB, Sundsvall 

Slutlig beslutsinstans 

BKU-nämnden 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet hänskjuter beslut till nämnden. 

Ärendet 

Remiss från Skolinspektionen. Plusgymnasiet AB har hos Skolinspektionen 

ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig 

fristående  gymnasieskola vid Plusgymnasiet Sundsvall i Sundsvalls 

kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020, dnr 32-2018:1119 

Handel och administration finns inom det samverkansavtal som 

Västernorrlands kommuner kommit överens om. I Kramfors finns 

programmet som lärlingsutbildning. 

Vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser kan 

uppstå? 

Ådalsskolan i Kramfors har under de senaste tio åren anpassat sin 

verksamhet till kraftig minskat elevunderlag. En tillfällig uppgång pga. 

nyanlända har inneburit att organisationen tillfälligt behövt utöka antalet 

platser på vissa program. Ådalsskolan har dock organiserats sig på sådant 

sätt att en snabb återgång till det lägre elevantalet är möjligt med kort varsel. 

En befintlig friskola i kommunen ansökte under 2016 om att 

huvudmannaskapet skulle övertas av kommunen pga. vikande elevunderlag 

och mycket stora utmaningar med kompetensförsörjningen. Kvalitén på 

utbildningen kunde helt enkelt inte garanteras med ett begränsat 

elevunderlag som inte gav ekonomiska förutsättningar eller 

tjänsteomfattningar som kan konkurrera med övriga arbetsmarknaden. 
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Uppgift om vilka kommuner/förbund vi har samverkansavtal med: 

Kramfors kommun har ett gymnasiesamverkansavtal med Västernorrlands 

läns kommuner (Härnösand, Örnsköldsvik, Ånge, Sundsvall, Timrå, 

Sollefteå).  

Syftet är att ge ungdomarna inom samverkansområdet större möjlighet att få 

sitt förstahandsval av gymnasieprogram tillgodosett. Avtalet syftar också till 

att stärka förutsättningarna för den offentliga gymnasieskolan i varje 

ingående kommun samt att inom länet kunna erbjuda ett brett urval av 

gymnasieprogram.  

Samverkanskommunerna är därför överens om att: 

1. Elev från de kommuner som ingår i samverkansområdet tas emot 

som sökande i första hand, på samma villkor som den anordnande 

kommunens egna elever till år 1 på de nationella program och 

nationella inriktningar som har direktintag 

2. Arbeta med en fortsatt utveckling och samplanering av utbud och 

dimensionering av gymnasieutbildningar i länet 

3. Stimulera kommunerna att i samverkan erbjuda platser på alla 

nationella program och inriktningar 

4. Gemensamt stödja och utveckla sådana utbildningar som bedöms 

vara strategiskt viktiga för länets utveckling 

0

50

100

150

200

250

Antal 16-åringar 



 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(49) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-11 
 

 

  
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

5. Underlätta kontakter med respektive branschorganisation som gärna 

ser programutvecklingen i ett länsperspektiv 

6. Tillsammans utveckla samarbetet med regionens högskolor och 

universitet 

Beslutsunderlag 

Remiss från skolinspektionen  

Ansökan från Plusgymnasiet AB 

Beslutet skickas till 

Rektorer Ådalsskolan och Räddningsgymnasiet 
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§ 26 Dnr BKU 2018/85 

Remiss från Skolinspektionen, avseende fristående 

gymnasieskola Lärande i Sverige AB, Sundsvall 

Slutlig beslutsinstans 

BKU-nämnden 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet hänskjuter beslut till nämnden. 

Ärendet 

Remiss från Skolinspektionen. Ansökan från Lärande i Sverige AB om 

godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående 

gymnasieskola vid Real Global i Sundsvalls kommun, dnr 32-2018:824 

Ekonomiprogrammet, Estetprogrammet, Samhällsvetarprogrammet och 

Naturvetenskapliga programmet finns inom det samverkansavtal som 

Västernorrlands kommuner kommit överens om. I Kramfors finns 

Estetprogrammet med 12 platser, Samhällsvetarprogrammet med 24 platser 

och det Naturvetenskapliga programmet med 24 platser. 

Vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser kan 

uppstå? 

Ådalsskolan i Kramfors har under de senaste tio åren anpassat sin 

verksamhet till kraftig minskat elevunderlag. En tillfällig uppgång pga. 

nyanlända har inneburit att organisationen tillfälligt behövt utöka antalet 

platser på vissa program. Ådalsskolan har dock organiserats sig på sådant 

sätt att en snabb återgång till det lägre elevantalet är möjligt med kort varsel. 

En befintlig friskola i kommunen ansökte under 2016 om att 

huvudmannaskapet skulle övertas av kommunen pga. vikande elevunderlag 

och mycket stora utmaningar med kompetensförsörjningen. Kvalitén på 

utbildningen kunde helt enkelt inte garanteras med ett begränsat 

elevunderlag som inte gav ekonomiska förutsättningar eller 

tjänsteomfattningar som kan konkurrera med övriga arbetsmarknaden. 
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Uppgift om vilka kommuner/förbund vi har samverkansavtal med: 

Kramfors kommun har ett gymnasiesamverkansavtal med Västernorrlands 

läns kommuner (Härnösand, Örnsköldsvik, Ånge, Sundsvall, Timrå, 

Sollefteå).  

Syftet är att ge ungdomarna inom samverkansområdet större möjlighet att få 

sitt förstahandsval av gymnasieprogram tillgodosett. Avtalet syftar också till 

att stärka förutsättningarna för den offentliga gymnasieskolan i varje 

ingående kommun samt att inom länet kunna erbjuda ett brett urval av 

gymnasieprogram.  

Samverkanskommunerna är därför överens om att: 

1. Elev från de kommuner som ingår i samverkansområdet tas emot 

som sökande i första hand, på samma villkor som den anordnande 

kommunens egna elever till år 1 på de nationella program och 

nationella inriktningar som har direktintag 

2. Arbeta med en fortsatt utveckling och samplanering av utbud och 

dimensionering av gymnasieutbildningar i länet 

3. Stimulera kommunerna att i samverkan erbjuda platser på alla 

nationella program och inriktningar 

4. Gemensamt stödja och utveckla sådana utbildningar som bedöms 

vara strategiskt viktiga för länets utveckling 
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5. Underlätta kontakter med respektive branschorganisation som gärna 

ser programutvecklingen i ett länsperspektiv 

6. Tillsammans utveckla samarbetet med regionens högskolor och 

universitet 

Beslutsunderlag 

Remiss från skolinspektionen  

Ansökan från Lärande i Sverige AB 

Beslutet skickas till 

Rektorer Ådalsskolan och Räddningsgymnasiet 
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§ 27 Dnr BKU 2018/86 

Remiss från Skolinspektionen, avseende fristående 

gymnasieskola Academy of X and Business Education 

Härnösand AB, Härnösand 

Slutlig beslutsinstans 

BKU-nämnden 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet hänskjuter beslut till nämnden. 

Ärendet 

Remiss från Skolinspektionen. Ansökan från Acadamy of X and Business 

Education Härnösand AB, har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 

som huvudman för en nyetablering av en fristående  gymnasieskola vid 

Academy of X and Business Härnösand AB i Härnösands kommun fr.o.m. 

läsåret 2019/2020.  Dnr 32-2018:1111 

Restaurang och livsmedel, Teknikprogrammet samt Information och 

medieteknik finns inom det samverkansavtal som Västernorrlands 

kommuner kommit överens om. I Kramfors finns Restaurang och Livsmedel 

som lärlingsutbildning. 

Vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser kan 

uppstå? 

Ådalsskolan i Kramfors har under de senaste tio åren anpassat sin 

verksamhet till kraftig minskat elevunderlag. En tillfällig uppgång pga. 

nyanlända har inneburit att organisationen tillfälligt behövt utöka antalet 

platser på vissa program. Ådalsskolan har dock organiserats sig på sådant 

sätt att en snabb återgång till det lägre elevantalet är möjligt med kort varsel. 

En befintlig friskola i kommunen ansökte under 2016 om att 

huvudmannaskapet skulle övertas av kommunen pga. vikande elevunderlag 

och mycket stora utmaningar med kompetensförsörjningen. Kvalitén på 

utbildningen kunde helt enkelt inte garanteras med ett begränsat 
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elevunderlag som inte gav ekonomiska förutsättningar eller 

tjänsteomfattningar som kan konkurrera med övriga arbetsmarknaden. 

 

 

Uppgift om vilka kommuner/förbund vi har samverkansavtal med: 

Kramfors kommun har ett gymnasiesamverkansavtal med Västernorrlands 

läns kommuner (Härnösand, Örnsköldsvik, Ånge, Sundsvall, Timrå, 

Sollefteå).  

Syftet är att ge ungdomarna inom samverkansområdet större möjlighet att få 

sitt förstahandsval av gymnasieprogram tillgodosett. Avtalet syftar också till 

att stärka förutsättningarna för den offentliga gymnasieskolan i varje 

ingående kommun samt att inom länet kunna erbjuda ett brett urval av 

gymnasieprogram.  

Samverkanskommunerna är därför överens om att: 

1. Elev från de kommuner som ingår i samverkansområdet tas emot 

som sökande i första hand, på samma villkor som den anordnande 

kommunens egna elever till år 1 på de nationella program och 

nationella inriktningar som har direktintag 

2. Arbeta med en fortsatt utveckling och samplanering av utbud och 

dimensionering av gymnasieutbildningar i länet 

3. Stimulera kommunerna att i samverkan erbjuda platser på alla 

nationella program och inriktningar 
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4. Gemensamt stödja och utveckla sådana utbildningar som bedöms 

vara strategiskt viktiga för länets utveckling 

5. Underlätta kontakter med respektive branschorganisation som gärna 

ser programutvecklingen i ett länsperspektiv 

6. Tillsammans utveckla samarbetet med regionens högskolor och 

universitet 

Beslutsunderlag 

Remiss från skolinspektionen  

Ansökan från Acadamy of X and Business Education Härnösand AB 

Beslutet skickas till 

Rektorer Ådalsskolan och Räddningsgymnasiet 
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§ 28 Dnr BKU 2018/88 

Remiss från Skolinspektionen, avseende fristående 

gymnasieskola Academy of X and Business Education 

Örnsköldsvik AB, Örnsköldsvik 

Slutlig beslutsinstans 

BKU-nämnden 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet hänskjuter beslut till nämnden. 

Ärendet 

Remiss från Skolinspektionen. Academy of Music and Business Education 

Örnsköldsvik AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

huvudman för en nyetablering av en fristående  gymnasieskola vid Academy 

of Music and Business Örnsköldsvik i Örnsköldsviks kommun fr.o.m. läsåret 

2019/2020. Dnr 32-2018:1073 

Estetiska programmet finns inom det samverkansavtal som Västernorrlands 

kommuner kommit överens om. I Kramfors finns Estetiska programmet 

inriktning Estetik media och Teater med totalt 12 platser. 

Vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser kan 

uppstå? 

Ådalsskolan i Kramfors har under de senaste tio åren anpassat sin 

verksamhet till kraftig minskat elevunderlag. En tillfällig uppgång pga. 

nyanlända har inneburit att organisationen tillfälligt behövt utöka antalet 

platser på vissa program. Ådalsskolan har dock organiserats sig på sådant 

sätt att en snabb återgång till det lägre elevantalet är möjligt med kort varsel. 

En befintlig friskola i kommunen ansökte under 2016 om att 

huvudmannaskapet skulle övertas av kommunen pga. vikande elevunderlag 

och mycket stora utmaningar med kompetensförsörjningen. Kvalitén på 

utbildningen kunde helt enkelt inte garanteras med ett begränsat 

elevunderlag som inte gav ekonomiska förutsättningar eller 

tjänsteomfattningar som kan konkurrera med övriga arbetsmarknaden. 
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Uppgift om vilka kommuner/förbund vi har samverkansavtal med: 

Kramfors kommun har ett gymnasiesamverkansavtal med Västernorrlands 

läns kommuner (Härnösand, Örnsköldsvik, Ånge, Sundsvall, Timrå, 

Sollefteå).  

Syftet är att ge ungdomarna inom samverkansområdet större möjlighet att få 

sitt förstahandsval av gymnasieprogram tillgodosett. Avtalet syftar också till 

att stärka förutsättningarna för den offentliga gymnasieskolan i varje 

ingående kommun samt att inom länet kunna erbjuda ett brett urval av 

gymnasieprogram.  

Samverkanskommunerna är därför överens om att: 

7. Elev från de kommuner som ingår i samverkansområdet tas emot 

som sökande i första hand, på samma villkor som den anordnande 

kommunens egna elever till år 1 på de nationella program och 

nationella inriktningar som har direktintag 

8. Arbeta med en fortsatt utveckling och samplanering av utbud och 

dimensionering av gymnasieutbildningar i länet 

9. Stimulera kommunerna att i samverkan erbjuda platser på alla 

nationella program och inriktningar 

10. Gemensamt stödja och utveckla sådana utbildningar som bedöms 

vara strategiskt viktiga för länets utveckling 
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11. Underlätta kontakter med respektive branschorganisation som gärna 

ser programutvecklingen i ett länsperspektiv 

12. Tillsammans utveckla samarbetet med regionens högskolor och 

universitet 

Beslutsunderlag 

Remiss från skolinspektionen  

Ansökan från Acadamy of X and Business Education Örnsköldsvik AB 

Beslutet skickas till 

Rektorer Ådalsskolan och Räddningsgymnasiet 
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§ 29 Dnr BKU 2018/106 

Remiss från Skolinspektionen, avseende fristående 

gymnasieskola Amigo nr 2550 (under namnändring till 

Academy of X and Business Education Härnösand AB) 

Härnösand 

Slutlig beslutsinstans 

BKU-nämnden 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet hänskjuter beslut till nämnden. 

Ärendet 

Remiss från Skolinspektionen. Amigo nr 2550 (under namnändring till 

Academy of X and Business Education Härnösand AB) har hos 

Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för särskild 

variant av gymnasieutbildning vid den fristående gymnasieskolan Academy 

of X and Business Härnösand i Härnösands kommun fr.o.m. läsåret 

2019/2020. Dnr 37-2018:1146 

Möjligheten att studera programmering och företagsekonomi finns inom det 

samverkansavtal som Västernorrlands kommuner kommit överens om.  

Vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser kan 

uppstå? 

Ådalsskolan i Kramfors har under de senaste tio åren anpassat sin 

verksamhet till kraftig minskat elevunderlag. En tillfällig uppgång pga. 

nyanlända har inneburit att organisationen tillfälligt behövt utöka antalet 

platser på vissa program. Ådalsskolan har dock organiserats sig på sådant 

sätt att en snabb återgång till det lägre elevantalet är möjligt med kort varsel. 

En befintlig friskola i kommunen ansökte under 2016 om att 

huvudmannaskapet skulle övertas av kommunen pga. vikande elevunderlag 

och mycket stora utmaningar med kompetensförsörjningen. Kvalitén på 

utbildningen kunde helt enkelt inte garanteras med ett begränsat 
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elevunderlag som inte gav ekonomiska förutsättningar eller 

tjänsteomfattningar som kan konkurrera med övriga arbetsmarknaden. 

 

 

Uppgift om vilka kommuner/förbund vi har samverkansavtal med: 

Kramfors kommun har ett gymnasiesamverkansavtal med Västernorrlands 

läns kommuner (Härnösand, Örnsköldsvik, Ånge, Sundsvall, Timrå, 

Sollefteå).  

Syftet är att ge ungdomarna inom samverkansområdet större möjlighet att få 

sitt förstahandsval av gymnasieprogram tillgodosett. Avtalet syftar också till 

att stärka förutsättningarna för den offentliga gymnasieskolan i varje 

ingående kommun samt att inom länet kunna erbjuda ett brett urval av 

gymnasieprogram.  

Samverkanskommunerna är därför överens om att: 

1. Elev från de kommuner som ingår i samverkansområdet tas emot 

som sökande i första hand, på samma villkor som den anordnande 

kommunens egna elever till år 1 på de nationella program och 

nationella inriktningar som har direktintag 

2. Arbeta med en fortsatt utveckling och samplanering av utbud och 

dimensionering av gymnasieutbildningar i länet 

3. Stimulera kommunerna att i samverkan erbjuda platser på alla 

nationella program och inriktningar 
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4. Gemensamt stödja och utveckla sådana utbildningar som bedöms 

vara strategiskt viktiga för länets utveckling 

5. Underlätta kontakter med respektive branschorganisation som gärna 

ser programutvecklingen i ett länsperspektiv 

6. Tillsammans utveckla samarbetet med regionens högskolor och 

universitet 

Beslutsunderlag 

Remiss från skolinspektionen  

Ansökan från Amigo nr 2550 (under namnändring till Academy of X and 

Buxiness Education Härnösand AB) 

Beslutet skickas till 

Rektorer Ådalsskolan och Räddningsgymnasiet 
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§ 30 Dnr BKU 2018/108 

Remiss från Skolinspektionen, avseende fristående 

gymnasieskola Academy of X and Business Education 

Örnsköldsvik AB) Örnsköldsvik 

Slutlig beslutsinstans 

BKU-nämnden 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet hänskjuter beslut till nämnden. 

Ärendet 

Remiss från Skolinspektionen. Academy of Music and Business Education 

Örnsköldsvik AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

huvudman för /riksrekryterande utbildning vid den fristående 

gymnasieskolan Academy of Music and Business Örnsköldsvik i 

Örnsköldsviks kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020. Dnr 37-2018:1153 

Estetiska programmet finns inom det samverkansavtal som Västernorrlands 

kommuner kommit överens om. I Kramfors finns Estetiska programmet med 

inriktning Estetik media och Teater med totalt 12 platser. 

Vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser kan 

uppstå? 

Ådalsskolan i Kramfors har under de senaste tio åren anpassat sin 

verksamhet till kraftig minskat elevunderlag. En tillfällig uppgång pga. 

nyanlända har inneburit att organisationen tillfälligt behövt utöka antalet 

platser på vissa program. Ådalsskolan har dock organiserats sig på sådant 

sätt att en snabb återgång till det lägre elevantalet är möjligt med kort varsel. 

En befintlig friskola i kommunen ansökte under 2016 om att 

huvudmannaskapet skulle övertas av kommunen pga. vikande elevunderlag 

och mycket stora utmaningar med kompetensförsörjningen. Kvalitén på 

utbildningen kunde helt enkelt inte garanteras med ett begränsat 

elevunderlag som inte gav ekonomiska förutsättningar eller 

tjänsteomfattningar som kan konkurrera med övriga arbetsmarknaden. 
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Uppgift om vilka kommuner/förbund vi har samverkansavtal med: 

Kramfors kommun har ett gymnasiesamverkansavtal med Västernorrlands 

läns kommuner (Härnösand, Örnsköldsvik, Ånge, Sundsvall, Timrå, 

Sollefteå).  

Syftet är att ge ungdomarna inom samverkansområdet större möjlighet att få 

sitt förstahandsval av gymnasieprogram tillgodosett. Avtalet syftar också till 

att stärka förutsättningarna för den offentliga gymnasieskolan i varje 

ingående kommun samt att inom länet kunna erbjuda ett brett urval av 

gymnasieprogram.  

Samverkanskommunerna är därför överens om att: 

1. Elev från de kommuner som ingår i samverkansområdet tas emot 

som sökande i första hand, på samma villkor som den anordnande 

kommunens egna elever till år 1 på de nationella program och 

nationella inriktningar som har direktintag 

2. Arbeta med en fortsatt utveckling och samplanering av utbud och 

dimensionering av gymnasieutbildningar i länet 

3. Stimulera kommunerna att i samverkan erbjuda platser på alla 

nationella program och inriktningar 

4. Gemensamt stödja och utveckla sådana utbildningar som bedöms 

vara strategiskt viktiga för länets utveckling 

0

50

100

150

200

250

Antal 16-åringar 



 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

46(49) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-11 
 

 

  
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

5. Underlätta kontakter med respektive branschorganisation som gärna 

ser programutvecklingen i ett länsperspektiv 

6. Tillsammans utveckla samarbetet med regionens högskolor och 

universitet 

Beslutsunderlag 

Remiss från skolinspektionen  

Ansökan från Academy of X and Business Education Örnsköldsvik AB 

Beslutet skickas till 

Rektorer Ådalsskolan och Räddningsgymnasiet 
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§ 31 Dnr BKU 2018/109 

Remiss från Skolinspektionen, avseende fristående 

gymnasieskola Amigo nr 2550 (under namnändirng till 

Academy of X and Business Education Härnösand AB) 

Härnösand 

Slutlig beslutsinstans 

BKU-nämnden 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet hänskjuter beslut till nämnden. 

Ärendet 

Remiss från Skolinspektionen. Amigo nr 2550 (under namnändring till 

Academy of X and Business Education Härnösand AB har hos 

Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för 

riksrekryterande utbildning vid den fristående gymnasieskolan Academy of 

X and Business Härnösand i Härnösands kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020. 

Dnr 37-2018:1159. 

Restaurang och livsmedel finns inom det samverkansavtal som 

Västernorrlands kommuner kommit överens om. I Kramfors finns 

Restaurang och livsmedel som lärlingsutbildning. 

Vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser kan 

uppstå? 

Ådalsskolan i Kramfors har under de senaste tio åren anpassat sin 

verksamhet till kraftig minskat elevunderlag. En tillfällig uppgång pga. 

nyanlända har inneburit att organisationen tillfälligt behövt utöka antalet 

platser på vissa program. Ådalsskolan har dock organiserats sig på sådant 

sätt att en snabb återgång till det lägre elevantalet är möjligt med kort varsel. 

En befintlig friskola i kommunen ansökte under 2016 om att 

huvudmannaskapet skulle övertas av kommunen pga. vikande elevunderlag 

och mycket stora utmaningar med kompetensförsörjningen. Kvalitén på 

utbildningen kunde helt enkelt inte garanteras med ett begränsat 



 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

48(49) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-11 
 

 

  
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

480

500

520

540

560

580

600

620

640

Antal 16-18-åringar 

elevunderlag som inte gav ekonomiska förutsättningar eller 

tjänsteomfattningar som kan konkurrera med övriga arbetsmarknaden. 

 

 

Uppgift om vilka kommuner/förbund vi har samverkansavtal med: 

Kramfors kommun har ett gymnasiesamverkansavtal med Västernorrlands 

läns kommuner (Härnösand, Örnsköldsvik, Ånge, Sundsvall, Timrå, 

Sollefteå).  

Syftet är att ge ungdomarna inom samverkansområdet större möjlighet att få 

sitt förstahandsval av gymnasieprogram tillgodosett. Avtalet syftar också till 

att stärka förutsättningarna för den offentliga gymnasieskolan i varje 

ingående kommun samt att inom länet kunna erbjuda ett brett urval av 

gymnasieprogram.  

Samverkanskommunerna är därför överens om att: 

1. Elev från de kommuner som ingår i samverkansområdet tas emot 

som sökande i första hand, på samma villkor som den anordnande 

kommunens egna elever till år 1 på de nationella program och 

nationella inriktningar som har direktintag 

2. Arbeta med en fortsatt utveckling och samplanering av utbud och 

dimensionering av gymnasieutbildningar i länet 

3. Stimulera kommunerna att i samverkan erbjuda platser på alla 

nationella program och inriktningar 
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4. Gemensamt stödja och utveckla sådana utbildningar som bedöms 

vara strategiskt viktiga för länets utveckling 

5. Underlätta kontakter med respektive branschorganisation som gärna 

ser programutvecklingen i ett länsperspektiv 

6. Tillsammans utveckla samarbetet med regionens högskolor och 

universitet 

Beslutsunderlag 

Remiss från skolinspektionen  

Ansökan från Academy of X and Business Education Härnösand AB 

Beslutet skickas till 

Rektorer Ådalsskolan och Räddningsgymnasiet 

 


