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Ej beslutande ersättare Anna Strandh Proos (M) 
Thomas Tillström (M) 
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Sara Lindgren, nämndsekreterare 
Anki Johnson, tf förvaltningschef 
Erik Fällmer, rektor 
Rigmor Strömberg, förskolelärare § 70 
Maria Melander, fritidspedagog § 70 
Peyman Vahedi, rektor § 70 
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Justerare Margareta Hedlund (C) 

Justeringens plats och tid Förvaltningen 
 
Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer §§ 70 -- 85 
 Sara Lindgren  

 Ordförande   
 Thomas Näsholm (S)  

 Justerare  Margareta Hedlund (C)  
    

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn-, kultur- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2017-06-28 
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 Sara Lindgren  
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§ 70 Dnr BKU 2017/1 

Information 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

 

Ärendet 

Nämnden tar del av följande information: 

 

- Rigmor Strömberg, förskolelärare och Maria Melander 

fritidspedagog, informerar om idéverkstan,  

 

- Erik Fällmer, rektor, informerar om Höga kusten områdets plattform. 

 

- Peyman Vahedi, rektor, informerar om administrativ plattform. 

 

- Anki Johnson, tf förvaltningschef, informerar om ekonomi och 

handlingsplan. 

 

- Ninni Mellander, enhetschef kulturen, informerar om det nya 

häxmuséet. 

 



 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(29) 

Sammanträdesdatum 

2017-06-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 71 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 nämndsammanträden. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning 2017-05-24 

Beslutet skickas till 

TF förvaltningschef BKU 
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§ 72 Dnr BKU 2017/196 

Lokal handlingsplan våld i nära relation BKU-

förvaltningen 2017-2019 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

Anta Lokal handlingsplan våld i nära relation BKU-förvaltningen 

2017-2019.  

 

Ärendet 
BKU-förvaltningen har utifrån den kommunövergripande riktlinjen för arbete mot 

våld i nära relation utarbetat en lokal handlingsplan för våld i nära relation och barn 

som bevittnat våld. Riktlinjen och handlingsplanen tar båda sitt avstamp i 

regeringens fjärde nationella jämställdhetsmål (2007/08:39) att ”Mäns våld mot 

kvinnor ska upphöra” och Länsstyrelsens Strategi mot våld i nära relationer, 

Västernorrlands län 2014-2016 (2014:23).  

 

Handlingsplanen innehåller aktiviteter som syftar till att BKU-förvaltningen skall 

utveckla ett förebyggande och systematiskt arbete för att motverka våld i nära 

relationer och tidigt kunna identifiera och uppmärksamma våldsutsatta, barn som 

bevittnat våld och våldsutövare. Målet med arbetet mot våld i nära relationer och 

insatser till barn som bevittnat våld ska förankras och utvecklas i förvaltningens 

samtliga verksamheter. Handlingsplanen omfattar allt våld i nära relation och 

hedersrelaterat våld, såväl fysiskt, som psykiskt, sexuellt, materiellt, och 

ekonomiskt/socialt våld samt försummelse (för personer med 

funktionsnedsättning).  

 

Handlingsplanen gäller under 2017-2019 och skall följas upp senast 

december 2019. Nya aktiviteter kan tillkomma om behoven i förvaltningen 

förändras. 

 

Beslutsunderlag 

Lokal handlingsplan för våld i nära relation och barn som bevittnat våld, BKU-

förvaltningen, 2017-2019. 

 

Beslutet skickas till: 

Alla chefer i BKU-förvaltningen 
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§ 73 Dnr BKU 2017/197 

Feriepraktik för asylsökande i åk 9 som inte fått 

tillfälligt/permanent uppehållstillstånd, TUT/PUT 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

Erbjuda feriepraktik i form av utbildningsstipendium, för asylsökande i åk 9 

som inte fått tillfälligt/permanent uppehållstillstånd, TUT/PUT i Kramfors 

kommun. 

Ärendet 

Barn, kultur och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda 

möjligheten att erbjuda feriepraktik till asylsökande ungdomar i åk 9 som 

inte fått TUT eller PUT. Av de avsatta medlen för feriepraktik skulle viss del 

kunna gå till ungdomar utan TUT eller PUT i form av stipendium. 

Barn-, kultur och utbildningsförvaltningen vill därför erbjuda dessa 

ungdomar en tre veckors kurs i arbetsmarknadskunskap som innehåller 

studiebesök i kommunala verksamheter varvat med teoretiska ämnen. Efter 

avslutad period får praktikanterna ersättning i form av ett stipendium på 

samma summa som övriga feriepraktikanter. Ett stipendium är skattefritt om 

mottagaren får det för sin utbildning.  

Genom att skapa möjlighet till feriepraktik även för ungdomar utan 

PUT/TUT ökar förutsättningarna för måluppfyllelse och integration. 

Det krävs resurser och god planering för att forma denna utbildning i 

arbetsmarknadskunskap vilket innebär att vi inte kan erbjuda denna 

möjlighet förrän sommaren 2018. 

Ekonomi och finansiering 

Enligt nuvarande riktlinjer skall alla elever som avslutat grundsärskolan eller 

grundskolans årskurs 9 erbjudas feriepraktik. Barn-, kultur och 

utbildningsförvaltningen budgeterar för verksamheten. Budgeten utgör den 

ekonomiska ramen för verksamheten.  
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Prel. kostnader 2017 

Ordinarie feriepraktik – 67 elever                          321 600kr 

  

Prel. kostnader 2018  

Ordinarie feriepraktik – ca 100 elever                 490 000 kr 

Feriepraktik i form av utbildning – 18 elever            65 000kr  

Resurs och tolkkostnader                       45 000kr   

Måluppfyllelse 

Erbjuda asylsökande ungdomar i åk 9, Kramfors kommun, som ännu inte fått 

TUT eller PUT, ett utbildningspaket i arbetsmarknadskunskap för att; 

- öka kunskaperna om sina möjligheter i Sverige 

- skapa goda förutsättningar kopplat till framtid, utbildning och arbete 

Samråd 

Ekonom, Gerd Lindström 

SSA samordnare, Eliin Nordlander 

Beslutet skickas till 

Eliin Nordlander, SSA samordnare  
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§ 74 Dnr BKU 2017/69 

Ny riktlinje för Kramfors kommuns feriepraktik 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

Anta ny riktlinje för Kramfors kommuns feriepraktik enl. bif. förslag. 

Ärendet 

Många ungdomar saknar sysselsättning under sommarferien liksom 

möjlighet att tjäna egna pengar. Feriepraktik startades i kommunen under 

senare delen av 1990-talet och har sedan dess varit en årlig verksamhet. 

Barn -, kultur och utbildningsnämnden fattade i februari 2015 beslut om 

riktlinjer för den feriepraktik som erbjuds elever som slutar årskurs 9 i 

Kramfors kommun. 

Med anledning av rekommendationer från Sveriges kommuner och 

landsting, SKL beslutade Barn -, kultur och utbildningsnämnden i februari 

2017 att endast erbjuda feriepraktik i kommunala verksamheter såsom de 

kommunala förvaltningarna samt inom de kommunala bolagen.  

Därefter beslutades vid nämndens sammanträde i maj 2017, att på särskilt 

sätt, med särskilda regler, återigen öppna möjligheten för föreningar och 

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

regi med arbetsgivaransvar.  

Dessutom föreslås nämnden i dagens (170628) sammanträde att erbjuda 

möjlighet för asylsökande ungdomar att få stipendium för studier 

motsvarande tid som feriepraktik. 

För att styrning och utvärdering av verksamheten skall vara tydlig bör 

riktlinjen revideras för Kramfors kommuns feriepraktik – Se bilaga. 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll BKU-nämnd 2015-02-25, Dnr BKU 2015/69 

Sammanträdesprotokoll BKU nämnd 2017-02-15, Dnr BKU 2017/28 

Sammanträdesprotokoll BKU-nämnd 2017-05-24, Dnr BKU 2017/160 

Förslag till reviderad riktlinje för feriepraktik 170516, Dnr BKU 2017/160 
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Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Rektorer åk 7-9 

Rektor Vägledningscentra 

Eliin Nordlander 

Studie- och yrkesvägledare 
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§ 75 Dnr BKU 2017/98 

Yttrande över medborgarförslag om giftfri förskola  

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

 Lämna yttrande enl. bilaga som svar på medborgarförslaget om giftfri 

förskola  

 Uppdra till förvaltningen att systematiskt utveckla arbetet med att 

minska andelen kemikalier och ohälsosamma ämnen och produkter 

vid kommunens förskolor 

Ärendet 

Ett medborgarförslag om giftfri förskola har skickats in till Kramfors 

kommun och Kommunstyrelsen har begärt yttrande från Barn-, kultur och 

utbildningsnämnden. 

Enligt medborgarförslaget skall man  

 minska andelen kemikalier och ohälsosamma ämnen/produkter inom 

kommunens förskolor.  

 ställa krav utifrån Kemikalieinspektionen och 

Upphandlingsmyndighetens riktlinjer vid inköp och upphandling, 

både när det gäller material som används i förskolan och vid ny- och 

ombyggnation av förskolelokaler. 

 

Förskolorna i Kramfors kommun planerar att under hösten 2017 starta upp 

processen kring giftfri förskola tillsammans med miljö- och 

byggförvaltningen. Förskolorna kommer också att se över sina lekmaterial 

och textilier. 

Ekonomi och finansiering 

Genom att kontinuerligt ersätta material är det möjligt inom ramen för de 

ekonomiska medel som förskolorna tillhandahåller. 

Byte av vilmadrasser innebär en kostnad på ca 240 000kr och finns i 

dagsläget inte inom ordinarie ram som förskolorna förfogar över 
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Beslutsunderlag 

Medborgarförslag Dnr KS 2017/63 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-27§12 Dnr KS 2017/63 

Yttrande 170503 KS 2017/63, BKU 2017/98 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Majvor Byström 

Förskolechefer 
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§ 76 Dnr BKU 2017/132 

Handlingsplan budget 2017 - komplettering 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

1. Besluta om komplettering av handlingsplan enligt nedan 

2. Utreda ledning och styrning för kulturskolan på längre sikt. Utredningen 

ska vara klar 2018-06-30. 

Ärendet 

Budgetutfallsprognosen per 28 februari 2017 pekar för Barn-, kultur- och 

utbildningsförvaltningen mot ett underskott på 16,7 mkr, vilket är 10 mkr 

bättre än vad som befarades när budgeten lades. Vid nämndens sammanträde 

170426 beslutades om en handlingsplan och att begära ytterligare förslag på 

besparingar.  

 

Nya utredningsförslag till kostnadsminskningar: 

HANDLINGSPLAN - komplettering 
Effekt helår Utredningen 

klar 

1. Kulturskolan 

Utreda ledning och styrning för kulturskolan på längre 

sikt.  

 180630 

2. Vägledningscentrum 

Utreda konsekvenserna av en ramminsking en-två tjänster 

450-900 Tkr 171031 

3. Läspedagogerna 

Utreda konsekvenserna av en avveckling 

1 200 Tkr 171031 
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Yrkanden 

Thomas Näsholm (S) yrkar på att ta bort punkt 1 kulturskolan i den 

kompletterande handlingsplanen ”utreda konsekvenserna av en 

ramminskning, en-två tjänster samt ta bort effekt och utredningstid” och 

ersätta med ”utreda ledning och styrning för kulturskolan på längre sikt. 

Utredningen ska vara klar 2018-06-30”. 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas på bifall till 

arbetsutskottets förslag samt bifall till sitt eget ändringsyrkande. 

Propositionsordningen godkänns. Ordförande finner att nämnden beslutar i 

enlighet med ändringsyrkandet. 

Beslutsunderlag  

Prognos per 170228 Dnr BKU 2017/135 

Sammanträdesprotokoll 170426 Barn-, kultur- och utbildningsnämnden, Dnr 

BKU 2017/132 

Beslutet skickas till 

Förskolechefer 

Rektorer grundskolor och gymnasieskolor 

Chef för elevhälsan 

Utvecklingschef 

4. Se över avtal  

Granska och se över avtal som är på väg att 

omförhandlas 

 

300 Tkr 171031 
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§ 77 Dnr BKU 2017/192 

Redovisning av handlingsplan för budget i balans 2017 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

Tagit del av redovisningen 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har begärt redovisning av nämndernas handlingsplaner för 

budget i balans 2017. För BKU-nämndens del pekade 

budgetutfallsprognosen per 28 februari mot ett befarat underskott på 16,7 

miljoner kr. 

Handlingsplanen redovisas på motstående sida. 

Samråd 

BKU-nämndens ordförande Thomas Näsholm 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll 170426 BKU-nämnden Dnr BKU 2017/132 

Beslutet skickas till 

BKU-nämnden 
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HANDLINGSPLAN Effekt 2017 Effekt 2018  

1. Avbryta intaget av 

asylsökande 18–20-åringar 

till gymnasiet 

= undviker kostnader, svårt att 

beräkna.  

Nämnden har redan beslutat att 

mottagande ska ske om det inte 

drabbar andra grupper av elever. 

BKU Dnr 2016/350 

200 Tkr 

 

1 000 Tkr 

 

Utreda och 

rapportera till maj-

nämnden 

170524 

2. Avveckla Idéverkstan 

170731 

400 Tkr 1 000 Tkr 

 

Utreda till 171031 

= ingen effekt 

2017 

3. Fristående verksamhet 

anpassas mot 

standardkostnad  

 500 - 1 500 Tkr Utreda till 

juninämnden 

170628 

4. Anpassa Öppna 

asylförskolornas 

verksamhet till intäkterna  

Idag arbetar Öppna 

asylförskolorna inte enbart med 

verksamhet riktad mot barn, utan 

också med uppsökande 

verksamhet och 

relationsskapande gentemot de 

vuxna. En anpassning av 

verksamheten till aktuella 

intäkter kan innebära en 

kvalitetssänkning. 

600 Tkr 1900 Tkr Beslut  

5. Dra in bidraget till Barks 
 (500 Tkr) Utreda till 171031 

= Ingen effekt 

2017 och tveksamt 

med helårseffekt 

2018 

6. Avveckla Chansen  
200 Tkr (500 Tkr) Utreda till 171031 

= Ingen effekt 

2017 och tveksamt 

med helårseffekt 

2018 
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7. Utreda vad det skulle 

innebära att minska ramen 

till elevhälsan med ca två 

årsarbetare fr.o.m. ht 2017 

400 Tkr 

 

1 200 Tkr 

 

Utreda till 

juninämnden 

170628 

8. Utreda 

samordningslösningar på 

mottagningskök/tillagnings

kök tillsammans med 

Kostenheten  

500 Tkr 

 

1 000 Tkr 

 

Utreda till 

juninämnden 

170628 

9. Uppdra till Biblioteket att 

utreda vad en minskning 

av rambudgeten med 1 000 

Tkr skulle innebära 

 1 000 Tkr 

 

Utreda till 171031 

10. Uppdra till skolledarna att 

skapa en organisation för 

höstterminen som 

stämmer mot prel. budget 

2018 

4 000 Tkr 8 000 Tkr Beslut  

 

Dessutom ska förvaltningen:  

 informera nämnden löpande 

 till juni nämnden lämna komma in med ytterligare förslag på sparåtgärder 

 genomföra och presentera swot-analyser  

 



 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(29) 

Sammanträdesdatum 

2017-06-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 78 Dnr BKU 2017/203 

Prognos 2017-04-30 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

Tagit del av rapporten 

Ärendet 

Budgetutfallsprognosen per 30 april 2017 pekar för Barn-, kultur- och 

utbildningsförvaltningen mot ett underskott på 16,7 mkr, vilket är 10 mkr 

bättre än vad som befarades när budgeten lades. 

I samband med BKU-nämnden sammanträde 2017-04-26
1
 beslutades om en 

handlingsplan för att nå budget i balans. Ytterligare förslag på besparingar 

kommer att presenteras i juninämnden. 

Beslutsunderlag 

Rapport prognos 2017-04-30 Dnr 2017/203 

Beslutet skickas till 

BKU-förvaltningens chefer 

                                                 
1
 

http://www.kramfors.se/download/18.2e3f878c15be6de5beb6d5d/1494326543616/Protokoll

+BKU+26+april.pdf  

http://www.kramfors.se/download/18.2e3f878c15be6de5beb6d5d/1494326543616/Protokoll+BKU+26+april.pdf
http://www.kramfors.se/download/18.2e3f878c15be6de5beb6d5d/1494326543616/Protokoll+BKU+26+april.pdf


 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(29) 

Sammanträdesdatum 

2017-06-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 79 Dnr BKU 2017/132 

Rapport angående förslag till minskad ram till 

elevhälsan  

Beslut  

Nämnden beslutar följande 

1. Tagit del av utredningen 

2. Besluta enligt förvaltningens förslag: 

Åtgärd Effekt 2017 Effekt 2018 

1. Färre anställda skolsköterskor via 

naturlig avgång 

480 Tkr 725 Tkr 

2. Köpa tjänsten skolläkare via 

privat företag under 2017 och 

utvärdera resultatet inför 2018 

100 Tkr Prel. 285 Tkr 

3. Återuppta rekrytering av 

skolpsykolog 

0  0 

4. Behålla planerad ram för kuratorer 0 0 

 

Ärendet 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade i handlingsplan för budget i 

balans 2017-04-26 § 39 att uppdra till förvaltningen att ytterligare utreda 

förslaget att minska ramen till elevhälsan. 

Av handlingsplanen framgår att det skall utredas om en besparing om 400 

000 kr kan göras för höstterminen 2017. Utifrån bifogade utredning bedöms 

detta vara genomförbart då färre antal skolsköterskor än budgeterat kommer 

att vara i tjänst samt att skolläkartjänsten är vakant i dagsläget och ingen 

rekryteringsprocess pågår. Effekten blir en besparing om 580 000 kr för 

höstterminen 2017.  

Att minska ramen till elevhälsan med en effekt om 1 200 000 kr för 2018 

bedöms vara mer komplicerat. En besparing om 725 000 kr i jämförelse med 

2017 års budget är möjlig i och med att färre skolsköterskor kommer att vara 

i tjänst.  
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Görs valet att inte ha någon skolläkare anställd och istället köpa 

skolläkartimmar via ett privat företag kan ramen minskas med yterliggare 

cirka 285 000 kr i jämförelse med 2017 års budget.  

Färre skolsköterskor under 2018 samt ingen skolläkare anställd kan generera 

en minskad ram om cirka 1 010 000 kr i jämförelse med 2017 års budget.  

Innan något beslut tas angående den ekonomiska ramen för elevhälsan 

beträffande 2018 så föreslås att skolläkartimmar köps via ett privat företag 

under höstterminen 2017, därefter utvärderas det om detta förhållningssätt 

även skall tillämpas under 2018. 

Beslutsunderlag 

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

Utredning angående minskad ram till elevhälsan 2017-06-05 Dnr 2017/132 

Beslutet skickas till 

Fredrik Östlund  
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§ 80 Dnr BKU 2017/132 

Utredning av samordningslösningar mottagningskök/ 

tillagningskök 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

 Tagit del av delrapporten 

 Uppdra till förvaltningen att lämna slutrapport i samband med 

nämndens sammanträde i december 2017 

Ärendet 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade i handlingsplan för budget i 

balans 2017-04-26 § 39 att uppdra till förvaltningen att utreda förslaget att 

utreda samordningslösningar på mottagningskök/tillagningskök i förskolan 

tillsammans med Kostenheten. 

Företrädare för Kostenheten, Förskolan/BKU-förvaltningen och 

Samhällsavdelningen har börjat utreda förutsättningarna för hur ett utökat 

samarbete kost – förskolor skulle kunna fungera.  

Ambitionen är att, genom att omvandla mottagningskök till tillagningskök på 

några förskolor, minska de totala kostnaderna. 

De förskolor som beaktas är:  

 Lugnviks förskola 

 Herrskogs förskola 

 Nordingrå förskola 

 Lunde förskola 

 Utterns förskola 

 Neptunus förskola 

 

Ventilation  

Gemensamt för alla ovanstående förskolor är att ventilationen i köken 

behöver ses över.  

Kostnadsberäkning pågår 

 



 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(29) 

Sammanträdesdatum 

2017-06-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Vitvaror 

Det är också troligt att samtliga förskolor behöver utbyte av befintliga 

vitvaror till kylar/frysar av storhushållsmodell och nya spisar av 

restaurangmodell.  

Kostnadsberäkning pågår 

Varumottagning  

Förutom ovanstående kostnader tillkommer anpassningar/ombyggnationer så 

att varumottagning kan underlättas samt att köken kompletteras med 

nödvändiga råkostrum. 

Kostnadsberäkning påbörjas efter att kostnader för vitvaror tagits fram 

Bedömning 

Med utgångspunkt i en första bedömning av förskolornas nuvarande lokaler 

och utrustning, är arbetsgruppen överens om att det troligen endast är 

Nordingrå, Herrskog och Lugnviks förskolor, som är rimliga att fortsätta 

utredas. 

Då det är många aspekter som måste beaktas begär förvaltningen mer tid för 

utredningsuppdraget. 

Beslutsunderlag 

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

Beslutet skickas till 

Kostchef 

Fastighetssamordnare  

Förskolechefer 
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§ 81 Dnr BKU 2017/132 

Utredning fristående verksamhet/pedagogisk om sorg 

anpassas mot standardkostnaden 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

 Tagit del av rapporten 

 Sänka barnpengen till fristående verksamhet till motsvarande snittet 

av nuvarande barnpeng i länets övriga kommuner fr.o.m. 2018. 

 Uppdra till förvaltningen planera för ett förändrat arbetssätt och nya 

riktlinjer för Nattis och presentera detta i samband med nämndens 

sammanträde i december 2017. 

 

Reservation 

Monica Bruman (M) reserverar sig mot beslutet. 

 

Ärendet 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade i handlingsplan för budget i 

balans 2017-04-26 § 39 att uppdra till förvaltningen att utreda en anpassning 

av kostnader för fristående verksamhet mot standardkostnad. Då det i 

underlaget även ingick kostnader för verksamheten Nattis har även den 

verksamheten tagits med i underlaget. 

 

Fristående verksamhet - pedagogisk omsorg 

Kramfors kommun bedriver sedan några åt tillbaka ingen pedagogisk 

omsorg (dagbarnvårdare) i egen regi. Då kommens egen verksamhet hade 

avvecklats beräknades barnpengen utifrån dåvarande kommungruppens snitt 

och har sedan ökat med löneökningar varje år. 

Två fristående verksamheter är etablerade i centrala Kramfors och har i 

dagsläget 63 barn placerade, varav 14 slutar under sommaren 2017.  
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Kramfors kommuns barnpeng till fristående verksamhet ligger något högre 

än snittet jämfört med länets övriga kommuner. Spannet är för närvarande 

75 583 kr/år – 105 483 kr/år. I Kramfors ligger nivån 2017 på 95 388 kr/år. 

Att förändra barnpengen till övriga länets snittnivå skulle innebära en möjlig 

minskning av barnpengen med 9 %, vilket motsvarar ca 9 500 kr. 

Detta skall då vägas mot risken att de fristående verksamheterna beslutar att 

avveckla, vilket betyder att Kramfors kommun måste lösa behovet av 

barnomsorg motsvarande ca tre (3) avdelningar. 

Nuvarande Nattis, omsorg på obekväm arbetstid 

Enligt skollagen ska kommunen sträva efter, att erbjuda omsorg under tid då 

förskola eller fritidshem inte erbjuds, för barn vars föräldrar har behov av det 

och inte själva kan ordna omsorgen. Sådan omsorg bör erbjudas från och 

med ett års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.  

Eftersom Kramfors kommun inte har någon nattöppen förskola, löses 

barnomsorg på obekväm arbetstid i varje enskilt fall. Det kan innebära 

placering i pedagogisk omsorg, hemma hos aktuell personal eller i familjens 

eget hem. 

Nattis nyttjas i snitt ca 362 timmar under en månad, fördelat på 26 barn i 

kommunen (16 familjer, 16 personal). Hittills har det varit max fem (5) 

barn/tillfälle, och minst två (2) barn vid samma tillfälle.  

Lönekostnaden 2016 var 1 100 Tkr vilket också är prognosen för 2017. 

Efterfrågan av omsorg på obekväm arbetstid har ökat de senaste åren och 

även svårigheten att rekrytera personal. 

 

Möjligt alternativ 

Om man skulle använda befintliga kommunala lokaler istället för nuvarande 

lösning med tillsyn i hemmet, räcker det med att anställa i centrala Kramfors 

samt t.ex. i Ullånger.  

En utmaning är att finna personal, som kan och vill arbeta under kvällar och 

helger utifrån de vitt skilda behov som finns.  Om anställningen inte kommer 

upp i tid, motsvarande heltid, skulle timmar kunna fullgöras vid den förskola 

där nattisverksamheten är belägen.  

Frukost kan intas med övriga barn vid förskolan. Middag skulle kunna 

levereras av kostenheten.  
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Kostnaderna bör kunna minska något med denna typ av organisation, men 

den största vinsten består i att på ett helt annat sätt ha kontroll på kontinuitet 

och kvalitét. 

 

I Örnsköldsviks kommun har man en nattisavdelning som öppnar kl. 14, 

vilket innebär att vårdnadshavarna själva ansvarar för att transportera barnen 

dit och hem. För barn i Örnsköldsviks ytterområden har man en motsvarande 

lösning som Kramfors kommun. 

http://www.ornskoldsvik.se/utbildningochbarnomsorg/forskolaochbarnomsor

g/barnomsorgpaobekvamarbetstid.4.2413c45913b8e19b576a40c.html 

 

Ytterligare delar att tänka på/kartlägga/utreda inför en ev. förändring: 

 Kartläggning av behov bör genomföras 

 Personal behöver finnas för att kunna täcka upp vid ledighet och 

sjukdom.  

 Ur barnperspektiv är det angeläget att så långt som möjligt ha fast 

stationerad personal. 

 Hämtning och lämning vid andra förskolor och fritidshem måste tas 

in i beräkningarna om man utgår från de öppettider som gäller idag, 

17:00-07:00.  

 Behovet ser ut att öka av omsorg på obekväm arbetstid och en 

lagstiftning om att erbjuda detta kan anas. 

 Samråd med: 

o Fastighetsägare 

o Kostenhet 

o Miljö- och bygg 

o Fastighetssamordnare 

o Räddningstjänst 

o Fackliga företrädare 

o M.fl. 

 

 

Yrkanden 

Monica Bruman (M) lämnar in följande skriftliga yrkande: 

”Vi yrkar att nedskärningarna på barnpengen 9 % tas stegvis över 2 år dvs. 

4.5 % per år. 

http://www.ornskoldsvik.se/utbildningochbarnomsorg/forskolaochbarnomsorg/barnomsorgpaobekvamarbetstid.4.2413c45913b8e19b576a40c.html
http://www.ornskoldsvik.se/utbildningochbarnomsorg/forskolaochbarnomsorg/barnomsorgpaobekvamarbetstid.4.2413c45913b8e19b576a40c.html
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Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till 

arbetsutskottets förslag och bifall till Monica Bruman (M) yrkande. 

Propositionsordningen godkänns. Ordförande finner att nämnden beslutar i 

enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 

Dagbarnvårdarna Tryggheten i Kramfors HB, Camilla Öhresten 

Smultronstället, Sandra Tjärnlund 

Förskolechefer 

Alla grundskolerektorer 

Jennie Byström administrativ samordnare 
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§ 82 Dnr BKU 2017/222 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

1. Arbetsmiljöuppgifter fördelas till Förvaltningschef Ulrika 

Hurdén för BKU-förvaltningens verksamhet fr.o.m. 2017-

09-11. 

 

2. Ulrika Hurdén ges rätt att vidarefördela 

arbetsmiljöuppgifterna så långt ut i organisationen som 

möjligt så att ett aktivt förebyggande arbetsmiljöarbete kan 

bedrivas ute på de enskilda arbetsplatserna.  

Ärendet 

Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 § är arbetsgivaren huvudansvarig för 

arbetsmiljön och arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska 

vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att medarbetaren inte utsätts 

för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Arbetsmiljöuppgifterna bör enligt 

arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 

2001:1) fördelas till de personer som har bäst förutsättningar att bedriva 

arbetsmiljöarbetet. Då arbetsmiljöarbetet ses som en naturlig del av det 

vanliga arbetet så fördelas arbetsmiljöuppgifterna därför så nära 

verksamheten som möjligt.  

 

Enligt Kramfors kommuns Reglemente för kommunstyrelsen och övriga 

nämnder i Kramfors kommun (Dnr KS 2016/72) antaget att 

kommunfullmäktige 2016-03-14 fördelas arbetsmiljöuppgifterna från 

kommunfullmäktige till respektive nämnd. Respektive nämnd ansvarar sedan 

för att fördela ansvaret vidare till förvaltningschef, som i sin tur fördelar 

vidare så nära verksamheten som möjligt. Kommunchefen har ansvaret för 

förvaltningschefens personliga arbetsmiljö. 

Skickas till 

HR-avdelningen;  

Ulrika Hurdén, Förvaltningschef fr.o.m. 2017-09-11 
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§ 83 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 2017-06-

14 

- Skolverket, Statsbidrag för kostander för samordnare av frågor som rör 

utveckling av verksamhet för nyanlända elever för 2017 daterad 2017-

05-22. 

- Kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll, Bidragsregler för 

föreningar och studieförbund daterad 2017-05-29. 

- Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, Svar på revisionsrapport 

”Granskning av löner och ersättningar” daterad 2017-05-16. 

- Skolverket, Statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek för 

2017/2018 daterad 2017-05-29. 

- Skolverket, Statsbidrag för elever från nordiska länder 2017 daterad 

2017-06-01. 

- BKU-nämnden, sammanträdesprotokoll daterad 2017-05-24. 
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§ 84 Dnr BKU 2017/3 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

Nämnden beslutar följande  

 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. 

Ärendet 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

 

- BKU-förvaltningen, Ersättare beslutsattestant daterad 2017-06-16. 

- BKU-förvaltningen, Betänkandet Ett öppnare och enklare system för 

tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20) daterad 

2017-06-15. 

- Yttrande över betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde 

till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20) daterad 2017-06-09. 

- Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 15st daterade 2017-05-02. 

- BKU-förvaltningen, Tilläggsbelopp daterad 2017-05-31. 

- BKU-förvaltningen, Tilläggsbelopp daterad 2017-05-23. 

- BKU-förvaltningen, Tilläggsbelopp daterad 2017-05-22 
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§ 85 Dnr BKU 2017/4 

Övriga frågor 

Inga övriga frågor behandlades 


