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Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(15) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-21 
 

 

  
 
Plats och tid Ådalskolans Aula, kl.15.00 – 15:40 

Beslutande ledamöter 
 

Se närvarolista sida 2 

  

Ej beslutande ersättare Se närvarolista sida 2 
 

Övriga närvarande Tjänsteman 
Se närvarolista sida 2 

 

Justerare Thomas Lundberg (V) 
 

Justeringens plats och tid Förvaltningen 2020-10-21 
 
Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer §§ 63-70 
 Cindy Alter  

 Ordförande   
 Thomas Näsholm (S)  

 Justerare   
 Thomas Lundberg (V) 

 
  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Bildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-10-21 

Datum då anslaget sätts upp 2020-10-22 Datum då anslaget tas ned 2020-11-12 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen Sista datum för överklagande 2020-11-12 
 

Underskrift   
 Cindy Alter  
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Närvarolista 

Beslutande ledamöter Thomas Näsholm (Ordförande) (S) 
Thomas Lundberg (Vice ordförande) (V) 
Göran Molin (S) 
Lisbet Boman (S) 
Osman Saidabdala (S) 
Karl-Erik Allström (S), tjänstgörande ersättare 
Svante Jönsson (V), tjänstgörande ersättare 
Ann-Louise Zetterblad (C) 
Inga-Britt Andersson (C) 
Birgitta Widerberg (C) 
Anna Strandh Proos (M) 
Ove Källström (SD), tjänstgörande ersättare 
 

Ej beslutande ersättare Fateh Arar (S) 
Lillemor Zidén (M), 
Peder Svensson (C) 
Peter Andelid (L) 
 
 

Övriga närvarande Tjänstemän 

Cindy Alter, nämndsekreterare 
Ulrike Hurdén, förvaltningschef 
Anki Johnson, verksamhetschef § 633 
Christer Joald, verksamhetschef § 63 
Stefan Karlstedt, verksamhetschef § 63 
Erland Augustinsson, ekonom § 63 
Britt-Inger Mohlin, ekonom §63 
Madeleine Wallenius, enhetschef § 63 
Peyman Vahedi, rektor § 63 
Fredrik Östlund, rektor förskola § 63 
 

Ingmar Gradin, Lärarnas riksförbund § 63 
Per-Erik Westin, Lärarförbundet § 63 
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§ 63 Dnr BN 2020/13 

Information 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Nämnden tar del av följande information: 

- Ulrika Hurdén, förvaltningschef, håller i en workshop med både, 

politiker och verksamhetschefer. Det presenteras ett första utkast för 

verksamhetsplanen 2021 och biblioteksplanen 2021. 

- Peyman Vahedi, rektor, informerar om Ådalsskolans elevstatistik, 

introduktionsprogrammen, gymnasiesärskolan samt internatboende 

och digitalisering. 

- Anki Jonsson, verksamhetschef, redovisar slutrapporten ”Kramfors 

förskolor i framtiden”. 

- Ulrika Hurdén, förvaltningschef, informerar om projektet ”Nybygge 

förskola. 

- Fredrik Östlund, elevhälsochef och rektor, informerar om nuläget för 

nattis. 

- Erland Augustinsson, ekonom, informerar om det ekonomiska läget. 
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§ 64 Dnr: BN 2020/54 

Skolchefens rapport 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

1. Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

2. Skicka rapporten till fullmäktige, kommunstyrelsen och revisionen. 

Ärendet 

I och med inledningen av 2020 kommer förvaltningschefen för 

bildningsförvaltningen att regelbundet lämna en skriftlig rapport för 

bildningsförvaltningens verksamhet med fokus på ekonomi-, personal- och 

kvalitetsfrågor för vår förvaltning. Rapportens utseende kommer att 

utvecklas och förfinas framöver men målsättningen är att den statistik och 

information som presenteras skall vara framtagen på samma sätt och bli 

jämförbar över tid. Rapporten skall ge ett nuläge men också kunna innehålla 

blänkare från besök i verksamheten och framtidstankar för sådant som finns i 

planeringsskedet i vår förvaltning. 

Beslutsunderlag 

Skolchefens rapport september 2020, BN 2020/54 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

Revisionen 
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§ 65 BN 2020/392 

Bildningsnämnden månadsbokslut september 2020 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Godkänna månadsbokslut september 2020. 

Ärendet 

September 2020 kan sammanfattas som en bra månad. De variationer i utfall 

vi sett under sommarmånaderna stabiliseras åter och inför utfallet av årets 

sista tre månader infinner sig viss tillförsikt. 

Månadsbokslutet slutar på ett underskott för bildningsnämnden på – 5,1 

mnkr. 

Intäkter 

Intäkterna fortsätter att vara lägre än budgeterat även om budgetavvikelsen 

minskar med 2 mnkr under september. 

De interkommunala ersättningarna är fakturerade fram till med september 

och ligger nu 6 mnkr bättre än budget. Dock fortsätter pengarna från 

Migrationsverket att minska i förhållande till budget. Det riktade 

statsbidraget ”Lågstadiesatsningen” upphörde vid halvårsskiftet, ett faktum 

som inte budgeten tagit hänsyn till. Det innebär att 0,8 mnkr har fått bokas 

bort. 

Kostnader 

Personalkostnaderna fortsätter att ligga något över budget. I den samlade 

statistiken över antalet anställda för augusti månad ses en minskning med 

antalet anställda inom förvaltningen på 14 anställda. Antalet helårsarbetare 

(både arbetad tid och frånvaro sammantaget) visar på en minskning. En del 

av denna effekt är inarbetad i budget 2020. Handlingsplanen bygger helt och 

hållet på att antalet anställda skall minska. Denna effekt har dock inte fått 

genomslag fullt ut. Anställningar har plockats bort men andra har tillkommit 

bl. a. på grund av att antalet gymnasieelever ökat. Denna kostnadsökning 

kompenseras till störta delen av ökade interkommunala ersättningar. 

Övriga omkostnader förbättras jämfört med budget under månaden med 4 

mnkr. 
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Samråd 

Samråd har skett mellan förvaltningschef, verksamhetschefer och 

ekonomerna. 

Beslutsunderlag 

Månadsbokslut bildningsnämnden september 2020, BN 2020/392 

Beslutet skickas till 

Samtliga chefer inom bildningsförvaltningen 

Kommunens revisorer 
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§ 66 Dnr: BN 2019/596 

Handlingsplan 2020 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

1. Godkänna handlingsplan 2020, version 6, september 2020. 

2. Avsluta återkopplingen av handlingsplan 2020 i december och 

upprätta handlingsplanen för 2021 i december. 

Ärendet 

Handlingsplanen kommer att bygga på utfallet från september 

månadsbokslut samt den personalplanering som skett. 

Månadsbokslutet planeras vara klart dagarna före nämnd. 

Förslag till beslut och handlingsplan 2020 version 6 kommer därför inte att 

vara klart till beredningen. 

Ekonomi och finansiering 

Målsättningen är att verksamhetsvolymen vid årets slut motsvarar de 

budgeterade medlen.  

Måluppfyllelse 

En budget i balans är en av verksamhetsplanens målsättningar samt ett mått 

på välskötthet. 

Samråd 

Samråd kommer att ske med verksamhetscheferna. 

Beslutsunderlag 

Handlingsplan 2020 september, BN 2019/596 

Beslutet skickas till 

Verksamhetscheferna och ekonomer inom bildning 
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§ 67 Dnr: BN 2020/286 

Huvudmannaplan Campus Kramfors 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Godkänna Huvudmannaplan 21/22 för Campus Kramfors. 

Ärendet 

Arbetskrafts- och kompetensförsörjning är en av Kramfors kommuns 

viktigaste tillväxtfrågor. På Campus Kramfors, beläget på Vallen finns sedan 

länge de flesta av kommunens utbildningar för vuxna. Sedan ett par år 

tillbaka används åter begreppet Lärcentrum som samlingsnamn för de 

miljöer som stöder vuxnas lärande på Campus.  

De kommunala insatserna inom vuxnas utbildning har stor betydelse för att 

öka utbildningsnivå och anställningsbarhet, minska utanförskap samt 

reducera beroendet av ekonomiskt bistånd hos kommunmedborgarna. Alla 

verksamheter inom högre utbildning regleras inte i lagar och förordningar, så 

därför är det viktigt att det finns en plan som definierar och reglerar 

huvudmannens uppdrag till Campus Kramfors. 

Ekonomi och finansiering 

Huvudmannaplanen definierar det uppdrag som ska utföras inom ram för 

verksamheten. 

Måluppfyllelse 

I huvudmannaplanen anges hur måluppfyllelsen ska följas upp för att 

synliggöra enheternas resultat. 

Samråd 

Huvudmannaplanen har upprättats i samråd mellan berörda 

enhetschefer/rektorer, verksamhetsutvecklare och verksamhetschef. 

Förslaget har även varit ute på remiss hos Bildningsnämndens politiker för 

synpunkter. 
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Beslutsunderlag 

Huvudmannaplan Campus Kramfors 

Beslutet skickas till 

Christer Joald, verksamhetschef 

Agnetha Fredriksson, enhetschef Yrkeshögskolan 

Mikael Wiklund, rektor Vuxenutbildningen 
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§ 68 Dnr: BN 2019/387 

Kramfors förskolor i framtiden, slutrapport 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

1. Ta del av slutrapporten, Kramfors förskolor i framtiden. 

2. Lämna över rapporten till Kommunstyrelsen som underlag i 

planeringen att bygga en ny förskola i centrala Kramfors. 

Sammanfattning 

Totalt sett minskar antalet barn något i kommunen. Däremot ökar efterfrågan 

av förskoleplatser i centrala Kramfors. Till detta kommer ambitionen att 

femåringarna ska vara kvar på samma förskolor som 1-4-åringarna samt att 

Skarpåkersskolan är i stort behov av Sidensvansens lokaler som i dag 

används för femåringarna. 

Under vårterminen 2021 kommer det att saknas 36 platser i centrala 

Kramfors. Om inte Sidensvansen fanns skulle det saknas ca 80 platser. Med 

behovet av platser våren 2021 tillsammans med utredningen i slutrapporten 

är det inte orimligt med ett nybygge med minst åtta (8) avdelningar 

Ärendet 

Under flera år har behovet av förskoleplatser ökat och verksamheten har 

utökats på flera orter: i Bollsta, Kramfors, Nordingrå, Torrom och Ullånger. 

Dessutom har Sandö förskola öppnat för att täcka behov från båda sidorna 

om älven. Bakgrunden är bl.a. beslutet om tak på 18 barn per avdelning, men 

också att fristående verksamhet minskat antalet platser och i viss mån att 

något fler barn fötts. 

Inför höstterminen 2019 var de mest kritiska orterna, där vi inte har kunde 

erbjuda plats på den ort man bor, Ullånger och Docksta. Under läsåret 20/21 

ser det ut som att centrala Kramfors har de största utmaningarna. 

Med anledning av ovanstående fick förvaltningen vid Bildningsnämndens 

sammanträde i 190626 i uppdrag att utreda kommunens behov av 
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förskoleplatser i ett längre perspektiv samt vilka förutsättningar som finns 

för att möta detta behov. 

Redan fattade beslut 

Docksta – Dnr BN 2019/570 

Nämnden beslutade den 4 december 2019 att hyra ytterligare lokaler om 

DBTK bygger ut. 

Grämesta – Dnr BN 2019/571 

Beslut att inte gå vidare med förslaget att bygga om befintliga skollokaler till 

förskola i Grämestaskolan. 

Ny förskola i centrala Kramfors – Dnr BN 2019/572 

Beslut om projektdirektiv 

Slutrapporten Kramfors förskolor i framtiden bildar underlag för det fortsatta 

arbetet. 

Neptunus har flyttat till Bruksbacken – Dnr BN 2020/83 

Under hösten har Nattis lokaler anpassats så att förskoleverksamhet kan 

bedrivas. Inflyttning skedde 28 september. 

Ekonomi och finansiering 

Ambitionen är att kartlägga, organisera och planera för en förskola med hög 

kvalitet, med fortsatt budget i balans. 

Samråd 

Samråd/dialog förs med nedanstående i olika grad beroende på 

frågeställning: 

Förvaltningschef 

Ekonomer 

Förskolans rektorer 

Fackliga företrädare 

Kostenhet 

Fastighetssamordnare 

Kramfast 

Beslutsunderlag 

Protokoll Bildningsnämnden 190626 § 54 Dnr BN 2019/387 

Slutrapport – Kramfors förskolor i framtiden Dnr BN 2019/387 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomer  

Förskolans rektorer 

Fackliga företrädare i förskolans samverkansgrupp 

Huvudskyddsombud Kommunal och Lärarförbundet  

Kostenhet 

Fastighetssamordnare 

Kramfast 
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§ 69 Dnr: BN 2020/15 

Delgivningar  

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Notera delgivningarna till protokollet. 

Ärendet 

Nämnden får ta del av följande: 

1. Justerat protokoll Bildningsnämnden 2020-09-23 

2. Kvalitetsrapport Smultronsgläntan 2020-09-30 

3. Kvalitetsredovisning Järnstagården 2019/2020 

4. Projektdirektiv Ny förskola Kramfors stad BN 2020/412 
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§ 70 Dnr: BN 2020/14 

Delegationsbeslut 

Slutlig beslutsinstans  

Bildningsnämnden 

Beslut 

Notera delegationsbesluten till handlingarna. 

Ärendet 

Delegationsbeslut redovisas enligt nedan.  

1. Delegationsbeslut 200909 Tilläggsbelopp ht 2020 fritids, Docksta 

friskola BN 2020/211 

2. Delegationsbeslut Bildning delår 2 2020 BN 2020/410 

3. Delegationsbeslut yttrande till Förvaltningsrätten om tilläggsbelopp 

mål nr 2775-20 

4. Delegationsbeslut yttrande till Förvaltningsrätten om tilläggsbelopp 

mål nr 2787-20 

5. Delegationsbeslut yttrande till Förvaltningsrätten om tilläggsbelopp 

mål nr 2791-20 

6. Delegationsbeslut yttrande till Förvaltningsrätten om tilläggsbelopp 

mål nr 2793-20 


