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§ 54 Dnr: BN 2019/153 

Handlingsplan 2019 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Förslag till beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Förvaltningen redovisar genom handlingsplan 2019 de ekonomiska beslut 

bildningsnämnden har tagit. Uppföljningen uppdateras löpande och 

redovisas på samtliga nämndsammanträden. 

Beslutsunderlag 

Handlingsplan 2019, 2019-06-04 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef, bildningsförvaltningen 
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§ 55 Dnr: BN 2019/456 

Avveckla Öppna asylförskolan i Kramfors 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden. 

Förslag till beslut 

Att avveckla Öppna asylförskolan i Kramfors från och med 191101. 

Ärendet 

Utifrån ett politiskt beslut skall Öppna asylförskolan uteslutande finansieras 

via medel från Migrationsverket. Medlen eftersöks kvartalsvis och från och 

med hösten det år barnet fyller tre år kan medel sökas per inskrivet barn.  

Efter att ansökan om medel för det första kvartalet 2019 gjorts är 

bedömningen att verksamheten inte kommer att kunna fortsätta bedrivas via 

medlen från Migrationsverket. Förväntande intäkter för 2019 kommer hamna 

på cirka 700 000 kronor vilket inte räcker.  

På Öppna asylförskolan arbetar en fritidspedagog och en barnskötare. 

Arbetsgivaren har tidigare föreslagit att fortsätta bedriva verksamhet men 

endast med en personal i tjänst. Arbetstagarorganisation har ställt sig oenig 

till det förslaget då man anser att det är olämpligt med ensamarbete. 

Arbetsgivaren har förståelse för detta och föreslår därför att istället avveckla 

verksamheten från och med 191101. 

Ekonomi och finansiering 

Fortsatt drift året ut (2 månader) beräknas kosta ca 148 000 kronor i 

personalkostnader samt några tusen kronor i kostnader för den dagliga 

driften. Beräknad intäkt från migrationsverket för motsvarande period 

uppskattas till ca 50 000 kr. Kostnad för lokal kommer istället tas över av 

Nattis, barnomsorg på obekväm arbetstid, som bedriver verksamhet i samma 

lokaler som öppna asylförskolan.  

Måluppfyllelse 

Att bedriva öppen asylförskola är inget en kommun är ålagd att göra. 

Kramfors kommun har valt att bedriva öppna asylförskolor under några år 

vilket varit en stor tillgång och ett bra stöd för asylsökande vårdnadshavare 

och dess barn. Under vårterminen -19 har i snitt 9 barn per dag och 6 

vårdnadshavare per dag besökt verksamheten. Avvecklas asylförskolan 

kommer vårdnadshavare erbjudas besöka öppna förskolan i Kramfors istället 

samt att de även har rätt att ansöka om ordinarie förskola för sitt barn. 
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Samråd 

I samråd med förvaltningschef Ulrika Hurdén. 

Beslutet skickas till 

Ulrika Hurdén, Fredrik Östlund, Jennie Byström, Carin Altin, Ulf Wikman 

och Erland Augustinsson 
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§ 56 Dnr: BN 2019/387 

Kramfors förskolor i framtiden 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Förslag till beslut 

Delrapporter, version 2 och 3 rapporteras vid nämndens sammanträden 4 

december 2019 samt 12 februari 2020 och slutrapport vid sammanträdet 13 

maj 2020. 

Tagit del av delrapport, version 1, Kramfors förskolor i framtiden 

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 ser det ut som att de mest kritiska orterna, där vi 

inte kommer att kunna erbjuda plats på den ort man bor, är Ullånger och 

Docksta. Aktuella familjer erbjuds för närvarande Nordingrå eller Sandö. 

Även i Bollsta/Nyland och i centrala Kramfors ser förskolorna ut att fyllas 

och familjerna kommer att erbjudas t.ex. Väja eller Sandö. 

Med anledning av ovanstående fick förvaltningen vid Bildningsnämndens 

sammanträde i 190626 i uppdrag att utreda kommunens behov av 

förskoleplatser i ett längre perspektiv samt vilka förutsättningar som finns 

för att möta detta behov. Arbetet är omfattande och rapporten bör inte hastas 

fram. Därför är det angeläget att förvaltningen får utökad tid för uppdraget. 

I version 1 av rapporten beskrivs det påbörjade arbetet med kartläggning och 

behovsbeskrivning. 

Ekonomi och finansiering 

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

kvalitet, med budget i balans. 
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Samråd 

Samråd/dialog förs med nedanstående i olika grad beroende på 

frågeställning: 

Förvaltningschef 

Ekonomer 

Förskolans rektorer 

Fackliga företrädare 

Kostenhet 

Fastighetssamordnare 

Kramfast 

Beslutsunderlag 

BN 2019/387 Rapport Kramfors förskolor i framtiden version 1  

Beslutet skickas till 

Ekonomer  

Förskolans rektorer 

Fackliga företrädare i förskolans samverkansgrupp 

Huvudskyddsombud Kommunal och Lärarförbundet  

Kostenhet 

Fastighetssamordnare 

Kramfast 
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§ 57 Dnr: BN 2019/471 

Ny förskola i Kramfors 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Förslag till beslut 

1. Avskriva Powerhouse som möjligt alternativ till ny förskola i 

centrala Kramfors  

2. Uppdra till förvaltningen att arbeta vidare med att hitta lämplig 

placering för ny förskola i centrala Kramfors 

Ärendet 

Under flera år har behovet av förskoleplatser ökat och nio (9) nya 

avdelningar har öppnats sedan 2016. 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. 

Kramfors kommun har ett flertal en-avdelningsförskolor, inte enbart på de 

mindre orterna. För att kunna möta behovet av samordning beslutade Barn-, 

kultur- och utbildningsnämnden i november 2016 att etappvis bygga en ny 

förskola med flera avdelningar i centrala Kramfors, med plats för ca 80 barn.  

Flera olika alternativ har prövats, men inte befunnits vara tillräckligt 

ändamålsenliga. Under vårterminen 2019 har fastigheten Powerhouse 

uppmärksammats som en möjlighet att bygga om till förskoleverksamhet.  

En förprojektering via Krambo under andra halvan av vårterminen, 

konstaterade att aktuell fastighet skulle vara möjlig att bygga om till en 

förskola med fyra (4) avdelningar. Förvaltningen begärde då en 

kostnadskalkyl, med tanken att det skulle vara mindre kostsamt med 

ombyggnation jämfört med nybygge. Nu har Kramfast tagit in en 

kostnadsberäkning enl. Bildningsförvaltningens kravspecifikation.  

Indikativ total projektkostnad, exklusive utemiljö, hamnar enligt dessa 

beräkningar på 25 mkr – 27 mkr eller motsvarande 17 000 – 19 000 kr per 

kvadratmeter (=byggkostnad).  Detta motsvarar nybyggnadspris för en 
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prefabricerad förskola i motsvarande storlek. I jämförelsen har använts en 

budgetoffert från Flexator (Solberga, 4-avdelningar med tillagningskök). Till 

budgetofferten har sen adderats kostnader som ej ingår. 

 

I en framtida hyresberäkning ska även hänsyn tas till fastighetens bokförda 

värde (2 735 236 kr), vilket leder till högre hyreskostnader än vid 

nybyggnation för Bildningsförvaltningen. 

Kramfast ser inget värde i att bygga om en fungerande byggnad med 

befintligt hyreskontrakt och som vid förändringar är relativt lättuthyrd i 

befintlig standard. 

Samråd 

Krambo 

Förvaltningschef 

Beslutsunderlag 

PM från Krambo ang. förskola i Powerhouse Dnr BN 2019/471 

Beslutet skickas till 

Förskolans rektorer 
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§ 58 Dnr: BN 2019/393 

Stipendium för körkort 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Förslag till beslut 

1. Att i dagsläget inte införa ett körkortsstipendium 

2. Att uppdra till förvaltningen att fortsätta utreda förutsättningarna för 

att körkortsstipendium kan införas höstterminen 2020. Den fortsatta 

utredningen ska speciellt fokusera på en samverkanslösning för länets 

kommuner samt att ställa Kommunallagen i relation det kommande 

förslaget. Utredningen ska presenteras i nämnden den 1 april 2020. 

Ärendet 

Vid bildningsnämndens sammanträde den 27 mars 2019 beslöt nämnden att 

ta bort körkortsutbildningen i den form den haft. Samtidigt uppdrog 

nämnden till förvaltningen att utreda möjligheten att införa ett stipendium 

istället. 

Uppdraget är komplext bl a när det gäller koppling till kommunallagen, det 

kommunala självstyret och de begränsningar som ges i kommunallagens 2 

kapitel. Att besluta om ett körkortsstipendium innebär att fatta ett beslut i 

gränslandet för vad kommunallagen medger.  

Att erbjuda körkortsutbildning är inte ett primärt ansvar för Sveriges 

kommuner.  

Men att ge detta erbjudande till kommunens ungdomar innebär också att ge 

de ungdomar vars familjer har en mer utsatt ekonomisk situation en 

möjlighet att ta körkort. Anställningsbarheten kan förväntas öka.  

Ett annat steg att gå kan vara att erbjuda ungdomar inom utbildningar som 

leder till bristyrken ett stipendium. Det finns ett tydligt motiv att stärka 

utbildningar inom bristyrken men det finns risk att beslutet tolkas som att 

alla elever i Kramfors kommun inte behandlas på samma sätt.  
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Det skulle kunna vara en framkomlig väg att jobba för en gemensam lösning 

för Västernorrlands elever där kommunerna i samverkan skulle kunna fatta 

beslut om ett gemensamt förhållningssätt vad gäller körkortsstipendier. Det 

är den vägen de flesta kommuner gått som erbjuder körkortsstipendier. I ett 

sådant upplägg riskminimerar varje kommun sitt ställningstagande. Då ökar 

vi anställningsbarheten för regionens ungdomar. En arena där denna fråga 

kan lyftas är skolpresidiet. 

Med det ekonomiska läge som Kramfors kommun befinner sig i och med 

osäkerhet om vad kommunen har befogenhet att fatta beslut om föreslås att 

Kramfors kommun inte inför ett körkortsstipendium 

Ekonomi och finansiering 

Ett erbjudande till samtliga elever från Kramfors kommun kan leda till 

kostnader upp emot 2 miljoner. Begränsas stipendiets storlek minskas också 

den ekonomiska posten.  

Förvaltningen kan inte räkna med mer pengar för detta beslut varför det skall 

vägas mot mängden personal som verksamheterna har. Under 2019 har 

förvaltningen förhandlat ner personalvolymen med motsvarande ca 35 

tjänster. 2 miljoner kräver att ytterligare 4 tjänster tas bort.  

Måluppfyllelse 

Att erbjuda körkortsutbildning är inte primärt ett kommunalt ansvar. 

Påverkan på måluppfyllelsen inom de skolformer som är nämndens uppdrag 

påverkas inte negativt av beslutet.  

Samråd 

Samråd har skett i bildningsförvaltningens ledningsgrupp. Facklig 

samverkan kommer att ske mellan arbetsutskott och nämnd. 

Beslutsunderlag 

190828 Utredning Stipendium för körkort BN dnr 2019/393 

Beslutet skickas till 

Gymnasieskolornas rektorer samt gymnasieskolornas elevråd 

 


