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Cindy Alter, nämndsekreterare 
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Anki Johnson, verksamhetschef § 48 
Christer Joald, verksamhetschef § 48 
Stefan Karlstedt, verksamhetschef § 48 
Tommy Laurell, Enhetschef arbetsmarknad § 
Erland Augustinsson, ekonom § 48 
Ellinor Sundell, rektor förskolan § 48 
Mikael Wiklund, rektor gymnasieskolan § 48 
Agneta Fredriksson, enhetschef § 48 
Elisabeth Grannas, rektor grundskolan § 48 
Malin Henriksson, verksamhetsutvecklare § 48 
Madeleine Wallenius, enhetschef § 48 
Ulf Edlund, rektor förskolan § 48 
Tuula Milz, rektor grundskola § 48 
Erik Fällmer, rektor grundskolan § 48 
Monica Hellström, rektor förskolan § 48 
Per Byström, rektor förskolan § 48 
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Fredrik Östlund, rektor förskolan § 48 
Anders Digne, rektor grundskolan § 48 
Peyman Vahedi, rektor gymnasieskolan § 48 
 

Ingmar Gradin, Lärarnas riksförbund § 48 
Per-Erik Westin, Lärarförbundet § 48 
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§ 48 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, verksamhetschefer och rektorer. Syftet är att skapa en ny 

verksamhetsplan för 2021. 

- Stefan Karlstedt, enhetschef, redovisar resultatet för sommarskolan 

2020. 

- Stefan Karlstedt, verksamhetschef, ger en uppföljning om elevflytten 

från Ytterlännässkolan och Grämestaskolan. 

- Stefan Karlstedt, verksamhetschef, informerar om nuläget på 

Kramforsskolan efter branden. 

- Christer Joald, verksamhetschef, informerar om feriepraktik och 

sommarjobb 2020. 

- Anki Jonsson, verksamhetschef, ger en uppföljning om flytten från 

Neptunus till Bruksbacken. 

- Anki Jonsson, verksamhetschef, informerar om utbyggnationen i 

Docksta. 

- Erland Augustinsson, ekonom, informerar om det ekonomiska läget 

och redovisar delårsrapporten för tertial 2. 
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§ 49 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 

2020 augusti skolchefens rapport 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

Revisionen 
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§ 50 BN 2020/392 

Bildningsnämnden månadsbokslut juli 2020 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Godkänna månadsbokslut juli 2020. 

Ärendet 

När budgeten fastställts för 2020 konstaterades det ett budgeterat underskott 

om 12 mnkr. Dessa fördelades mellan de olika skolformerna med förskola 2 

mnkr, grundskola 4 mnkr och Vuxen/Gym/AME 6 mnkr. 

Resultatets avvikelse mot budget har sedan maj månad förbättrats med 2,2 

mnkr till en budgetavvikelse på -1,0 mnkr. Förändringen över två månaders 

omslutning på ca 75 mnkr är en tydlig förbättring och ökar möjligheten till 

att nå ett resultat i balans med budget för 2020. Det är dock först med utfall 

från augusti och september, då det nya läsårets inverkan på 

kostnadsutvecklingen görs synbar, som effekten av årets besparingar kan 

fastslås. 

Månadsbokslutet är inte bearbetat med samma djup och i samråd med alla 

enhetschefer/rektorer på det sätt som inför ett delårsbokslut. Det är därför 

klokt att se månadsbokslutet som ett hjälpmedel i budgetarbetet som visar de 

stora penseldragen mer än en faktisk sanning. 

Samråd 

Samråd har skett mellan förvaltningschef, verksamhetschefer och 

ekonomerna. 

Beslutsunderlag 

200831 Månadsbokslut bildningsnämnden juli 2020 dnr BN 2020-392 

Beslutet skickas till 

Samtliga chefer inom bildningsförvaltningen samt till 

kommunens revisorer 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(25) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 51 Dnr: BN 2020/392 

Bildningsnämnden månadsbokslut augusti 2020 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Godkänna månadsbokslut augusti 2020. 

Ärendet 

När budgeten fastställts för 2020 konstaterades det ett budgeterat underskott 

om 12 mnkr. Dessa fördelades mellan de olika skolformerna med förskola 2 

mnkr, grundskola 4 mnkr och Vuxen/Gym/AME 6 mnkr. 

Resultatets avvikelse mot budget har sedan juli månad försämrats med 8,4 

mnkr till en budgetavvikelse på -9,4 mnkr.  

Intäkterna från migrationsverket går ner. I augusti försämras resultatet med  

2 miljoner jämfört med juli månad. Även interkommunala ersättningarna 

uppvisar en försämring i förhållande till budget på 1 mnkr vilket dock 

förklaras med att det inte skickats några fakturor under juli månad.  

Personalkostnaden ligger per 08-31 minus 8,7 mnkr mot budget. 

Handlingsplan 2020 har sitt huvudfokus på att minska antalet anställda för 

att komma i ram. Ett flertal av handlingsplanens åtgärder har genomförts 

men tjänster har tillsatts utanför personalplaneringen vilket tagit ut effekten 

av handlingsplanen. Dessa tjänster är borta i höstens personalplanering men 

effekten av vårens överanställningar kvarstår. 

Övriga kostnader underskrider budget med 5,6 mnkr. Orsaken är främst 

”allmän återhållsamhet” vad gäller inköp men är också en effekt av färre 

resor och konferenser genom covid-19. Posten ”Övriga kostnader” innehar 

även negativa budgetavvikelser där de största posterna utgörs av dubbel hyra 

för fordonsprogrammet och hyresförluster på Sandö (effekt av covid-19). 

Den positiva elevtrenden på Nordviks naturbruksgymnasium har också 

inneburit en ökad kostnad. 

Samråd 

Samråd har skett mellan förvaltningschef, verksamhetschefer och 

ekonomerna. 
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Beslutsunderlag 

200922 Månadsbokslut bildningsnämnden augusti 2020 dnr BN 2020-392 

Beslutet skickas till 

Samtliga chefer inom bildningsförvaltningen samt till 

kommunens revisorer 
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§ 52 Dnr: BN 2020/410 

Bildningsnämndens delårsbokslut per 2020-08-31 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Förslag till beslut 

1. Godkänna delårsrapportens ekonomiska del för bildningsnämnden 

för delår 2 per den 31 augusti 2020 

2. Uppdra åt ordförande Thomas Näsholm att godkänna den färdiga 

delårsrapporten där även den kvalitetsmässiga utvärderingen är med 

Ärendet 

Prognosutfallet per 2020-12-31 innebär en negativ avvikelse mot budget 

med 6,2 mnkr vilket ligger helt i linje med prognosen från Delårsbokslut 1.  

Intäkterna når inte budget där främst ersättningen från Migrationsverket 

under året visar en kraftigt sjunkande trend.  

Personalkostnaden ligger per 08-31 minus 8,7 mnkr mot budget vilket är 0,7 

mnkr över budget. Ett flertal av handlingsplanens åtgärder har genomförts 

men tjänster har tillsatts utanför personalplaneringen vilket tagit ut effekten 

av handlingsplanen. Dessa tjänster är borta i höstens personalplanering men 

effekten av vårens överanställningar kvarstår. Handlingsplanen har dock sin 

största effekt från höstterminens start vilket syns i helårsprognosen som 

slutar med en lägre avvikelse mot budget än delåret. 

Övriga kostnader underskrider budget med 3,7 mnkr. Orsaken är främst 

”allmän återhållsamhet”. 

Förvaltningen har haft problem med kvalitetssystemet och därför har inte 

bedömningen av kvaliteten hunnits med inför nämnden. Därför föreslås att 

nämndsordförande får besluta när den slutgiltiga rapporten är klar.  

Samråd 

Samråd har skett med samtliga chefer i prognosverkstäder tillsammans med 

förvaltningens ekonomer och verksamhetschefer samt med förvaltningschef. 

Beslutsunderlag 

200922 Bildning delårsrapport 2 2020 
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Beslutet skickas till 

Bildningsförvaltningens ekonomer och chefer samt till revisorerna. 
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§ 53 Dnr: BN 2019/596 

Handlingsplan 2020 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Godkänna handlingsplan 2020, version 5, augusti 2020 

Ärendet 

Handlingsplanen bygger på utfallet från juli månadsbokslut samt den 

personalplanering som skett  

Personalplaneringen är klar inför läsåret 20/21. Dock har grundskolan utöver 

förhandlad bemanning haft överanställningar under våren utöver budget som 

kommer att försämra årets resultat.  

En mer genomarbetad handlingsplan kommer att presenteras efter 

prognosverkstäderna som nu genomförs inför tertial 2.  

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 har skett med verksamhetscheferna. 

Beslutsunderlag 

200901 Handlingsplan 2020 augusti dnr BN 2019-596 

Beslutet skickas till 

Verksamhetscheferna och ekonomer inom bildning 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(25) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 54 Dnr: BN 2020/394 

Rapport om sommarskolan 2020 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Anta rapporten gällande sommarskolan 2020. 

Ärendet 

Grundskolan har genomfört en sommarskola under två veckor med elever 

från årskurs åtta och nio. Till sommarskolan inbjuds de elever som riskerar 

att inte uppnå behörighet till gymnasiet. I år har 103 elever tackat ja till 

sommarskolan och 95 elever slutförde den. 

Ekonomi och finansiering 

Detta beslut ger inte några ekonomiska effekter. 

Måluppfyllelse 

Beslutet att anta protokollet har ingen effekt på måluppfyllelsen. 

Samråd 

Inget samråd har skett i beredningen av detta ärende. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetschefens rapport om sommarskolan 2020, BN 2020/379 

Beslutet skickas till 

Bildningsnämnden 

Verksamhetschef 

Rektorer i grundskolan 
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§ 55 Dnr: BN 2020/402 

Rapporten ”Uppföljning och utvärdering av feriepraktik 

och sommarjobb 2020” 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Godkänna rapporten ”Uppföljning och utvärdering av feriepraktik och 

sommarjobb 2020”. 

Beskrivning av ärendet 

Många ungdomar saknar sysselsättning under sommarferien liksom 

möjligheten att tjäna egna pengar. Därför finns sedan ett antal år möjligheten 

att söka feriepraktik under tre veckor för elever folkbokförda i Kramfors 

kommun som avslutat grundskolans eller grundsärskolans årskurs 9 samt 

sommarjobb med samma förutsättningar för elever i åk 1 och 2 på 

gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Bildningsförvaltningen budgeterar 

varje år för verksamheten och i kommunens riktlinje för feriepraktiken står 

att verksamheten ska utvärderas årligen och att en rapport ska lämnas till 

Bildningsnämnden. 

Förslag till en ny riktlinje för feriepraktiken och sommarjobben är under 

utarbetande på förvaltningen och denna kommer att läggas fram i 

Bildningsnämnden den 2 december 2020. 

Ekonomi och finansiering 

Detta beslut ger inte några ekonomiska effekter. 

Måluppfyllelse 

Beslutet har ingen påverkan på måluppfyllelsen. 

Samråd 

Inget samråd har skett i beredningen av detta ärende. 

Beslutsunderlag 

Rapporten Uppföljning och utvärdering av feriepraktik och sommarjobb 

2020. 
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Beslutet skickas till 

Bildningsnämnden 

Verksamhetschef 

Rektorer gymnasieskolan 

Enhetschef AME 
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§ 56 Dnr: BN 2020/301 

Svar på revisionsrapporten "Uppföljande granskning 

av beslut i styrelse och nämnder" 2020-05-11 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Genomföra en enkät till nämndens ledamöter i samband med 

decembernämnden årligen där frågor ställs om ledamöternas upplevelser av 

utbildning, beslutsunderlagens kvalitet och beslutsprocessen. 

Ärendet 

Bildningsnämnden har att svara på revisionsrapport ”Uppföljning granskning 

av beslut i styrelser och nämnder”, KPMG AB, 2020-05-11. 

I rapporten finns 5 sammanfattande slutsatser riktade till styrelse och 

nämnder varav 4 riktas till nämnderna.  

1. styrelse och nämnder fastställer rutiner för systematisk inhämtning 

av ledamöternas upplevelser och säkerställa att samtliga ledamöter 

får tillgång till utbildning, även under pågående mandatperioder, 

se avsnitt 3.1  

Under nämndens informationspass delges information i aktuella ärenden 

men passet används också i utbildningssyfte för att stärka nämndens 

ledamöters kunskap och kompetens om bildningsnämndens verksamheter. 

Informationspasset är 2,5 timmar under förmiddagen samma dag det är 

nämnd. Därtill har det de senaste åren lagts in en utbildningsdag per år med 

studiebesök i verksamheterna. De senaste utbildningsdagarna har ägnats åt 

de verksamheter som flyttats över till bildningsnämndens ansvar inför den nu 

aktuella mandatperioden, d.v.s. vuxenutbildning och arbetsmarknad.  

För att säkra att nämndens ledamöter upplever utbildningsinslagen adekvata 

och få inspel om önskade utbildningsinslag planeras en enkät i samband med 

decembernämnden varje år. 

2. styrelse och nämnder säkerställer att det antingen i beslutsunderlag 

eller protokoll tydligt framgår ekonomiska effekter av beslutet och 

koppling mot de kommunövergripande målen, se avsnitt 3.2.  
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Bildningsnämndens tjänstepersoner jobbar ständigt med att utveckla 

beslutsunderlagen och detta arbete stärks med användningen av de mallar för 

förslag till beslut som används där rubriker och stödtexter stärker processen. 

För att säkra att nämndens ledamöter upplever att beslutsunderlagen håller 

önskad kvalitet avseende ekonomiska effekter och koppling mot nämndens 

mål och de kommunövergripande målen planeras en enkät i samband med 

decembernämnden varje år. 

3. styrelse och nämnder att säkerställa att arbetet med direktiv 

slutförs, se avsnitt 3.2  

I avvaktan på en gemensam mall/instruktion för direktiv kommer 

bildningsnämnden fortsätta formulera uppdrag till förvaltningen på det sätt 

som sker idag. De flesta ärenden som inte är rutinmässigt återkommande 

eller initierade av andra aktörer initieras med ett uppdrag till förvaltningen 

från nämnden. De frågor som aktualiseras på detta sätt är bl a utredningar. 

4. styrelse och nämnder säkerställer metoder och rutiner för att 

regelbundet i varje fall minst en gång per mandatperiod, inhämta 

ledamöternas uppfattning om beslutsprocessen., se avsnitt 3.4. 

För att inhämta nämndsledamöternas uppfattning om beslutsprocessen 

planeras en enkät i samband med decembernämnden varje år. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet i sig har ingen ekonomisk effekt. Däremot är det väsentligt att 

nämndens ledamöter är kunniga i nämndens ansvarområden och känner sig 

trygga i beslutsprocessen för att kunna fatta bra beslut. 

Måluppfyllelse 

Kunskap och kompetens kopplat till bra beslutsprocesser är grundstenar för 

att stärka måluppfyllelsen för nämndens ansvar. 

Samråd 

Samråd har skett med nämndens ordförande och vice ordförande.  

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport Uppföljande granskning av beslut i styrelser och nämnder, 

dnr BN 2020/301 

Beslutet skickas till 

Revisionens ordförande Bertil Wiklund 
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§ 57 Dnr: BN 2020/384 

Folkbibliotekets service och öppettider 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Godkänna följande ändringar: 

1. Öppettider för folkbiblioteket i Kramfors 

måndag – onsdag  kl. 11.00 – 18.00 

torsdag – fredag  kl. 11.00 – 15.00 

lördag  kl. 11.00 – 15.00 

2. Öppettider närbiblioteket i Ullånger 

tisdag 11.00 -13.00 och 14.00 -17.00 med personal 

Meröppet (självbetjäning med tagg) ALLA dagar 8-22 

3. Närbiblioteket i Nordingrå 

Stängs senast december 2020 och ersätts med bokbuss och ”Boken 

kommer” samt deltagande på mötesplatsen Kupan samt ”hämta- och 

lämnaservice vid lämplig lokal.  

4. Biblioteken i Kramfors har telefonservice 

måndag – onsdag kl. 9:00–18:00 

torsdag – fredag kl. 9:00–15:00 

lördag kl. 11:00-15:00 

5. Bokbussen 

Servicen utvecklas från att ha fokus litteraturförmedling till att vara 

ett rullande bibliotek med såväl litteraturförmedling som digital 

service och aktiviteter. 

6. Boken kommer 

Service i utveckling. Litteraturförmedling till enskilda hushåll runt 

om i kommunen. Personer som av olika anledningar är isolerade i 

sina hem. Augusti 2020 startades tre olika turer upp: 

Docksta/Ullånger, Bollsta/Nyland och Lunde/Nordingrå. Ytterligare 

turer planeras. 
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7. Pedagogtagg från 1 september 2020 

8. Under sommaren (juni, juli och augusti) håller biblioteket stängt på 

lördagar. 

Ärendet 

Folkbiblioteket i Kramfors kommun behöver justera sina öppettider och 

anpassa serviceinsatser som är mer i tiden och bättre möter alla 

kommuninnevånare.  

2019 beslöt bildningsnämnden som ett led i handlingsplan 2019 att minska 

anslagen till folkbiblioteket i Kramfors kommun med 1,5 mnkr. Detta 

innebär i praktiken en minskning av antalet anställda. Från och med augusti 

2020 är nu personalbemanningen i nivå med budgetbeslutet. 

En konsekvens av minskat antal anställda är att se över serviceåtaganden och 

öppettider för att på bästa sätt möta våra kommuninnevånares behov. 

Den nya bokbussen, konceptet ”Boken kommer” och digitaliseringen ger 

möjligheter till nya lösningar som ger avtryck i detta förslag. 

En utredning har gjorts kring hur Nordingråområdets biblioteksservice 

nyttjas. Denna utredning visar att närbiblioteket i Nordingrå inte längre är 

det självklara valet för Nordingråborna som vill nyttja bibliotekets tjänster. 

Lokalen upplevs som otillgänglig.  Bokbussen och ”Boken kommer” har 

ersatt besök på bibliotekslokalen för många ortsbor. Besökarna på 

mötesplatsen ”Kupan” för äldre i Nordingrå har uppskattat biblioteks-

personalens besök. Funktionen som skolbibliotek finns det ingen kritik på 

och den funktionen kvarstår men ansvaret övergår till grundskolans 

verksamhetsområde.  

Ekonomi och finansiering 

Förändring i öppettider och serviceinsatser är nödvändiga för att klara 

verksamheten inom den beslutade ramen. 

Måluppfyllelse 

Genom att nyttja teknik och nya mötesplatser kommer måluppfyllelsen att 

öka trots en minskad budgetram. Fler kommuninnevånare kommer att kunna 

nyttja folkbibliotekets tjänster.  

Samråd 

Samråd har skett med bibliotekschef och bibliotekets medarbetare.  
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Beslutsunderlag 

Handlingsplan 2019 – Folkbibliotek dnr BN 2019/181 

200812 utredning Biblioteksservice Nordingrå dnr BN 2020/384 

Beslutet skickas till 

Bibliotekschef Madeleine Wallenius 
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§ 58 Dnr: BN 2020/160 

Bibliotekets öppettider och service under 

coronapandemin, hösten 2020 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Godkänna följande 

1. Erbjuda bokkasse att hämta utanför biblioteket, via bokbussen eller få 

den hemskickad. 

2. Anpassa öppettider enligt följande 

a) Måndag till onsdag  

1. Bibliotekslokalen i Kramfors håller öppet kl.11-16 

2. telefonöppet mellan 9-18 där allmänheten kan hämta och 

lämna böcker efter kontakt via telefon. 

b) Torsdag till lördag 

1. Bibliotekslokalen i Kramfors håller öppet 11-15, telefonöppet 

samma tid 

3. Besluten ovan gäller oktober till december. Därefter görs en ny 

bedömning. 

4. Ullångers bibliotek berörs inte av ändringarna, utan biblioteket 

bibehåller sina öppettider. 

Ärendet 

Biblioteken i Kramfors tar fasta på sitt uppdrag och värnar om bibliotekets 

prioriterade grupper; barn & unga, personer med annat modersmål än 

svenska och personer med funktionsvariationer.  

Kramfors biblioteks service till allmänheten begränsas i liten omfattning 

genom förändringen att mellan kl. 09.00-11.00 samt kl. 16-18, måndag till 

onsdag, erbjuda telefonöppet istället för att ha biblioteket öppet fysiskt. 

Personal finns på plats via telefon för att besvara frågor om våra e-tjänster 

och för att plocka ihop böcker och leverera ut via huvudentrén. Biblioteket 

har telefonöppet även under ordinarie öppettider.  De i personalen som inte 
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har telefontjänst har möjlighet att sanera dagens återlämnade böcker, 

lånestationer, datorer m.m. för att även där minska risken för smittspridning. 

Öppettiderna under oktober - december blir då: 

Måndag – onsdag  11-16, telefonöppet 09-18 

Torsdag – lördag 11-15, telefonöppet samma tid 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet har ingen negativ inverkan på ekonomi och budgetutfall. Befintliga 

personalresurser används på ett annorlunda sätt.  

Måluppfyllelse 

Förvaltningens bedömning är att måluppfyllelsen inte äventyras, de 

målgrupper som behöver få service efter stängning av dörrarna kan få det via 

telefon och personlig support.  

Samråd 

Samråd har skett med nämndens ordförande, förvaltningschef och 

bibliotekschef 

Beslutsunderlag 

200814 delegationsbeslut öppettider biblioteket BN 2020-160 

Beslutet skickas till 

Bibliotekschef Madeleine Wallenius 
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§ 59 Dnr: BN 2020/379 

Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet 

Partnerskap Inland – Akademi Norr 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att i enlighet med 

revisionens förslag godkänna årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet 

Partnerskap Inland – Akademi Norr. 

Ärendet 

Årsredovisningen för Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi 

Norr fastställdes av direktionen 2020-02-28. 

Revisorerna i Partnerskap Inland – Akademi Norr har granskat 

årsredovisningen för 2019 och bedömer att den är upprättad i enlighet med 

den lagens krav och god redovisningssed. 

Revisionen bedömer att det prognosticerade resultat är förenligt med de 

verksamhetsmässiga och de finansiella mål som direktionen fastställt i 

budget 2019. 

Revisionen tillstryker att kommunalförbundets årsredovisning för 2019 

godkänns. 

Beslutsunderlag 

Partnerskap Inland-Akademi Norr, årsredovisning 2019 

Revisorerna i kommunalförbundet i Partnerskap Inland-Akademi Norr, 

revisionsberättelse för år 2019, daterad 2020-06-04 

Protokoll från direktionsmöte 2020-02-28 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Akademi Norr 

Revisionen 
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§ 60 Dnr: BN 2020/332 

Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland-

Akademi Norr för 2019 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att i enlighet med 

revisionens förslag bevilja förbundsdirektionen samt de enskilda 

förtroendevalda i direktionen i Partnerskap Inland – Akademi Norr 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Ärendet 

Revisorerna har upprättat en revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019. 

Bedömningen är att direktionen huvudsakligen har bedrivit verksamheten på 

ett ändamålsenligt och sett ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 

Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande, den finansiella 

måluppfyllelsen god och verksamhetsmålens uppfyllelse är god.  

Mot bakgrund av resultatet av granskningen i övrigt tillstyrker revisorerna att 

direktionen och de förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 2019 års 

verksamhet och att årsredovisningen för 2019 godkänns. 

Beslutsunderlag 

Partnerskap Inland-Akademi Norr, årsredovisning 2019 

Revisorerna i kommunalförbundet i Partnerskap Inland-Akademi Norr, 

revisionsberättelse för år 2019, daterad 2020-06-04 

Protokoll från direktionsmöte 2020-02-28 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Akademi Norr 

Revisionen 
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§ 61 Dnr: BN 2020/15 

Delgivningar  

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Notera delgivningarna till protokollet. 

Ärendet 

Nämnden får ta del av följande: 

1. Justerat protokoll Bildningsnämnden 2020-06-04 

2. Skrivelse angående flytt av Neptunus förskola, dnr 2020-328 

3. Delårsrapport för Kramfors kommun 2020-04-30 

4. Kf 200622 § 45 Delårsrapport per 2020-04-30 

5. Kf 200622 § 51 Ansvarsfrihet för styrelser och nämnder för 

verksamhetsåret 2019 för Kramfors kommun 

6. Ks 200609 § 109 Beslut om nystart avseende planeringen för en ny 

förskola i centrala Kramfors 

7. KS 200609 § 99, Uppföljning av plan för internkontroll 2019 

8. Ksau 200602 § 101 Uppföljning 2019 av handlingsplan för 

kompetensförsörjning 2019-2022 

9. Ledningssystem central elevhälsa 

10. Uppföljning 2019 Handlingsplan för kompetensförsörjning 2018-

2022 

11. Verksamhetsberättelse EMI läsåret 19-20 

12. Återkoppling Skolinspektionens granskning av Ådalsskolan med 

anledning av covid-19 

13. Beslut Tillfällig flytt till Grämestaskolan för grundsärskolans elever 

med personal 

14. Beslut Uppskjutna skolstarter ht 2020 
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§ 62 Dnr: BN 2020/14 

Delegationsbeslut 

Slutlig beslutsinstans  

Bildningsnämnden 

Beslut 

Notera delegationsbesluten till handlingarna. 

Ärendet 

Delegationsbeslut redovisas enligt nedan.  

1. Delegationsbeslut 200610, tilläggsbelopp för elev vid Hampnäs 

gymnasium BN 2020-220 

2. Delegationsbeslut 200610, tilläggsbelopp för elev vid Hampnäs 

gymnasium BN 2020-221 

3. Delegationsbeslut 200615 - Ersättare beslutsattestant feriepraktik 

2020 dnr BN 2020-347 

4. Delegationsbeslut 200615, tilläggsbelopp för elev vid 

Bäckagårdsskolan BN 2020-216 

5. Delegationsbeslut 200615, tilläggsbelopp för elev vid 

Bäckagårdsskolan BN 2020-217 

6. Delegationsbeslut 200615, tilläggsbelopp för elev vid 

Bäckagårdsskolan BN 2020-348 

7. Delegationsbeslut 200615, tilläggsbelopp för elev vid Hampnäs 

gymnasium BN 2020-219 

8. Delegationsbeslut 200622 Yttrande till SI gällande anmälan mot 

Gudmundråskolan BN 2020-205 

9. Delegationsbeslut 200622, tilläggsbelopp för elev vid Dormsjöskolan 

BN 2020-350 

10. Delegationsbeslut 200623 Begäran om utlämnande av handlingar 

angående flytt av Neptunus förskola 

11. Delegationsbeslut 200810 Tilläggsbelopp för elev vid Fjällsjöskolan 

BN 2020-372 

12. Delegationsbeslut 200813 Yttrande till BEO gällande anmälan 

Gudmundråskolan BN 2020-369 

13. Delegationsbeslut 200814 Bibliotekets öppettider och service under 

coronapandemin, hösten 2020 

14. Delegationsbeslut 200825 beslut PRAO dnr BN 2020-160 

15. Delegationsbeslut 200903 Yrkeshögskoleutbildningar 2020 

16. Delegationsbeslut 200903, Inackordering ishockey 


