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§ 67 Dnr: KS 2020/179 

Förändrad organisation för bildningsförvaltningen 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslut 

Anta förslag till ny organisation för bildningsförvaltningen att gälla från och 

med 2020-08-01.  

Ärendet 

I februari 2018 beslutade Kommunstyrelsen om att anta en ny 

ledningsorganisation för dåvarande Barn, kultur och 

utbildningsförvaltningen som numera benämns bildningsförvaltningen. Den 

nya organisationen innebar att tre verksamhetsområden infördes.  

Från den 1 januari 2019 flyttades ansvaret för vuxenutbildning och 

arbetsmarknad över till bildningsnämnden och allmänkulturen flyttades till 

kommunstyrelsen. I samband med detta samlades gymnasieskola, 

vuxenutbildning och arbetsmarknad under en verksamhetschef. Inga övriga 

justeringar i organisationen gjordes.  

Inför läsåret 20-21 kommer det ske stora förändringar som konsekvens av 

tidigare fattade politiska beslut. Ytterlännässkolan läggs ner och eleverna 

flyttas till Högakustenskolan och Gudmundråskolan. Grämestaskolan blir en 

F-3-skola och mellanstadiet där flyttar till Kramforsskolan.  

I samband med översynen av organisationen med anledning av 

nedläggningsbesluten justeras också andra delar i organisationen för att få en 

tydligare ansvarskedja i styrningen av bildningsförvaltningen. 

Syftet med förändringen är att renodla organisationsstrukturen så att ansvaret 

för helheten för respektive verksamhet finns under rätt verksamhetsområde, 

dvs 

 Förskolans verksamhetsområde (Förskola, nattis, öppna förskolan) 

 Grundskolans verksamhetsområde (Förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola och fritidshem) 

 VGA´s verksamhetsområde (vuxenutbildning, gymnasieskola, 

gymnasiesärskola och arbetsmarknad) 
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Organisationsskiss över den nya organisationen som gäller från 2020-08-01. 

 

Ekonomi och finansiering 

Den förändrade organisationen innebär motsvarande 1,6 chefstjänster mindre 

i förvaltningen jämfört med nuvarande organisation. 

Måluppfyllelse 

Genom en tydligare ansvarsfördelning och styrning ökar möjligheterna för 

en god måluppfyllelse. 

Prövning av barnets rätt 

Elever, lärare, rektorer och huvudmän har alla viktiga roller att spela för att 

tillsammans skapa en bra skola. Tillsammans bildar de skolans lokala 

styrkedja. 

 Eleven har rätt till en bra utbildning i en trygg miljö. Genom 

delaktighet och inflytande får eleven möjlighet att berätta för läraren 

hur undervisningen fungerar. 

 Läraren ansvarar för att varje elev får det stöd som behövs. Läraren 

berättar för rektor vad som behövs. 

 Rektor leder utvecklingsarbetet och ska se till att varje elev får den 

undervisning han eller hon har rätt till. Rektor tar reda på lärarnas 

och elevernas behov. En del saker åtgärdar rektor själv, en del måste 

tas upp med huvudmannen. 

 Huvudmannen ska skapa goda förutsättningar för skolornas 

utvecklingsarbete. Det innebär bland annat att ha en dialog med 

rektor för att förstå skolans verksamhet och behov. 

Bildningsförvaltning

1 förvaltningschef

Förskola
Öppna förskolan

Nattis
Central administration

1 verksamhetschef

6 rektorer i förskola
(varav 0,5 ansvarar för 

elevhälsan i grundskolan)

Grundskola, 
förskoleklass, fritidshem, 

grundsärskola och 
kulturskola

1 verksamhetschef

7 rektorer

Gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, 
vuxenutbildning, 
Arbetsmarknad

1 verksamhetschef

5 rektorer/enhetschefer

Direkt under 
förvaltningschef

Folkbibliotek

Utvecklingsfrågor

1 bibliotekschef
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Genom denna organisationsförändring säkrar Kramfors kommun som 

huvudman att ansvar och genomförande hänger ihop i den lokala styrkedjan 

och ger därmed bra förutsättningar för att kunna uppfylla skollagen och 

övrig lagstiftning inom den utbildning Kramfors kommun ansvarar för. 

Samråd 

Information om förändringen har givits i samband med förvaltningens 

samverkansgrupp (FSG) 2020-02-06.  Riskbedömningen enligt 

Arbetsmiljölagen är genomförd 2020-03-10 och därefter är förändringen 

slutligen behandlad i förvaltningens samverkansgrupp 2020-03-19. 

Vårdförbundet ställde sig oeniga till arbetsgivarens förslag och ett separat 

förhandlingsprotokoll i enlighet med MBL §11 upprättades. Vårdförbundet 

valde att inte driva frågan vidare efter det. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Ulrika Hurdén, bildningsförvaltningen – 

organisationsförändringar hösten 2020.  

Protokoll BN-AU 2020-03-18 § 17 

Beslutet skickas till 

Bildningsnämnden 

HR-enheten 

Ekonomienheten 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(10) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-28 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 68 Dnr: KS 2019/515 

Ansökningar för övrigt stöd – våren 2020 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslut 

1. Bevilja bidragsutbetalningar med 224 000 kronor enligt upprättat 

förslag. Medel tas ur Samhällsavdelningens budget för övrigt stöd. 

2. Bidraget beslutas med utbetalningsvillkor att fakturakopior redovisas 

till kultur- och fritidsenheten, Samhällsavdelningen. 

Ärendet 

Enligt bidragsnormer för övrigt stöd inom Kramfors kommun kan bidrag 

utgå till särskilda ändamål såsom för inköp av inventarier, underhåll och 

förbättringar av föreningsägda lokaler och anläggningar. Bidragets storlek 

prövas från fall till fall inom ramen för anvisade medel och bidraget kan 

högst uppgå till 50 procent av ansökt bidrag. 

Det har inkommit 16 ansökningar från olika föreningar. Denna 

ansökningsomgång beviljas 15 utav de inkomna ansökningarna. 

Beviljade ansökningar 

Förening   Sökt belopp 

                                                   

             Beviljas  
Docksta Bordtennisklubb 78 000 kr 12 000 kr 

Byggnadsföreningen Frånö Folkets Hus 110 000 kr 25 000 kr 

Ullångers hembygdsförening 27 900 kr 4 000 kr 

Svanö SK 46 000 kr 15 000 kr 

Sandö idrottsförening 80 000 kr 15 000 kr 

Kramfors finska förening 33 853 kr 10 000 kr 

Kramfors orienteringsklubbars Kartråd 50 000 kr 22 000 kr 

Norabygdens IK 72 000 kr 18 000 kr 

Norrfällsvikens Golfklubb 75 000 kr 18 000 kr 

Bollsta Fiskevårdsförening 90 000 kr 20 000 kr 

Nordingrå Sportklubb 177 000 kr 30 000 kr 

Höga Kusten MK  30 000 kr 11 000 kr 

Sällskapet Länkarna 15 000 kr 5 000 kr 

Lövviks By- och Idrottsförening BIF 51 000 kr 14 000 kr 

Nylands engagerade 14 100 kr 5 000 kr 
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Avslagna ansökningar 

Förening  Sökt belopp Beviljas 

Träsk- Övered- Ry- byförening  1185 000 kr 0 kr 

 

Den ekonomiska kalkylen innebär att det inte finns något utrymme för att 

behandlas i övrigt stöd. Föreningen måste söka annan extern finansiering till 

sitt projekt. 

Ekonomi och finansiering 

Kostnaden om 224 000 kronor tas ur Samhällsavdelningens budget och 

belastar verksamhet 53543. 

Måluppfyllelse 

Beslutet bidrar till måluppfyllelse för kommunstyrelsens mål; 

Främja goda levnadsvanor inom området god och jämlik hälsa 

- Stärka medborgarnas möjligheter att etablera hälsosamma 

levnadsvanor. 

- Stärka och utveckla föreningarnas arbete med hälsofrämjande 

aktiviteter. 

- Stärka medborgarnas tillgång till ett rikt friluftsliv. 

Kommunens intentioner om jämställdhet, hållbarhet och kultur tillgodoses 

till viss del. 

Samråd 

Samråd har skett med tekniska avdelningen och ekonomiavdelningen. 

Beslutsunderlag 

Inkomna ansökningar från respektive förening. 

Beslutet skickas till 

Samhällsavdelningen 

Tekniska avdelningen 

Ekonomiavdelningen 

Respektive förening 
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§ 69 Dnr: MOB 2020/283 

Utökning av High Coast Distillery 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Belust 

Acceptera utökningen hos High Coast Distillery AB och uppdrat till miljö- 

och byggavdelningen att skriva det formella beslutet till verksamheten. 

Lagstöd 

Miljöbalken 26 kap 9§ samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd 27§. 

Skäl till beslut 

Kommunstyrelsen anser att den provisoriska lösningen för att ta hand om 

avloppsvatten från tillverkningen kan accepteras då processen med 

tillståndsansökan  för att utöka kapaciteten vid Nyland reningsverk redan 

påbörjats. Bolagets målsättning bör dock vara att hitta lösningar som gör att 

det höga innehållet av biologisk material i avloppsvattnet kan nyttjas som 

resurs. 

 

Ärendet 

High Coast Distillery AB (HCD) har anmält att de kommer utöka sin 

produktion av whisky. De tänker öka produktionen från 200 000 till 300 000 

liter LPA (liquid pure alcohol). Detta innebär även att det uppstår ca 4 500 

m3 processaavloppsvatten per år som ska renas. Avloppsvattnet innehåller 

höga halter av organiskt material och fosfor. Innehållet av organiskt material 

ger en belastning på avloppsreingsverket som motsvarar 7000 personer.  

 

Verksamheten är anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen 

(2013:251) § 5:23.  

Bakgrund 

Ådalens Destilleri AB (nu High Coast Distillery AB) anmälde 2009 en 

produktion av whisky i Geresta. Miljö- och byggnämnden var positiv till 

etableringen men ville att bolaget ska hitta en annan lösning än att köra 
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processavloppsvattnet med tankbil till ett reningsverk. Ett avtal skrevs med 

kommunen att ansluta till Nylands reningsverk. 2016 byggdes en sjöledning 

för att kunna avleda 65 m3 per vecka vilket ger en belastning på 

avloppsreningsverket på  2 400 pe (personer) per dag. Nya mängden 

processavloppsvatten, efter utökningen, från HCD motsvarar 7 000 pe (=85 

m3/v) 

Nylands reningsverk har idag ett tillstånd att ta emot avloppsvatten för 

motsvarande 3 900 pe. Reningsverket tar emot avloppsvatten från Nylands 

samhälle, slakteriet och HCD. Processavloppsvattnet från HCD innehåller 

höga halter syreförbrukande ämnen och fosfor. Allt detta i en relativt liten 

mängd vatten. Det har varit driftproblem vid reningsverket i Nyland och det 

har genomförts ombyggnader. Under den tiden kördes avloppsvattnet till Öd. 

Nu fungerar reningen bra men fortfarande körs en del avloppsvatten till Öd.  

För att kunna ta emot mera processavloppsvatten i Nyland har en ny 

tillståndsprocess inletts. 

Bolaget har startat en utredning om att förbehandla avloppsvattnet på plats 

och därmed minska belastningen till Nylands reningsverk. Om produktionen 

ska öka vid destilleriet måste en del av avloppsvattnet köras till 

reningsverket i Öd fram till dess att Nylands reningsverk har nytt tillstånd 

och kapaciteten vid verket utökats eller utredningen visat på andra 

möjligheter att minska avloppsvattenmängden. 

Det formella beslutet till företaget ska innehålla en rad skrivningar om 

kemikaliehantering, avfall, kontroll mm. Miljö- och byggavdelningen 

kommer att skriva beslutet efter att kommunstyrelsen tagit beslut om hur 

avloppsvatten får hanteras. 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggavdelningen 
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§ 70 Dnr: KS 2020/195 

Tilläggsbudgetering av investeringsmedel, 2020 

Ärendet utgick från dagordningen. 


