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§ 28 Information Bildningsnämnden 2022 

Diarienummer: BN 2022/1 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 

Lägga information med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Nämnden tar del av följande information: 

 Petra Werner, verksamhetschef, presenterar de nya rektorerna samt 
informerar om organisation VGA 

 Stefan Karlstedt, verksamhetschef, informerar om organisation 
grundskola 

 Anki Johnson, tf. förvaltningschef, informerar om organisation 
förskola 

 Tommy Laurell, enhetschef, informerar om måluppfyllelse AME 
 Erland Augustinsson, ekonom och Britt-Inger Mohlin Grahn, 

ekonom redovisar delårsrapport 
 Stefan Karlstedt, verksamhetschef informerar om ukrainaläget 
 Anki Johnson, tf. förvaltningschef, informerar om ny förskola och 

skolchefens rapport.  

Protokoll BN 1 juni
(Signerat, SHA-256 FAF7586D3ECB565729F57953C0A5C0173BD12545BABAA65EC9B68847A364404F)

Sida 5 av 30



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 

2022-06-01 
Mötets diarienummer 

BN 2022/6 
Sida 

6 (29) 
 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 29 Sammanträdesplan 2023 för bildningsnämnden 

Diarienummer: BN 2022/217 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 

1. Anta nedanstående sammanträdesplan för 2023. 

Nämnd 
Ordinarie tid 14:00 

18 januari  
15 februari 
5 april 
14 juni 
4 oktober 
8 november 
13 december 

2. Anta nedanstående upplägg på sammanträdesdagen för nämnden. 
Partigruppmöten: ordinarie tid klockan 11.00 till klockan 14.00 
Information: ordinarie tid klockan 08:30 till klockan 11.00. 

3. Ledamöter och ersättare som deltar i partigruppmöten som hålls med 
anledning av nämnd föreslås vara berättigade till ersättning för 
partigruppmöten i maximalt 3 timmar. 

 
 

Ärendet 

Bildningsnämnden fastställer årligen en sammanträdesplan inför det 
kommande året. Enligt kommunallagen kap. 6 § 23 bestämmer nämnden tid 
och plats för sina sammanträden. Sammanträden kan även hållas om 
ordförande anser att det behövs.  

Ledamöter och ersättare som deltar i partigruppmöten är berättigade till 
ersättning för dessa gruppmöten enligt kap 4 § 7 i reglementet 
”Bestämmelser om ekonomisk ersättning till kommunalt förtroendevalda”. 
Beslutet innebär att ledamöter och ersättare som deltar i partigruppmöten 
som hålls med anledning av nämnden är berättigade till ersättning för 
partigruppmöten i maximalt 3 timmar.  
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Ekonomi och finansiering – Beslutet kommer inte att ha några ekonomiska 
konsekvenser. 

  

Samråd – Förvaltningen har i samråd med nämndens ordförande upprättat 
förslag på sammanträdesplan för 2023. Samordning har skett för att undvika 
att större sammanträden krockar. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 
Verksamhetschefer  
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§ 30 Gemensamt antagningskansli 

Diarienummer: BN 2022/123 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 

1. Teckna avtal med Sollefteå kommun att ingå i det framtida 
gemensamma antagningskansliet med start hösten 2022. 

2. Ge förvaltningschef uppdraget att underteckna avtalet. 
3. Utvärdera gemensamt antagningskansliet efter två år. 

Ärendet 

Frågan om ett gemensamt antagningskansli för samtliga Västernorrlands 
kommuner har varit aktuell under en lång tid. Frågan har utretts i omgångar 
under dryga 10 års tid. 

På initiativ från länets gymnasiechefer och ett mera formellt uppdrag från 
länets skolchefer, har ärendet förberetts så att det nu ska vara möjligt att 
besluta om ett gemensamt antagningskansli för gymnasie- och 
gymnasiesärskolan i Västernorrland. 

Orsakerna till ett gemensamt antagningskansli är flera: 

 Minska sårbarheten.  
 Utveckla områden där alla kommuner har något att vinna på ett 

utökat samarbete. 
 Kostnadseffektivt 

Ekonomi och finansiering – Kramfors kommun minskar sina kostnader 
genom att gå med i det gemensamma antagningskansliet 

Samråd – länets skolchefer och gymnasiechefer samt lokalt med rektorer 
och administratörer. 

Beslutsunderlag 

Gemensamt antagningskansli dnr BN 2022/123 

Beslutet skickas till 

Sollefteå kommun 
Rektorer Kramfors gymnasieskolor 
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Verksamhetschef VGA  
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§ 31 Patientsäkerhetsberättelse 2021 för elevhälsans 
psykologiska insats 

Diarienummer: BN 2022/157 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 

Godkänna patientsäkerhetsberättelsen för 2021. 

Ärendet 

En patientsäkerhetsberättelse för 2021 har upprättats av ledningsansvarig 
skolpsykolog. Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren 
skriva en patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är 
att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet 
med att förbättra patientsäkerheten.  

Bildningsnämnden är vårdgivare för den hälso- och sjukvård som bedrivs av 
elevhälsans psykologiska insats i Kramfors kommun, och har därmed det 
yttersta ansvaret för verksamheten.  

Patientsäkerhetsberättelsen avser de delar av verksamheten som är hälso- 
och sjukvård, detta handlar konkret om psykologisk utredning, bedömning 
och diagnostik, remisshantering både in- och utgående, samtal och råd/stöd 
till enskild individ, samverkan med andra vårdinstanser kring enskild 
individ samt journalföring.  

Ekonomi och finansiering 

Ej relevant 

Samråd 

Ej relevant 

Beslutsunderlag 

Patientsäkerhetsberättelse 2021 för elevhälsans psykologiska insats, dnr: BN 
2022/157 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 
Elevhälsochef 
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Skolpsykologer  
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§ 32 Ansvarsfrihet 2021 Kommunalförbundet Partnerskap 
Inland Akademi Norr 

Diarienummer: BN 2022/195 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Bildningsnämndens 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 2021. 

Ärendet 

Revisorerna har upprättat en revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021. 
Bedömningen är att direktionen i stort har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och sett ur ekonomisk synpunkt delvis på ett tillfredställande 
sätt. 

Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande. Det finansiella resultatet är 
delvis förenligt med fastställda mål och resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de verksamhetsmål som förbundsdirektionen uppställt. 

Mot bakgrund av resultatet av granskningen tillstyrker revisorerna att 
direktionen och de förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 2021 års 
verksamhet och att årsredovisningen för 2021 godkänns. 

Beslutsunderlag 

Partnerskap Inland-Akademi Norr, årsredovisning 2021 
Revisorerna i kommunalförbundet i Partnerskap Inland-Akademi Norr, 
revisionsberättelse för år 2021, daterad 2022-04-21 

Protokoll från direktionsmöte 2022-02-24 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Akademi Norr 
Revisionen  
Nämndsekreterare  
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§ 33 Årsredovisning 2021 Kommunalförbundet Partnerskap 
Inland Akademi Norr 

Diarienummer: BN 2022/196 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att i enlighet med 
revisionens förslag godkänna årsredovisning 2021 för Kommunalförbundet 
Partnerskap Inland – Akademi Norr. 

Ärendet 

Revisorerna har upprättat en revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021. 
Bedömningen är att direktionen i stort har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och sett ur ekonomisk synpunkt delvis på ett tillfredställande 
sätt. 

Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande. Det finansiella resultatet är 
delvis förenligt med fastställda mål och resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de verksamhetsmål som förbundsdirektionen uppställt. 

Mot bakgrund av resultatet av granskningen tillstyrker revisorerna att 
direktionen och de förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 2021 års 
verksamhet och att årsredovisningen för 2021 godkänns. 

Beslutet skickas till 

Akademi Norr 
Revisionen 
Nämndsekreterare  
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§ 34 Skolchefens rapport 2022 

Diarienummer: BN 2022/47 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Skolchefens rapport ger en kort beskrivning av aktuellt läge i förvaltningen 
efter den turbulens som uppstod i mars. Den beskriver också hur arbetet 
med att förbereda för en ny förskola i Kramfors stad fortskrider och vilka 
förändringar som planeras i förvaltningens ledningsstruktur inför hösten 
2022. 

I rapporten finns också en översikt av hur arbetslösheten ser ut i april 2022 
samt information om mottagandet av flyktingarna från Ukraina. 

Samråd har förts med förvaltningens verksamhetschefer. 

Beslutsunderlag 

Skolchefens rapport juni 2022 Dnr BN 2022/47 

Beslutet skickas till 

Bildningsförvaltningens verksamhetschefer  
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§ 35 Framtida nattis 

Diarienummer: BN 2022/216 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 

1. Upphäva besluten från nämndens sammanträde 210602 Dnr BN 
2021/212, om att  
a. lägga ned Nattis 220531 
b. upphäva riktlinjen Dnr BKU 2017/336 (dvs att den fortsätter gälla 
tills vidare) 

2. Uppdra till förvaltningen att ta fram förslag på hur omsorg på 
obekväm arbetstid, Nattis, kan erbjudas i framtiden.  

3. Presentera förslaget vid nämndens sammanträde 19 oktober 2022. 
4. Till förslaget till beslut ska en ny prövning av barnets bästa utföras i 

enlighet med kommunens antagna riktlinjer.  

Reservation 

Inga-Britt Andersson (C), Ann-Louise Zetterblad (C), Birgitta Widerberg 
(C), Linda Ulfsparre Sewell (C), Peter Andelid (L) reserverar sig till förmån 
för eget yrkande.  

Ärendet 

Under 2021 presenterade förvaltningen två utredningar om förutsättningarna 
för att bedriva Nattis. Verksamheten bedömdes kostsam i förhållande till 
antalet barn som nyttjade verksamheten och nämnden beslutade att Nattis 
skulle stänga 220531. Man förändrade inte heller beslutet efter den andra 
utredningen. 

220420 tog nämndens ordförande ett delegationsbeslut om att skjuta upp 
den beslutade stängningen till 221101 och att riktlinjen för Nattis fortsätter 
att gälla tills vidare. 

Ekonomi och finansiering  

Nuvarande kostnadsbild är en nettokostnad på ca 1600 tkr. Dessa är inte 
budgeterade för innevarande år 2022 mer än fram till 31 maj. I samband 
med bl.a. beslut om stängning av Nattis har en minskning av antalet rektorer 
i förskolan föreslagits. Denna förändring blir svår att genomföra. 
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Inför 2023 bedöms kostnader för de flesta verksamheter att öka med 
bakgrund i omvärldsläget. Detta betyder på helårsbasis att utan tillskott i 
budget kommer förskola och fritidshem att behöva kapa andra kostnader i 
form av tre till fyra andra tjänster, men högre arbetsbelastning som 
konsekvens. 

Exempel: 

 Lägre personaltäthet 
 Fler barn i barngrupperna 
 Kortare öppettider 
 Mindre resurser till barn i behov av särskilt stöd 
 Färre rektorer 
 Färre specialpedagoger  

  

Prövning av barnets bästa 

Enligt Barnkonventionen ska alla beslut som berör barn prövas utifrån 
perspektivet barnets bästa.  

Barnet tillsammans med dess vårdnadshavare är den centrala målgruppen 
för Nattis  Om inte denna verksamhet skulle bedrivas skulle vårdnadshavare 
behöva lösa omsorgen på annat sätt, alternativt sluta arbeta på obekväm 
arbetstid. Det som påverkar familjen, påverkar barnet. Det kan vara positivt 
eller negativt, det beror på den enskilda situationen, vilka alternativ som 
finns. 

Utan tillskott i budget behöver kostnader omfördelas. Det kommer att 
påverka barnens bästa på förskolor och fritidshem i hela kommunen. Det 
innebär sannolikt färre tjänster och därmed utmaningar i arbetsmiljö och att 
genomföra undervisning och omsorg i förskola och fritidshem. 

Samråd  

Fredrik Östlund, rektor. 

Yrkande 

Ann-Louise Zetterblad (C) lämnar följande ändringsyrkande till punkt två i 
förslaget till beslut: 

a. Uppdra till förvaltningen att ta fram förslag på hur omsorg på obekväm 
arbetstid, Nattis, kan erbjudas i framtiden och att denna utredning även 
innefattar privata alternativ.  
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b. Uppdra till förvaltningen att även utreda kommunala anställningar 
nattetid (nattmammor, nattpappor)  

Inga-Britt Andersson (C) yrkar bifall till Ann-Louise Zetterblads (C) 
ändringsyrkande.  

Beslutsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas på bifall till det 
liggande förslaget och på bifall till Ann-Louise Zetterblads (C) yrkande. 
Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande 
att bildningsnämnden beslutar bifalla det liggande förslaget. 

Beslutsunderlag 

210511 Rapport Utredningsuppdrag BN 2021/212 
210602 Protokoll BN 2021/212 § 38  
211201 Kompletterande utredningsuppdrag BN 2021/212 
211201 Protokoll BN 2021/212 § 81 

Beslutet skickas till 

Fredrik Östlund, rektor 
Johanna Forslund, barnomsorgsadministratör  
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§ 36 Riktlinje skolskjutsar 

Diarienummer: BN 2022/190 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 

Fastställa Riktlinje för skolskjutsar enligt bilaga. 

Ärendet 

Riktlinje för skolskjutsar är senast reviderad 2015, när kommunstyrelsen 
fastställde den hittills gällande riktlinjen. 2021-12-06 beslutades att flytta 
skolskjutsarna organisatoriskt från kommunstyrelsen till bildningsnämnden. 
Inför denna förändring beslutade bildningsnämnden 2021-12-01 att  

 anta den befintliga riktlinjen för skolskjutsar 
 uppdra till bildningsförvaltningen att revidera riktlinjen och 

återkomma med förslag till nytt beslut våren 2022. 

Barnrättsperspektiv  

Riktlinjen för skolskjutsar och elevresor är skriven utifrån gällande 
lagstiftning. Det är barn/elever som åker skolskjuts och då påverkas de 
självklart av vilka regler som gäller. Organisationen och planeringen av 
skolskjutsar planeras så att varje barn ska få en så trygg och säker skjuts 
som möjligt. Föräldrar har också alltid ett ansvar för att följa sitt barn till 
uppsamlingsplats/hållplats liksom skolans personal att organisera tryggt 
mottagande i samband med skolstart och sedan trygg avfärd vid skoldagens 
slut. 

Ekonomi och finansiering  

Inom befintlig ram 

Samråd  

Samråd har förts med skolskjutsadministratör, skolpsykolog, rektorer och 
verksamhetschefer 

Beslutsunderlag 

Bilaga 220502 Riktlinje skolskjutsar och elevresor 
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Beslutet skickas till 

Skolskjutsadministratör Jenny Lundqvist 
Verksamhetscheferna Stefan Karlstedt & Petra Werner 
Välfärdsförvaltningen Veronica Olmenius  
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§ 37 Huvudmannaplan samt rapport av måluppfyllelse, 
Arbetsmarknadsenheten AME 2021-2022 

Diarienummer: BN 2020/506 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 

Godkänna att återrapportering av måluppfyllelsen kopplad till 
Arbetsmarknadsenhetens huvudmannaplan sker en gång per år, i december. 

Ärendet 

I december 2019 togs beslut i Bildningsnämnden om den nu gällande 
huvudmannaplanen. Huvudmannaplanen reviderades inför 2021. 

I huvudmannaplanen anges att denna ska återrapporteras varje halvår samt 
vid behov revideras inför varje nytt verksamhetsår.  

Måluppfyllelse  

Huvudmannaplanen definierar det uppdrag som ska utföras inom ram för 
verksamheten. 

Ekonomi och finansiering 

Huvudmannaplanen definierar det uppdrag som ska utföras inom ram för 
verksamheten. 

Samråd 

Samråd har skett med verksamhetschef och enhetschef  

Beslutsunderlag 

Huvudmannaplan Arbetsmarknadsenheten BN 2020/506 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef för VGA samt enhetschef för Arbetsmarknadsenheten  
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§ 38 Utbildningsplaner för introduktionsprogrammen 
2022/2023 

Diarienummer: BN 2022/212 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 

Anta Utbildningsplaner för Introduktionsprogrammen på gymnasieskolan 
för läsåret 2022/2023. 

Ärendet 

I Skollagen (2010:800, 17 kap 7§) föreskrivs att utbildningen på 
Introduktionsprogram i gymnasieskolan ska följa en plan som beslutas av 
huvudmannen. Planen bör utgå ifrån de lokala förutsättningarna och 
elevernas behov. 

Planen för utbildningen ska enligt Skollagen innehålla: 

 Vilket syfte utbildningen har 
 Utbildningens huvudsakliga innehåll 
 Utbildningens längd 

För gymnasieskolan blir planen för utbildningen en viktig utgångspunkt när 
skolan upprättar en individuell studieplan tillsammans med eleven. 

Skolverkets rekommendation är att planen för utbildning revideras varje år 

Måluppfyllelse 

Planen definierar det pedagogiska arbetet på Introduktionsprogrammen och 
förväntas leda till ökad måluppfyllelse. 

Agenda 2030 

Planen bidrar specifikt till mål 4: God utbildning för alla. 
Utbildningssystemet måste möta människors behov. Att tydliggöra syfte och 
innehåll i en plan som sedan kopplas samman med den individuella 
studieplanen bedöms bidra till mål 4. 

Barnrättsperspektiv 

Planerna för utbildningen är en viktig utgångspunkt i dialogen och 
upprättandet av den individuella studieplanen som upprättas i dialog med 
varje enskild elev. 
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Ekonomi och finansiering 

Planen påverkar inte gymnasieskolans ekonomi och finansiering 

Samråd  

Har skett mellan verksamhetschef och ansvarig rektor för 
introduktionsprogrammen. 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Utbildningsplaner för Introduktionsprogrammen läsåret 2022/2023 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef VGA  Petra Werner 
Rektor för Introduktionsprogrammen Catharina Karlsson  
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§ 39 Revisionsrapport "Granskning av 
arbetsmarknadsåtgärder" 

Diarienummer: BN 2021/555 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 

Godkänna begärd komplettering av yttrande av revisionsrapport 
”Granskning av arbetsmarknadsåtgärder” 2022-03-28. 

Ärendet 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens 
arbete med arbetsmarknadsåtgärder (2021-11-15). 

Revisionen lyfte fram två rekommendationer.  

 Dels rekommenderas en utveckling av behovsanalysen och att 
hänsyn ska tas till behovet av studie- och arbetsmarknadens behov 
som ett komplement till målgruppens behov.  

 Vidare rekommenderas att kostnadsanalysen bör utvecklas i syfte att 
jämföra åtgärder med varandra, samt för att kunna följa upp 
totalkostnaden per deltagare vid avslut för analys och lärande.  

Revisionen inkom med en begäran till nämnden om komplettering av 
yttrandet i de rekommendationer som revisionen förordar 2022-03-28.  

Samråd – har skett mellan verksamhetschef VGA och AME´s chef. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport ”Granskning av arbetsmarknadsåtgärder”, dnr BN 
2021/555 
Yttrande Granskning av arbetsmarknadsåtgärder, dnr BN 2021/555 
Missiv: ”Betr revisionsrapport ”Granskning av arbetsmarknadsåtgärder” dnr 
BN 2021/555 
Komplettering av yttrande ”Granskning av arbetsmarknadsåtgärder” dnr BN 
2021/555 

Beslutet skickas till 

Revisionen  
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§ 40 Delårsbokslut per 31 april 

Diarienummer: BN 2021/538 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 

1. Lägga den fördjupade ekonomiska prognosen per 220430 med 
godkännande till handlingarna. 

2. Uppdra till förvaltningen att vid nämndens sammanträde i september 
2022 presentera en första analys och förslag till handlingsplan för en 
ekonomi i balans. 

Ärendet 

Den ekonomiska redovisningen med prognos är utförd med utgångspunkt 
från upprättat månadsbokslut 220430. Årsprognosen bygger på summan av 
detta utfall och lagd budget för perioden maj-december. 

Månadsbokslutets överskott med 1,6 mnkr är något sämre än motsvarande 
tid 2021 (2,3 mnkr). 

Den totala prognosen är beräknad till – 7,2 mnkr. Beräkningen har buffertar 
och svagheter, svåra att uppskatta till belopp, men ger ändå en första 
riktning på årets utfall. 

Intäkterna överstiger budget med 5,2. Mnkr. Det beror på att höga 
sjukskrivningstal kompenserats från försäkringskassan med 2,4 mnkr som 
en sista rest av Coronastödet. Därtill har AME kunnat hålla betydligt flera 
beredskapsjobb än budgeterat vilket också givit en avvikelse med 2,4 mnkr.  

Personalkostnader understiger budget med 0,4 mnkr trots att AME avlönat 
fler personer än budgeterat. Eftersom dessa tjänster är finansierade med nära 
100 % från arbetsförmedlingen uppstår ingen avvikelse i utfallet. Utifrån 
detta avviker förvaltningens kostnad för AB-anställda med 2,8 mnkr under 
budget. Till detta har bidragit de stora sjukskrivningstalen under feb-mars 
som inte kunnat vikariesättas samt ett mindre antal vakanta tjänster. 

Till prognosen har lagts ej budgeterade personalkostnader: 

 för nattis, som inte stängts såsom gällde då budget upprättades  
 och kostnaden för förvaltningschefens avslut.  
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I prognosen ligger också budgetavvikelser genom personalförstärkningar i 
förskola och grundskola under höstterminen. 

Övriga kostnader avviker per 30 april med totalt 4,0 mnkr.  

Skolskjutsar, en verksamhet som övertogs från kommunlednings-
förvaltningen 220101, överstiger budget med 2,4 mnkr varav 1,8 mnkr avser 
fakturor för 2021 och i något fall 2020. 

Kosten har ökat med 20 % sedan 2021 och ger en negativ avvikelse med 2,0 
mnkr. 

Beslutsunderlag 

Fördjupad ekonomisk prognos per 2022-04-30 Bildningsnämnden Dnr BN 
2021/538 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschefer  
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§ 41 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 

Diarienummer: BN 2022/219 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 

Godkänna rapporten ”Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 - 
Bildningsförvaltningen”. 

Ärendet 

Arbetsgivaren ska varje år göra en uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet enligt (AFS 2001:1 § 11). Uppföljningen av 
arbetsmiljöarbetet ska göras för att undersöka att arbetsmiljöarbetet bedrivs 
enligt lagar och föreskrifter. HR-enheten ansvarar för uppföljningen som 
enligt Riktlinjen för hälsa och arbetsmiljö ska rapporteras till respektive 
nämnd samt samlat för hela kommunen till HR-råd, centrala 
samverkansgruppen och kommunstyrelsen. 

Uppföljningen har genomförts genom att alla chefer har fått svara på en 
enkät med 20 frågor. 58 av kommunens drygt 80 chefer har besvarat 
enkäten. I beslutsunderlaget finns resultatet samlat för 
bildningsförvaltningen. 

Samlad bedömning för Bildningsförvaltningen 
Även år 2021 blev ett speciellt år på många sätt med anledning av den 
rådande Coronapandemin som i stort fortsatt påverkat verksamheternas 
arbetsmiljöarbete. Det har förekommit både krav på åtgärder samt ett behov 
av att öka kompetens hos både chefer och skyddsombud gällande arbetet 
med riskbedömningar för att säkerställa en god arbetsmiljö. Under året har 
kommunens samtliga chefer och skyddsombud deltagit i en partsgemensam 
utbildning i riskbedömning för att skapa samsyn hur vi tillsammans kan 
jobba med riskbedömning enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 
. 

Den genomförda uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet visar 
att cheferna inom kommunen har god kännedom om de styrande 
dokumenten inom arbetsmiljöområdet och genomför riskbedömningar, 
utredningar av tillbud och arbetsskador när det är aktuellt.  
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Det finns ett utvecklingsområde för kommunens chefer att säkerställa att de 
årliga kartläggningarna av arbetsmiljön genomförs enligt gällande rutiner då 
det till viss del brister.  

Uppföljningen visar att det finns ett behov att mer systematiskt arbeta med 
tillbud och arbetsskada för att säkerställa att alla anmälningar utreds och att 
händelserna följs upp. 

Uppföljningen visar även att arbetet kring aktiva åtgärder enligt 
diskrimineringslagens grunder behöver förbättras för att mer aktivt arbeta 
för att förhindra att diskriminering uppstår. 

I övrigt kan förvaltningen bedömas ha ett fungerande systematiskt 
arbetsmiljöarbete utifrån arbetsmiljölagen krav. 

Måluppfyllelse 
Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är grundläggande för att 
upplevas vara en attraktiv arbetsgivare.  

Samråd 
Resultatet av uppföljningen kommer att diskuterats i förvaltningens 
samverkansgrupp (FSG). 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 - 
Bildningsförvaltningen 

Beslutet skickas till 

Anki Johnson – tf. förvaltningschef 
HR - enheten   
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§ 42 Delgivningar Bildningsnämnden 2022 

Diarienummer: BN 2022/3 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 

Notera delgivningarna till protokollet. 

Ärendet 

1. Beslutsunderlag ansvarsfrihet revisionsberättelse 2021.pdf 
2. Beslutsunderlag ansvarsfrihet revisorernas redogörelse för 2021.pdf 
3. Delegationsbeslut om medel till projektet pumptrackbana i 

Bollstabruk.pdf 
4. Granskning barnkonvention - sammanfattning.pdf 
5. Kommunfullmäktige 2022-04-25 (2022-04-25 KF §23)Ansvarsfrihet 

för styrelser och nämnder verksamhetsåret 2021.docx.pdf 
6. Revisionsrapport Granskning av arbetet med barnkonventionen.pdf 
7. Skrivelse till bildningsnämnden, kommunens ansvar om felplacerade 

särskoleelever.html 
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§ 43 Delegationsbeslut Bildningsnämnden 2022 

Diarienummer: BN 2022/2 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 

Notera delegationsbesluten till protokollet. 

Ärendet 

1. Delegationsbeslut bidragsbelopp 2022 Tau hantverksskola 
Malmö.docx 

2. Delegationsbeslut nytt beslut utbyggnad Ullångers förskola.pdf 
3. Delegationsbeslut Tillfällig ledningsstruktur.docx 
4. Delegationsbeslut Uppskjuten stängning av Nattis.pdf 
5. Delegationsbeslut yttrande med anledning av kränkande behandling 

vid Grämestaskolan.pdf 
6. Delegationsbeslut Yttrande med anledning av kränkande behandling 

vid Skarpåkerskolan.pdf 
7. Delegationsbeslut yttrande riktad tillsyn av grundskolor.pdf 
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Diarienummer: BN 2022/2 
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§ 28 Information Bildningsnämnden 2022 


Diarienummer: BN 2022/1 


Slutlig beslutsinstans 


Bildningsnämnden 


Bildningsnämndens beslut 


Lägga information med godkännande till handlingarna. 


Ärendet 


Nämnden tar del av följande information: 


 Petra Werner, verksamhetschef, presenterar de nya rektorerna samt 
informerar om organisation VGA 


 Stefan Karlstedt, verksamhetschef, informerar om organisation 
grundskola 


 Anki Johnson, tf. förvaltningschef, informerar om organisation 
förskola 


 Tommy Laurell, enhetschef, informerar om måluppfyllelse AME 
 Erland Augustinsson, ekonom och Britt-Inger Mohlin Grahn, 


ekonom redovisar delårsrapport 
 Stefan Karlstedt, verksamhetschef informerar om ukrainaläget 
 Anki Johnson, tf. förvaltningschef, informerar om ny förskola och 


skolchefens rapport.  
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§ 29 Sammanträdesplan 2023 för bildningsnämnden 


Diarienummer: BN 2022/217 


Slutlig beslutsinstans 


Bildningsnämnden 


Bildningsnämndens beslut 


1. Anta nedanstående sammanträdesplan för 2023. 


Nämnd 
Ordinarie tid 14:00 


18 januari  
15 februari 
5 april 
14 juni 
4 oktober 
8 november 
13 december 


2. Anta nedanstående upplägg på sammanträdesdagen för nämnden. 
Partigruppmöten: ordinarie tid klockan 11.00 till klockan 14.00 
Information: ordinarie tid klockan 08:30 till klockan 11.00. 


3. Ledamöter och ersättare som deltar i partigruppmöten som hålls med 
anledning av nämnd föreslås vara berättigade till ersättning för 
partigruppmöten i maximalt 3 timmar. 


 
 


Ärendet 


Bildningsnämnden fastställer årligen en sammanträdesplan inför det 
kommande året. Enligt kommunallagen kap. 6 § 23 bestämmer nämnden tid 
och plats för sina sammanträden. Sammanträden kan även hållas om 
ordförande anser att det behövs.  


Ledamöter och ersättare som deltar i partigruppmöten är berättigade till 
ersättning för dessa gruppmöten enligt kap 4 § 7 i reglementet 
”Bestämmelser om ekonomisk ersättning till kommunalt förtroendevalda”. 
Beslutet innebär att ledamöter och ersättare som deltar i partigruppmöten 
som hålls med anledning av nämnden är berättigade till ersättning för 
partigruppmöten i maximalt 3 timmar.  
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Ekonomi och finansiering – Beslutet kommer inte att ha några ekonomiska 
konsekvenser. 


  


Samråd – Förvaltningen har i samråd med nämndens ordförande upprättat 
förslag på sammanträdesplan för 2023. Samordning har skett för att undvika 
att större sammanträden krockar. 


Beslutet skickas till 


Förvaltningschef 
Verksamhetschefer  
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§ 30 Gemensamt antagningskansli 


Diarienummer: BN 2022/123 


Slutlig beslutsinstans 


Bildningsnämnden 


Bildningsnämndens beslut 


1. Teckna avtal med Sollefteå kommun att ingå i det framtida 
gemensamma antagningskansliet med start hösten 2022. 


2. Ge förvaltningschef uppdraget att underteckna avtalet. 
3. Utvärdera gemensamt antagningskansliet efter två år. 


Ärendet 


Frågan om ett gemensamt antagningskansli för samtliga Västernorrlands 
kommuner har varit aktuell under en lång tid. Frågan har utretts i omgångar 
under dryga 10 års tid. 


På initiativ från länets gymnasiechefer och ett mera formellt uppdrag från 
länets skolchefer, har ärendet förberetts så att det nu ska vara möjligt att 
besluta om ett gemensamt antagningskansli för gymnasie- och 
gymnasiesärskolan i Västernorrland. 


Orsakerna till ett gemensamt antagningskansli är flera: 


 Minska sårbarheten.  
 Utveckla områden där alla kommuner har något att vinna på ett 


utökat samarbete. 
 Kostnadseffektivt 


Ekonomi och finansiering – Kramfors kommun minskar sina kostnader 
genom att gå med i det gemensamma antagningskansliet 


Samråd – länets skolchefer och gymnasiechefer samt lokalt med rektorer 
och administratörer. 


Beslutsunderlag 


Gemensamt antagningskansli dnr BN 2022/123 


Beslutet skickas till 


Sollefteå kommun 
Rektorer Kramfors gymnasieskolor 
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Verksamhetschef VGA  
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§ 31 Patientsäkerhetsberättelse 2021 för elevhälsans 
psykologiska insats 


Diarienummer: BN 2022/157 


Slutlig beslutsinstans 


Bildningsnämnden 


Bildningsnämndens beslut 


Godkänna patientsäkerhetsberättelsen för 2021. 


Ärendet 


En patientsäkerhetsberättelse för 2021 har upprättats av ledningsansvarig 
skolpsykolog. Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren 
skriva en patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är 
att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet 
med att förbättra patientsäkerheten.  


Bildningsnämnden är vårdgivare för den hälso- och sjukvård som bedrivs av 
elevhälsans psykologiska insats i Kramfors kommun, och har därmed det 
yttersta ansvaret för verksamheten.  


Patientsäkerhetsberättelsen avser de delar av verksamheten som är hälso- 
och sjukvård, detta handlar konkret om psykologisk utredning, bedömning 
och diagnostik, remisshantering både in- och utgående, samtal och råd/stöd 
till enskild individ, samverkan med andra vårdinstanser kring enskild 
individ samt journalföring.  


Ekonomi och finansiering 


Ej relevant 


Samråd 


Ej relevant 


Beslutsunderlag 


Patientsäkerhetsberättelse 2021 för elevhälsans psykologiska insats, dnr: BN 
2022/157 


Beslutet skickas till 


Förvaltningschef 
Elevhälsochef 
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Skolpsykologer  
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§ 32 Ansvarsfrihet 2021 Kommunalförbundet Partnerskap 
Inland Akademi Norr 


Diarienummer: BN 2022/195 


Slutlig beslutsinstans 


Kommunfullmäktige 


Bildningsnämndens 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 2021. 


Ärendet 


Revisorerna har upprättat en revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021. 
Bedömningen är att direktionen i stort har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och sett ur ekonomisk synpunkt delvis på ett tillfredställande 
sätt. 


Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande. Det finansiella resultatet är 
delvis förenligt med fastställda mål och resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de verksamhetsmål som förbundsdirektionen uppställt. 


Mot bakgrund av resultatet av granskningen tillstyrker revisorerna att 
direktionen och de förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 2021 års 
verksamhet och att årsredovisningen för 2021 godkänns. 


Beslutsunderlag 


Partnerskap Inland-Akademi Norr, årsredovisning 2021 
Revisorerna i kommunalförbundet i Partnerskap Inland-Akademi Norr, 
revisionsberättelse för år 2021, daterad 2022-04-21 


Protokoll från direktionsmöte 2022-02-24 


Beslutet skickas till 


Kommunstyrelsen 
Akademi Norr 
Revisionen  
Nämndsekreterare  
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§ 33 Årsredovisning 2021 Kommunalförbundet Partnerskap 
Inland Akademi Norr 


Diarienummer: BN 2022/196 


Slutlig beslutsinstans 


Kommunfullmäktige 


Bildningsnämndens beslut 


Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att i enlighet med 
revisionens förslag godkänna årsredovisning 2021 för Kommunalförbundet 
Partnerskap Inland – Akademi Norr. 


Ärendet 


Revisorerna har upprättat en revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021. 
Bedömningen är att direktionen i stort har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och sett ur ekonomisk synpunkt delvis på ett tillfredställande 
sätt. 


Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande. Det finansiella resultatet är 
delvis förenligt med fastställda mål och resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de verksamhetsmål som förbundsdirektionen uppställt. 


Mot bakgrund av resultatet av granskningen tillstyrker revisorerna att 
direktionen och de förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 2021 års 
verksamhet och att årsredovisningen för 2021 godkänns. 


Beslutet skickas till 


Akademi Norr 
Revisionen 
Nämndsekreterare  
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§ 34 Skolchefens rapport 2022 


Diarienummer: BN 2022/47 


Slutlig beslutsinstans 


Bildningsnämnden 


Bildningsnämndens beslut 


Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 


Ärendet 


Skolchefens rapport ger en kort beskrivning av aktuellt läge i förvaltningen 
efter den turbulens som uppstod i mars. Den beskriver också hur arbetet 
med att förbereda för en ny förskola i Kramfors stad fortskrider och vilka 
förändringar som planeras i förvaltningens ledningsstruktur inför hösten 
2022. 


I rapporten finns också en översikt av hur arbetslösheten ser ut i april 2022 
samt information om mottagandet av flyktingarna från Ukraina. 


Samråd har förts med förvaltningens verksamhetschefer. 


Beslutsunderlag 


Skolchefens rapport juni 2022 Dnr BN 2022/47 


Beslutet skickas till 


Bildningsförvaltningens verksamhetschefer  
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§ 35 Framtida nattis 


Diarienummer: BN 2022/216 


Slutlig beslutsinstans 


Bildningsnämnden 


Bildningsnämndens beslut 


1. Upphäva besluten från nämndens sammanträde 210602 Dnr BN 
2021/212, om att  
a. lägga ned Nattis 220531 
b. upphäva riktlinjen Dnr BKU 2017/336 (dvs att den fortsätter gälla 
tills vidare) 


2. Uppdra till förvaltningen att ta fram förslag på hur omsorg på 
obekväm arbetstid, Nattis, kan erbjudas i framtiden.  


3. Presentera förslaget vid nämndens sammanträde 19 oktober 2022. 
4. Till förslaget till beslut ska en ny prövning av barnets bästa utföras i 


enlighet med kommunens antagna riktlinjer.  


Reservation 


Inga-Britt Andersson (C), Ann-Louise Zetterblad (C), Birgitta Widerberg 
(C), Linda Ulfsparre Sewell (C), Peter Andelid (L) reserverar sig till förmån 
för eget yrkande.  


Ärendet 


Under 2021 presenterade förvaltningen två utredningar om förutsättningarna 
för att bedriva Nattis. Verksamheten bedömdes kostsam i förhållande till 
antalet barn som nyttjade verksamheten och nämnden beslutade att Nattis 
skulle stänga 220531. Man förändrade inte heller beslutet efter den andra 
utredningen. 


220420 tog nämndens ordförande ett delegationsbeslut om att skjuta upp 
den beslutade stängningen till 221101 och att riktlinjen för Nattis fortsätter 
att gälla tills vidare. 


Ekonomi och finansiering  


Nuvarande kostnadsbild är en nettokostnad på ca 1600 tkr. Dessa är inte 
budgeterade för innevarande år 2022 mer än fram till 31 maj. I samband 
med bl.a. beslut om stängning av Nattis har en minskning av antalet rektorer 
i förskolan föreslagits. Denna förändring blir svår att genomföra. 
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Inför 2023 bedöms kostnader för de flesta verksamheter att öka med 
bakgrund i omvärldsläget. Detta betyder på helårsbasis att utan tillskott i 
budget kommer förskola och fritidshem att behöva kapa andra kostnader i 
form av tre till fyra andra tjänster, men högre arbetsbelastning som 
konsekvens. 


Exempel: 


 Lägre personaltäthet 
 Fler barn i barngrupperna 
 Kortare öppettider 
 Mindre resurser till barn i behov av särskilt stöd 
 Färre rektorer 
 Färre specialpedagoger  


  


Prövning av barnets bästa 


Enligt Barnkonventionen ska alla beslut som berör barn prövas utifrån 
perspektivet barnets bästa.  


Barnet tillsammans med dess vårdnadshavare är den centrala målgruppen 
för Nattis  Om inte denna verksamhet skulle bedrivas skulle vårdnadshavare 
behöva lösa omsorgen på annat sätt, alternativt sluta arbeta på obekväm 
arbetstid. Det som påverkar familjen, påverkar barnet. Det kan vara positivt 
eller negativt, det beror på den enskilda situationen, vilka alternativ som 
finns. 


Utan tillskott i budget behöver kostnader omfördelas. Det kommer att 
påverka barnens bästa på förskolor och fritidshem i hela kommunen. Det 
innebär sannolikt färre tjänster och därmed utmaningar i arbetsmiljö och att 
genomföra undervisning och omsorg i förskola och fritidshem. 


Samråd  


Fredrik Östlund, rektor. 


Yrkande 


Ann-Louise Zetterblad (C) lämnar följande ändringsyrkande till punkt två i 
förslaget till beslut: 


a. Uppdra till förvaltningen att ta fram förslag på hur omsorg på obekväm 
arbetstid, Nattis, kan erbjudas i framtiden och att denna utredning även 
innefattar privata alternativ.  
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b. Uppdra till förvaltningen att även utreda kommunala anställningar 
nattetid (nattmammor, nattpappor)  


Inga-Britt Andersson (C) yrkar bifall till Ann-Louise Zetterblads (C) 
ändringsyrkande.  


Beslutsordning 


Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas på bifall till det 
liggande förslaget och på bifall till Ann-Louise Zetterblads (C) yrkande. 
Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande 
att bildningsnämnden beslutar bifalla det liggande förslaget. 


Beslutsunderlag 


210511 Rapport Utredningsuppdrag BN 2021/212 
210602 Protokoll BN 2021/212 § 38  
211201 Kompletterande utredningsuppdrag BN 2021/212 
211201 Protokoll BN 2021/212 § 81 


Beslutet skickas till 


Fredrik Östlund, rektor 
Johanna Forslund, barnomsorgsadministratör  
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§ 36 Riktlinje skolskjutsar 


Diarienummer: BN 2022/190 


Slutlig beslutsinstans 


Bildningsnämnden 


Bildningsnämndens beslut 


Fastställa Riktlinje för skolskjutsar enligt bilaga. 


Ärendet 


Riktlinje för skolskjutsar är senast reviderad 2015, när kommunstyrelsen 
fastställde den hittills gällande riktlinjen. 2021-12-06 beslutades att flytta 
skolskjutsarna organisatoriskt från kommunstyrelsen till bildningsnämnden. 
Inför denna förändring beslutade bildningsnämnden 2021-12-01 att  


 anta den befintliga riktlinjen för skolskjutsar 
 uppdra till bildningsförvaltningen att revidera riktlinjen och 


återkomma med förslag till nytt beslut våren 2022. 


Barnrättsperspektiv  


Riktlinjen för skolskjutsar och elevresor är skriven utifrån gällande 
lagstiftning. Det är barn/elever som åker skolskjuts och då påverkas de 
självklart av vilka regler som gäller. Organisationen och planeringen av 
skolskjutsar planeras så att varje barn ska få en så trygg och säker skjuts 
som möjligt. Föräldrar har också alltid ett ansvar för att följa sitt barn till 
uppsamlingsplats/hållplats liksom skolans personal att organisera tryggt 
mottagande i samband med skolstart och sedan trygg avfärd vid skoldagens 
slut. 


Ekonomi och finansiering  


Inom befintlig ram 


Samråd  


Samråd har förts med skolskjutsadministratör, skolpsykolog, rektorer och 
verksamhetschefer 


Beslutsunderlag 


Bilaga 220502 Riktlinje skolskjutsar och elevresor 
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Beslutet skickas till 


Skolskjutsadministratör Jenny Lundqvist 
Verksamhetscheferna Stefan Karlstedt & Petra Werner 
Välfärdsförvaltningen Veronica Olmenius  
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§ 37 Huvudmannaplan samt rapport av måluppfyllelse, 
Arbetsmarknadsenheten AME 2021-2022 


Diarienummer: BN 2020/506 


Slutlig beslutsinstans 


Bildningsnämnden 


Bildningsnämndens beslut 


Godkänna att återrapportering av måluppfyllelsen kopplad till 
Arbetsmarknadsenhetens huvudmannaplan sker en gång per år, i december. 


Ärendet 


I december 2019 togs beslut i Bildningsnämnden om den nu gällande 
huvudmannaplanen. Huvudmannaplanen reviderades inför 2021. 


I huvudmannaplanen anges att denna ska återrapporteras varje halvår samt 
vid behov revideras inför varje nytt verksamhetsår.  


Måluppfyllelse  


Huvudmannaplanen definierar det uppdrag som ska utföras inom ram för 
verksamheten. 


Ekonomi och finansiering 


Huvudmannaplanen definierar det uppdrag som ska utföras inom ram för 
verksamheten. 


Samråd 


Samråd har skett med verksamhetschef och enhetschef  


Beslutsunderlag 


Huvudmannaplan Arbetsmarknadsenheten BN 2020/506 


Beslutet skickas till 


Verksamhetschef för VGA samt enhetschef för Arbetsmarknadsenheten  
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§ 38 Utbildningsplaner för introduktionsprogrammen 
2022/2023 


Diarienummer: BN 2022/212 


Slutlig beslutsinstans 


Bildningsnämnden 


Bildningsnämndens beslut 


Anta Utbildningsplaner för Introduktionsprogrammen på gymnasieskolan 
för läsåret 2022/2023. 


Ärendet 


I Skollagen (2010:800, 17 kap 7§) föreskrivs att utbildningen på 
Introduktionsprogram i gymnasieskolan ska följa en plan som beslutas av 
huvudmannen. Planen bör utgå ifrån de lokala förutsättningarna och 
elevernas behov. 


Planen för utbildningen ska enligt Skollagen innehålla: 


 Vilket syfte utbildningen har 
 Utbildningens huvudsakliga innehåll 
 Utbildningens längd 


För gymnasieskolan blir planen för utbildningen en viktig utgångspunkt när 
skolan upprättar en individuell studieplan tillsammans med eleven. 


Skolverkets rekommendation är att planen för utbildning revideras varje år 


Måluppfyllelse 


Planen definierar det pedagogiska arbetet på Introduktionsprogrammen och 
förväntas leda till ökad måluppfyllelse. 


Agenda 2030 


Planen bidrar specifikt till mål 4: God utbildning för alla. 
Utbildningssystemet måste möta människors behov. Att tydliggöra syfte och 
innehåll i en plan som sedan kopplas samman med den individuella 
studieplanen bedöms bidra till mål 4. 


Barnrättsperspektiv 


Planerna för utbildningen är en viktig utgångspunkt i dialogen och 
upprättandet av den individuella studieplanen som upprättas i dialog med 
varje enskild elev. 
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Ekonomi och finansiering 


Planen påverkar inte gymnasieskolans ekonomi och finansiering 


Samråd  


Har skett mellan verksamhetschef och ansvarig rektor för 
introduktionsprogrammen. 


Beslutsunderlag 


Bilaga: Utbildningsplaner för Introduktionsprogrammen läsåret 2022/2023 


Beslutet skickas till 


Verksamhetschef VGA  Petra Werner 
Rektor för Introduktionsprogrammen Catharina Karlsson  
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§ 39 Revisionsrapport "Granskning av 
arbetsmarknadsåtgärder" 


Diarienummer: BN 2021/555 


Slutlig beslutsinstans 


Bildningsnämnden 


Bildningsnämndens beslut 


Godkänna begärd komplettering av yttrande av revisionsrapport 
”Granskning av arbetsmarknadsåtgärder” 2022-03-28. 


Ärendet 


KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens 
arbete med arbetsmarknadsåtgärder (2021-11-15). 


Revisionen lyfte fram två rekommendationer.  


 Dels rekommenderas en utveckling av behovsanalysen och att 
hänsyn ska tas till behovet av studie- och arbetsmarknadens behov 
som ett komplement till målgruppens behov.  


 Vidare rekommenderas att kostnadsanalysen bör utvecklas i syfte att 
jämföra åtgärder med varandra, samt för att kunna följa upp 
totalkostnaden per deltagare vid avslut för analys och lärande.  


Revisionen inkom med en begäran till nämnden om komplettering av 
yttrandet i de rekommendationer som revisionen förordar 2022-03-28.  


Samråd – har skett mellan verksamhetschef VGA och AME´s chef. 


Beslutsunderlag 


Revisionsrapport ”Granskning av arbetsmarknadsåtgärder”, dnr BN 
2021/555 
Yttrande Granskning av arbetsmarknadsåtgärder, dnr BN 2021/555 
Missiv: ”Betr revisionsrapport ”Granskning av arbetsmarknadsåtgärder” dnr 
BN 2021/555 
Komplettering av yttrande ”Granskning av arbetsmarknadsåtgärder” dnr BN 
2021/555 


Beslutet skickas till 


Revisionen  
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§ 40 Delårsbokslut per 31 april 


Diarienummer: BN 2021/538 


Slutlig beslutsinstans 


Bildningsnämnden 


Bildningsnämndens beslut 


1. Lägga den fördjupade ekonomiska prognosen per 220430 med 
godkännande till handlingarna. 


2. Uppdra till förvaltningen att vid nämndens sammanträde i september 
2022 presentera en första analys och förslag till handlingsplan för en 
ekonomi i balans. 


Ärendet 


Den ekonomiska redovisningen med prognos är utförd med utgångspunkt 
från upprättat månadsbokslut 220430. Årsprognosen bygger på summan av 
detta utfall och lagd budget för perioden maj-december. 


Månadsbokslutets överskott med 1,6 mnkr är något sämre än motsvarande 
tid 2021 (2,3 mnkr). 


Den totala prognosen är beräknad till – 7,2 mnkr. Beräkningen har buffertar 
och svagheter, svåra att uppskatta till belopp, men ger ändå en första 
riktning på årets utfall. 


Intäkterna överstiger budget med 5,2. Mnkr. Det beror på att höga 
sjukskrivningstal kompenserats från försäkringskassan med 2,4 mnkr som 
en sista rest av Coronastödet. Därtill har AME kunnat hålla betydligt flera 
beredskapsjobb än budgeterat vilket också givit en avvikelse med 2,4 mnkr.  


Personalkostnader understiger budget med 0,4 mnkr trots att AME avlönat 
fler personer än budgeterat. Eftersom dessa tjänster är finansierade med nära 
100 % från arbetsförmedlingen uppstår ingen avvikelse i utfallet. Utifrån 
detta avviker förvaltningens kostnad för AB-anställda med 2,8 mnkr under 
budget. Till detta har bidragit de stora sjukskrivningstalen under feb-mars 
som inte kunnat vikariesättas samt ett mindre antal vakanta tjänster. 


Till prognosen har lagts ej budgeterade personalkostnader: 


 för nattis, som inte stängts såsom gällde då budget upprättades  
 och kostnaden för förvaltningschefens avslut.  
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I prognosen ligger också budgetavvikelser genom personalförstärkningar i 
förskola och grundskola under höstterminen. 


Övriga kostnader avviker per 30 april med totalt 4,0 mnkr.  


Skolskjutsar, en verksamhet som övertogs från kommunlednings-
förvaltningen 220101, överstiger budget med 2,4 mnkr varav 1,8 mnkr avser 
fakturor för 2021 och i något fall 2020. 


Kosten har ökat med 20 % sedan 2021 och ger en negativ avvikelse med 2,0 
mnkr. 


Beslutsunderlag 


Fördjupad ekonomisk prognos per 2022-04-30 Bildningsnämnden Dnr BN 
2021/538 


Beslutet skickas till 


Verksamhetschefer  
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§ 41 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 


Diarienummer: BN 2022/219 


Slutlig beslutsinstans 


Bildningsnämnden 


Bildningsnämndens beslut 


Godkänna rapporten ”Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 - 
Bildningsförvaltningen”. 


Ärendet 


Arbetsgivaren ska varje år göra en uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet enligt (AFS 2001:1 § 11). Uppföljningen av 
arbetsmiljöarbetet ska göras för att undersöka att arbetsmiljöarbetet bedrivs 
enligt lagar och föreskrifter. HR-enheten ansvarar för uppföljningen som 
enligt Riktlinjen för hälsa och arbetsmiljö ska rapporteras till respektive 
nämnd samt samlat för hela kommunen till HR-råd, centrala 
samverkansgruppen och kommunstyrelsen. 


Uppföljningen har genomförts genom att alla chefer har fått svara på en 
enkät med 20 frågor. 58 av kommunens drygt 80 chefer har besvarat 
enkäten. I beslutsunderlaget finns resultatet samlat för 
bildningsförvaltningen. 


Samlad bedömning för Bildningsförvaltningen 
Även år 2021 blev ett speciellt år på många sätt med anledning av den 
rådande Coronapandemin som i stort fortsatt påverkat verksamheternas 
arbetsmiljöarbete. Det har förekommit både krav på åtgärder samt ett behov 
av att öka kompetens hos både chefer och skyddsombud gällande arbetet 
med riskbedömningar för att säkerställa en god arbetsmiljö. Under året har 
kommunens samtliga chefer och skyddsombud deltagit i en partsgemensam 
utbildning i riskbedömning för att skapa samsyn hur vi tillsammans kan 
jobba med riskbedömning enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 
. 


Den genomförda uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet visar 
att cheferna inom kommunen har god kännedom om de styrande 
dokumenten inom arbetsmiljöområdet och genomför riskbedömningar, 
utredningar av tillbud och arbetsskador när det är aktuellt.  
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Det finns ett utvecklingsområde för kommunens chefer att säkerställa att de 
årliga kartläggningarna av arbetsmiljön genomförs enligt gällande rutiner då 
det till viss del brister.  


Uppföljningen visar att det finns ett behov att mer systematiskt arbeta med 
tillbud och arbetsskada för att säkerställa att alla anmälningar utreds och att 
händelserna följs upp. 


Uppföljningen visar även att arbetet kring aktiva åtgärder enligt 
diskrimineringslagens grunder behöver förbättras för att mer aktivt arbeta 
för att förhindra att diskriminering uppstår. 


I övrigt kan förvaltningen bedömas ha ett fungerande systematiskt 
arbetsmiljöarbete utifrån arbetsmiljölagen krav. 


Måluppfyllelse 
Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är grundläggande för att 
upplevas vara en attraktiv arbetsgivare.  


Samråd 
Resultatet av uppföljningen kommer att diskuterats i förvaltningens 
samverkansgrupp (FSG). 


Beslutsunderlag 


Bilaga: Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 - 
Bildningsförvaltningen 


Beslutet skickas till 


Anki Johnson – tf. förvaltningschef 
HR - enheten   
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§ 42 Delgivningar Bildningsnämnden 2022 


Diarienummer: BN 2022/3 


Slutlig beslutsinstans 


Bildningsnämnden 


Bildningsnämndens beslut 


Notera delgivningarna till protokollet. 


Ärendet 


1. Beslutsunderlag ansvarsfrihet revisionsberättelse 2021.pdf 
2. Beslutsunderlag ansvarsfrihet revisorernas redogörelse för 2021.pdf 
3. Delegationsbeslut om medel till projektet pumptrackbana i 


Bollstabruk.pdf 
4. Granskning barnkonvention - sammanfattning.pdf 
5. Kommunfullmäktige 2022-04-25 (2022-04-25 KF §23)Ansvarsfrihet 


för styrelser och nämnder verksamhetsåret 2021.docx.pdf 
6. Revisionsrapport Granskning av arbetet med barnkonventionen.pdf 
7. Skrivelse till bildningsnämnden, kommunens ansvar om felplacerade 


särskoleelever.html 
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§ 43 Delegationsbeslut Bildningsnämnden 2022 


Diarienummer: BN 2022/2 


Slutlig beslutsinstans 


Bildningsnämnden 


Bildningsnämndens beslut 


Notera delegationsbesluten till protokollet. 


Ärendet 


1. Delegationsbeslut bidragsbelopp 2022 Tau hantverksskola 
Malmö.docx 


2. Delegationsbeslut nytt beslut utbyggnad Ullångers förskola.pdf 
3. Delegationsbeslut Tillfällig ledningsstruktur.docx 
4. Delegationsbeslut Uppskjuten stängning av Nattis.pdf 
5. Delegationsbeslut yttrande med anledning av kränkande behandling 


vid Grämestaskolan.pdf 
6. Delegationsbeslut Yttrande med anledning av kränkande behandling 


vid Skarpåkerskolan.pdf 
7. Delegationsbeslut yttrande riktad tillsyn av grundskolor.pdf 


  





