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Beslutande ledamöter Thomas Näsholm (Ordförande) (S) 
Christina Olofsson (V) 
Siw Sachs (S) 
Matteus Westin (S), tjänstgörande ersättare 
Lisbet Boman (S) 
Osman Saidabdala (S) 
Ulla-Karin Hällström Sahlén (S) 
Jon Björkman (V) 
Inga-Britt Andersson (C) 
Ann-Louise Zetterblad (C) 
Birgitta Widerberg (C) 
Anna Strandh Proos (M) 
Ove Källström (SD), tjänstgörande ersättare 

Ej beslutande ersättare Fateh Arar (S) 
Therese Gustavsson (S) 
Petra Ödling (V) 
Lillemor Zidén (M) 
Peter Andelid (L) 
 
 

Övriga närvarande Tjänstemän 
Billy Sjölén, nämndsekreterare 
Ulrika Hurdén, förvaltningschef 
Anki Jonsson, verksamhetschef § 38 
Stefan Karlstedt, verksamhetschef § 38 
Christer Joald, verksamhetschef § 38 
Ulf Fryklund, ekonom § 38 
Erland Augustinsson, ekonom § 38 
Ulf Wikman, ekonomi § 38 
Christer Lindblom, verksamhetschef Akademi Norr § 38 
Jan Sahlén, kommunstyrelsens ordförande § 38 

  

 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(24) 
Sammanträdesdatum 

2019-05-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 
§ 38 Dnr BN 2019/1 

Information .......................................................................................................... 4 

§ 39 BN 2019/153 
Handlingsplan 2019 ............................................................................................ 5 

§ 40 BN 2019/238 
Systemägare för förvaltningsspecifika system ..................................................... 6 

§ 41 BN 2019/254 
Riktlinje Nattis revidering ..................................................................................... 7 

§ 42 BN 2019/256 
Riktlinje fotografering .......................................................................................... 9 

§ 43 BN 2019/257 
Bemanning i förskolan ....................................................................................... 11 

§ 44 BN 2019/217 
Barngrupper i förskolan ..................................................................................... 13 

§ 45 Dnr BN 2019/267 
Start av nya yrkeshögskoleutbildningar ............................................................. 15 

§ 46 BN 2019/273 
Kramfors förskolor och skolor i framtiden – förändrad skolorganisation ............. 18 

§ 47 BN 2019/152 
Delegationsordning ........................................................................................... 22 

§ 48 Dnr BN 2019/2 
Delegationsbeslut ............................................................................................. 23 

§ 49 Dnr BN 2019/3 
Delgivningar ...................................................................................................... 24 

 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(24) 
Sammanträdesdatum 

2019-05-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 38 Dnr BN 2019/1 

Information 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Nämnden tar del av följande information: 

 Erland Augustinsson, ny ekonom med inriktning mot 
bildningsförvaltningen, presenterar sig. 

 Ulf Wikman, ny ekonom, presenterar sig. 

 Christer Joald informerar om YH – Träakademin och de antalet 
sökande. 

 Ulf Fryklund, ekonom, informerar om budgetläget. 

 Ulrika Hurdén, förvaltningschef, informerar om Kramfors förskolor 
och skolor i framtiden    
- Förskolan    
- Grundskolan 

 Christer Lindblom, verksamhetschef, informerar om Akademi Norr.  
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§ 39 BN 2019/153 

Handlingsplan 2019 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Förvaltningen redovisar genom handlingsplan 2019 de ekonomiska beslut 
bildningsnämnden har tagit. Uppföljningen uppdateras löpande och 
redovisas på samtliga nämndsammanträden. 

Beslutsunderlag 

Handlingsplan 2019, 2019-05-06 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef, bildningsförvaltningen 
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§ 40 BN 2019/238 

Systemägare för förvaltningsspecifika system 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Besluta systemägare för de förvaltningsspecifika systemen. 

Ärendet 

I samband med Kommunstyrelsens beslut om Samhällsviktiga system och 
systemägare uppdrogs till Bildningsnämnden att utse systemägare för de 
förvaltningsspecifika systemen. 

Ekonomi och finansiering 

Inom befintlig ram 

Måluppfyllelse 

Planen är i linje med kommunens mål gällande god kvalitet. 

Samråd 

Samråd har skett med föreslagna systemägare och med Per Söderström, 
dataskyddsombud. 

Beslutsunderlag 

2019-02-13 Sammanträdesprotokoll Bildningsnämnden Dnr BN 2019/17 

2019-10-16 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Dnr KS 2018/607 

Beslutet skickas till 

Ulrika Hurdén, skolchef 
Per Söderström, dataskyddsombud 
Jennie Byström, personuppgiftssamordnare 
 
Bilagor 
Bilaga 1 Registerförteckning med Systemägare för förvaltningsspecifika  
                      system. 
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§ 41 BN 2019/254 

Riktlinje Nattis revidering 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Revidera riktlinjen för Nattis enl. förvaltningens förslag  

Ärendet 

Under några år har Nattis fungerat så, att den familj som behövt omsorg på 
obekväm arbetstid har fått det via timanställda, som tagit emot aktuellt/a 
barn i sitt eget hem eller hemma hos familjen.  

För att skapa en mer hållbar lösning, förutsättningar för att säkra 
tillgänglighet, tillgång på personal, uppföljning och kvalitetssäkring, 
beslutade barn-, kultur- och utbildningsnämnden 18-03-27  Dnr 2017/336 att 
omsorg på obekväm arbetstid, Nattis, ska organiseras i egen anpassad lokal 
och med egen personal. I samband med detta reviderades riktlinjen. 

Lokalerna för Nattis är nu anpassade och personal har rekryterats. I samband 
med övergången från den gamla riktlinjen till den nya har visst behov av 
justering uppmärksammats. Det är i huvudsak i fråga om möjlighet att få 
pröva behov av särskilt stöd i arbetsutskottet. Utifrån krav på 
kvalitetssäkring och uppföljning av arbetsmiljö är förvaltningens bedömning 
är att behov av särskilt stöd endast ska erbjudas i Nattis lokal och med 
personalstyrka anpassad till barnens behov. Med det perspektivet behöver 
inte någon prövning ske via arbetsutskottet. 

Ekonomi och finansiering 

Inom befintlig ram 

Måluppfyllelse 

Planen är i linje med kommunens mål gällande god kvalitet. 

Samråd 

Samråd har skett med chef för Nattis, skolchef och verksamhetschef 
grundskolan 
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Beslutsunderlag 

180327 Sammanträdesprotokoll barn- kultur- och utbildningsnämnden, Dnr 
2017/336  

190522 Riktlinje Nattis Dnr 2019/254 

Beslutet skickas till 

Fredrik Östlund, enhetschef Nattis 
Johanna Forslund, barnomsorgsadministratör 
Rektorer i förskola och fritidshem 
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§ 42 BN 2019/256 

Riktlinje fotografering 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

1. Upphäva Riktlinje gällande fotografering i förskola skola Dnr BKU 
2017/273 from 1 augusti 2019. 

2. Uppdra till förvaltningen att besluta om tjänsteföreskrift gällande 
fotografering mm. 

Ärendet 

I samband med införandet av Dataskyddsförordningen, GDPR (The General 
Data Protection Regulation) fanns behov av tydlighet i hantering av foto och 
film i förskola och skola. Därför beslutade Barn-, kultur- och 
utbildningsnämnden 2017-10-25 om riktlinje för fotografering i förskola och 
skola. Riktlinjen har sedan uppfattats strängare än reglerna i GDPR och 
därmed onödigt begränsande. Därför föreslår förvaltningen att upphäva 
riktlinjen och att förvaltningen i samråd med de olika skolformerna upprättar  
tjänsteföreskrift för de aktuella frågorna. 

Ekonomi och finansiering 

Inom befintlig ram 

Måluppfyllelse 

Förslaget är i linje med kommunens mål gällande god kvalitet. 

Samråd 

Samråd har skett i förvaltningsledningsgrupp och med IKT-pedagoger 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll BKU-nämnden 2017-10-25 Dnr 2017/273 

Beslutet skickas till 

Förskolechefer 
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Rektorer 
Enhetschefer 
IKT-pedagoger 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(24) 
Sammanträdesdatum 

2019-05-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 43 BN 2019/257 

Bemanning i förskolan 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Uppdra till förvaltningen att sträva efter att förskolorna bemannas med 2/3 
legitimerade förskollärare och 1/3  utbildad barnskötare per enhet. 

Ärendet 

2011 beslutade dåvarande Barn-, kultur- och utbildningsnämnden att inte 
säga upp högskoleutbildad personal på grund av arbetsbrist så länge det inte 
finns 75% pedagogiskt högskoleutbildad personal. Under årens lopp har 
detta beslut legat till grund för en ambitionsnivå, som inte längre är 
realistisk.  

Idag är det ett stort rekryteringsbehov och förskolan behöver både 
legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare. Det är också angeläget 
att resp. förskola bemannas med både förskollärare och barnskötare. Idag 
kan det vara en viss obalans, så att det på vissa håll är 100% förskollärare 
och på andra endast 25%. 

För att möta dagens rekryteringsbehov och för att balansera 
personalgruppernas sammansättning är det rimligt att vid tjänsteplaneringen 
utgå från 2/3 legitimerade förskollärare och 1/3  utbildad barnskötare per 
enhet. 

Ekonomi och finansiering 

Inom befintlig ram 

Samråd 

Skolchef 
Förskolechefer 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll 2011-03-09 Dnr 020-11/00066 
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Beslutet skickas till 

Förskolechefer 
Fackförbundet Kommunal 
Lärarförbundet 
Alla förskolor 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(24) 
Sammanträdesdatum 

2019-05-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 44 BN 2019/217 

Barngrupper i förskolan 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Att barngruppernas storlek ska vara högst 18 barn/avdelning i snitt i 
kommunen per år. Snittet beräknas på antalet placerade barn per den 15:e 
varje jämn månad och följs upp i förskolans kvalitetsrapport. 

Ärendet 

Lämplig storlek på barngrupp1 
Frågan om vad som är en lämplig storlek för barngrupper i förskolan är 
komplex. Den behöver också avgränsas och fokusera på barngrupper 
generellt i förskolan, antal barn i grupperna samt barngruppernas 
sammansättning när det gäller ålder, kön, socioekonomisk bakgrund, barn i 
behov av särskilt stöd i sin utveckling och gruppindelningar under dagen i 
förskolan. Avgörande faktorer är arbetslagets utbildning och kompetens, 
förskolans fysiska miljö samt villkor för barns utveckling, lärande, hälsa och 
välmående relaterat till gruppstorlek. 

Forskningen visar att det är komplext att definiera vad en liten respektive 
stor barngrupp är. Flera samverkande faktorer avgör bedömningen och 
upplevelsen av antalet barn i gruppen. Dessa faktorer är:  

 förskolans socioekonomiska upptagningsområde, 
 förskolans lokaler,  
 antal barn i gruppen,  
 personaltäthet,  
 barngruppens sammansättning av åldrar, kön, social och etnisk 

tillhörighet,  
 barn med annat modersmål än svenska,  
 barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling,  
 arbetslagets utbildning och kompetens, samt  
 Innehåll och aktiviteter. 

                                                 
1 Källa: Skolverkets rapport nr 433 
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Systematiskt kvalitetsarbete 
I förskolans systematiska kvalitetsarbete följs barngruppernas storlek och 
sammansättning kontinuerligt. Detta rapporteras till nämnden i förskolans 
kvalitetsrapport. Fr.o.m. 2019 kan även närvarostatistik följas upp på ett 
enkelt sätt och gruppernas sammansättning och personalens arbetsbelastning 
kan analyseras. 
Anpassning till ekonomi och behov av platser 
Behovet av förskoleplatser varierar över året. Vid höstterminens start är 
barngrupperna sällan fulla, då årets sexåringar precis gått över till 
förskoleklass. Det betyder bl.a. att det kan vara svårt att personalplanera så 
att den ekonomiska ramen håller. Barnpengen är utformad så att det behövs 
18 placerade barn/avdelning året om, för att har råd med tre personal. Med 
lägre personaltäthet är det knappast möjligt att organisera en säker och 
utvecklande förskolemiljö. Det skulle också vara svårt att uppfylla 
arbetsmiljö- och arbetstidslagar.  

Enheterna fylls på med barn efter hand och framåt april/maj kan familjer 
ibland ha svårt att få plats på den förskola man önskar om inte antalet platser 
kan vara något flexibelt.  

Ur ett barnperspektiv är det inte optimalt att behöva introduceras på en 
förskola i april och sedan byta till en annan förskola i augusti.    

För förskolan kan det vara en fördel att få introducera något/några nya barn 
under sen vår, så att inte blir en anhopning i augusti.  

Genom att öppna upp för ett mer flexibelt synsätt på antalet barn per 
avdelning, skulle förskolans rektorer och personal ha större möjlighet att 
tillsammans planera och anpassa barngruppernas sammansättning över året. 
Det kan öppna för fler familjer att kunna återgå till arbete efter t.ex. 
barnledighet, redan under våren. För personalen sprider man ut arbetet med 
introduktionsprocessen över längre tid och därmed en rimligare arbetsbörda. 
Det möjliggör också bättre förutsättningar för en ekonomi i balans. 
Ekonomi och finansiering 
Inom befintlig ram. Underlättar förutsättningarna att hålla budget. 

Samråd 

Ulrika Hurdén, Skolchef och Förskolechefer 

Beslutet skickas till 

Förskolechefer 
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§ 45 Dnr BN 2019/267 

Start av nya yrkeshögskoleutbildningar 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Uppdra till Yrkeshögskolan Höga Kusten (YHK) att tillse att de av 
Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) beviljade utbildningarna 
Byggnadsvård och Möbelsnickeri startar höstterminen 2019. 

Ärendet 

Utbildningarna inom byggnadsvård och möbelsnickeri har, i samarbete med 
Mittuniversitet, bedrivits som två av tre inriktningar under samlingsnamnet 
Träakademien/Programmet för Möbel- och byggnadshantverk. Avtalet med 
Mittuniversitetet sades upp av Kramfors kommun i maj 2018, vilket innebär 
att utbildningarna kommer att upphöra då nuvarande studenter tagit examen i 
juni 2019.  

Under sommaren togs beslut att ansökningar skulle skickas in till MYH om 
att få starta de tre inriktningarna som tre separata yrkeshögskoleutbildningar. 
Detta för att säkerställa att Träakademiens utbildningar skulle kunna drivas 
vidare och att den speciella kompetens som finns i utbildningarna skulle 
kunna tillvaratas.  

I januari 2019 beviljades de två ansökningar som anges ovan. Beslutet 
innebär att YHK förväntas, på kommunens uppdrag, påbörja rekrytering av 
studerande till utbildningsstart i september 2019. Beslutet från myndigheten 
omfattar 12 studerandeplatser per utbildning och år och avser två intag 
hösten 2019 resp hösten 2020. Båda utbildningarna omfattar två års studier, 
dvs 80 veckor och 400 yrkeshögskolepoäng. 

Yrkeshögskolan, som är en eftergymnasial utbildningsform, bidrar till att 
kompetensförsörja samhället genom att göra det möjligt för arbetsliv och 
individer att utveckla sin kompetens och synliggöra sina kvalifikationer. 
YHK är sedan tidigare huvudman och utbildningsanordnare för tre pågående 
utbildningar: Specialiserad undersköterska inom demensvård, 
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Psykiatrispecialiserad undersköterska/vårdare/stödpedagog samt 
Mätningstekniker. 

De nya utbildningarna till byggnadsvårdare och möbelsnickare betraktas av 
myndigheten som s k smala yrkesområden. Enligt MYH:s definition är ett 
smalt yrkesområde ett kvalificerat yrkeskunnande som är av betydelse för 
individen och samhället, utan att det behöver finnas ett uttryckligt 
arbetsmarknadsbehov. En utbildning inom ett smalt yrkesområde ska 
utveckla eller bevara ett yrkeskunnande som individen helt eller delvis kan 
försörja sig på. 

Ekonomi och finansiering 

Utbildningarna bedrivs med statsbidrag för de beviljade utbildningarna. 
Bidragets storlek är relativt högt i förhållande till vad myndigheten brukar 
bevilja för utbildningar. Det faktum att MYH beviljat våra ansökningar som 
”smala yrken” innebär ett statsbidrag på 120 tkr per studerande och år 
(möbelsnickeri) samt 124 tkr per studerande och år (byggnadsvård). 

Statsbidraget räcker inte för att ge full kostnadstäckning innan man har två 
fulla grupper igång i båda utbildningarna, vilket kommer att inträffa först 
hösten 2020. Det innebär att utbildningarna kommer att vara 
underfinansierade med motsvarande 1,1 miljoner för 2019 och 1,8 miljoner 
för 2020. För att motverka underskottet i mesta möjliga mån planeras 
följande åtgärder 

 Minska lokalytan för att få ner hyreskostnaden 

 Minimera personalkostnaden genom att minska antalet externa 
konsulter och genom att samordna lärarresursen mellan de två 
utbildningarna 

 Ansöka om förberedandemedel från MYH 

 Skicka en skrivelse om nationellt uppdrag till Kulturdepartementet 
för möjlighet till långsiktig finansiering 

Beräkningarna ovan förutsätter fullbelagda utbildningar med totalt 24 
antagna studerande per läsår. 

Måluppfyllelse 

Yrkeshögskoleutbildningarna i Kramfors bidrar till att uppfylla målet om en 
attraktiv kommun att studera, leva och bo i. Alla utbildningar rekryterar 
nationellt och de studerande som flyttar till Kramfors under studietiden 
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bidrar också ekonomiskt genom att hyra bostad i kommunen samt att göra 
sina dagliga inköp här. Utbildningarna bidrar till att öka den allmänna 
kompetensnivån i kommunen, vilket också är ett politiskt mål. De nu 
beviljade utbildningarna bidrar dessutom till att bevara hantverkstekniker 
och hantverkskunnande av stort kulturellt värde, vilket också bekräftas av 
branschens representanter. 

Bilaga 

Sammanställning av antalet sökande per den 15 maj, då antagningen stängde. 

Beslutet skickas till 

Ulrika Hurdén, förvaltningschef 

Christer Joald, verksamhetschef 

Linnea Kempe, enhetschef 
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§ 46 BN 2019/273 

Kramfors förskolor och skolor i framtiden – förändrad 
skolorganisation 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Ytterlännässkolan läggs ner från hösten 2020 

2. Grämestaskolan görs till en F-3-skola från hösten 2020 

3. Nämnden beslutar för egen del att de förväntade kvalitetshöjande och 
de ekonomiska effekterna ska följas upp kontinuerligt. 

Reservationer 

Christina Olofsson (V) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. 

Birgitta Widerberg (C) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. 

Deltar inte i beslutet 

Anna Strandh Proos (M) deltar ej i beslutet. 

Ärendet 

2017 genomfördes första utredningen Kramfors förskolor och skolor i 
framtiden med mål att formulera hur skolor och förskolor framöver bör 
organiseras för att på bästa sätt möta framtidens behov både vad gäller 
pedagogiska utmaningar och strukturella, ekonomiska utmaningar.  

2018 gav Barn- Kultur- och Utbildningsnämnden förvaltningen uppdraget att 
ta utredningen ett steg vidare och applicera resultatet av första utredningen 
på dagens och den överblickbara framtidens situation i Kramfors kommun. 
Kommunens ekonomiska läge i kombination med ett tufft rekryteringsläge 
har dessutom stärkt behovet av att göra strukturella förändringar för att 
kunna garantera en likvärdig utbildning till alla i kommunen. 

Skolans uppdrag att tillhandahålla kvalitativ utbildning till barn och elever är 
ett kärnuppdrag. Staten formulerar utbildningens innehåll och kommunen 
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eller annan huvudman organiserar utbildningen med krav på att leverera 
kvalitet.  

När elevantal går ner och de ekonomiska medlen inte räcker till samma 
organisation som tidigare är det en stor risk att det blir konflikt mellan å ena 
sidan viljan att behålla skolorganisationen (=skolhusen) och å andra sidan att 
behålla kvaliteten i verksamheten genom god tillgång till kompetens. 

Utredningen föreslår att Ytterlännässkolan läggs ner från hösten 2020 och att 
eleverna från Bollstaskolan går till Gudmundråskolan under högstadiet samt 
att eleverna från Nylandsskolan gör sin högstadietid vid Högakustenskolan.  

Utredningen föreslår vidare att Grämestaskolan blir en F-3-skola och att 
några förskoleavdelningar, med reservation för att nödvändiga anpassningar 
är rimliga, också flyttar in i skolan. Då blir Skarpåkersskolan och 
Grämestaskolan två systerskolor som tillsammans skickar sina elever vidare 
till Kramforsskolan.  

När det gäller förskolorna pågår ett omställningsarbete från en-avdelnings-
förskolor till fler-avdelningsförskolor. Närmast i tiden ligger 
utredningsuppdragen att bygga om Powerhouse på Vallen till en 4-
avdelningsförskola och flytta in några förskoleavdelningar i Grämestaskolan. 
Inga beslut kommer att tas innan utredningarna är klara och visar att det är 
kloka investeringar att göra. 

Ekonomi och finansiering 

Vid ett minskat elevunderlag minskas förbrukningskostnaderna för 
lärverktyg och måltider. Går det inte att minska mängden personal, t ex 
p.g.a. att undervisningsgrupperna är små och varje undervisningsgrupp 
måste ha en pedagog, så är den minskningen inte i paritet med minskningen 
av utbetalad skolpeng. Det medför att underskottet på berörd enhet istället 
växer och den ekonomiska situationen för nämnden förvärras. 

För att det ska kunna skapas några reella ekonomiska fördelar med en 
nedläggning finns det en grundförutsättning som måste uppfyllas. Eleverna 
på den skolenheten måste få plats på en annan enhet UTAN att det behöver 
skapas fler klasser. Uppfylls detta, innebär det att eleverna ryms in i en 
befintlig organisation, samtidigt som de tar med sig en intäktssida till den 
nya enheten i form av "skolpeng".  

I de förslag som utredningen räknat på är detta situationen i en del årskullar 
medan andra årskullar kräver en utökad klassorganisation. Det innebär att 
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delar av personalkostnaderna i beräkningen lyfts över till mottagande skola. 
Ingen utbildad pedagog kommer att sägas upp.  

Måluppfyllelse 

Då antalet pedagoger i förhållande till antalet elever kommer att behållas 
kommer eleverna att få likvärdig undervisning. Möjligheten att få behöriga 
lärare ökar och då läraren är den i särklass viktigaste faktorn för elevernas 
måluppfyllelse skapas förutsättningar för en god lärmiljö för framtida elever. 

Samråd 

Samråd har skett med kommunens förskolechefer, rektorer och 
förvaltningens ledningsgrupp kontinuerligt under utredningsåret. På 
enhetsnivå har personaldialoger genomförts under hösten och i vår. 
Medborgardialoger har hållits på 4 orter vid 3 tillfällen på varje ort. 

Yrkande 

Jon Björkman (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Christina Olofsson (V) yrkar på återremiss av ärendet och vill att 
utredningen kompletteras med följande: 

- En samhällsanalys som belyser vilken påverkan förslaget får på 
kommunens utveckling sett ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt 
hållbarhetsperspektiv. 

- En utförlig beskrivning av skolskjutsen innehållande förtydligande 
om aktuella restider. 

- En förbättrad kalkyl där kostnader som rör utveckling samt i 
iordningsställande av nya lokaler ingår. 

- Ytterligare beskrivning inkl. tidsplan och ekonomisk kalkyl gällande 
att flytta in förskoleavdelningar till Grämesta. 

Birgitta Widerberg (C) yrkar på återremiss och en konsekvensanalys av 
förslag till beslut och yrkar på att 4 – 6 får vara kvar i Grämesta. 

Ordförande yrkar på följande tilläggsyrkande: 

3. Nämnden beslutar för egen del att de förväntade kvalitetshöjande och 
de ekonomiska effekterna ska följas upp kontinuerligt. 
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Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas på att fatta beslutet 
idag eller att återremittera ärendet. Propositionsordningen godkänns. 
Ordförande finner att nämnden beslutar att fatta beslutet idag. 

Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas på först på 
arbetsutskottets förslag och sedan till ordförandes tilläggsyrkande. 
Propositionsordningen godkänns. Ordförande finner att nämnden beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag samt att nämnden beslutar att anta 
tilläggsyrkandet. 

Beslutsunderlag 

190502 Utredning Kramfors förskolor och skolor i framtiden dnr 2019/272 

Beslutet skickas till 

Bildningsnämndens chefer 

 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(24) 
Sammanträdesdatum 

2019-05-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 47 BN 2019/152 

Delegationsordning 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Återremittera ärendet till bildningsförvaltningen. 

Ärendet 

Kommunallagen, skollagen, skolförordningen och gymnasieförordningen har 
förändrats sedan förra delegationsordningen antogs. Varje nyvald nämnd bör 
också fatta beslut om vad delegationsordningen skall reglera. 

Samråd 

Samråd har skett i Bildningsförvaltningens ledningsgrupp. 

Beslutet skickas till 

Bildningsnämndens förvaltningschef 
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§ 48 Dnr BN 2019/2 

Delegationsbeslut 

Slutlig beslutsinstans  

Bildningsnämnden 

Beslut 

Lägga redovisningen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 
Delegationsbeslut redovisas enligt nedan.  

1. Budget & Verksamhetsplan 2019 
2. Delegationsbeslut 2019-04-08 
3. Delegationsbeslut, ledighet elev 
4. Delegationsbeslut 2019-05-07 , Höga kusten teoretiska 
5. Delegationsbeslut 2019-05-07 Framtidens förskola 
6. Delegationsbeslut 2019-05-07 Sundsvall 
7. Delegationsbeslut 2019-05-07 Thorens Gävle 
8. Delegationsbeslut 2019-05-07, amadeus förskola 
9. Delegationsbeslut 2019-05-07, Broskolan 
10. Delegationsbeslut 2019-05-07, Bäckagårdsskolan 
11. Delegationsbeslut 2019-05-07, Dille gård 
12. Delegationsbeslut 2019-05-07, Docksta friskola 
13. Delegationsbeslut 2019-05-07, Drottning Blanka 
14. Delegationsbeslut 2019-05-07, Hampnäs 
15. Delegationsbeslut 2019-05-07, IKO 
16. Delegationsbeslut 2019-05-07, Järnstagården 
17. Delegationsbeslut 2019-05-07, Lilla förskolan 
18. Delegationsbeslut 2019-05-07, Norlandia 
19. Delegationsbeslut 2019-05-07, NTI gymnasiet 
20.  Delegationsbeslut 2019-05-07, Praktiska 
21. Delegationsbeslut 2019-05-07, Prolympia 
22. Delegationsbeslut 2019-05-07, Realgymnasiet 
23. Delegationsbeslut 2019-05-07, Smultrongläntan 
24. Delegationsbeslut 2019-05-07, Stockholm 
25. Delegationsbeslut 2019-05-07, tryggheten 
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§ 49 Dnr BN 2019/3 

Delgivningar  

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna. 
Ärendet 
Nämnden får ta del av följande: 

1.  2a Skrivelse från Nylands engagerade 
2. Analys och omställningsgruppen - en sammanställning av utfört 

arbete 
3. Kf 190429 § 22 Ansvarsfrihet för styrelser och nämnder för 

verksamhetsåret 2018 Kramfors kommun 
4. Ks 190409 § 48 Ekonomisk prognos grundad på februariutfall 2019 
5. Ks 190409 § 51 Avveckla analys och omställningsgruppen 
6. Ksau 190326 § 15 Sammanhållen organisation för kommunens 

registratorer 
7. Medborgarförslag Grämestaskolans framtid 2019-04-02 
8. Namninsamling - Grämestaskolans framtid 
9. Protokoll-bildning-AU-2019-05-08 – justerat 
10. Skrivelse angående skolfrågan, Ytterlännäsområdet 
11. Skrivelse angående skolhusorganisationen, från Föreningslivet i Nora 
12. Skrivelse angående skolhusorganisationen 
13. Skrivelse angående skolorganisation i Höga Kusten 
14. Skrivelse från Bollstabruk intresseförening 
15. Skrivelse från Bollstabruks intresseförening, synpunkter i 

skolutredning 
16. Skrivelse från Bollstaskolans föräldraförening 
17. Skrivelse från Nylands engagerade 
18. Skrivelse från Nylandsföreningen 
19. Skrivelse om Bollstabruk och Ytterlännässkolan 
20. Synpunkter efter att vi deltagit i medborgardialog angående 

framtidens skolor i Höga kusten 
21. Utse dataskyddskombud 2019-03-26 


