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§ 14 Dnr BN 2021/95 

Information 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Nämnden tar del av följande information: 

- Stefan Karlstedt, verksamhetschef, informerar om läget i 

grundskolans. 

- Peyman Vahedi, rektor, informerar om gymnasiesärskolan och 

gymnasieverksamheten i Nordvik. 

- Christer Joald, verksamhetschef, presenterar aktuella söksiffror till 

gymnasiet.  

- Anki Johansson, verksamhetschef, redovisar remissvaret ”Förskolan 

för alla barn för bättre språkutveckling i svenska”. 

- Anki Johansson, verksamhetschef, Stefan Karlstedt, 

verksamhetschef, samt Christer Joald, verksamhetschef, informerar 

om den aktuella situationen inom verksamheterna utifrån Covid-19. 

- Elisabeth Grannas, samordnare, presenterar sig för nämnden och ger 

en inblick i sitt uppdrag som samordnare för projektet ”Nyanländas 

lärande”. 

- Anki Johansson, verksamhetschef, informerar om arbetet med ”Ny 

förskola Kramfors stad”. 

- Ulf Edström, rektor, visar den nybyggda delen av förskolan i 

Docksta. 

- Christer Joald, verksamhetschef, redovisar skolchefensrapport. 

- Erland Augustinsson, ekonom, redovisar månadsrapporten för 

februari 2021. 
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§ 15 BN 2021/53 

Skolchefens rapport 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Skolchefens rapport är en beskrivning av personalläge och ekonomiläge 

samt en kort beskrivning av verksamhetsläget. Rapporten beskriver ett 

nuläge. 

Innehållet i rapporten kommer att utvecklas framöver men just nu är fokus 

på ekonomi- och personalläge. 

Ekonomi och finansiering 

Ej relevant. 

Samråd 

Ej relevant. 

Beslutsunderlag 

Skolchefens rapport februari 2021 BN 2021/53 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

Revisionen 
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§ 16 Dnr: BN 2021/94 

Månadsbokslut februari 2021 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Godkänna bildningsnämndens månadsbokslut för februari 2021. 

Ärendet 

Efter två månader noterar nämnden ett överskott på 2,1 mnkr.  

Centralt, Förskolans och Grundskolans verksamhetsområden går med liten 

plusmarginal enligt budget.  

Vuxenutbildning, gymnasiet och arbetsmarknadsenheten går något minus. 

Det finns dock skillnader inom VGA´s verksamhetsområde som föranleder 

fortsatt analys och åtgärder.  

MEN två månader är ett litet underlag att bygga en säker prognos på. Dock 

är det första gången på flertalet år som prognosen årets två första månader är 

plus så detta faktum får ändå ge oss tillåtelse till en god tilltro till ett bra 

utfall när 2021 går mot avslut. 

Ekonomi och finansiering 

Ej relevant. 

Samråd 

Samråd har skett med förvaltningens ekonomer och förvaltningsledningen. 

Beslutsunderlag 

BN 2020/437 Verksamhetsplan med budget för Bildningsnämnden  

BN 2020/562 Handlingsplan 2021 

BN 2021/94 Månadsbokslut februari 2021 

Beslutet skickas till 

Chefer inom bildning 

Revisionen 

Kommunstyrelsen 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(41) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 17 Dnr: BN 2021/125 

Verksamhetsberättelse 2020 för bildningsnämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Godkänna bildningsnämndens verksamhetsberättelse för 2020. 

Ärendet 

En verksamhetsberättelse för året 2020 har upprättats. 

Vid ingången till 2020 fanns i Bildningsnämndens budget ett underskott på 

totalt 12 mnkr. För att nå ett utfall i balans med budget upprättades en 

handlingsplan som fördelades enligt följande: 

2 mnkr till Förskolan 

4 mnkr till grundskolan  

6 mnkr till Vuxenutbildning/Gymnasiet/Arbetsmarknad (VGA). 

Uppföljning visar att handlingsplanen till sin största del har genomförts men 

andra kostnadsposter har ökat så resultatet på sista raden har stannat på  

– 5,8 mnkr.  

Vid delårsbokslut 2 prognostiserades ett underskott på 6,2 mnkr. Denna 

prognos har fram till årsbokslutet minskat med 0,4 mnkr. 

Ekonomi och finansiering 

Ej relevant. 

Samråd 

Ej relevant. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse Bildningsnämnden 2020; dnr: BN 2021/125 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Revisorerna 
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§ 18 Dnr: BN 2020/135 

Uppföljning av bildningsnämndens internkontrollplan 

2020 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Lägga uppföljningen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Riktlinjen för styrning och ledning beskriver att den interna kontrollen är ett 

verktyg för att styra ekonomi och verksamhet mot avsedda mål och en 

naturlig del i vårt förbättringsarbete. Alla nämnder ska inför varje 

verksamhetsår anta en plan för internkontroll. Planen följs upp vid 

delårsbokslut och årsredovisning. 

För 2020 identifierade ekonomienheten och HR-avdelningen fyra 

kontrollpunkter som var gemensamma för hela kommunorganisationen. 

Dessa fyra punkter utgjorde också bildningsnämndens internkontrollplan.  

Samtliga kontrollpunkter bedömdes vara av vitalt värde för kommunen, och 

riskvärdet var högt. Enbart rutiner/processer med riskvärde från 12 och uppåt 

(av 16 möjliga) togs med. 

Uppföljningen visar bland annat på att det görs inköp utanför upphandlade 

avtal och att det finns brister när det gäller avtalstrohet. Utifrån det stickprov 

som gjordes blev resultatet att 35 % av de inköp som görs faller utanför 

upphandlade ramavtal. 

Gällande användning av kredit-/betalkort så sker redovisningen till stor del 

enligt gällande rutiner, men det finns brister kring registerförteckning och 

diarieföring.  

Ekonomi och finansiering 

Beslutet att genomföra internkontroll har ingen direkt ekonomisk 

konsekvens. Eventuella åtgärder ska genomföras inom nämndens budgetram. 

Samråd 

Samråd har förts med ekonomienheten och HR-enheten. 
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Beslutsunderlag  

Uppföljning internkontrollplan 2020 

Beslutet skickas till 

Revisionen 
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§ 19 Dnr: BN 2021/143 

Internkontrollplan bildningsnämnden 2021 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Godkänna internkontrollplanen för bildningsnämnden 2021. 

Protokollsanteckning 

Anna Strandh Proos lämnar en skriftlig protokollsanteckning och denna 

finns diarieförd i BN 2021/143. 

Ärendet 

Kramfors kommuns riktlinjer för intern kontroll utgår från vedertagen 

kontrollmodell (COSO) som innebär en strävan mot att den interna 

kontrollen ska vara en integrerad del i det vardagliga arbetet och en naturlig 

del av det systematiska förbättringsarbetet i verksamheten. 

Bildningsnämndens ansvar innebär att utfärda regler och anvisningar för den 

egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion, årligen 

fastställa internkontrollplan samt följa upp och vidta åtgärder för att säkra 

ansvaret inom intern kontroll. Utifrån den samlade riskbedömningen 

prioriteras tillsynsåtgärder inför kommande budgetår i en internkontrollplan 

som bildningsnämnden ska fastställa.  

Bildningsnämnden ska behandla uppföljningen av intern kontroll i samband 

med delårsuppföljning och årsredovisning.  

Ekonomi och finansiering 

Internkontrollplanen har ingen direkt ekonomisk effekt men dess åtgärder 

har det.  

Samråd 

Samråd har skett med HR och ekonomiavdelningarna samt bildnings 

verksamhetschefer. 

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan bildningsnämnden 2021; Dnr: BN 2021/143 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Revisorerna 
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§ 20 Dnr: BN 2021/165 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Godkänna rapporten ”Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2020”. 

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. 22 av 24 chefer inom bildningsförvaltningen har 

besvarat enkäten. I beslutsunderlaget finns resultat av uppföljningen för 

bildningsförvaltningen. 

Arbetsmiljöarbetet blev minst sagt annorlunda under 2020 med anledning av 

Covid-19. Stort fokus har legat på att göra riskbedömningar med anledning 

av risk för smitta samt hantering av skyddsutrustning. Det kan till viss del ha 

påverkat det vanliga arbetsmiljöarbetet.  

Samlad bedömning för bildningsförvaltningen 

Enligt undersökningen har alla kunskap om kommunens riktlinjer och 

föreskrifter gällande arbetsmiljö vilket är en förutsättning för att kunna 

arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Förvaltningen har ett 

utvecklingsområde att se till att kartläggningar av arbetsmiljön genomförs i 

större utsträckning.  

I övrigt kan förvaltningen bedömas ha ett fungerande systematiskt 

arbetsmiljöarbete utifrån Arbetsmiljölagen krav.  

Utifrån Diskrimineringslagen skulle förbättringar behövas kring arbetet med 

aktiva åtgärder för att förhindra diskriminering. 
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Måluppfyllelse 

Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är grundläggande för att 

upplevas vara en attraktiv arbetsgivare. 

Ekonomi och finansiering 

Uppföljningen påverkar inte ekonomin. 

Samråd 

Uppföljningen har diskuterats i förvaltningens samverkansgrupp innan beslut 

i nämnden. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 – bildningsförvaltningen 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Ulrika Hurdén  

Mikael Gidlöf 
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§ 21 BN 2021/147 

Delegationsordning för bildningsnämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

1. Upphäva delegationsordningen med Dnr BN 2019/152. 

2. Anta den reviderade delegationsordningen m,ed Dnr BN 2021/147 

för bildningsnämnden. 

Ärendet 

Förvaltningen har uppmärksammat ett skrivfel i tidigare beslutad 

delegationsordning där en felaktig delegat angetts till VU = 

verksamhetsutvecklare. Det skall vara VC = verksamhetschef. 

Det är rättat till i den nu föreslagna delegationsordningen.  

Inga andra förändringar har skett. 

Ekonomi och finansiering 

Ej relevant för frågan 

Samråd 

Samråd har skett med verksamhetscheferna. 

Beslutsunderlag 

Delegationsordning för bildningsnämnden, dnr BN 2021/147 

Beslutet skickas till 

Verksamhetscheferna inom bildning 
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§ 22 Dnr: BN 2021/170 

Representant för revidering av kostriktlinjerna 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Utse ordföranden från bildningsnämnden och Peder Svensson (C) att ingå i 

referensgruppen. 

Ärendet 

Produktionsnämnden beslutade den 24 februari om att uppdra till 

kostavdelningen att revidera befintliga kostriktlinjer i samråd med en 

referensgrupp. Beslutet innebär ett erbjudande till övriga nämnder som i sin 

tur ska utse varsin representant. Kosten är en viktig del av 

bildningsnämndens verksamheter och nämnden bör utse en representant till 

referensgruppen. 

Bakgrund 

De nu gällande kostriktlinjerna för produktionsnämnden fastställdes av 

kommunfullmäktige 2017-02-27 och i dessa står att uppföljning ska göras 

2020. Då detta inte genomförts än bör revidering av dessa göras under 2021. 

Riktlinjerna ska antas och börja gälla så snart som möjligt under 2021.  

Ekonomi och finansiering 

Beslutet påverkar inte ekonomin. 

Samråd 

Inget samråd har skett. 

Beslutsunderlag 

Revidering av kostriktlinjerna; PN 2020/677 

Beslutet skickas till 

Produktionsnämnden 

Kommunstyrelsen 
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§ 23 Dnr: BN 2020/412 

Ny förskola Kramfors stad 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

1. Beställa en nybyggd förskola med omfattning motsvarande koncept 

B eller C, SKR´s kommentusavtal (108 platser) med placering i 

Kramfors stad. 

2. Nämnden är beredd att hantera den indikativa hyran enligt 

avsiktsförklaringen. 

3. Uppdra åt förvaltningen att ta fram en plan för förskolelokaler för 

Kramfors stad och Frånö/Lunde/Sandö. Planen tas fram i samarbete 

med Kramfast och efter dialog med andra möjliga intressenter t ex 

välfärdsförvaltningen. Planen presenteras i bildningsnämnden i 

oktober 2021. En delrapport presenteras på nämndsmötet i juni 2021. 

Ärendet 

Den 15 januari lämnade styrgruppen för Ny förskola Kramfors stad ifrån sig 

utredningen till uppdragsgivaren kommundirektör Peter Carlstedt.  

Utredningen har sedan dess presenterats i kommunstyrelsen den 26 januari 

2021 och i bildningsnämnden den 17 februari 2021. 

Att bygga en ny förskola i Kramfors stad ökar kommunens möjligheter att 

erbjuda barnomsorg där familjerna bor samt att en ändamålsenlig förskola 

byggd utifrån Läroplan för förskolan stärker verksamhetens möjligheter att 

erbjuda god pedagogisk utbildning och undervisning till våra små barn. 

Detta stärker kommunens arbete med barnrättsperspektivet och ökar 

möjligheten att få en förskoleplats närmare bostaden. Idag avstår familjer 

från förskola då de erbjuds förskola som kräver bil eller nyttjande av 

kollektivtrafik. 

En ny förskola byggs utifrån hållbarhetsmål och med Agenda 2030 och FN´s 

globala mål som rättesnöre. 
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Ekonomi och finansiering 

Det slutliga beslutet om att bygga en ny förskola fattas av 

kommunfullmäktige och i det sammanhanget avsätt medel för investeringen. 

Samråd 

Samråd har skett med förvaltningsledningen och Kramfast 

Beslutsunderlag 

Ny förskola Kramfors stad BN 2020/412 

Prövning av barnets bästa Ny förskola Kramfors stad BN 2020/412 

Avsiktsförklaringen 

Beslutet skickas till 

Kommundirektör Peter Carlstedt 

Kommunstyrelsen 
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§ 24 Dnr: BN 2021/127 

Utökning av programutbudet inom gymnasiesärskolan 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Godkänna utökningen inom gymnasiesärskolan med de nationella 

programmen Fastighet, anläggning och byggnation samt Hotell, restaurang 

och bageri. 

Ärendet 

Kramfors kommun bedriver gymnasiesärskoleutbildningar på Nordvik sedan 

många år tillbaka. Sedan gymnasiesärskolereformen 2013 har elever 

möjlighet att studera inom något av de två programmen Skog, mark och djur 

samt Fordonsvård och godshantering. Utöver det finns också möjlighet att 

knyta gymnasiesärskolans individuella program till nämnda yrkesområden 

för elever som av särskilda skäl behöver den anpassningen. 

Från höstterminen 2020 erbjuder Kramfors kommun möjligheten för elever 

på gymnasiesärskolan att bo på internat med utökat stöd. Detta öppnar för ett 

utökat programutbud, då också lämpliga lokaler och lämplig utrustning finns 

på skolan.  

För närvarande studerar 21 elever inom gymnasiesärskolan på Nordvik och 

bedömningen är att det finns ett ökande intresse för gymnasiesärskolans 

nationella program, såväl från elever i den egna kommunen som från elever i 

kringliggande kommuner. 

Det lärlingskoncept som bedrivs på såväl Ådalsskolan som på Nordvik 

möjliggör ett ökat samarbete och därför föreslår vi nu ett utökat 

programutbud med ytterligare två nationella särskoleprogram 

 Fastighet, anläggning och byggnation 

 Hotell, restaurang och bageri 

Med dessa program kommer fler elever ges möjlighet att studera i Kramfors 

kommun. Ett ökat utbud kommer också att ge nya alternativ för att möta upp 

enskilda elevers intressen och att kunna skapa förutsättningar för att bryta 

traditionella könsmönster. 
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De nya programmen beräknas starta fr o m höstterminen 2021. 

Måluppfyllelse 

Utökningen ger möjlighet till ökad individuell anpassning för elevgruppen 

och bidrar därför till ökad måluppfyllelse. 

Ekonomi och finansiering 

Uppstarten av de nya programmen kommer att kunna hanteras inom befintlig 

organisation enligt gällande budget. Med ett ökande elevantal kommer den 

ersättning som följer med varje elev att finansiera eventuella behov av 

nyanställningar. 

Samråd 

Samråd har skett i verksamhetsområdets ledningsgrupp samt med berörda 

personalgrupper i gymnasiesärskolan. Samråd har även skett med ledningen 

på Nordvik samt i nätverksgruppen för länets gymnasiechefer. 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef Vuxenutbildningen, Gymnasieskolan, 

Arbetsmarknadsenheten 

Rektor Gymnasiesärskolan 
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§ 25 Dnr: BN 2021/81 

Remiss från Skolinspektionen, avseende Lärande i 

Sverige AB (dnr SI 2021/551) 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

1. Lämna nedanstående remissyttrande till Skolinspektionen. 

2. Rekommendera Skolinspektionen att avslå ansökan. 

Ärendet 

Det har inkommit en remiss från Skolinspektionen. Lärande i Sverige AB 

har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande av en utökning av den 

fristående gymnasieskola, Realgymnasiet i Sundsvalls kommun, för vilken 

man är huvudman, fr o m läsåret 2022/2023. Ansökan avser det nationella 

hotell- och turismprogrammet. Skolinspektionens dnr 2021:551. 

Konsekvensbeskrivning 

Ådalsskolan i Kramfors har under drygt tio år anpassat sin verksamhet till ett 

minskat elevunderlag. En tillfällig uppgång p g a ett stort antal nyanlända 

samt tre stora årskullar har inneburit att organisationen behövt utöka antalet 

platser på vissa program. Ådalsskolan har efter noggrann analys organiserat 

sig på sådant sätt att det går att möta en kommande minskning av 

elevunderlaget utan stora ekonomiska umbäranden och utan att bli sårbar 

som skolorganisation. 

En förutsättning är att kramforsungdomarna väljer den egna gymnasieskolan 

i första hand, vilket är fallet idag. Detta förutsätter i sin tur en hög kvalitet 

och ett gott rykte. All konkurrens i de fall där alternativet redan finns i den 

egna hemkommunen riskerar att urholka såväl ekonomi som organisation 

med sämre kvalitet som följd. Rent pedagogiskt innebär utökningar av det 

slag som här söks att det kan bli svårt för Kramfors gymnasieskola att 

behålla behörig personal. Stora problem skulle kunna uppstå, då det redan 

idag är svårt att rekrytera utbildad lärarpersonal. 
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Samverkansavtal med kommuner/förbund 

Kramfors kommun har ett gymnasiesamverkansavtal med Västernorrlands 

läns kommuner (Härnösand, Örnsköldsvik, Ånge, Sundsvall, Timrå, 

Sollefteå).  

Syftet är att ge ungdomarna inom samverkansområdet större möjlighet att få 

sitt förstahandsval av gymnasieprogram tillgodosett. Avtalet syftar också till 

att stärka förutsättningarna för den offentliga gymnasieskolan i varje 

ingående kommun samt att inom länet kunna erbjuda ett brett urval av 

gymnasieprogram.  

Samverkanskommunerna är därför överens om att: 

1. Elever från de kommuner som ingår i samverkansområdet tas emot 

som sökande i första hand, på samma villkor som den anordnande 

kommunens egna elever till år 1 på de nationella program och 

nationella inriktningar som har direktintag 

2. Arbeta med en fortsatt utveckling och samplanering av utbud och 

dimensionering av gymnasieutbildningar i länet 

3. Stimulera kommunerna att i samverkan erbjuda platser på alla 

nationella program och inriktningar 

4. Gemensamt stödja och utveckla sådana utbildningar som bedöms 

vara strategiskt viktiga för länets utveckling 

5. Underlätta kontakter med respektive branschorganisation som gärna 

ser programutvecklingen i ett länsperspektiv 

6. Tillsammans utveckla samarbetet med regionens högskolor och 

universitet 
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Övrigt 

Ådalsskolan, gymnasieskolan med Kramfors kommun som huvudman, 

erbjuder redan hotell- och turismprogrammet. Programmet finns dessutom i 

tre av samverkanskommunerna i Västernorrlands län.  

Antalet befintliga utbildningsplatser vid den kommunala gymnasieskolan i 

Kramfors (fristående gymnasieskolor finns ej i kommunen) för hotell- och 

turismprogrammet är en lärlingsplats per årskurs. Ådalsskolan bedriver i 

stort sett alla yrkesprogram som lärlingsutbildningar, vilket är ett 

framgångskoncept för kommunen. 

Kommunen avser att erbjuda sökt program även läsåren 2021/2022 och 

2022/2023. 

Beslutsunderlag 

Remiss från Skolinspektionen  

Ansökan från Lärande i Sverige AB 

Beslutet skickas till 

Skolinspektionen 

Verksamhetschef 

Rektorer Ådalsskolan  
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§ 26 Dnr: BN 2021/83 

Remiss från Skolinspektionen, avseende Lärande i 

Sverige AB (dnr SI 2021/557) 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

1. Lämna nedanstående remissyttrande till Skolinspektionen. 

2. Rekommendera Skolinspektionen att avslå ansökan. 

Ärendet 

Det har inkommit en remiss från Skolinspektionen. Lärande i Sverige AB 

har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande av en nyetablering av den 

fristående gymnasieskola, Realgymnasiet, för vilken man är huvudman, i 

Örnsköldsviks kommun fr o m läsåret 2022/2023. Ansökan avser det 

nationella naturbruksprogrammets inriktningar djurvård, hästhållning och 

naturturism. Skolinspektionens dnr 2021:557. 

Konsekvensbeskrivning 

Den kommunala gymnasieskolans enheter i Kramfors har under drygt tio år 

anpassat sin verksamhet till ett minskat elevunderlag. En tillfällig uppgång p 

g a ett stort antal nyanlända samt tre stora årskullar har inneburit att 

organisationen behövt utöka antalet platser på vissa program. Såväl 

Ådalsskolan som Nordviksskolan och Räddningsgymnasiet har efter 

noggrann analys organiserat sig på sådant sätt att det går att möta en 

kommande minskning av elevunderlaget utan stora ekonomiska umbäranden 

och utan att bli sårbar som skolorganisation. 

En förutsättning är att kramforsungdomarna väljer den egna gymnasieskolan 

i första hand, vilket är fallet idag. Detta förutsätter i sin tur en hög kvalitet 

och ett gott rykte. All konkurrens i de fall där alternativet redan finns i den 

egna hemkommunen riskerar att urholka såväl ekonomi som organisation 

med sämre kvalitet som följd. Rent pedagogiskt innebär utökningar av det 

slag som här söks att det kan bli svårt för Kramfors gymnasieskola att 

behålla behörig personal. Stora problem skulle kunna uppstå, då det redan 

idag är svårt att rekrytera utbildad lärarpersonal. 
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Samverkansavtal med kommuner/förbund 

Kramfors kommun har ett gymnasiesamverkansavtal med Västernorrlands 

läns kommuner (Härnösand, Örnsköldsvik, Ånge, Sundsvall, Timrå, 

Sollefteå).  

Syftet är att ge ungdomarna inom samverkansområdet större möjlighet att få 

sitt förstahandsval av gymnasieprogram tillgodosett. Avtalet syftar också till 

att stärka förutsättningarna för den offentliga gymnasieskolan i varje 

ingående kommun samt att inom länet kunna erbjuda ett brett urval av 

gymnasieprogram.  

Samverkanskommunerna är därför överens om att: 

1. Elever från de kommuner som ingår i samverkansområdet tas emot 

som sökande i första hand, på samma villkor som den anordnande 

kommunens egna elever till år 1 på de nationella program och 

nationella inriktningar som har direktintag 

2. Arbeta med en fortsatt utveckling och samplanering av utbud och 

dimensionering av gymnasieutbildningar i länet 

3. Stimulera kommunerna att i samverkan erbjuda platser på alla 

nationella program och inriktningar 

4. Gemensamt stödja och utveckla sådana utbildningar som bedöms 

vara strategiskt viktiga för länets utveckling 

5. Underlätta kontakter med respektive branschorganisation som gärna 

ser programutvecklingen i ett länsperspektiv 

6. Tillsammans utveckla samarbetet med regionens högskolor och 

universitet 
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Övrigt 

Nordviksskolan, en av enheterna inom gymnasieskolan med Kramfors 

kommun som huvudman, erbjuder redan naturbruksprogrammet och 

inriktningarna djurvård, hästhållning, lantbruk och trädgård. Inriktningen 

naturturism kommer att erbjudas från läsåret 2022/23. Kramfors kommun är 

den enda av samverkanskommunerna i Västernorrlands län som erbjuder de 

ovan nämnda inriktningarna i naturbruksprogrammet. Inriktningen 

skogsbruk finns i Sollefteå kommun.  

Antalet befintliga utbildningsplatser vid den kommunala gymnasieskolan i 

Kramfors (fristående gymnasieskolor finns ej i kommunen) för 

naturbruksprogrammet är 22 lärlingsplatser per årskurs. Fördelningen av 

elever mellan inriktningarna görs utifrån sökbild. Gymnasieskolan i 

Kramfors bedriver i stort sett alla yrkesprogram som lärlingsutbildningar, 

vilket är ett framgångskoncept för kommunen. 

Kommunen avser att erbjuda sökt program med dem angiva inriktningarna 

även läsåren 2021/2022 och 2022/2023. 

Beslutsunderlag 

Remiss från Skolinspektionen  

Ansökan från Lärande i Sverige AB 
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Beslutet skickas till 

Skolinspektionen 

Verksamhetschef 

Rektor Nordvik 
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§ 27 Dnr: BN 2021/111 

Remiss från Skolinspektionen, avseende Nordens 

Teknikerinstitut AB 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

1. Lämna nedanstående remissyttrande till Skolinspektionen. 

2. Rekommendera Skolinspektionen att avslå ansökan. 

Ärendet 

Det har inkommit en remiss från Skolinspektionen. Nordens Teknikerinstitut 

AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande av en utökning av den 

fristående gymnasieskola, NTI gymnasiet Sundsvall i Sundsvalls kommun, 

för vilken man är huvudman, fr o m läsåret 2022/2023. Ansökan avser 

inriktningen design och produktutveckling inom det nationella 

teknikprogrammet. Skolinspektionens dnr 2021:653. 

Konsekvensbeskrivning 

Ådalsskolan i Kramfors har under drygt tio år anpassat sin verksamhet till ett 

minskat elevunderlag. En tillfällig uppgång p g a ett stort antal nyanlända 

samt tre stora årskullar har inneburit att organisationen behövt utöka antalet 

platser på vissa program. Ådalsskolan har efter noggrann analys organiserat 

sig på sådant sätt att det går att möta en kommande minskning av 

elevunderlaget utan stora ekonomiska umbäranden och utan att bli sårbar 

som skolorganisation. 

En förutsättning är att kramforsungdomarna väljer den egna gymnasieskolan 

i första hand, vilket är fallet idag. Detta förutsätter i sin tur en hög kvalitet 

och ett gott rykte. All konkurrens i de fall där alternativet redan finns i den 

egna hemkommunen riskerar att urholka såväl ekonomi som organisation 

med sämre kvalitet som följd. Rent pedagogiskt innebär utökningar av det 

slag som här söks att det kan bli svårt för Kramfors gymnasieskola att 

behålla behörig personal. Stora problem skulle kunna uppstå, då det redan 

idag är svårt att rekrytera utbildad lärarpersonal. 
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Samverkansavtal med kommuner/förbund 

Kramfors kommun har ett gymnasiesamverkansavtal med Västernorrlands 

läns kommuner (Härnösand, Örnsköldsvik, Ånge, Sundsvall, Timrå, 

Sollefteå).  

Syftet är att ge ungdomarna inom samverkansområdet större möjlighet att få 

sitt förstahandsval av gymnasieprogram tillgodosett. Avtalet syftar också till 

att stärka förutsättningarna för den offentliga gymnasieskolan i varje 

ingående kommun samt att inom länet kunna erbjuda ett brett urval av 

gymnasieprogram.  

Samverkanskommunerna är därför överens om att: 

1. Elever från de kommuner som ingår i samverkansområdet tas emot 

som sökande i första hand, på samma villkor som den anordnande 

kommunens egna elever till år 1 på de nationella program och 

nationella inriktningar som har direktintag 

2. Arbeta med en fortsatt utveckling och samplanering av utbud och 

dimensionering av gymnasieutbildningar i länet 

3. Stimulera kommunerna att i samverkan erbjuda platser på alla 

nationella program och inriktningar 

4. Gemensamt stödja och utveckla sådana utbildningar som bedöms 

vara strategiskt viktiga för länets utveckling 

5. Underlätta kontakter med respektive branschorganisation som gärna 

ser programutvecklingen i ett länsperspektiv 

6. Tillsammans utveckla samarbetet med regionens högskolor och 

universitet 
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Övrigt 

Ådalsskolan, gymnasieskolan med Kramfors kommun som huvudman, 

erbjuder redan inriktningen design och produktutveckling inom 

teknikprogrammet. Inriktningen finns i samtliga kommuner i 

Västernorrlands län.  

Antalet befintliga utbildningsplatser vid den kommunala gymnasieskolan i 

Kramfors (fristående gymnasieskolor finns ej i kommunen) för 

teknikprogrammets två inriktningar är 32 per årskurs, fördelat mellan 

inriktningarna beroende på hur eleverna söker. 

Kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar även läsåren 

2021/2022 och 2022/2023. 

Beslutsunderlag 

Remiss från Skolinspektionen  

Ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB 
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Skolinspektionen 
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§ 28 Dnr: BN 2021/112 

Remiss från Skolinspektionen, avseende DBGY 

Juvelen AB 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

1. Lämna nedanstående remissyttrande till Skolinspektionen. 

2. Rekommendera Skolinspektionen att avslå ansökan. 

Ärendet 

Det har inkommit en remiss från Skolinspektionen. DBGY Juvelen AB har 

hos Skolinspektionen ansökt om godkännande av en utökning av den 

fristående gymnasieskola, Drottning Blankas Gymnasieskola Sundsvall i 

Sundsvalls kommun, för vilken man är huvudman, fr o m läsåret 2022/2023. 

Ansökan avser inriktningen pedagogiskt och socialt arbete inom det 

nationella barn- och fritidsprogrammet. Skolinspektionens dnr 2021:667. 

Konsekvensbeskrivning 

Ådalsskolan i Kramfors har under drygt tio år anpassat sin verksamhet till ett 

minskat elevunderlag. En tillfällig uppgång p g a ett stort antal nyanlända 

samt tre stora årskullar har inneburit att organisationen behövt utöka antalet 

platser på vissa program. Ådalsskolan har efter noggrann analys organiserat 

sig på sådant sätt att det går att möta en kommande minskning av 

elevunderlaget utan stora ekonomiska umbäranden och utan att bli sårbar 

som skolorganisation. 

En förutsättning är att kramforsungdomarna väljer den egna gymnasieskolan 

i första hand, vilket är fallet idag. Detta förutsätter i sin tur en hög kvalitet 

och ett gott rykte. All konkurrens i de fall där alternativet redan finns i den 

egna hemkommunen riskerar att urholka såväl ekonomi som organisation 

med sämre kvalitet som följd. Rent pedagogiskt innebär utökningar av det 

slag som här söks att det kan bli svårt för Kramfors gymnasieskola att 

behålla behörig personal. Stora problem skulle kunna uppstå, då det redan 

idag är svårt att rekrytera utbildad lärarpersonal. 
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Samverkansavtal med kommuner/förbund 

Kramfors kommun har ett gymnasiesamverkansavtal med Västernorrlands 

läns kommuner (Härnösand, Örnsköldsvik, Ånge, Sundsvall, Timrå, 

Sollefteå).  

Syftet är att ge ungdomarna inom samverkansområdet större möjlighet att få 

sitt förstahandsval av gymnasieprogram tillgodosett. Avtalet syftar också till 

att stärka förutsättningarna för den offentliga gymnasieskolan i varje 

ingående kommun samt att inom länet kunna erbjuda ett brett urval av 

gymnasieprogram.  

Samverkanskommunerna är därför överens om att: 

1. Elever från de kommuner som ingår i samverkansområdet tas emot 

som sökande i första hand, på samma villkor som den anordnande 

kommunens egna elever till år 1 på de nationella program och 

nationella inriktningar som har direktintag 

2. Arbeta med en fortsatt utveckling och samplanering av utbud och 

dimensionering av gymnasieutbildningar i länet 

3. Stimulera kommunerna att i samverkan erbjuda platser på alla 

nationella program och inriktningar 

4. Gemensamt stödja och utveckla sådana utbildningar som bedöms 

vara strategiskt viktiga för länets utveckling 

5. Underlätta kontakter med respektive branschorganisation som gärna 

ser programutvecklingen i ett länsperspektiv 

6. Tillsammans utveckla samarbetet med regionens högskolor och 

universitet 
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Övrigt 

Ådalsskolan, gymnasieskolan med Kramfors kommun som huvudman, 

erbjuder redan inriktningen pedagogiskt och socialt arbete inom barn- och 

fritidsprogrammet. Inriktningen finns i sex av sju kommuner i 

Västernorrlands län.  

Antalet befintliga utbildningsplatser vid den kommunala gymnasieskolan i 

Kramfors (fristående gymnasieskolor finns ej i kommunen) för barn- och 

fritidsprogrammet är 24 per årskurs, fördelat mellan två inriktningar 

beroende på hur eleverna väljer. 

Kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar även läsåren 

2021/2022 och 2022/2023. 

Beslutsunderlag 

Remiss från Skolinspektionen  

Ansökan från DBGY Juvelen AB 

Beslutet skickas till 

Skolinspektionen 

Verksamhetschef, Rektorer Ådalsskolan  
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§ 29 Dnr: BN 2021/108 

Remiss från Skolinspektionen, avseende 

Thoréngruppen AB 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

1. Lämna nedanstående remissyttrande till Skolinspektionen. 

2. Rekommendera Skolinspektionen att avslå ansökan. 

Ärendet 

Det har inkommit en remiss från Skolinspektionen. Thoréngruppen AB har 

hos Skolinspektionen ansökt om godkännande av en utökning av den 

fristående gymnasieskola, Thorén Business School Sundsvall i Sundsvalls 

kommun, för vilken man är huvudman, fr o m läsåret 2022/2023. Ansökan 

avser inriktningen naturvetenskap inom det nationella 

naturvetenskapsprogrammet. Skolinspektionens dnr 2021:726. 

Konsekvensbeskrivning 

De kommunala gymnasieenheterna i Kramfors har under drygt tio år 

anpassat sin verksamhet till ett minskat elevunderlag. En tillfällig uppgång p 

g a ett stort antal nyanlända samt tre stora årskullar har inneburit att 

organisationen behövt utöka antalet platser på vissa program. Såväl 

Ådalsskolan som Räddningsgymnasiet och Nordviksskolan har efter 

noggrann analys organiserat sig på sådant sätt att det går att möta en 

kommande minskning av elevunderlaget utan stora ekonomiska umbäranden 

och utan att bli sårbar som skolorganisation. 

En förutsättning är att kramforsungdomarna väljer den egna gymnasieskolan 

i första hand, vilket är fallet idag. Detta förutsätter i sin tur en hög kvalitet 

och ett gott rykte. All konkurrens i de fall där alternativet redan finns i den 

egna hemkommunen riskerar att urholka såväl ekonomi som organisation 

med sämre kvalitet som följd. Rent pedagogiskt innebär utökningar av det 

slag som här söks att det kan bli svårt för Kramfors gymnasieskola att 

behålla behörig personal. Stora problem skulle kunna uppstå, då det redan 

idag är svårt att rekrytera utbildad lärarpersonal. 
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Samverkansavtal med kommuner/förbund 

Kramfors kommun har ett gymnasiesamverkansavtal med Västernorrlands 

läns kommuner (Härnösand, Örnsköldsvik, Ånge, Sundsvall, Timrå, 

Sollefteå).  

Syftet är att ge ungdomarna inom samverkansområdet större möjlighet att få 

sitt förstahandsval av gymnasieprogram tillgodosett. Avtalet syftar också till 

att stärka förutsättningarna för den offentliga gymnasieskolan i varje 

ingående kommun samt att inom länet kunna erbjuda ett brett urval av 

gymnasieprogram.  

Samverkanskommunerna är därför överens om att: 

1. Elever från de kommuner som ingår i samverkansområdet tas emot 

som sökande i första hand, på samma villkor som den anordnande 

kommunens egna elever till år 1 på de nationella program och 

nationella inriktningar som har direktintag 

2. Arbeta med en fortsatt utveckling och samplanering av utbud och 

dimensionering av gymnasieutbildningar i länet 

3. Stimulera kommunerna att i samverkan erbjuda platser på alla 

nationella program och inriktningar 

4. Gemensamt stödja och utveckla sådana utbildningar som bedöms 

vara strategiskt viktiga för länets utveckling 

5. Underlätta kontakter med respektive branschorganisation som gärna 

ser programutvecklingen i ett länsperspektiv 

6. Tillsammans utveckla samarbetet med regionens högskolor och 

universitet 
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Övrigt 

Ådalsskolan och Räddningsgymnasiet, gymnasieskolor med Kramfors 

kommun som huvudman, erbjuder redan naturvetenskapsprogrammet och 

inriktningen naturvetenskap. Inriktningen finns i samtliga kommuner i 

Västernorrlands län.  

Antalet befintliga utbildningsplatser vid den kommunala gymnasieskolan i 

Kramfors (fristående gymnasieskolor finns ej i kommunen) för 

naturvetenskapsprogrammets inriktning naturvetenskap är 32 per årskurs. 

Kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar även läsåren 

2021/2022 och 2022/2023. 

Beslutsunderlag 

Remiss från Skolinspektionen  

Ansökan från Thoréngruppen AB 

Beslutet skickas till 

Skolinspektionen 

Verksamhetschef 

Rektorer Ådalsskolan och Räddningsgymnasiet  
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§ 30 Dnr: BN 2021/80 

Remiss från Skolinspektionen, avseende Jensen 

Education College AB 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

1. Lämna nedanstående remissyttrande till Skolinspektionen. 

2. Rekommendera Skolinspektionen att avslå ansökan. 

Ärendet 

Det har inkommit en remiss från Skolinspektionen. Jensen Education 

College AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande av en 

utökning av den fristående gymnasieskola, Jensen Gymnasium Sundsvall i 

Sundsvalls kommun, för vilken man är huvudman, fr o m läsåret 2022/2023. 

Ansökan avser inriktningen naturvetenskap inom det nationella 

naturvetenskapsprogrammet samt inriktningen juridik inom det nationella 

ekonomiprogrammet. Skolinspektionens dnr 2021:834. 

Konsekvensbeskrivning 

Ådalsskolan i Kramfors har under drygt tio år anpassat sin verksamhet till ett 

minskat elevunderlag. En tillfällig uppgång p g a ett stort antal nyanlända 

samt tre stora årskullar har inneburit att organisationen behövt utöka antalet 

platser på vissa program. Ådalsskolan har efter noggrann analys organiserat 

sig på sådant sätt att det går att möta en kommande minskning av 

elevunderlaget utan stora ekonomiska umbäranden och utan att bli sårbar 

som skolorganisation. 

En förutsättning är att kramforsungdomarna väljer den egna gymnasieskolan 

i första hand, vilket är fallet idag. Detta förutsätter i sin tur en hög kvalitet 

och ett gott rykte. All konkurrens i de fall där alternativet redan finns i den 

egna hemkommunen riskerar att urholka såväl ekonomi som organisation 

med sämre kvalitet som följd. Rent pedagogiskt innebär utökningar av det 

slag som här söks att det kan bli svårt för Kramfors gymnasieskola att 

behålla behörig personal. Stora problem skulle kunna uppstå, då det redan 

idag är svårt att rekrytera utbildad lärarpersonal. 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

37(41) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Samverkansavtal med kommuner/förbund 

Kramfors kommun har ett gymnasiesamverkansavtal med Västernorrlands 

läns kommuner (Härnösand, Örnsköldsvik, Ånge, Sundsvall, Timrå, 

Sollefteå).  

Syftet är att ge ungdomarna inom samverkansområdet större möjlighet att få 

sitt förstahandsval av gymnasieprogram tillgodosett. Avtalet syftar också till 

att stärka förutsättningarna för den offentliga gymnasieskolan i varje 

ingående kommun samt att inom länet kunna erbjuda ett brett urval av 

gymnasieprogram.  

1. Samverkanskommunerna är därför överens om att: 

2. Elever från de kommuner som ingår i samverkansområdet tas emot 

som sökande i första hand, på samma villkor som den anordnande 

kommunens egna elever till år 1 på de nationella program och 

nationella inriktningar som har direktintag 

3. Arbeta med en fortsatt utveckling och samplanering av utbud och 

dimensionering av gymnasieutbildningar i länet 

4. Stimulera kommunerna att i samverkan erbjuda platser på alla 

nationella program och inriktningar 

5. Gemensamt stödja och utveckla sådana utbildningar som bedöms 

vara strategiskt viktiga för länets utveckling 

6. Underlätta kontakter med respektive branschorganisation som gärna 

ser programutvecklingen i ett länsperspektiv 

7. Tillsammans utveckla samarbetet med regionens högskolor och 

universitet 
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Övrigt 

Gymnasieskolan med Kramfors kommun som huvudman, erbjuder redan 

naturvetenskapsprogrammet och inriktningen naturvetenskap. Inriktningen 

finns i samtliga kommuner i Västernorrlands län. Ekonomiprogrammet med 

inriktning juridik finns inte i Kramfors kommun, men erbjuds i fem av de 

övriga kommunerna i samverkansområdet. 

Antalet befintliga utbildningsplatser vid den kommunala gymnasieskolan i 

Kramfors (fristående gymnasieskolor finns ej i kommunen) för 

naturvetenskapsprogrammets inriktning naturvetenskap är 32 per årskurs. 

Kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar även läsåren 

2021/2022 och 2022/2023. 

Beslutsunderlag 

Remiss från Skolinspektionen  

Ansökan från Jensen Education College AB 

Beslutet skickas till 

Skolinspektionen 

Verksamhetschef 

Rektorer gymnasieskolan 
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§ 31 Dnr: BN 2021/124 

Patientsäkerhetsberättelse EMI 2020 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Godkänna rapporten ”Patientsäkerhetsberättelsen Elevhälsans mediciniska 

insats 2020” och lägga den till handlingarna. 

Ärendet 

PSL 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap.  

Vårdgivare ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som 

leder till att kraven på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 

upprätthålls. Vårdgivare ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för 

verksamheten som ska användas för att systematiskt och fortlöpande 

utveckla och kvalitetssäkra verksamheten.  

Elevhälsans medicinska insats, EMI, målsättning är att alla elever ska ha 

tillgång till medicinska insatser inom elevhälsan på lika villkor och utifrån 

den enskildes behov. EMI ska förebygga, upptäcka och arbeta för att 

förbättra fysisk och psykisk ohälsa hos varje elev samt ge individuellt stöd i 

skolsituationer till elever med funktionshinder och sjukdom. I elevhälsans 

medicinska insats uppdrag ingår att bedriva en god och säker vård där risker 

och händelser identifieras tidigt för att kunna förebyggas.  

I övrigt skall elevhälsan stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. 

Ekonomi och finansiering 

Uppföljningen påverkar ej ekonomin. 

Samråd 

Samråd har förts med personal inom EMI. 

Beslutsunderlag 

Patientsäkerhetsberättelsen Elevhälsans mediciniska insats 2020 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef EMI 
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§ 32 BN 2021/14 

Delgivningar  

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Notera delgivningarna till protokollet. 

Ärendet 

Nämnden får ta del av följande: 

1. Justerat protokoll Bildningsnämnden 2021-02-17 

2. Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsans medicinska insats 2020 

3. Revidering av kostriktlinjerna produktionsnämnden 

4. Uppföljning av utbetalningsrutiner 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

41(41) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 33 BN 2021/13 

Delegationsbeslut 

Slutlig beslutsinstans  

Bildningsnämnden 

Beslut 

Notera delegationsbesluten till protokollet. 

Ärendet 

Delegationsbeslut redovisas enligt nedan.  

1. Delegationsbeslut Bidragsbelopp 2021 

2. Bilaga Bidragsbelopp 2021 

3. Delegationsbeslut om att avyttra kasserad egendom 

4. Delegationsbeslut rutin plattform Kramfors kommun 

5. Rutin Plattform Kramfors förskolor 

6. Delegationsbeslut Rutin övergång förskola till annan förskola och 

andra skolformer 

7. Rutin övergång förskola till annan förskola och andra skolformer 

8. Delegationsbeslut yttrande med anledning av anmälan mot 

Gudmundråskolan 


