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§ 62 BKU 2018/5 

Information 

Slutlig beslutsinstans 

BKU-nämndens arbetsutskott 

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

BKU-nämndens arbetsutskott tar del av muntlig information om budget 

2019. 



 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(16) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-21 
 

 

  
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 63 Dnr BKU 2018/8 

Uppföljning av ekonomiska beslut 

Slutlig beslutsinstans 

BKU-nämnden 

Förslag till beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Förvaltningen har tagit fram en uppföljning av de ekonomiska beslut barn, 

kultur-och utbildningsnämnden har tagit. Uppföljningen uppdateras löpande 

och redovisas på samtliga nämndsammanträden. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning 2018-10-24. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef BKU 
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§ 64 Dnr BKU 2018/314 

Digitaliseringsstrategi för förskolan, förskoleklass, 

fritidshemmen, grundskolan, särskolan och gymnasiet 

Slutlig beslutsinstans 

BKU-nämnden 

Förslag till beslut 

1. Upphäva digitaliseringsstrategi daterad 2017-12-06 dnr BKU 

2017/371. 

2. Anta digitaliseringsstrategi för förskolan, förskoleklass, 

fritidshemmen, grundskolan, särskolan och gymnasiet 2019-2022. 

3. Digitaliseringsstrategin ska revideras 2022. 

Ärendet 

Vi står inför en stor omställning till en mer digitaliserad skola. Den 

nationella digitaliseringsstrategin ligger som grund för kommunens riktlinjer. 

Det är viktigt att vi har en strategi som täcker hela skolgången från förskolan 

till gymnasiet. Detta för att säkerställa att en utveckling av undervisningen 

sker men även att det finns en likvärdighet mellan skolor i kommunen.  

Ekonomi och finansiering 

Ingen extra kostnad 

Måluppfyllelse 

”Regeringens övergripande mål med den nationella digitaliseringsstrategin 

för skolväsendet är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att 

använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög 

digital kompetens hos barn och elever och för att främja 

kunskapsutvecklingen och likvärdigheten.” (Nationell digitaliseringsstrategi 

för skolväsendet).  

Vi har förhoppningar om att utveckla undervisningen på så sätt att eleverna 

blir mer motiverade och att lektionerna är mer varierande och anpassade 
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efter den enskilda elevens behov. Det ska leda till nöjda medborgare och god 

kvalitet. 

Det ligger också i linje med nämndens mål att eleven ska: 

 

 Utvecklas varje dag  

 Når målen i alla ämnen  

 Är trygg och trivs  

 Har arbetsro  

Samråd 

Förvaltningen har haft samråd med rektorerna som i sin tur samrått med 

pedagoger ute i verksamheten.  

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för digitalisering, dnr BKU2018/314  

Beslutet skickas till 

Rektorer 

Förskolechefer  

IKT-pedagoger 
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§ 65 Dnr BKU 2018/313 

Köregler för grundskola och förskoleklass 

Slutlig beslutsinstans 

BKU-nämnden 

Förslag till beslut 

Anta köregler för förskoleklass och grundskolan. 

Ärendet 

Vi har idag skolor som är trånga och därför riskerar vi att stå inför faktum att 

vi inte har plats på alla skolor. Det gör att vi behöver beskriva hur vi går 

tillväga när det uppstår kö till en skola. Det ska vara samma regler på 

kommunens alla skolor så därför har det tagits fram en skrivning som gäller 

alla skolor och förskoleklasser i kommunen. 

Ekonomi och finansiering 

Ingen extra kostnad. 

Måluppfyllelse 

Målet med nöjda medborgare uppnås lättare om det finns klara regler som 

beskriver hur kommunen går tillväga när elever ska placeras i skolan. Vi har 

det fria skolvalet men det kan begränsas i de fall där det inte finns plats för 

fler elever på en skola. I de fallen är det viktigt med en god kommunikation 

med vårdnadshavarna och det underlättas av ett klart och tydligt dokument 

som beskriver de regler som finns.  

Samråd 

Samråd har skett i förvaltningen och med rektorer. 

Beslutsunderlag 

Köregler för förskolan och förskoleklass, dnr BKU 2018/313  

Beslutet skickas till 

Grundskolans rektorer  och förskolechefer 
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§ 66 Dnr BKU 2018/51 

Reviderad Krisledningsplan BKU-förvaltningen 

Slutlig beslutsinstans 

BKU-nämnden 

Förslag till beslut 

1. Anta det reviderade förslaget till Krisledningsplan för BKU-

förvaltningen. 

2. Låta ansvaret för krisledningsplanen hädanefter vara en 

förvaltningsfråga  

Ärendet 

En krisledningsplan är en på förhand överenskommen strategi för att kunna 

hantera en kris. I Kramfors kommun finns en kommunövergripande 

krisledningsplan med bilagorna kommunikationsplan och POSOM-plan och 

det ska också finnas en krisledningsplan för respektive förvaltning. 2017 

beslutade BKU-nämnden om krisledningsplan för BKU-förvaltningen. Den 

är nu uppdaterad och reviderad, i huvudsak med uppgifterna om vilka som 

ingår i krisledningsgruppen. 

Ekonomi och finansiering 

Inom befintlig ram. 

Måluppfyllelse 

Planen är i linje med kommunens mål gällande god kvalitet. 

Samråd 

Samråd har skett med förvaltningschef. 

Beslutsunderlag 

Reviderad Krisledningsplan barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 

181029 Dnr 2017/51 

Beslutet skickas till 

Förskolechefer, rektorer och övriga chefer i BKU-förvaltningen 
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§ 67 Dnr BKU 2018/316 

Gymnasieutbud 19/20 

Slutlig beslutsinstans 

BKU-nämnden 

Förslag till beslut 

1. Godkänna förslag till gymnasieutbud för läsåret 19/20. 

2. Om antalet elever för Räddningsgymnasiet understiger 25 elever till 

årskurs 1 vid första sökomgången (februari) eller 63 elever totalt lyfts 

frågan om utbildningen skall erbjudas eller ej för beslut vid 

Bildningsnämnden i februari. 

Ärendet 

Västernorrlands kommuner har ett samverkansavtal avseende 

gymnasieskolan. Länets gymnasierektorer diskuterar årligen omfattningen av 

gymnasieutbildningar i länet i relation till förväntat behov på 

arbetsmarknaden. Det förslag som ligger har gymnasierektorerna 

tillsammans kommit fram till är en realistisk volym för att programmen skall 

kunna genomföras/få sökande.  

I underlaget för Kramfors kommun har tillkommit en begränsning för 

naturvetenskapliga programmet på Räddningsgymnasiet där förslaget är för 

att programmet skall starta en ny årskurs till hösten bör antalet sökande i den 

första sökomgången (februari) vara minst 25 elever och att totalantalet elever 

på Räddningsgymnasiet bör vara 63 elever. Om detta antal inte uppfylls lyfts 

frågan till Bildningsnämnden i februari för beslut. 

Nytt för i år är 2 lärlingsplatser på Bygg- och anläggningsprogrammet. 

Ekonomi och finansiering 

För de flesta program med fortsatt högt söktryck är ekonomin ungefär 

densamma som i år. 

Vid färre sökande än 25 elever på Räddningsgymnasiet kommer 

utbildningen att gå med underskott även nästa år.  
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Måluppfyllelse 

I länet erbjuds alla nationella program med flertalet inriktningar vilket ger 

våra ungdomar ett programutbud som bör passa de allra flesta ungdomar. Vi 

hoppas fortsättningsvis att Ådalsskolan attraherar många av Kramfors egna 

ungdomar.  

Samråd 

Samråd har skett inom gymnasiesamverkan med länets kommuner. 

Samverkan kommer att ske i BKU´s samverkansgrupp innan nämndens 

sammanträde. 

Beslutsunderlag 

181031 gymnasieutbud 2019-2020 BKU2018/316 

Beslutet skickas till 

Gymnasiets rektorer 



 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(16) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-21 
 

 

  
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 68 Dnr BKU 2018/193 

Rapport efter tillsyn fristående pedagogisk omsorg- 

Smultrongläntan 

Slutlig beslutsinstans 

BKU-nämnden 

Förslag till beslut 

Lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Enligt Skollagen 26 kap. 4 § har en kommun tillsynsansvar över fristående 

pedagogisk omsorg, vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till 

bidrag, enligt 25 kap. 10§.  Syftet är dels att verka förebyggande, men också 

att kontrollera att kraven i författningarna följs. Kramfors kommun har 

beslutat om hur denna tillsyn ska gå till och nu har en sådan genomförts av 

Smultrongläntan, fristående pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare).  

Ekonomi 

Granskningen har genomförts inom befintlig ekonomisk ram. 

Måluppfyllelse 

Arbetet med granskningen är i linje med kommunens mål gällande god 

kvalitet. 

Samråd 

Samråd har skett med Carin Altin, handläggare. 

Beslutsunderlag 

 Smultrongläntans dokumentation dnr 2018/193 

o Huvudmannarapport 

o Verksamhetsberättelse 2017 

o Kvalitetsredovisning ht 2017 – vt 2018 

o Hälsningar från Håll Sverige rent  

o Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling 2018/vt 

2019 
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 Föräldraenkät dnr 2018/193 

 Intervjuer personal och vårdnadshavare dnr 2018/193 

 Skolverkets allmänna råd med kommentarer - Pedagogisk omsorg 

Beslutet skickas till 

Sandra Tjernlund, Smultrongläntan 

https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf2879.pdf?k=2879
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§ 69 Dnr BKU 2018/183 

Rapport efter tillsyn fristående förskola och fritidshem - 

Järnsta 

Slutlig beslutsinstans 

BKU-nämnden 

Förslag till beslut 

1. Lägga rapporten godkännande till handlingarna 

2. Begära rapport på aktuella åtgärder till nämndens sammanträde i juni 

2019 

Ärendet 

Enligt Skollagen 26 kap. 4 § har en kommun tillsynsansvar över fristående 

förskola och fritidshem, vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till 

bidrag, enligt 25 kap. 10§.  Syftet är dels att verka förebyggande, men också 

att kontrollera att kraven i författningarna följs. Kramfors kommun har 

beslutat om hur denna tillsyn ska gå till och nu har en sådan genomförts av 

Järnstagården, fristående förskola och fritidshem. 

Bedömning och krav på åtgärder 

Järnstagårdens förskola och fritidshem bedöms som en trygg och 

stimulerande verksamhet och miljö. Personal och föräldrar/styrelse är 

engagerade, har höga ambitioner och arbetar för stor delaktighet. 

Vissa delar måste dock åtgärdas för att uppfylla kraven enligt 

styrdokumenten: 

1. Ett dokumenterat systematiskt kvalitetsarbetet, på verksamhets- och 

på huvudmannanivå 

2. Likabehandlingsarbetet och arbetet mot kränkande behandling 

behöver beskrivas och dokumenteras 

3. Det behövs tillgång till utbildad fritidspedagog i undervisningen i 

fritidshemmet. Fr.o.m. 2019-07-01 finns krav på legitimerad 

fritidspedagog för att undervisa i fritidshem.   
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Huvudmannen för Järnstagården ska senast 2019-05-15 rapportera till 

Bildningsnämnden (tidigare Barn-, kultur- och utbildningsnämnden) 

Kramfors kommun, vilka åtgärder man vidtar för att uppfylla kraven.  

Ekonomi 

Granskningen har genomförts inom befintlig ekonomisk ram 

Samråd 

Granskningen har genomförts gemensamt av verksamhetscheferna Anki 

Johnson och Stefan Karlstedt  

Måluppfyllelse 

Arbetet med granskningen är i linje med kommunens mål gällande god 

kvalitet. 

Beslutsunderlag 

 Rapport Järnstagården dnr 2018/183 

 Järnstagårdens dokumentation dnr 2018/183 

o Huvudmannarapport 

o Kvalitetsrapport 2017, sida 2-9 

 Föräldraenkät dnr 2018/183 

 Intervjuer personal och vårdnadshavare dnr 2018/183 

Beslutet skickas till 

Järnstagården 



 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(16) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-21 
 

 

  
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 70 Dnr BKU 2018/342 

Bidrag till studieförbunden 

Slutlig beslutsinstans 

BKU-nämnden 

Förslag till beslut 

Minska de budgeterade medlen till studieförbunden till 250 000 kr för 

budgetåret 2019. 

Ärendet 

2018 har vi avsatt 500 000 kr till studieförbunden. I det rådande ekonomiska 

läget ses de icke lagstadgade kostnadsposterna över. Om förskola, 

grundskola och gymnasieskola skall minska sina utgifter är det rimligt att 

besparingar också påverkar studieförbunden. 

Ekonomi och finansiering 

En halvering av de budgeterade medlen till studieförbunden innebär en 

minskning med 250 000 kr för budgetåret 2019. 

Måluppfyllelse 

Den bidragsram som blir kvar fördelas enligt bidragsreglerna för 

studieförbunden som fastställts av KF.  

Samråd 

Samråd har skett med BKU-nämndens presidium, förvaltningschef och 

kulturenhetschef. 

Deltar ej i beslut 

Inga-Britt Andersson (C) deltar ej i beslut. 

Beslutsunderlag 

Bidragsregler till föreningar och studieförbund dnr KS 2017/292. 

Beslutet skickas till 

Kulturenhetschef och studieförbund verksamma i Kramfors kommun 
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