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§ 34 Dnr BN 2021/95 

Information 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Nämnden tar del av följande information: 

 

Avvecklingsplanen för förskolan - delrapport - Ulrika Hurdén 

Rapport huvudmannaplan AME plus söksiffror till yrkeshögskolan - Christer 

Joald och Tommy Laurell 

Skolchefens rapport och info om migrationsverkets avveckling och 

konsekvenser - Ulrika Hurdén 

Nattis utredning - Anki Johnson 

Ekonomi - månadsbokslut - Erland Augustinsson och Britt-Inger Mohlin 

Grahn 

Gudmundråskolan – information och frågestund - Rektorerna för skolan är 

med digitalt 
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§ 35 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 mars-april 2021 BN 2021/53 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

Revisionen 
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§ 36 Dnr: BN 2021/94 

Månadsbokslut april 2021 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Godkänna månadsbokslut för april 2021. 

Ärendet 

Det visas en mindre försämring av förvaltningens totala utfall mot budget 

jämfört med mars månad som landade i ett överskott på 1,2 mnkr. 

Förändringarna bakom ligger i personal som mot budget försämrats med 0,7 

mnkr och att handlingsplanens sparbeting ökat med 0,8 mnkr. 

Förskolan ligger fortsatt på ett överskott och grundskolan på ett underskott 

men det är små differenser från budget 

Gymnasiet minskar sitt underskott från tidigare månad samtidigt som 

Vuxenutbildningen ökar sitt underskott. 

YH ligger närmast oförändrat jämfört mot mars med plussiffror. Även 

AME redovisar överskott mot budget Flera extratjänster/beredskapsjobb än 

budget med samma over-head-kostym bidrar. 

Sammantaget väger VGA´s olika delar upp varandra och uppvisar ett mindre 

underskott.  

För en mer genomgående redovisning hänvisar till Delårsrapport 30 april 

2021 dnr BN 2021/266. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet påverkar ej ekonomin. 

Samråd 

Samråd har skett med förvaltningens ekonomer och förvaltningsledningen. 

Beslutsunderlag 

BN 2020/437 Verksamhetsplan med budget för Bildningsnämnden  

BN 2020/562 Handlingsplan 2021 
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Beslutet skickas till 

Chefer inom bildning 

Revisionen 

Kommunstyrelsen 
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§ 37 Dnr: BN 2021/266 

Bildningsnämndens delårsbokslut per 2021-04-30  

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Lägga delårsrapporten för delår 1 med godkännande till handlingarna.  

Ärendet 

Denna delårsrapport bygger på årets 4 första månaderna och beskriver det 

ekonomiska utfallet i förhållande till budget samt personalstatistiken för 

samma tidsperiod.  

Rapporten är färgat av pandemin och dess konsekvenser. För 

bildningsnämndens verksamheter finns få riktade statsbidrag för pandemins 

kostnader. Det är främst personalkostnaderna som ökat. Vilka de verkliga 

konsekvenserna för pandemin blir, i form av utbildningsskuld och ohälsa, är 

svårt att bedöma men både utbildningsskuld och ökade ohälsotal kommer 

utbildningssverige att få hantera framöver. Dessa utmaningar kommer också 

Kramfors kommun att behöva hitta strategier för. Det kan handla om stärkt 

elevhälsa och stödinsatser av olika slag.  

Utvärdering av resultatet för bildningsnämndens verksamheter kommer inte 

att behandlas här. Uppföljning av studieresultat, andra verksamhetsresultat, 

trivsel och trygghet mm samt internkontrollpunkterna kommer i 

delårsbokslut 2.  

Ekonomi och finansiering 

Beslutet påverkar ej ekonomin. 

Samråd 

Samråd har skett med samtliga chefer i prognosverkstäder tillsammans med 

förvaltningens ekonomer och verksamhetschefer samt med förvaltningschef. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 30april21 bildningsnämnden dnr BN 2021/266 
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Beslutet skickas till 

Bildningsförvaltningens ekonomer och chefer 

Revisionen 
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§ 38 Dnr: BN 2021/212 

Nattis 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

1. Lägga ned Nattis 2022-05-31, tidigare om platserna för nuvarande 

barn avslutas före 220531. 

2. Upphäva riktlinjen Nattis – Omsorg på obekväm arbetstid med 

diarienumret BKU 2017/336 i samband med nedläggningen. 

3. Att utreda möjligheterna att erbjuda alternativa lösningar för de 

vårdnadshavare som har ett faktiskt behov av tillsyn för sina barn på 

obekväm arbetstid och att till decembernämnden redovisa 

utredningen samt att informera om hur nyttjandegraden av det 

nuvarande nattis ser ut. 

Ärendet 

Vid Bildningsnämndens sammanträde 17 februari 2021 fick 

Bildningsförvaltningen uppdrag att skyndsamt, senast till nämnden i juni 

2021, utreda Nattis. Utredningen presenteras i rapporten Dnr BN 2021/212. 

Formellt har omsorg på obekväm arbetstid, Nattis, funnits i Kramfors sedan 

december 2013. Under resans gång har riktlinjer och behov varierat och för 

närvarande är Kramfors kommuns regler och rutiner snarlika 

grannkommunernas. Sista tiden har behovet minskat och vid årsskiftet 20/21 

var det endast två (2) fritidsbarn inskrivna. 

Då behovet av tjänstgörande personal är kvällar, helger och nätter och också 

är ganska spritt över tid, blir verksamheten kostsam. 

Omsorg på obekväm arbetstid, Nattis är inte obligatoriskt för kommuner att 

erbjuda. Förvaltningslagen säger dock att beviljad förmån inte kan dras 

tillbaka hur som helst. Det betyder att de familjer, som nu har beslut om 

Nattis fram till maj 20221, har rätt till denna förmån fram tills förnyad 

ansökan ska göras. 

                                                 
1 Beslut omprövas varje år i maj 
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Förvaltningens bedömning är att det är rimligt att föreslå att Nattis läggs ned 

i samband med maj 2022. De huvudsakliga argumenten är ekonomi och 

begränsad efterfrågan. 

Till detta föreslås att familjer som ansöker om Nattis, efter nämndens 

sammanträde 2 juni 2021, kan beviljas det, med undantaget att om behovet 

för tidigare placerade barn upphör under höstterminen 2021, upphör även 

dessa beslut i samband med årsskiftet 21/22.  

Ekonomi och finansiering 

Med en nedläggning minskar kostnaderna som följande: 

2022 halvårseffekt ca 800 tkr (personal) 

2023 helårseffekt ca 1 600 tkr (personal). 

Samråd 

Samråd har förts med Ulrika Hurdén, förvaltningschef, Johanna Forslund, 

barnomsorgsadministratör, Britt-Inger Mohlin Grahn, ekonom, Erland 

Augustinsson, ekonom samt Anna Byström, systemförvaltare. 

Beslutsunderlag 

Rapport Handlingsplan Nattis; Dnr BN 2021/212 

Beslutet skickas till 

Rektorerna i förskola och grundskola 

Johanna Forslund, barnomsorgsadministratör 

Britt-Inger Mohlin Grahn, ekonom 

Erland Augustinsson, ekonom 
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§ 39 Dnr: BN 2021/258 

Gymnasieutbud läsåret 2022/23 

Slutlig beslutsinstans  

Bildningsnämnden 

Beslut 

1. Godkänna förslag till gymnasieutbud för läsåret 2022/23. 

Ärendet 

Västernorrlands sju kommuner har ett samverkansavtal avseende 

gymnasieskolan och dess utbud. Länets gymnasierektorer och 

verksamhetschefer diskuterar årligen dimensioneringen av 

gymnasieutbildningar i länet i relation till förväntat behov på 

arbetsmarknaden. Det förslag som här föreligger har arbetats fram i en 

gemensam process och bedöms vara realistiskt utifrån att programmen ska 

attrahera sökande i en sådan grad att de kan genomföras. 

I Kramfors föreslås i stort sett samma utbud som tidigare, med undantag för 

en liten ökning av antalet platser på Hantverksprogrammet samt en 

dubblering av antalet platser på vård- och omsorgsprogrammet jämfört med 

förra förslaget. Utbudet har diskuterats och fastställts i skolpresidiet, länets 

politiska forum för gymnasiefrågor, som rekommenderat kommunerna att  

följa detta upplägg. 

Räddningsgymnasiet har fortsatt låga söksiffror. En utredning bör göras för 

att se över möjligheterna att återigen söka särskild variant med riksintag. Blir 

det inte möjligt behöver gymnasiet se över möjligheten att organisera 

utbildningen inom Ådalsskolans ansvar. 

Måluppfyllelse 

I länet erbjuds alla nationella program med i stort sett alla inriktningar, vilket 

ger ungdomarna i Västernorrland ett utbud som bör passa de allra flesta. Det 

utbud som erbjuds i vår kommun bör vara tillräckligt för att få våra egna 

ungdomar att välja ett gymnasieprogram på hemorten. 
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Ekonomi och finansiering 

Syftet är att utbudet ska ge ett fortsatt högt söktryck till samtliga program, 

vilket medför att det ekonomiska utfallet blir ungefär detsamma som det 

förväntade utfallet för läsåret 2021/22. 

Samråd 

Samråd har skett med verksamhetschef och rektorer. 

Beslutsunderlag 
Förslag gymnasieutbud Västernorrland 2022-23 (rekommenderat beslut av 

länets skolpresidium vid möte den 7 maj 2021). 

Beslutet skickas till 

Christer Joald, verksamhetschef 

Ylva Hardeson, rektor 

Peyman Vahedi, rektor 
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§ 40 Dnr: BN 2021/300 

Utredning av räddningsgymnasiet på Sandö 

Slutlig beslutsinstans  

Bildningsnämnden 

Beslut 

Uppdra till förvaltningen att utreda Räddningsgymnasiets framtid med fokus 

på att redovisa på nämnden i september vad som behövs för att lyckas få 

godkännande för en särskild variant (riksrekrytering) för 

Räddningsgymnasiet Sandö.  

Ärendet 

Räddningsgymnasiet har fortsatt låga söksiffror. En utredning bör göras för 

att se över möjligheterna att återigen söka särskild variant med riksintag. Blir 

det inte möjligt behöver gymnasiet se över möjligheten att organisera 

utbildningen inom Ådalsskolans ansvar. 

Samråd 

Samråd har skett med verksamhetschef och rektorer. 

Beslutsunderlag 
Förslag gymnasieutbud Västernorrland 2022-23 (rekommenderat beslut av 

länets skolpresidium vid möte den 7 maj 2021). 

Beslutet skickas till 

Ulrika Hurdén, förvaltningschef 

Ylva Hardeson, rektor 
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§ 41 Dnr: BN 2021/257 

Ansökan om regional garanti för regionalt viktig 

gymnasieutbildning hösten 2022 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Godkänna ansökan om regional garanti för regionalt viktig 

gymnasieutbildning från Sollefteå kommun gällande Naturbruksprogrammet, 

inriktning skog.  

Ärendet 

Västernorrlands kommuner har ett gemensamt samverkansavtal om 

gymnasial utbildning i kommunal regi. Vid skolpresidiet den 7 maj 2021 via 

teams diskuterades Sollefteås ansökan som innebar att den regionala garantin 

faller ut om antalet elever understiger 14 men är minst 11. Avtalet baseras på 

föreskrifterna i skollagen 15 och 16 kapitel. 

Avtalet ger ungdomar från hela samverkansområdet rätt att söka alla 

utbildningar gymnasiet i länet erbjuder på samma villkor mm. Ansökan om 

Regional garanti skall ses som ett tilläggsavtal till samverkansavtalet. 

Måluppfyllelse 

För att kunna möta branschens behov av arbetskraft framöver behöver länet 

säkra tillgång på utbildning inom naturbruksprogrammet – inriktning skog.  

Ekonomi och finansiering 

Programpriset beräknas på ett elevantal på 14 elever. Sollefteå kommun 

föreslår att den regionala garantin träder in om antalet elever är minst 11 

elever. Det innebär att det som max kan röra sig om 3 platser. En 

utbildningsplats beräknas kosta ca 294 968 kr för hösten 2021. I höstas utföll 

garantin för första gången gällande en (1) plats. 

Samråd 

Tilläggsavtalet har lyfts vid skolpresidiekonferensen den 7 maj 2021. 

Samtliga kommuner har deltagit i diskussion och rekommendation till beslut.  
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Beslutsunderlag 

Ansökan om regional garanti NBSKO 2022. 

Beslutet skickas till 

Sollefteå kommun 

Bildnings ekonomer  
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§ 42 BN 2020/412 

Beställning ny förskola Kramfors stad 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

1. Beställa nybyggnation av en förskola av Kramfast AB med 

omfattning motsvarande koncept B eller C, SKR´s kommentusavtal 

(108 platser) med placering i Kramfors stad. 

2. Uppdra till förvaltningschef att tillsammans med Kramfast VD ta 

fram projektdirektiv för genomförandeprojekt del 1. 

Ärendet 

Projekt ny förskola Kramfors stad går nu in i ett nytt skede. Efter beslut i 

både bildningsnämnden den 24 mars 2021 § 23 och kommunfullmäktige den 

26 april 2021 § 17 är det dags att gå över i genomförandefas. 

 

Genomförandeprojekt del 1  

1. Projektdirektivet skall vägleda projektet fram till följande: 

2. Fastställa lokalisering av förskolebygget 

3. Utreda alla kostnader som ska belasta projektet (= framtida hyra) 

4. Detaljprojektera förskolan inklusive utemiljö i samråd med 

verksamhetsföreträdare 

5. Beställa förskolan enligt gällande ramavtal 

6. Tydliggöra rollfördelning mellan Kramfast som utförare och 

Bildning som beställare 

 

Genomförandeprojekt del 2 

Avser byggtiden och startar när del 1 är klar. Under denna fas är Kramfast 

AB ansvarig för processen.  
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Ekonomi och finansiering 

Nämndens ordförande och Kramfast VD har undertecknat en 

principöverenskommelse angående den indikativa hyran. 

Kostnadsutvecklingen under projektets tid får nogsamt följas.  

Kostnader under själva projekttiden för studiebesök och liknande som inte 

ingår i kostnader som utgör grunden för den indikativa hyran beräknas vara 

av marginell art och får belasta den ordinarie verksamheten.  

Samråd 

Samråd har skett med verksamhetschef förskola, Kramfasts VD och 

kommundirektör Peter Carlstedt. 

Beslutsunderlag 

Ny förskola Kramfors stad dnr 2020/412 

Beslut kommunfullmäktige dnr 2020/145 

Beslutet skickas till 

Kramfast AB, Verksamhetschef förskola, förvaltningschef 

Bildningsförvaltningen 
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§ 43 Dnr: BN 2021/252 

Sammanträdesplan 2022 för Bildningsnämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

1. Anta nedanstående sammanträdesplan för 2022. 

Nämnd 

Ordinarie tid 14:00 

16 februari 

06 april 

01 juni 

21 september 

19 oktober 

30 november 

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 denna gång för Bildningsnämnden. 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 2022. Samordning har skett för att undvika att större 

sammanträden krockar. 

Skickas till 

Förvaltningschef 

Verksamhetschefer 
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§ 44 Dnr: BN 2021/119 

Grundläggande granskning Bildningsnämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Avge bifogat svar till revisionen med anledning av den grundläggande 

granskningen 2020. 

Ärendet 

Nämnden har att svara på revisionsrapporten ”Grundläggande granskning 

Bildningsnämnden”. Revisorerna rekommenderar nämnden följande: 

 Undersöka varför så få ledamöter har besvarat enkäten 

 Se över styrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål 

 Fortsätta arbeta mot en ekonomi i balans 

 Se över arbetet med internkontroll 

Samråd 

Samråd kommer att ske med verksamhetschefer och ekonomer 

Beslutsunderlag 

Svar Grundläggande granskning; dnr BN 2021/119 

KPMGs revisionsrapport ”Grundläggande granskning”; 2021-02-15 

Beslutet skickas till 

Bildningsförvaltningens ekonomer och verksamhetschefer 
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§ 45 Dnr: BN 2021/277 

Yttrande på begäran av kommunfullmäktiges presidium 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Nämnden ställer sig bakom det upprättade förslaget till yttrande, som svar 

till kommunfullmäktiges presidium. 

Ärendet 

Kommunfullmäktiges presidium begär som underlag för ansvarsprövning, 

KS 2021/195, att bildningsnämnden lämnar en förklaring till de skäl 

revisionen anger för att rikta anmärkning mot bildningsnämnden 

I en skrivelse skickad den 24 mars 2021 anger revisorerna att de sedan 2017 

har uttryckt oro över resultatutvecklingen i revisionsberättelsen och påtalat 

vikten av att vidta åtgärdar för att få en ekonomi i balans. I 

revisionsberättelsen för 20219 riktade revisorerna anmärkning mot nämnden 

med anledning av nämndens underskott och att tillräckliga handlingsplaner 

inte har fastställts. 

Enligt den preliminära årsredovisningen de tagit del av för år 2020 uppgår 

underskottet till – 6 Mnkr. De anser att vidtagna åtgärder inte fått tillräcklig 

effekt. De överväger därför att rikta anmärkning mot bildningsnämnden för 

bristande styrning och uppföljning samt intern kontroll över ekonomin för år 

2020. 

Svaret ska vara presidiet tillhanda senast den 4 juni. 

Ekonomi och finansiering 

Yttrandet påverkar inte ekonomin. 

Samråd 

Samråd har skett med förvaltningschef, verksamhetschefer, controller och 

ekonomer. 

Beslutsunderlag 

Begäran från kommunfullmäktiges presidium, KS 2021/195 
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Anmärkning från revisionen om bristande ekonomistyrning och 

kostnadskontroll; 2021-03-24 

Yttrande på begäran av kommunfullmäktiges presidium BN 2021/277 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktiges presidium 

Ulrika Hurdén, Förvaltningschef 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(28) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 46 Dnr: BN 2021/253 

Årsredovisning 2020 för Kommunalförbundet 

Partnerskap Inland – Akademi Norr 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att i enlighet med 

revisionens förslag godkänna årsredovisning 2020 för Kommunalförbundet 

Partnerskap Inland – Akademi Norr. 

Ärendet 

Årsredovisningen för Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi 

Norr fastställdes av direktionen 2021-02-18. 

Revisorerna i Partnerskap Inland – Akademi Norr har granskat 

årsredovisningen för 2020 och bedömer att den är upprättad i enlighet med 

den lagens krav och god redovisningssed. 

Revisionen bedömer att det prognosticerade resultat är förenligt med de 

verksamhetsmässiga och de finansiella mål som direktionen fastställt i 

budget 2020. 

Revisionen tillstryker att kommunalförbundets årsredovisning för 2020 

godkänns. 

Beslutsunderlag 

Partnerskap Inland-Akademi Norr, årsredovisning 2020 

Revisorerna i kommunalförbundet i Partnerskap Inland-Akademi Norr, 

revisionsberättelse för år 2020, daterad 2020-04-09 

Protokoll från direktionsmöte 2021-02-18 

Beslutet skickas till 

Akademi Norr 

Revisionen 
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§ 47 Dnr: BN 2021/233 

Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland-

Akademi Norr för 2020 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

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 2020. 

Ärendet 

Revisorerna har upprättat en revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020. 

Bedömningen är att direktionen huvudsakligen har bedrivit verksamheten på 

ett ändamålsenligt och sett ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 

Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande, den finansiella 

måluppfyllelsen god och verksamhetsmålens uppfyllelse är god.  

Mot bakgrund av resultatet av granskningen i övrigt tillstyrker revisorerna att 

direktionen och de förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 2020 års 

verksamhet och att årsredovisningen för 2020 godkänns. 

Beslutsunderlag 

Partnerskap Inland-Akademi Norr, årsredovisning 2020 

Revisorerna i kommunalförbundet i Partnerskap Inland-Akademi Norr, 

revisionsberättelse för år 2020, daterad 2021-04-09 

Protokoll från direktionsmöte 2021-02-18 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Akademi Norr 

Revisionen 
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§ 48 BN 2021/14 

Delgivningar  

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Notera delgivningarna till protokollet. 

Ärendet 

Nämnden får ta del av följande: 

1. Justerat protokoll Bildningsnämnden 2021-03-24 

2. 210415 Svar på remiss SOU 2020 06020 Fler barn i förskolan 

3. Beslut från IVO avvikelserapport enligt Lex Maria felaktig 

journalhantering elevhälsan, ärendet avslutas 

4. Beslut om statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för 2021 

5. Huvudmannaplan AME Rapport måluppfyllelse jan-juni 2021 (slutlig 

utgåva) 

6. Kf 210426 § 17 Ny förskola i Kramfors stad 

7. Rutin sommaröppet förskolan 
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§ 49 BN 2021/13 

Delegationsbeslut 

Slutlig beslutsinstans  

Bildningsnämnden 

Beslut 

Notera delegationsbesluten till protokollet. 

Ärendet 

Delegationsbeslut redovisas enligt nedan.  

1. Delegationsbeslut Begäran om yttrande med anledning av anmälan 

mot Gudmundråskolan 

2. Delegationsbeslut huvudmannaplan juni 2021 

3. Delegationsbeslut Kulturskolans frivilliga del, ämneskurserna, 

fortsätter som distansundervisning v.20 

4. Delegationsbeslut Kulturskolans frivilliga del, ämneskurserna, 

övergår till distansundervisning v, 18 och 19 

5. Delegationsbeslut om fördelning av den extra skolmiljarden (JB) 

6. Delegationsbeslut om partiell fjärr distansundervisning för högstadiet 

på Högakustenskolan förlängs 

7. Delegationsbeslut om partiell-fjärr - distansundervisning för 

högstadiet på Högakustenskolan 

8. Delegationsbeslut remissvar Fler barn i förskolan - för bättre 

språkutveckling i svenska 

9. Delegationsbeslut Rutin sommaröppet förskolan 

10. Delegationsbeslut svar på begäran om redovisning Bollstaskolan 

11. Delegationsbeslut svar på begäran om uppgifter riktad tillsyn 

Gudmundråskolan 

12. Delegationsbeslut svar till skolinspektionen anmälan 

Gudmundråskolan 

13. Delegationsbeslut till fjärr-distansundervisning på högstadierna 

Gudmundråskolan och Högakustenskolan på heltid 

14. Delegationsbeslut till Fortsatt fjärr-distansundervisning på 

högstadierna Gudmundråskolan och Högakustenskolan på heltid 
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§ 50 Dnr: BN 2021/293 

Förskoleplatser i Ullånger 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Uppdra till förvaltningen att till septembernämnden presentera en analys 

över barnomsorgsbehovet i Ullånger de närmaste åren med förslag till 

åtgärder. 

Ärendet 

Det är kö till förskolan i Ullånger. Hur man på bästa sätt löser det problemet 

bör utredas. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef Ulrika Hurdén presenterar ärendet. 

Beslutet skickas till 

Ulrika Hurdén, förvaltningschef 

 


