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§ 16 Dnr BN 2019/1 

Information 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Nämnden tar del av följande information: 

 Margareta Fällström, säkerhets och telekomstrateg, informerar om 
säkerhet och hantering av hot. 

 Mikael Gidlöf, HR-chef, informerar om arbetsmiljöansvaret för 
förtroendevalda. 

 Anki Jonsson, verksamhetschef, informerar om barngruppernas 
storlek på förskolorna. 

 Christer Joald, verksamhetschef, och Linnea Kempe, enhetschef, 
informerar om Träakademien och yrkeshögskolan. 

 Ulf Fryklund, ekonom, informerar om budget 2019. 

 Ulrika Hurdén, förvaltningschef, informerar om Kramfors förskolor 
och skolor i framtiden. 
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§ 17 Dnr BN 2019/8 

Uppföljning av ekonomiska beslut 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

1. Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
2. Föra samman punkterna Handlingsplan och Uppföljning av 

ekonomiska beslut från och med nämnden 22 maj. 

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 2019-02-13 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef bildningsnämnden 
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§ 18 Dnr BN 2019/121 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 
elevhälsans medicinska insats 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Godkänna ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för elevhälsans 
medicinska insats. 

Ärendet 

Bildningsnämnden är vårdgivare för den hälso- och sjukvård som bedrivs av 
elevhälsans medicinska insats i Kramfors kommun och har därmed det 
yttersta ansvaret för densamma. Det åligger vårdgivare att ansvara för att det 
finns ett ledningssystem. 

Ekonomi och finansiering 

Detta beslut medför inga direkta ekonomiska effekter.  

Måluppfyllelse 

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 anges att det ska finnas ett 
ledningssystem som säkrar och fortlöpande utvecklar verksamhetens 
kvalitet. Dessa föreskrifter ska tillämpas i verksamhet som omfattas av 
hälso- och sjukvårdslagen vilket kan kopplas till det kommunövergripande 
målet att verksamhet skall utföras med god kvalitet. 

Ledningssystemet gör det möjligt för ledningen att styra verksamheten så att 
rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Ledningssystemet möjliggör 
ordning och reda i verksamheten så att händelser som kan leda till 
vårdskador, missförhållanden eller andra avvikelser kan förebyggas. 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är tillsynsmyndighet. 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(47) 
Sammanträdesdatum 

2019-03-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Samråd 

Ledningssystemet är processat tillsammans med alla skolsköterskor och 
bildningsförvaltningens chef Ulrika Hurdén.  

Beslutsunderlag 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för elevhälsans medicinska 
insats, BKU 2019/121 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef elevhälsans medicinska insats samt förvaltningschef Ulrika 
Hurdén. 
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§ 19 Dnr BN 2019/186 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

1. Arbetsmiljöuppgifter fördelas till Förvaltningschef för 
bildningsförvaltningen för verksamhetsområdena vuxenutbildning 
och arbetsmarknadsenheten. 

2. Förvaltningschefen för bildningsförvaltningen ges rätt att 
vidarefördela arbetsmiljöuppgifterna så långt ut i organisationen som 
möjligt så att ett aktivt förebyggande arbetsmiljöarbete kan bedrivas 
ute på de enskilda arbetsplatserna.  

Ärendet 

Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 § är arbetsgivaren huvudansvarig för 
arbetsmiljön och arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska 
vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att medarbetaren inte utsätts 
för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Arbetsmiljöuppgifterna bör enligt 
arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 
2001:1) fördelas till de personer som har bäst förutsättningar att bedriva 
arbetsmiljöarbetet. Då arbetsmiljöarbetet ses som en naturlig del av det 
vanliga arbetet så fördelas arbetsmiljöuppgifterna därför så nära 
verksamheten som möjligt.  

Enligt Kramfors kommuns Reglemente för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Kramfors kommun (Dnr KS 2016/72) antaget att 
kommunfullmäktige 2016-03-14 fördelas arbetsmiljöuppgifterna från 
kommunfullmäktige till respektive nämnd. Respektive nämnd ansvarar sedan 
för att fördela ansvaret vidare till förvaltningschef, som i sin tur fördelar 
vidare så nära verksamheten som möjligt. Kommunchefen har ansvaret för 
förvaltningschefens personliga arbetsmiljö. 

Beslutet skickas till 

HR-avdelningen 
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§ 20 Dnr BN 2019/150 

Verksamhetsplan 2019 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Godkänna verksamhetsplan 2019 

Ärendet 

Handlingsplanen är nämndens detaljerade plan utifrån de mål 
kommunfullmäktige antagit. 

Ekonomi och finansiering 

Bra mål stärker måluppfyllelsen och detta säkrar i det långa loppet en god 
ekonomi. 

Måluppfyllelse 

Bra målformuleringar stärker processen mot fullmäktiges mål. 

Samråd 

Samråd har skett med förvaltningens verksamhetschefer och 
förvaltningschef. Samverkan med bildningsförvaltningens samverkansgrupp 
sker mellan arbetsutskott och nämnd. 

Beslutsunderlag 

190218 Verksamhetsplan bildningsnämnden dnr BN 2019-150 

Beslutet skickas till 

Förvaltningens chefer och utvecklingsledare 
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§ 21 Dnr BN 2019/219 

Fastställande av bidragsbelopp för 2019 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Fastställa bidragsbeloppen för 2019 

Ärendet 

Nämnden har två roller i samband med budget. Dels att fastställa budgeten 
för de kommunala verksamheterna men också ett ansvar för att fastställa 
bidragsbeslut för övriga huvudmän. 

I den senare rollen reglerar skollagen att den kommunala huvudmannen 
uppgift att innan årsskiftet fastställa bidragsbelopp för kommande 
verksamhetsår. I detta ärende hanteras den senare rollen, och den grundar sig 
på beslutet om verksamhetsplan för 2019. 

Samråd 

Samråd har skett mellan förvaltningschef och förvaltningens ekonom. 

Beslutsunderlag 

190304 fastställande av bidragsbelopp för 2019 dnr BN 2019/219 

Kommunfullmäktige, protokoll 180625, Årsbudget 2019 med flerårsplan 
2020-2021 för Kramfors kommun Dnr KS 2018/75 

Bildningsnämndens verksamhetsplan 2019, Dnr BN 2019/150 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef och ekonom Bildningsförvaltningen 
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§ 22 Dnr BN 2019/151 

Internkontroll 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Anta internkontrollplan för Bildningsnämnden 2019 

Ärendet 

Inför planeringen av vilka interna kontroller som ska göras under 
verksamhetsåret görs en analys av vilka risker som kan identifieras och en 
värdering av hur de påverkar ekonomin och verksamheten.  

De interna kontroller som föreslås ska göras under 2019, har arbetats fram av 
bildningsförvaltningens ledningsgrupp. Ledningsgruppen har analyserat 
moment och rutiner i sina respektive verksamheter som har de största 
behoven av genomlysning och kontroll, och därefter riskbedömt de processer 
som förts fram som eventuella riskmoment.  

I arbetet har man följt den modell som beskrivs i kommunens 
Tjänsteföreskrift för den interna kontrollen, den så kallade COSO-modellen. 

Av de rutiner och processer som diskuterats, har slutligen två valts ut. De 
bedöms vara av vitalt värde för kommunen, och riskvärdet är högt. I 
kontrollplanen har enbart rutiner med riskvärde från 12 och uppåt (av 16 
möjliga) tagits med.  

Ekonomi och finansiering 

En välskött organisation skapar förutsättningar för att få ut mesta möjliga av 
organisationen. Internkontrollplanen är ett led i att säkra att vi gör rätt saker. 
I sig innebär inte planen vare sig kostnader eller behov av finansiering.  

Måluppfyllelse 

En välskött organisation stärker måluppfyllelsen inom våra verksamheter. 
Genom att sätta fokus på dessa två prioriterade tillsynsåtgärder stärks 
möjligheten till förbättrat resultat kommande år.  
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Samråd 

Samråd har skett i förvaltningens ledningsgrupp. Facklig samverkan kommer 
att ske mellan arbetsutskottet och nämndens sammanträden.  

Beslutsunderlag 

190218 Internkontroll Bildningsnämnden dnr BN 2019-151  

Beslutet skickas till 

Förvaltningens chefer 
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§ 23 Dnr BN 2019/153 

Handlingsplan 2019 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Ersätta nuvarande redovisning ”uppföljning av ekonomiska beslut” med 
Budgetuppföljning enligt upplägg redovisat i ärendet nedan 

Ärendet 

I och med årsskiftet är den nya förvaltningsstrukturen på plats inom 
bildningsförvaltningen.  

För att lättare se att rätt åtgärder sätts in bör åtgärderna placeras in i 
förvaltningens organisationsstruktur. Då kopplas åtgärd samman med 
verksamhet som berörs och ansvar för åtgärden hamnar under respektive 
chef.  

Struktur för ny redovisning av budgetuppföljning: 
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Samråd 

Samråd har skett mellan ekonom och förvaltningschef.  

Beslutet skickas till 

Verksamhetschefer och ekonom inom bildningsförvaltningen  
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§ 24 Dnr BN 2019/153 

Handlingsplan 2019 - Folkbiblioteket 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

1. Minska ramen för folkbiblioteket med totalt 1,5 miljoner.  

2. I besparingen ska inte personalen på biblioteksfilialerna i Ullånger 
och Nordingrå beröras. 

Ärendet 

Folkbiblioteket har idag en utvecklad kvalitativ verksamhet med totalt 13 
anställda i den fasta bemanningen och ytterligare 1,9 på projekt. En 
utredning visar på effekterna av minskning av ramen med upp till 2 miljoner.  
En minskning med 1,5 miljoner går att verkställa med naturlig avgång.  

Ekonomi och finansiering 

Vid personalminskning genom naturlig avgång kommer en ramminskning på 
1,5 miljoner att få genomslagskraft i 3 steg. 

2019 minskas ramen med 500 000 kr, 2020 minskas ramen med ytterligare 
700 000 kr och 2021 har ramminskning fått fullt genomslag.  

Måluppfyllelse 

Folkbiblioteket kommer att fortsätta jobba med samma prioriterade grupper 
och med samma ambition att vara ett fullt fungerande folkbibliotek men 
minskningen kommer att märkas i form av minskad servicenivå. 

Samråd 

Samråd har skett med bibliotekschef och samverkan kommer att ske med 
Bildningsförvaltningens samverkanskommitté mellan arbetsutskott och 
nämnd.  
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Yrkande 

Anna Strandh Proos (M), Inga-Britt Andersson (C), Ann-Louise Zetterblad 
(C) och Birgitta Widerberg (C) yrkar på följande tillägg: I besparingen ska 
inte personalen på biblioteksfilialerna i Ullånger och Nordingrå beröras. 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas på bifall till Anna 
Strand Proos (M), Inga-Britt Andersson (C), Ann-Louise Zetterblad (C) och 
Birgitta Widerbergs (C) yrkande. Propositionsordningen godkänns. 
Ordförande konstaterar att nämnden beslutar att bifalla yrkandet. 

Beslutsunderlag 

190225 Handlingsplan 2019 Folkbiblioteket dnr BN 2019-181 

Beslutet skickas till 

Bibliotekschef 
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§ 25 Dnr BN 2019/182 

Handlingsplan 2019 - Kulturskolan 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Minska ramen för Kulturskolan med 500 000 kr 

Ärendet 

Orkesterklasserna i årskurs 3 har idag dubbelbemanning. Genom att minska 
till enkelbemanning minskas kostnaderna för grundskolans 
musikundervisning. 

Ekonomi och finansiering 

Genom att ta bort orkesterklasserna och i övrigt minska organisationen 
genom naturlig avgång kommer kostnaderna att minska med 500 000 kr på 
helår. Från hösten 2019 får det genomslag med ca 300 000 kr på helår, resten 
från 2020. 

Måluppfyllelse 

Musikundervisningen i grundskolan följer läroplanen och borttagandet av 
orkesterklasserna i åk 3 kommer inte att ändra på detta. Inom den frivilliga 
kulturskoleverksamheten kan eventuellt elever få vänta i kö lite längre på att 
få börja sin undervisning. 

Samråd 

Samråd har skett mellan enhetschef för kulturskolan och förvaltningschef. 
Samverkan med bildningsförvaltningens samverkansgrupp kommer att ske 
mellan arbetsutskott och nämnd. 

Yrkande 

Matteus Westin (S) yrkar på att beslutspunkt 1, tillika ”ta bort 
orkesterklasserna i åk 3 från och med hösten 2019” ska strykas. 
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Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas på bifall till Matteus 
Westins (S) yrkande. Propositionsordningen godkänns. Ordförande 
konstaterar att nämnden beslutar att bifalla yrkandet. 

Beslutsunderlag 

190306 Handlingsplan 2019 Kulturskolan dnr BN 2019/182 

Beslutet skickas till 

Enhetschef kulturskolan 
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§ 26 Dnr BN 2019/183 

Handlingsplan 2019 – Körkort gymnasiet 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

1. Från och med höstterminen 2019 inte längre upphandla 
körkortsutbildning för Kramfors gymnasieskolors elever. 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett 
körkortsstipendium för gymnasieungdomar som tar körkort. 
Utredningen redovisas till nämnden i juni. 

3. Ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna att ordna 
körkortsutbildning inom fordonsprogrammet. 

Ärendet 

Kramfors kommun har erbjudit gymnasieelever att ta körkort på fritiden i ca 
10 år. Gymnasieskolan hanterar administrationen kring teoriutbildningen och 
kontakterna med körskolorna. Det upphandlade uppdraget är att ge 
teoriundervisning samt 10 körlektioner per elev under åk 2 i gymnasiet.  

Ekonomi och finansiering 

Kostnaden för detta åtagande är ca 1,3 miljoner kronor per år. Att inte 
erbjuda körkortsutbildning fr o m höstterminen 2019 ger en halvårsbesparing 
på ca 550 000 kr och från och med 2020 en helårseffekt på 1,1 miljoner för 
minskade kostnader till trafikskolorna och ca 200 000 kr i minskad 
administration. 

Om nuvarande körkortsupphandling ersätts med annan lösning kommer 
besparingen inte att bli den ovan angivna. Utredningen om möjlighet till 
körkortsstipendier kommer att hanteras som ett nytt ärende.  

Måluppfyllelse 

Att ta körkort är ett ansvar för varje individ. Det finns inget lagstadgat ansvar 
för kommunen att erbjuda denna service. Den organisation kommunen haft 
ger inte möjlighet att följa upp måluppfyllelsen. Den viktigaste faktorn för 
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bli självförsörjande som vuxen är att klara grundskolan med behörighet till 
gymnasiet och lämna gymnasieskolan med en examen.  

Samråd 

Samråd har skett med gymnasiets rektorer samt kommer att ske i 
bildningsförvaltningens samverkansgrupp mellan arbetsutskott och nämnd. 

Beslutsunderlag 

190218 Handlingsplan 2019 Körkort gymnasiet dnr BN 2019-183 

Beslutet skickas till 

Billsta Trafikskola AB och samarbetande trafikskolor Härnösands 
Trafikskolan AB och Yngve Borghs bilskola AB. 

Gymnasieskolans rektorer 
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§ 27 Dnr BN 2019/184 

Handlingsplan 2019 – Pedagogiska måltider 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Uppdra till förvaltningen att besluta om tjänsteföreskrift enligt förslaget 
190218 Underlag och förslag på regler Dnr 2019/184 

Ärendet 

Under många år har pedagogiska måltider i Kramfors kommun inneburit, att 
alla som arbetat i skola och förskola haft möjlighet att äta kostnadsfritt, om 
man ätit tillsammans med barnen. Det har inte funnits några tydliga mål och 
inte heller någon riktlinje. 

I samband med kartläggningen av att identifiera möjliga kostnads-
minskningar, har den pedagogiska måltiden uppmärksammats. Vid BKU-
nämndens sammanträde 181024 fick förvaltningen uppdrag att ta ett 
helhetsgrepp i frågan.  

Dialog har förts med förvaltningens ekonom, med kostchef och i december 
2018 fick förskolor och skolor ett remissmaterial att bearbeta. Med detta 
material som bakgrund och de synpunkter som lämnats, har framför allt fyra 
perspektiv identifierats: 

1. Pedagogiska uppdraget   2. Arbetsmiljö 
3. Skatteregler  4. Ekonomi 

Tillsammans skapar dessa perspektiv en tydlig bild av att pedagogiska 
måltider är en viktig del i förskolans och skolans uppdrag. De ger 
förutsättningar för hälsa, trygghet och arbetsro, viktiga grundstenar för hög 
måluppfyllelse.  

Därför är förvaltningens förslag att pedagogiska måltider ska finnas i 
förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. För att 
understryka vikten av uppdraget, förtydliga personalens roll samt undvika 
brott mot skattereglerna, föreslås ett regelverk i form av en tjänsteföreskrift 
för pedagogiska måltider 
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Ekonomi och finansiering 

Den ev. minskning av antalet pedagogiska måltider som det nya regelverket 
kan innebära har endast marginell påverkan på kostnaderna. 

Samråd 

Personalgrupper vid kommunens förskolor och grundskolor 
Förskolechefer och rektorer 
Katharina Lindström  Kostchef  
Ulf Fryklund  Ekonom  
Stefan Karlstedt  Verksamhetschef 
Ulrika Hurdén  Skolchef  

Beslutsunderlag 

181024 Nämndsprotokoll Dnr BKU 2018/280 
190218 Underlag och förslag på regler Dnr 2019/184 

Beslutet skickas till 

Förskolechefer 
Rektorer 
Förskolor 
Grundskolor 
Kostenheten 
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§ 28 Dnr BN 2019/218 

Uppstart av nya yrkeshögskoleutbildningar 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Uppdra till Yrkeshögskolan Höga Kusten (YHK) att påbörja rekrytering av 
studerande till de av Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) beviljade 
utbildningarna Byggnadsvård och Möbelsnickeri 

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 

I dagsläget är det inte möjligt att bedöma vad åtgärdena kan ge i förhållande 
till underskottet. 

Måluppfyllelse 

Yrkeshögskoleutbildningarna i Kramfors bidrar till att uppfylla målet om en 
attraktiv kommun att studera, leva och bo i. Alla utbildningar rekryterar 
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nationellt och de studerande som flyttar till Kramfors under studietiden 
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. 

Beslutet skickas till 

Ulrika Hurdén, förvaltningschef 

Christer Joald, verksamhetschef 

Linnea Kempe, enhetschef 
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§ 29 Dnr BN 2019/185 

Handlingsplan 2019 – Idrottsprofilerna 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Förvaltningen vid avtalsförnyelse årligen utvärderar söktryck i relation till 
ekonomiska förutsättningar. 

Ärendet 

Kramfors kommun bedriver sedan många år ett tennisgymnasium som till en 
början hade riksintag. Till en början var kommunstyrelsen ansvarig för den 
sportsliga delen men 2011 flyttades ansvaret till barn-, kultur- och 
utbildningsnämnden, numera Bildningsnämnden, som sedan också startat 
motsvarande profiler för hockey, fotboll och ridning.  

Ett motiv till inrättandet av idrottsprofilerna har varit att göra Ådalsskolan 
attraktiv för fler grupper och kostnaden får då ses mot bakgrund av att det 
högre elevantal som profilerna ger innebär stordriftsfördelar som bidrar till 
lägre kostnad per elev för övriga elever.  

Idag erbjuds profiler inom tennis och hockey.  

Ekonomi och finansiering 

Med det söktryck som finns idag finns ingen orsak att ta bort erbjudandet om 
idrottsprofilerna på Ådalsskolan. 

Måluppfyllelse 

Idag finns en god måluppfyllelse inom våra idrottsprofiler. 

Samråd 

Samråd har skett med Ådalsskolans rektor och samverkan kommer att ske 
med bildningsförvaltningens samverkansgrupp mellan arbetsutskott och 
nämnd. 
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Beslutsunderlag 

190218 Handlingsplan 2019 idrottsprofilerna dnr 2019-185  
Bilaga 1 – Avtal idrottsprofiler – tennis – 20180917  - påskrivet 

Bilaga 2 – Avtal idrottsprofiler – hockey – 20180917  - påskrivet 

Beslutet skickas till 

Rektor Ådalsskolan 
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§ 30 Dnr BN 2019/226 

Remiss från Skolinspektionen, avseende Drottning 
Blankas Gymnasieskola 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

1. Lämna nedanstående remissyttrande till Skolinspektionen. 

2. Rekommendera Skolinspektionen att avslå ansökan. 

Ärendet 

Det har inkommit en remiss från Skolinspektionen. Drottning Blankas 
Gymnasieskola AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande av 
nyetablering som huvudman för en fristående gymnasieskola i Sundsvalls 
kommun fr o m läsåret 2020/2021. Ansökan avser det nationella 
ekonomiprogrammet med inriktningen ekonomi, handels- och 
administrationsprogrammet med inriktningen handel och service, 
hantverksprogrammet med inriktningarna frisör samt övriga hantverk och 
samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna beteendevetenskap samt 
samhällsvetenskap. Dnr 5.1-SI 2019:946. 

Konsekvensbeskrivning 

Ådalsskolan i Kramfors har under drygt tio år anpassat sin verksamhet till ett 
kraftig minskat elevunderlag. En tillfällig uppgång p g a nyanlända samt två 
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 ånyo möta ett sjunkande elevunderlag 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 nyetableringar av 
det slag som här söks att det kan bli svårt att behålla behörig personal. Stora 
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problem skulle kunna uppstå, då det redan idag är svårt att rekrytera utbildad 
lärarpersonal. 

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. Elev 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 handels- och administrationsprogrammet med inriktningen handel 
och service, hantverksprogrammet med inriktningen övriga hantverk och 
samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna beteendevetenskap samt 
samhällsvetenskap. Övriga sökta program och inriktningar finns i andra 
kommuner i Västernorrlands län och är sökbara genom samverkansavtalet. 

Antalet befintliga utbildningsplatser vid den kommunala gymnasieskolan i 
Kramfors (fristående gymnasieskolor finns ej i kommunen): Handels- och 
administrationsprogrammet (inriktning handel och service) 2 platser, 
Hantverksprogrammet (inriktning övriga hantverk) 8 platser, 
Samhällsvetenskapsprogrammet 24 platser (antalet platser på inriktningarna 
beteendevetenskap resp samhällsvetenskap anpassas efter hur eleverna 
söker). 

Kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar även läsåren 
2019/2020 och 2020/2021. 

Beslutsunderlag 

Remiss från Skolinspektionen  

Ansökan från Drottnings Blankas Gymnasieskola AB 
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Beslutet skickas till 

Verksamhetschef, Rektorer Ådalsskolan  

Skolinspektionen 
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§ 31 Dnr BN 2019/204 

Remiss från Skolinspektionen, avseende Honesta 
Gymnasieskolor 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. Honesta Gymnasieskolor 
AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en 
utökning av befintlig gymnasieutbildning vid den fristående gymnasieskolan 
Höga Kusten Teoretiska Gymnasium i Örnsköldsviks kommun fr o m läsåret 
2020/2021. Ansökan om utökning avser det nationella teknikprogrammet, 
inriktningen informations- och medieteknik. Dnr 5.1-SI 2019:981. 

Konsekvensbeskrivning 

Ådalsskolan i Kramfors har under drygt tio år anpassat sin verksamhet till ett 
kraftig minskat elevunderlag. En tillfällig uppgång p g a nyanlända samt två 
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 ånyo möta ett sjunkande elevunderlag 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 nyetableringar av 
det slag som här söks att det kan bli svårt 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: 

7. Elev 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 

8. Arbeta med en fortsatt utveckling och samplanering av utbud och 
dimensionering av gymnasieutbildningar i länet 

9. Stimulera kommunerna att i samverkan erbjuda platser på alla 
nationella program och inriktningar 

10. Gemensamt stödja och utveckla sådana utbildningar som bedöms 
vara strategiskt viktiga för länets utveckling 

11. Underlätta kontakter med respektive branschorganisation som gärna 
ser programutvecklingen i ett länsperspektiv 

12. Tillsammans utveckla samarbetet med regionens högskolor och 
universitet 
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Övrigt 

Teknikprogrammet med inriktningen informations- och medieteknik erbjuds 
av Ådalsskolan, gymnasieskola med Kramfors kommun som huvudman. 

Antalet befintliga utbildningsplatser är 30 per läsår. Inriktningen 
informations- och medieteknik har obegränsat antal platser och tar emot det 
antal teknikelever som söker inriktningen. 

Kommunen avser att erbjuda sökt program och inriktning även läsåren 
2019/2020 och 2020/2021. 

Beslutsunderlag 

Remiss från Skolinspektionen  

Ansökan från Honesta Gymnasieskolor AB 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef, Rektorer Ådalsskolan  

Skolinspektionen 
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§ 32 Dnr BN 2019/227 

Remiss från Skolinspektionen, avseende 
Klaragymnasium 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. Klaragymnasium AB har 
hos Skolinspektionen ansökt om godkännande av nyetablering som 
huvudman för en fristående gymnasieskola i Sundsvalls kommun fr o m 
läsåret 2020/2021. Ansökan avser det nationella ekonomiprogrammet med 
inriktningarna ekonomi samt juridik, naturvetenskapsprogrammet med 
inriktningarna naturvetenskap och samhälle samt naturvetenskap och 
samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna beteendevetenskap samt 
samhällsvetenskap. Dnr 5.1-SI 2019:982. 

Konsekvensbeskrivning 

Ådalsskolan i Kramfors har under drygt tio år anpassat sin verksamhet till ett 
kraftig minskat elevunderlag. En tillfällig uppgång p g a nyanlända samt två 
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 ånyo möta ett sjunkande elevunderlag 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 nyetableringar av 
det slag som här söks att det kan bli svårt att behålla behörig personal. Stora 
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problem skulle kunna uppstå, då det redan idag är svårt att rekrytera utbildad 
lärarpersonal. 

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: 

13. Elev 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 

14. Arbeta med en fortsatt utveckling och samplanering av utbud och 
dimensionering av gymnasieutbildningar i länet 

15. Stimulera kommunerna att i samverkan erbjuda platser på alla 
nationella program och inriktningar 

16. Gemensamt stödja och utveckla sådana utbildningar som bedöms 
vara strategiskt viktiga för länets utveckling 

17. Underlätta kontakter med respektive branschorganisation som gärna 
ser programutvecklingen i ett länsperspektiv 

18. Tillsammans utveckla samarbetet med regionens högskolor och 
universitet 
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Övrigt 

Ådalsskolan, gymnasieskolan med Kramfors kommun som huvudman, 
erbjuder naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna naturvetenskap och 
samhälle samt naturvetenskap och samhällsvetenskapsprogrammet med 
inriktningarna beteendevetenskap samt samhällsvetenskap. 
Ekonomiprogrammet med sökta inriktningar finns i andra kommuner i 
Västernorrlands län och är sökbara genom samverkansavtalet. 

Antalet befintliga utbildningsplatser vid den kommunala gymnasieskolan i 
Kramfors (fristående gymnasieskolor finns ej i kommunen): 
Naturvetenskapsprogrammet 32 platser (antalet platser på inriktningarna 
anpassas efter hur eleverna söker), samhällsvetenskapsprogrammet 24 
platser (antalet platser på inriktningarna anpassas efter hur eleverna söker). 

Kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar även läsåren 
2019/2020 och 2020/2021. 

Beslutsunderlag 

Remiss från Skolinspektionen  
Ansökan från Klaragymnasium AB 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef, Rektorer Ådalsskolan 
Skolinspektionen 
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§ 33 Dnr BN 2019/228 

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 
nyetablering som huvudman för en fristående gymnasieskola i Sundsvalls 
kommun fr o m läsåret 2020/2021. Ansökan avser det nationella 
naturvetenskapsprogrammet med inriktningen naturvetenskap, 
samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna beteendevetenskap samt 
samhällsvetenskap, ekonomiprogrammet med inriktningen ekonomi och 
teknikprogrammet med inriktningen informations- och medieteknik. Dnr 
5.1-SI 2019:992. 

Konsekvensbeskrivning 

Ådalsskolan i Kramfors har under drygt tio år anpassat sin verksamhet till ett 
kraftig minskat elevunderlag. En tillfällig uppgång p g a nyanlända samt två 
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 ånyo möta ett sjunkande elevunderlag 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 nyetableringar av 
det slag som här söks att det kan bli svårt att behålla behörig personal. Stora 
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problem skulle kunna uppstå, då det redan idag är svårt att rekrytera utbildad 
lärarpersonal. 

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: 

19. Elev 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 

20. Arbeta med en fortsatt utveckling och samplanering av utbud och 
dimensionering av gymnasieutbildningar i länet 

21. Stimulera kommunerna att i samverkan erbjuda platser på alla 
nationella program och inriktningar 

22. Gemensamt stödja och utveckla sådana utbildningar som bedöms 
vara strategiskt viktiga för länets utveckling 

23. Underlätta kontakter med respektive branschorganisation som gärna 
ser programutvecklingen i ett länsperspektiv 

24. Tillsammans utveckla samarbetet med regionens högskolor och 
universitet 
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Övrigt 

Ådalsskolan, gymnasieskolan med Kramfors kommun som huvudman, 
erbjuder naturvetenskapsprogrammet med inriktningen naturvetenskap,  
samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna beteendevetenskap samt 
samhällsvetenskap och teknikprogrammet med inriktningen informations- 
och medieteknik. Ekonomiprogrammet med sökt inriktning finns i andra 
kommuner i Västernorrlands län och är sökbara genom samverkansavtalet. 

Antalet befintliga utbildningsplatser vid den kommunala gymnasieskolan i 
Kramfors (fristående gymnasieskolor finns ej i kommunen): 
Naturvetenskapsprogrammet 32 platser (antalet platser på inriktningarna 
anpassas efter hur eleverna söker), samhällsvetenskapsprogrammet 24 
platser (antalet platser på inriktningarna anpassas efter hur eleverna söker), 
teknikprogrammet 30 platser (antalet platser på inriktningen anpassas efter 
elevernas val). 

Kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar även läsåren 
2019/2020 och 2020/2021. 

Beslutsunderlag 

Remiss från Skolinspektionen  

Ansökan från Jensen Education College AB 
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Beslutet skickas till 

Verksamhetschef, Rektorer Ådalsskolan  

Skolinspektionen 
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§ 34 Dnr BN 2019/246 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2018 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Godkänna rapporten ”Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2018”. 

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. 17 av 20 chefer inom bildningsförvaltningen har 
besvarat enkäten. I beslutsunderlaget finns resultat av uppföljningen för 
bildningsförvaltningen. 
 
Samlad bedömning för bildningsförvaltningen 

Bildningsförvaltningen har förbättrat sig i ett antal områden under 2018, t.ex. 
att rehabkartläggningar genomförs inom avsedd tidsram, att riskbedömningar 
genomförs vid förändringar av verksamheten och att relevanta och 
användningsbara metoder används för detta. Uppföljningen visar det att 
cheferna i stor utsträckning känner till kommunens riktlinjer och föreskrifter 
gällande arbetsmiljö vilket är en förutsättning för att kunna arbeta med det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Förbättringar inom arbetet med rutiner och 
kartläggning av arbetsmiljön behöver göras. Chefernas arbetsmiljö är viktig 
och arbetsgivaren behöver systematisera kartläggningarna för att undersöka 
chefernas arbetsmiljö. Det föreligger risk för ohälsa i och med att få av 
cheferna har fått sin arbetsmiljö kartlagd. 
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Måluppfyllelse 

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

Samråd 

Uppföljningen har diskuterats i förvaltningens samverkansgrupp innan beslut 
i nämnden. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2018 – bildningsförvaltningen 

Beslutet skickas till 

Ulrika Hurdén  

Mikael Gidlöf 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

45(47) 
Sammanträdesdatum 

2019-03-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 35 Dnr BN 2019/239 

Utse skolchef 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Utse Ulrika Hurdén till skolchef i Kramfors kommun 

Ärendet 

Riksdagen har beslutat att alla huvudmän inom skolväsendet måste ha en 
särskilt utsedd skolchef. Den nya bestämmelsen gäller alla skolformer och 
fritidshem. 

Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera 
skolchefer för delar av verksamheten. Kravet gäller för både offentliga och 
fristående huvudmän. Bestämmelsen gäller hela skolväsendet och omfattar 
alltså alla skolformer, från förskola till särskild utbildning för vuxna, och 
fritidshemmet. 

Skolchefens uppgift är att stötta huvudmannen när det gäller att se till att de 
föreskrifter som finns för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet. 
Med föreskrifter menas bestämmelser i lagar, förordningar och 
myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. Det kan också handla om 
andra föreskrifter vid sidan om skollagen, exempelvis arbetsmiljölagen och 
diskrimineringslagen.  

Om skolchefen upptäcker att verksamheten inte lever upp till vissa krav ska 
denne försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina befogenheter. Ansvaret 
för att utbildningen inom skolväsendet verkligen genomförs i enlighet med 
gällande regelverk ligger dock alltid på huvudmannen själv. 

Beslutsunderlag 

2 kap. 8a § skollagen 
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§ 36 Dnr BN 2019/2 

Delegationsbeslut 

Slutlig beslutsinstans  

Bildningsnämnden 

Beslut 

Lägga redovisningen med godkännande till handlingarna. 
 

Ärendet 
Delegationsbeslut redovisas enligt nedan.  

1. Delegationsbeslut 2019-02-05 

2. Beslutattestanter och ersättare, Bildningsförvaltningen 2019 
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§ 37 Dnr BN 2019/3 

Delgivningar  

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna. 
 

Ärendet 
Nämnden får ta del av följande: 

1.  Patientsäkerhetsberättelse 2018 (PSL 3 kap. 10 §), Elevhälsans 
medicinska insats Kramfors kommun 

2. Patientsäkerhetsberättelse psykolog 20180306 

3. Kf 190128 § 4 Budgetramar 2019 för Kramfors kommun 

4. BN Protokoll 2019-02-13 

5. Protokoll-bildning-AU-2019-03-13 

6. Rutin - remittering av personer från ekonomigruppen för insats vid 
arbetsmarknadsenheten 

7. Rutin Barn som far illa 180214 inför revidering 

 


