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§ 32 Dnr BKU 2017/1 

Information 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

 

Ärendet 

-Elisabeth Grannas, förskolechef, informerar om verksamheten Nattis samt 

förskoleverksamheten Sidensvansen för 5-åringar. 

 

-Charlie Lessnert, samordnare asylverksamhet grundskola, informerar om 

asylverksamheten,  

 

-Sofie Wallblom, fastighetssamordnare, informerar om förskole bygge på 

Skarpåkern samt flytt av fordonsprogrammet från vallen till Ådalsskolan-  

 

-Anki Johnson, tillförordnad förvaltningschef, informerar om ny 

organisering och ledning-  

 

-Anki Johnson, tillförordnad förvaltningschef, informerar om den 

ekonomiska handlingsplanen. 
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§ 33 Dnr BKU 2017/8 

Uppföljning av ekonomiska beslut 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

 

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 nämndesammanträden. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning 2017-03-29 

Beslutet skickas till 

TF förvaltningschef BKU 
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§ 34 Dnr BKU 2014/253 

Kramfors förskolor och skolor i framtiden 

SLUTRAPPORT 

Beslut  

Nämnden beslutar följande 

1. Tagit del av rapporten 

2. Anse att uppdraget är fullgjort 

3. Ge nytt uppdrag förvaltningen att med stöd i slutrapporten:  

a. ta fram konkreta förslag på hur verksamheterna kan 

organiseras för 2020-talet.  

b. Lämna delrapport i december 2017 

c. Lämna delrapport i april 2018 

d. Lämna slutrapport oktober alternativt december 2018 

Ärendet 

I maj 2016 fick barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen följande uppdrag: 

1. att med stöd i medborgardialoger och tillsammans med en 

”framtidsgrupp”, bestående av ett tvärsnitt av personalgrupper, ta fram 

alternativa och hållbara lösningar på lokal- och verksamhetslösningar.  

På vilket sätt kan verksamheter samordnas och utvecklas mot maximal 

måluppfyllelse inom tilldelad ram?  

2. Lämna delrapporter vid nämndens sammanträden i september och 

december 2016. 

3. Lämna slutrapport vid nämndens andra sammanträde 2017. 

 

De två delrapporterna har delgivits nämnden och i bifogade underlag lämnas 

slutrapporten. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll 160525 Dnr 2014/253 

Slutrapport 170324 

 

Beslutet skickas till: Förskolechefer, Rektorer och Kommunens alla 

förskolor och skolor 
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§ 35 Dnr BKU 2015/328 

Revidering av Riktlinje Tilläggsbelopp 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

Revidera riktlinjen för tilläggsbelopp enl. bif. förslag 

Ärendet 

Barn-, kultur och utbildningsförvaltningen beslutade 2015-11-12 om riktlinje 

för tilläggsbelopp.  

Med tilläggsbelopp enligt 8 kap. 23 §, 9 kap. 21 §, 10 kap. 39 §, 11 kap. 38 § 

och 14 kap. 17 § skollagen (2010:800) avses ersättning för assistenthjälp, 

anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder. Riktlinjen ska 

vara ett stöd i bedömningsarbetet när dessa behov uppstår. 

Förändringen handlar om att skollagen ändrats så att ersättning kan sökas för 

extraordinära stödåtgärder som riktas till barn och elever med stora 

inlärningssvårigheter. 

Beslutsunderlag 

Riktlinje tilläggsbelopp Dnr 2015-328 

Förslag till reviderad riktlinje tilläggsbelopp 

Beslutet skickas till 

Fredrik Östlund chef för elevhälsan 

Docksta friskola 

Järnstagården 
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§ 36 Dnr BKU 2017/111 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2016 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

Tagit del av uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Ärendet 

Arbetsgivaren ska varje år göra en uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet enligt (AFS 2001:1 §11) Uppföljning av 

arbetsmiljöarbetet ska göras för att undersöka att arbetsmiljöarbetet bedrivs 

enligt lagar och föreskrifter.  

 

HR-avdelningen ansvarar för uppföljningen som enligt Riktlinjen för 

arbetsmiljö och hälsa ska rapporteras till respektive nämnd samt samlat för 

hela kommunen till HR-råd, Samverskansrådet och Kommunstyrelsen.  

 

Uppföljningen har genomförts genom att alla chefer har fått svara på en 

enkät med 18 frågor. 15 chefer inom BKU-förvaltningen har besvarat 

enkäten.  

 

Resultatet av uppföljningen bifogas med utfall för 2015 och 2016 samt lite 

korta kommentarer kopplat till resultatet. Några delar av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet behöver utvecklas, liknande resultat finns i övriga 

förvaltningar vilket gör att frågan kommer att aktualiseras i kommande HR-

råd för eventuellt ha gemensamma utvecklingsaktiviteter.  

Beslutsunderlag 

Uppföljning SAM 2016 BKU-förvaltningen 

Beslutet  skickas till 

Peter Levin 

Mikael Gidlöf 
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§ 37 Dnr BKU 2017/129 

Sammanträdesplan 2018 för BKU-nämnden med utskott 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

Anta nedanstående sammanträdesplan 2018 

 

2. Anta nedanstående upplägg på sammanträdesdagen för nämnden. 

Partigruppmöten: ordinarie tid kl. 11-14 

Information: ordinarie tid 08:30-11. 

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 

Barn-, kultur och utbildningsnämnden fastställer årligen en 

sammanträdesplan inför det kommande året. Enligt kommunallagen kap. 6 § 

18 bestämmer nämnden tid och plats för sina sammanträden. Sammanträden 

kan även hållas om ordförande anser att det behövs. Förvaltningen har i 

samråd med nämndens ordförande upprättat förslag på sammansträdesplan 

Kulturutskottet 

Ordinarie tid 08:30 

Arbetsutskottet  

Ordinarie tid 08:30 

Nämnd 

Ordinarie tid 14:00 

16/3 

18/5 

12/10 

31/1 

14/3 

12/4 (Torsdag) 

16/5 

13/6 

12/9 

10/10 

21/11 

14/2 

27/3 (Tisdag) 

25/4 

30/5 

27/6 

26/9 

24/10 

5/12 
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för 2018. Samordning har skett för att undvika att större sammanträden 

krockar. 

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. 

Beslutsunderlag 

Förslag på sammanträdesplan Kramfors kommun 2018 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

TF förvaltningschef 

Verksamhetschefer 

Ledamöter och ersättare i BKU-nämnden  
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§ 38 Dnr BKU 2017/135 

Prognos per 170228  

Beslut  

Nämnden beslutar följande 

Tagit del av prognosen per 170228 

Ärendet 

Uppföljning av ekonomi  

Budgetutfallsprognosen per 28 februari 2017 pekar för Barn-, kultur- och 

utbildningsförvaltningen mot ett underskott på 16,7 mkr, vilket är 10 mkr 

bättre än vad som befarades när budgeten lades. Det är främst 

personalkostnaderna för grundskolans lärare samt kostnaderna för ledning 

inom både grundskolan och förskolan, som bedöms bli lägre än budgeterat. 

Med anledning av underskottet kommer ett förslag till handlingsplan att 

presenteras för nämnden i ett annat ärende. 

 

 Redovisat 
perioden 

Budget 
perioden 

Kommentar till eventuell skillnad 
mellan redovisat och budget 

Nämnd och kansli 794 
 

-231 I budgeten för förvaltningskansliet ligger 
en negativ post som utgörs nödvändiga 
neddragningar på förvaltningsnivå där 
beslut ännu inte har tagits om vilka 
åtgärder som ska vidtas. Därav negativ 
budget för perioden. 

Förskola och ped. 
omsorg 

14 627 17 022 Intäkter från Migrationsverket gällande 
öppen asylförskola har kommit en månad 
tidigare än vad som antogs i budgeten. 

Grundskola, 
Fritidshem, 
förskoleklass, 
Grundsärskola 

37 780 39 246 Intäkter från Migrationsverket gällande 
asylsökande elevers skolgång har kommit 
en månad tidigare än vad som antogs i 
budgeten. Personalkostnaderna är 1,9 
mkr lägre än budgeterat för perioden. 

Gymnasieskola, 
Gymnasiesärskola 

17 582 16 842 Differensen mellan tillgängliga 
budgetmedel och budgeterad 
helårskostnad för gymnasiet 
kompenseras till viss del av ett bättre 
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utfall gällande både köp och försäljning 
av skolplats till och från andra huvudmän. 
Lönekostnaderna ligger i nivå med 
budget.  

Bibliotek, Allmän 
kultur, 
studieförbund 

2 239 2 549 Avvikelsen mellan redovisat och 
budgeterat belopp beror bl.a. på att 
personalkostnaderna är lägre än vad som 
har budgeterats för perioden. 

Kulturskola 600 595  

 

 

Årsarbetare tabell 1 

Område Antal Åa 
2016-02-28 

Antal Åa  
2017-02-28 

Antal Åa 
Budget 2017 

Kommentar till förändring 

Nämnd och 
kansli 

4,50 4,00 4,00  

Förskola och 
ped. omsorg 

148,35 
 

150,44 151,20 Nyöppnade 
förskoleavdelningar 

Grundskola, 
Fritidshem, 
förskoleklass, 
grundsärskola 

283,21 248,44 289,80 Effektivisering 

Gymnasieskola, 
gysär 

104,83 120,48 111,90 Fler nyanlända och 
asylsökande elever 

Bibliotek, 
allmän kultur, 
studieförbund 

14,35 14,67 15,00  

Kulturskola 13,02 13,40 9,80 Omfördelning gjord mellan 
kulturskola och 
grundskolans 
musikundervisning 

Uppgifterna hämtade ur Hypergene 
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Årsarbetare februari tabell 2 

Område Antal Åa 
2016-02-28 

Antal Åa  
2017-02-28 

Kommentar till förändring 

Nämnd och kansli 5 5  

Förskola  113,85 125,14 Nyöppnade 
förskoleavdelningar 

Förskoleklass 7,70 9,85  

Fritidshem 39,17 38,57  

Grundskola 158,14 170,86 Nyanlända 

Grundsärskola 7,75 7,75  

Gymnasieskola 77,2 86,43 Nyanlända 

Gymnasiesärskola 9,88 9,30  

Kulturskola 12,02 12,4  

Bibliotek 12,85 13,17 Integrationsmedel 

Kulturenhet 2,5 2,5  

    

Särskilt stöd 
förskola 

7,05 4,80  

Särskilt stöd 
grundskola 

13,40 16,83  

Särskilt stöd 
förskoleklass 

1 2  

    
Uppgifterna hämtade ur Hypergene 170403 

 

Beslutet skickas till 

Förskolechefer 

Rektorer 

Bibliotekschef 

Chef för elevhälsan 

Kulturenhetschef 
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§ 39 Dnr BKU 2017/132 

Handlingsplan budget 2017 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

1. Besluta om handlingsplan enl. nämndens förslag 

2. Informera nämnden löpande  

3.  Genomföra en SWOT-analys och presentera den för nämnden.  

4. Uppdra till förvaltningschef att inkomma till nämnden med förslag på 

slutdatum för utredningsuppdragen. 

5. Utreda punkt 1 till maj-nämnden 

6. Utreda punkt 3, 7 och 8 till juni-nämnden, 

7. Utreda punkt 2, 5, 6 och 9 till 171031  

8. Uppdra till förvaltningen att inkomma med kompletterande 

sparförslag till juni-nämnden. 

Ärendet 

Budgetutfallsprognosen per 28 februari 2017 pekar för Barn-, kultur- och 

utbildningsförvaltningen mot ett underskott på 16,7 mkr, vilket är 10 mkr 

bättre än vad som befarades när budgeten lades. Det är främst 

personalkostnaderna för grundskolans lärare samt kostnaderna för ledning 

inom både grundskolan och förskolan, som bedöms bli lägre än budgeterat. 

2016 var ett år med stora extraordinära intäkter. Medlen användes till att 

möta det stora behovet av verksamhet för nyanlända.  

Inför 2017 har förutsättningarna förändrats, vilket innebär att våra 

verksamheter har att anpassa verksamheten till en betydligt mindre kostym. 

Vi tror att antalet asylsökande kommer att minska över tid och bidragen 

2016 finns inte längre. När nyanlända får uppehållstillstånd försvinner också 

intäkten från Migrationsverket helt och hållet. 

De största kostnaderna, som går att påverka är personal, och arbetet pågår att 

anpassa personalstyrkorna till en mindre budget. För att vara i balans 2018 är 

det väsentligt att enheterna anpassar verksamheten inför höstterminen 2017. 
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Antal asylsökande barn/elever 

Som genererar bidrag 

Mars 2016 Mars 2017 

Förskola 72 65 

Grundskola förskoleklass 

särskola 

187 183 

Gymnasiet 58 95 

 

Antal asylsökande barn/elever 

Som ej genererar bidrag  

Mars 2016 Mars 2017 

Förskola  Ca 50 

Grundskola förskoleklass 

särskola 

  

Gymnasiet  Ca 30 
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HANDLINGSPLAN 
Effekt 2017 Effekt 2018 

1. Avbryta intaget av asylsökande 18–20-åringar till 

gymnasiet 

= undviker kostnader, svårt att beräkna.  

Nämnden har redan beslutat att mottagande ska ske om det inte 

drabbar andra grupper av elever. BKU Dnr 2016/350 

200 Tkr 1 000 Tkr 

 

2. Avveckla Idéverkstan 170731 
400 Tkr 1 000 Tkr 

3. Fristående verksamhet anpassas mot standardkostnad  
 500 - 1 500 Tkr 

4. Anpassa Öppna asylförskolornas verksamhet till 

intäkterna  

Idag arbetar Öppna asylförskolorna inte enbart med verksamhet 

riktad mot barn, utan också med uppsökande verksamhet och 

relationsskapande gentemot de vuxna. En anpassning av 

verksamheten till aktuella intäkter kan innebära en kvalitetssänkning. 

600 Tkr 1 900 Tkr 

5. Utreda att dra in BKUs bidrag till Barks 
 500 Tkr 

6. Utreda avveckling av BKUs bidrag till Chansen  
200 Tkr 500 Tkr 

7. Utreda vad det skulle innebära att minska ramen till 

elevhälsan med ca två årsarbetare fr.o.m. ht 2017 

400 Tkr 1 200 Tkr 

8. Utreda samordningslösningar på 

mottagningskök/tillagningskök tillsammans med 

Kostenheten  

500 tKr 1 000 Tkr 

9. Uppdra till Biblioteket att utreda vad en minskning av 

rambudgeten med 1 000 Tkr skulle innebära 

 1 000 Tkr 

10. Uppdra till skolledarna att skapa en organisation för 

höstterminen som stämmer mot prel. budget 2018 

4 000 Tkr 8 000 Tkr 

 

Yrkande 

Nämnden yrkar gemensamt på att uppdra till förvaltningen att utreda punkt 1 

till maj-nämnden, punkt 3, 7 och 8 till juni-nämnden, punkt 2, 5, 6 och 9 till 

171031. Punkt 2 och 3 utreds istället för att avvecklas, punkt 7 utreds och 
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anpassas samt uppdra till förvaltningen att inkomma med kompletterande 

sparförslag till juni-nämnden.  

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer att ställa på bifall på 

arbetsutskottets förslag samt bifall till nämndens förslag. 

Propositionsordningen godkänns. Efter ställd propositions beslutar nämnden 

i enlighet med nämndens egna förslag. 

Beslutsunderlag  

Prognos per 170228 Dnr BKU 2017/135 

 

Beslutet skickas till 

Förskolechefer 

Rektorer 

Bibliotekschef 

Chef för elevhälsan 
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§ 40 Dnr 2017/82 

Remiss friskoleetableringar Skolinspektionen dnr 37-

2017:947 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

 

1. Lämna nedanstående remissyttrande till skolinspektionen. 

 

2. Rekommendera skolinspektionen att avslå ansökan. 

 

Ärendet 

Praktiska Sverige AB söker möjlighet ge hantverksprogrammet med 

inriktning Övriga hantverk. 

Hantverksprogrammet finns representerat i länet genom det samverkansavtal 

som kommunerna i länet kommit överens om. Det samverkansavtal som 

finns i Västernorrland fyller väl de olika behov som finns av 

gymnasieutbildningar. Samtidigt har flertalet kommuner utvecklat eller 

håller på att utveckla lärlingsutbildningar för just hantverksprogrammets 

Övriga hantverk.   

 

 

Tabell 1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande 

sju åren (år 2017-2023). 

 

Födelseår Fyller 16år Antal 

2001 2017 186 

2002 2018 164 

2003 2019 208 

2004 2020 197 

2005 2021 145 

2006 2022 163 

2007 2023 160 
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Vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser kan 

uppstå? 

Om en konkurrenssituation uppstår om elever mellan olika huvudmän 

kommer ingen att vinna på det. Flera huvudmän kommer att få färre elever 

på sina utbildningar. Om det skulle bli flera elever ur flera elevkullar 

kommer det påverka negativt genom att kommunen både betalar andra 

samtidigt som utbildningen ges i samverkansområdet.  

 

Uppgift om vilka kommuner/förbund vi har samverkansavtal med. 

Härnösand, Örnsköldsvik, Ånge, Sundsvall, Timrå, Sollefteå  

(Västernorrlands län) 

Beslutsunderlag 

Remiss från skolinspektionen 

Ansökan  

Beslutet skickas till 

Skolinspektionen 
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§ 41 Dnr BKU 2017/107 

Remiss friskoleetableringar Skolinspektionen dnr 37-

2017:1851. 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

 

1. Lämna nedanstående remissyttrande till skolinspektionen. 

 

2. Rekommendera skolinspektionen att avslå ansökan. 

Reservation 

Monica Bruman (M), Inga-Britt Andersson (C), Birgitta Widerberg (C) och 

Ann-Louise Zetterblad (C) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 

Academy of Music and Business Education Örnsköldsvik AB söker 

möjlighet ge estestiskt programmet med inriktning musik i en särskild 

variant. Estetiska programmet med samma inriktning finns tillgängligt länet 

och leder till i stort sett samma utgång som huvudmannen söker här. Fler 

alternativa studieplatser bidrar per definition inte med en ökad kvalitet. Det 

samverkansavtal som finns i Västernorrland fyller väl de olika behov som 

finns av gymnasieutbildningar.  

 

Tabell 1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande 

sju åren (år 2017-2023). 

 

Födelseår Fyller 16år Antal 

2001 2017 186 

2002 2018 164 

2003 2019 208 

2004 2020 197 

2005 2021 145 

2006 2022 163 

2007 2023 160 
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Vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser kan 

uppstå? 

Om en konkurrenssituation uppstår om elever mellan olika huvudmän 

kommer ingen att vinna på det. Flera huvudmän kommer att få färre elever 

på sina utbildningar. Om det skulle bli flera elever ur flera elevkullar 

kommer det påverka negativt genom att kommunen både betalar andra 

samtidigt som utbildningen ges i samverkansområdet.  

 

Uppgift om vilka kommuner/förbund vi har samverkansavtal med. 

Härnösand, Örnsköldsvik, Ånge, Sundsvall, Timrå, Sollefteå  

(Västernorrlands län) 

 

Yrkanden 

Monica Bruman (M) och Ann-Louise Zetterblad (C) yrkar rekommendera 

skolinspektionen att bifalla ansökan. 

Jon Björkman (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer att ställa på bifall på 

förvaltningens förslag samt bifall på Monica Bruman (M) och Ann-Louise 

Zetterblad (C) yrkande. Propositionsordningen godkänns. Efter ställd 

propositions beslutar nämnden i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Remiss från skolinspektionen 

Ansökan  

Beslutet skickas till 

Skolinspektionen 
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§ 42 Dnr BKU 2017/80 

Remiss friskoleetableringar Skolinspektionen dnr 37-

2017:884 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

 

1. Lämna nedanstående remissyttrande till skolinspektionen. 

 

2. Rekommendera skolinspektionen att avslå ansökan. 

Ärendet 

Thorengruppen söker möjlighet ge flera program inom yrkesförberedande 

gymnasieområdet. Programmen finns idag i det utbud som länet kan 

presentera sina elever via det samverkansavtal som finns. Yrkesgymnasiet 

tillför inte andra utbildningar än vad som redan kan åstadkommas inom de 

etablerade gymnasieutbildningarna i kommunerna inom Västernorrland. Det 

samverkansavtal som finns i Västernorrland fyller väl de olika behov som 

finns av gymnasieutbildningar.  

 

Tabell 1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande 

sju åren (år 2017-2023). 

 

Födelseår Fyller 16år Antal 

2001 2017 186 

2002 2018 164 

2003 2019 208 

2004 2020 197 

2005 2021 145 

2006 2022 163 

2007 2023 160 
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Vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser kan 

uppstå? 

Om en konkurrenssituation uppstår om elever mellan olika huvudmän 

kommer ingen att vinna på det. Flera huvudmän kommer att få färre elever 

på sina utbildningar. Om det skulle bli flera elever ur flera elevkullar 

kommer det påverka negativt genom att kommunen både betalar andra 

samtidigt som utbildningen ges i samverkansområdet.  

Uppgift om vilka kommuner/förbund vi har samverkansavtal med. 

Härnösand, Örnsköldsvik, Ånge, Sundsvall, Timrå, Sollefteå  

(Västernorrlands län) 

Beslutsunderlag 

Remiss från skolinspektionen 

Ansökan  

Beslutet skickas till 

Skolinspektionen 
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§ 43 Dnr BKU 2017/83 

Remiss friskoleetableringar Skolinspektionen dnr 37-

2017:875 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

 

1. Lämna nedanstående remissyttrande till skolinspektionen. 

 

2. Rekommendera skolinspektionen att avslå ansökan. 

 

Ärendet 

Norrlidens konskapscentrum AB söker möjlighet ge teknikprogrammet med 

inriktning design och produktutveckling. 

Teknikprogrammet finns väl representerat i länet igenom det 

samverkansavtal som kommunerna i länet kommit överens om. Fler 

alternativa studieplatser bidrar per definition inte med en ökad kvalitet. Det 

samverkansavtal som finns i Västernorrland fyller väl de olika behov som 

finns av gymnasieutbildningar.  

 

Tabell 1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande 

sju åren (år 2017-2023). 

 

Födelseår Fyller 16år Antal 

2001 2017 186 

2002 2018 164 

2003 2019 208 

2004 2020 197 

2005 2021 145 

2006 2022 163 

2007 2023 160 
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Vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser kan 

uppstå? 

Om en konkurrenssituation uppstår om elever mellan olika huvudmän 

kommer ingen att vinna på det. Flera huvudmän kommer att få färre elever 

på sina utbildningar. Om det skulle bli flera elever ur flera elevkullar 

kommer det påverka negativt genom att kommunen både betalar andra 

samtidigt som utbildningen ges i samverkansområdet.  

 

Uppgift om vilka kommuner/förbund vi har samverkansavtal med. 

Härnösand, Örnsköldsvik, Ånge, Sundsvall, Timrå, Sollefteå  

(Västernorrlands län) 

Beslutsunderlag 

Remiss från skolinspektionen 

Ansökan  

Beslutet skickas till 

Skolinspektionen 
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§ 44 Dnr BKU 2017/79 

Remiss friskoleetableringar Skolinspektionen dnr 37-

2017:1073 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

 

1. Lämna nedanstående remissyttrande till skolinspektionen. 

 

2. Rekommendera skolinspektionen att avslå ansökan. 

Ärendet 

Mikael Elias Gymnasium i Sundsvall vill erbjuda ekonomiprogrammet med 

inriktning juridik. Programmen finns idag i det utbud som länet kan 

presentera sina elever via det samverkansavtal som finns. Det 

samverkansavtal som finns i Västernorrland fyller väl de olika behov som 

finns av gymnasieutbildningar.  

 

Tabell 1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande 

sju åren (år 2017-2023). 

 

Födelseår Fyller 16år Antal 

2001 2017 186 

2002 2018 164 

2003 2019 208 

2004 2020 197 

2005 2021 145 

2006 2022 163 

2007 2023 160 

   

Vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser kan 

uppstå? 

Om en konkurrenssituation uppstår om elever mellan olika huvudmän 

kommer ingen att vinna på det. Flera huvudmän kommer att få färre elever 

på sina utbildningar. Om det skulle bli flera elever ur flera elevkullar 
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kommer det påverka negativt genom att kommunen både betalar andra 

samtidigt som utbildningen ges i samverkansområdet.  

Uppgift om vilka kommuner/förbund vi har samverkansavtal med. 

Härnösand, Örnsköldsvik, Ånge, Sundsvall, Timrå, Sollefteå  

(Västernorrlands län) 

Beslutsunderlag 

Remiss från skolinspektionen 

Ansökan  

Beslutet skickas till  

Skolinspektionen 
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§ 45 Dnr BKU 2017/71 

Remiss friskoleetableringar Skolinspektionen dnr 37-

2017:771 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

 

1. Lämna nedanstående remissyttrande till skolinspektionen. 

 

2. Rekommendera skolinspektionen att avslå ansökan. 

Ärendet 

Broskolan i Örnsköldsvik söker möjlighet ge samhällsvetenskapligt program 

i en särskild variant. Samhällsvetenskapliga programmet finns tillgängligt i 

kommunen och leder till i stort sett samma utgång som Broskolan söker i 

aktuellt fall. Programmet erbjuds inom samtliga kommunala gymnasieskolor 

i länet och fler alternativa studieplatser bidrar per definition inte med en 

ökad kvalitet. Det samverkansavtal som finns i Västernorrland fyller väl de 

olika behov som finns av gymnasieutbildningar.  

 

Tabell 1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande 

sju åren (år 2017-2023). 

 

Födelseår Fyller 16år Antal 

2001 2017 186 

2002 2018 164 

2003 2019 208 

2004 2020 197 

2005 2021 145 

2006 2022 163 

2007 2023 160 
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Vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser kan 

uppstå? 

Om en konkurrenssituation uppstår om elever mellan olika huvudmän 

kommer ingen att vinna på det. Flera huvudmän kommer att få färre elever 

på sina utbildningar. Om det skulle bli flera elever ur flera elevkullar 

kommer det påverka negativt genom att kommunen både betalar andra 

samtidigt som utbildningen ges i kommunen.  

 

Uppgift om vilka kommuner/förbund vi har samverkansavtal med. 

Härnösand, Örnsköldsvik, Ånge, Sundsvall, Timrå, Sollefteå  

(Västernorrlands län) 

 

Beslutsunderlag 

Remiss från skolinspektionen 

Ansökan om godkännande som huvudman för särskild variant av 

gymnasieutbildning 

Beslutet skickas till 

Skolinspektionen 
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§ 46 Dnr BKU 2017/72 

Remiss friskoleetableringar Skolinspektionen dnr 37-

2017:968  

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

 

1. Lämna nedanstående remissyttrande till skolinspektionen. 

 

2. Rekommendera skolinspektionen att avslå ansökan. 

Ärendet 

Broskolan i Örnsköldsvik söker möjlighet ge samhällsvetenskapligt program 

i en särskild variant. Samhällsvetenskapliga programmet finns tillgängligt i 

kommunen och leder till i stort sett samma utgång som Broskolan söker i 

aktuellt fall. Programmet erbjuds inom samtliga kommunala gymnasieskolor 

i länet och fler alternativa studieplatser bidrar per definition inte med en 

ökad kvalitet. Det samverkansavtal som finns i Västernorrland fyller väl de 

olika behov som finns av gymnasieutbildningar.  

 

Tabell 1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande 

sju åren (år 2017-2023). 

 

Födelseår Fyller 16år Antal 

2001 2017 186 

2002 2018 164 

2003 2019 208 

2004 2020 197 

2005 2021 145 

2006 2022 163 

2007 2023 160 
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Vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser kan 

uppstå? 

Om en konkurrenssituation uppstår om elever mellan olika huvudmän 

kommer ingen att vinna på det. Flera huvudmän kommer att få färre elever 

på sina utbildningar. Om det skulle bli flera elever ur flera elevkullar 

kommer det påverka negativt genom att kommunen både betalar andra 

samtidigt som utbildningen ges i kommunen.  

 

Uppgift om vilka kommuner/förbund vi har samverkansavtal med. 

Härnösand, Örnsköldsvik, Ånge, Sundsvall, Timrå, Sollefteå  

(Västernorrlands län) 

 

Beslutsunderlag 

Remiss från skolinspektionen 

Ansökan om godkännande som huvudman för särskild variant av 

gymnasieutbildning 

Beslutet skickas till 

Skolinspektionen 
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§ 47 Dnr BKU 2017/78 

Remiss friskoleetableringar Skolinspektionen dnr 37-

2017:1013. 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

 

1. Lämna nedanstående remissyttrande till skolinspektionen. 

 

2. Rekommendera skolinspektionen att avslå ansökan. 

Ärendet 

Broskolan i Örnsköldsvik söker möjlighet ge samhällsvetenskapligt program 

i en särskild variant. Samhällsvetenskapliga programmet finns tillgängligt i 

kommunen och leder till i stort sett samma utgång som Broskolan söker i 

aktuellt fall. Programmet erbjuds inom samtliga kommunala gymnasieskolor 

i länet och fler alternativa studieplatser bidrar per definition inte med en 

ökad kvalitet. Det samverkansavtal som finns i Västernorrland fyller väl de 

olika behov som finns av gymnasieutbildningar.  

 

Tabell 1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande 

sju åren (år 2017-2023). 

 

Födelseår Fyller 16år Antal 

2001 2017 186 

2002 2018 164 

2003 2019 208 

2004 2020 197 

2005 2021 145 

2006 2022 163 

2007 2023 160 
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Vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser kan 

uppstå? 

Om en konkurrenssituation uppstår om elever mellan olika huvudmän 

kommer ingen att vinna på det. Flera huvudmän kommer att få färre elever 

på sina utbildningar. Om det skulle bli flera elever ur flera elevkullar 

kommer det påverka negativt genom att kommunen både betalar andra 

samtidigt som utbildningen ges i kommunen.  

 

Uppgift om vilka kommuner/förbund vi har samverkansavtal med. 

Härnösand, Örnsköldsvik, Ånge, Sundsvall, Timrå, Sollefteå  

(Västernorrlands län) 

 

Beslutsunderlag 

Remiss från skolinspektionen 

Ansökan om godkännande som huvudman för särskild variant av 

gymnasieutbildning 

Beslutet skickas till 

Skolinspektionen 
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§ 48 Dnr BKU 2017/137 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

Beslut  

Nämnden beslutar följande 

1. Arbetsmiljöuppgifter fördelas till Tf Förvaltningschef Ann-Christine 

Jonsson för BKU-förvaltningens verksamhet. 

2. Ann-Christine Jonsson ges rätt att vidarfördela 

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. 

 

Yrkande 

Monica Bruman (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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Beslutet skickas till 

HR-avdelningen 
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§ 49 Dnr BKU 2017/2 

Redovisning av delgivningar 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

 

Delgivningarna läggs till handlingarna.   

Ärendet 

Följande delges nämnden för kännedom: 

 

BKU-nämndens arbetsutskott, sammanträdesprotokoll daterad 2017-04-12 

BKU-nämnden, sammanträdesprotokoll daterad 2017-03-29 

Skolverket, statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för 2017 daterad 2017-

03-22 

Skolverket, Statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som 

andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare för 

2017 daterad 2017-03-17. 

Andreas Gylling, Serviceplan för Kramfors kommun daterad 2017-03-16. 

Underlag: Serviceplan för Kramfors kommun. 

Sändlista underlag: Serviceplan för Kramfors kommun. 

Sammanträdesprotokoll KSAU, Planeringsförutsättningar för budget 2018 

daterad 2017-02-07 

Styrdokument, Planeringsförutsättningar inför 2018 daterad 2016-12-27 

Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens kostutskott, måltidsprogram; 

förslag och beslut daterad 2014-03-31. 

Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige, Gång- och cykelplan för 

Kramfors kommun daterad 2017-02-27. 

Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen , Riktlinjer för attest och 

utanordning 2017-03-14. 



 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

37(39) 

Sammanträdesdatum 

2017-04-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Styrdokument, riktlinjer för attest och utanordning daterad 2017-03-14 

 

 

 

 

 



 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

38(39) 

Sammanträdesdatum 

2017-04-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 50 Dnr BKU 2017/3 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

Nämnden beslutar följande  

 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. 

Ärendet 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Remissyttrande SOU 2016:69 ”Betänkandet en inkluderande kulturskola på 

egen grund” daterad 2017-02-16. 

 



 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

39(39) 

Sammanträdesdatum 

2017-04-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 51 Dnr BKU 2017/4 

Övriga frågor 

Inga övriga frågor behandlades. 

 


