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§ 11 Information Bildningsnämnden 2022 

Diarienummer: BN 2022/1 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Nämnden tar del av följande information: 

 Nicklas Månspers, rektor, presenterar sig för nämnden 
 Anki Johnson, tillförordnad förvaltningschef, presenterar nuläget i 

förvaltningen, Ullånger/Nordingrå/ny förskola, gemensam 
antagningskansli, Ukraina läget och skolchefens rapport. 

 Erland Augustinsson, ekonom och Britt-Inger Mohlin Grahn, 
ekonom, redovisar ekonomin 

 Jonas Alexandersson, ådalshälsan, presenterar handlingsplan för 
bättre samverkan.  
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§ 12 Internkontroll med uppföljning 2021 

Diarienummer: BN 2021/143 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 

Lägga uppföljningen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Riktlinjen för styrning och ledning beskriver att den interna kontrollen är ett 
verktyg för att styra ekonomi och verksamhet mot avsedda mål och en 
naturlig del i vårt förbättringsarbete. Alla nämnder ska inför varje 
verksamhetsår anta en plan för internkontroll. Planen följs upp vid 
delårsbokslut och årsredovisning. 

För 2021 identifierades två kontrollpunkter som var gemensamma för 
kommunstyrelsen, bildningsnämnden och välfärdsnämnden. Utöver det 
identifierade bildningsnämnden två egna kontrollpunkter.  

Resultatet gällande avtalstrohet visar på att det krävs ytterligare analys och 
åtgärder för att uppnå bättre måluppfyllelse. Kontrollpunkten återkommer 
därför i 2022 års internkontrollplan.  

Internkontrollen av kostnadskontrollen visar på att det är en stor andel av 
cheferna som inte genomför kostnadskontrollen enligt anvisat sätt, det har 
även framkommit att kostnadskontrollen upplevs som svårarbetad av de som 
utför den. Kommunstyrelsen beslutade i februari 2022 om att uppdra till 
HR-chef att utreda hur kostnadskontrollen ska genomföras framgent. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2021. 

Beslutet skickas till 

Revisionen  
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§ 13 Internkontrollplan bildningsnämnden 2022 

Diarienummer: BN 2022/160 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 

Anta internkontrollplan för 2022. 

Ärendet 

Nämnderna ska årligen utfärda regler och anvisningar för den egna interna 
kontrollens organisation, utformning och funktion, årligen fastställa 
internkontrollplan samt följa upp och vidta åtgärder för att säkra ansvaret 
inom intern kontroll. Grund för planering och prioritering av 
internkontrollens omfattning utgörs av en riskbedömning av verksamheten 
som görs utifrån riskanalyser. 

I år har två kommunövergripande kontrollpunkter identifierats, dessa är 
gemensamma för kommunstyrelsen, bildningsnämnden, 
produktionsnämnden och välfärdsnämnden. Utöver det har 
bildningsnämnden identifierat en egen kontrollpunkt. 

Utifrån den samlade riskbedömningen prioriteras tillsynsåtgärder inför 
kommande budgetår i en internkontrollplan som nämnden ska fastställa.  

Nämnden behandlar uppföljningen av kontrollmomenten i samband med 
delårsbokslut och förbättringsåtgärder med anledning av internkontrollen 
redovisas i samband med årsbokslut. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens internkontrollplan 2022. 

Beslutet skickas till 

Revisionen 
Kommunstyrelsen  
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§ 14 Verksamhetsberättelse 2021 

Diarienummer: BN 2022/54 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 

Godkänna verksamhetsberättelse för 2021. 

Ärendet 

Under 2021 har nämndens verksamheter påverkats av pandemiläget. Att 
ständigt jobba i krisläge påverkar alla. Personalen har på ett bra sätt hanterat 
uppkomna situationer på ett mycket bra sätt.  

Dock har sjukskrivningsläget varit fortsatt högt i perioder. Det har inte 
synbart påverkat resultatet men organisationen är tröttkörd och extra 
satsningar på lovskola och extra insatser har behövts för att stötta eleverna 
på ett bra sätt.  

Ekonomiskt såg året ut att gå ihop fram till hösten. Till delåret i augusti 
signalerar rektorer och enhetschefer att de ska klara ekonomin men 
månadsbokslutet pekar åt ett annat håll. Den största skillnaden mellan 
prognos och ekonomisystemets siffror fanns redan då inom 
gymnasieskolan.  

Förskolan, Grundskolan, arbetsmarknadsenheten, yrkeshögskolan och 
biblioteket uppvisar alla en budget i balans eller ett visst överskott. 
Vuxenutbildningen går över sin budget och har en klar koppling till 
minskade intäkter. Gymnasieskolans underskott överstiger hela nämndens 
underskott. 

Åter slutar på ett underskott på 6,2 mnkr. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse 2021, dnr BN 2022/54 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Revisorerna  
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§ 15 Patientsäkerhetsberättelse 2021 för elevhälsans 
medicinska insats Kramfors kommun 

Diarienummer: BN 2022/117 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 

Godkänna patientsäkerhetsberättelsen för 2021. 

Ärendet 

En patientsäkerhetsberättelse för 2021 har upprättats av medicinskt 
ledningsansvarig skolsköterska. Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 
ska vårdgivaren skriva en patientsäkerhetsberättelse. Idén med 
patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa 
strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.  

Bildningsnämnden är vårdgivare för den hälso- och sjukvård som bedrivs av 
elevhälsans medicinska insats i Kramfors kommun, och har därmed det 
yttersta ansvaret för verksamheten.  

Ekonomi och finansiering 

Ej relevant 

Samråd 

Ej relevant 

Beslutsunderlag 

Patientsäkerhetsberättelse 2021 för elevhälsans medicinska insats, dnr: BN 
2022/117 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 
Elevhälsochef 

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska  
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§ 16 Plan för samhällsorientering 

Diarienummer: BN 2022/130 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 

Anta plan för samhällsorientering 

Ärendet 

Varje kommun ska se till att nyanlända invandrare erbjuds 
samhällsorientering enligt lagen (2013:156) om samhällsorientering för 
vissa nyanlända invandrare. Kommunen är skyldig att ha en plan för 
samhällsorienteringen enligt Förordning om samhällsorientering för vissa 
nyanlända invandrare (SFS 2010:1138). Förordningen föreskriver endast att 
innehåll och omfattning ska framgå och att planen ska revideras när det 
behövs och hänsyn ska då tas till nya förutsättningar och hur genomförandet 
fungerat.  
Kramfors kommun har inte haft någon fastställd plan tidigare men har 
arbetat efter lagens intentioner.  

Beslutsunderlag 

Plan för samhällsorientering, 220309, dnr BN 2022/130 

Beslutet skickas till 

Petra Werner 
Mikael Wiklund  
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§ 17 Beslut om fördelning av skolmiljarden 2022 

Diarienummer: BN 2022/114 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 

Fördela Kramfors andel av skolmiljarden enligt förslag 

Ärendet 

Den totala summan Kramfors kommun tilldelats för 2022 är  
2 155 922 kronor.  

Kramfors kommun har vid dags dato 2420 barn och unga folkbokförda i 
åldersgruppen 6-19 år.  

Vid proportionell fördelning av hela beloppet får varje elev i genomsnitt  
890, 88 kr.  

I fördelningen till fristående enheter kommer summan att avrundas till  
891 kr per elev varav 25 % (223kr) avser fritidshemmet.   

Grundskolan får att själva fördela mellan enheter och verksamheter  
1 500tkr. 

Gymnasieskolan får att själva fördela mellan enheter och verksamheter  
600 tkr. 

Centralt läggs 55 922 kr för utbetalning till fristående enheter. 

Beslutsunderlag 

Skolmiljarden beslut om tillfällig förstärkning statligt stöd 
Skolmiljarden Kramfors kommuns fördelning dnr BN 2022/114 

Beslutet skickas till 

Docksta friskola 
Järnstagården 
Verksamhetschef grundskola och gymnasieskola  
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§ 18 Utbyggnad Ullånger förskola 

Diarienummer: BN 2022/145 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 

Uppdra till förvaltningen att verkställa en utbyggnad av Ullångers förskola. 

Ärendet 

Beskrivning av ärendet  

Barnunderlaget i Ullånger har under ett antal år varierat och vissa perioder 
har det inte kunnat erbjudas förskoleplats på orten. Familjer har då erbjudits 
plats på andra orter, t.ex. Docksta och Nordingrå. 

Rektorerna vid Ullångerskolan och Ullångers förskola har haft uppdrag att 
söka lösningar genom samverkan på olika sätt. Man har dock kommit fram 
till att lösningar med gemensamma lösningar inte är hanterbart och hållbart, 
varken ur barnrättsperspektiv eller arbetsmiljöperspektiv.  

För att på ett bättre sätt kunna organisera barngrupperna vid Ullångers 
förskola är det angeläget att få mer yta att tillgå. 

På uppdrag av förvaltningen har nu rektor tillsammans med förskolans 
personal och kommunens fastighetssamordnare i dialog med Kramfast tagit 
fram ett förslag på utbyggnad utan nya dragningar av vatten och avlopp. 

Måluppfyllelse  

Genom att planera för tillräcklig och ändamålsenlig inne- och ute-miljö, 
skapas förutsättningar för en god verksamhet och hög måluppfyllelse enligt 
förskolans styrdokument och kommunens ambitioner. När förskolans 
personal kan fokusera på förskolans undervisningsuppdrag leder det till 
utveckling och stolthet. En utbyggnad leder också till möjlighet till 
långsiktig verksamhetsplanering. 

Arbetshypotes  

Göra en utbyggnad från förskolans södra gavel. Det är den mest realistiska 
ur byggnadstekniskt perspektiv, inkräktar minst på t.ex. takkonstruktion. 
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Tillbyggnaden inkräktar dock på utemiljön, sandlåda, förråd och lekstuga. 
Det påverkar också för pedagogerna att ha överblick. Det krävs därför en 
översyn av utemiljö och lekutrustning. 

För att klara en utökning med + 10 barn och pedagoger behöver köket 
utrustas med ytterligare en kokgryta, mer kyl-och frysförvaring samt fler 
avlastningsytor. Detta är möjligt om man omdisponerar ytorna genom att 
t.ex. ta bort ett par väggar.  

  

Barnrättsperspektiv  

Barnets rätt till utbildning ökar 

Ekonomi och finansiering  

Följande siffror är en grov kostnadsuppskattning för hela projektet.  

 Projekteringskostnad 250 000 kr  
 Till- och ombyggnad 2 000 000 kr (20 000 kr/kvm) 
 Utemiljö asfaltering 700 000 kr (2000 kr/kvm) 
 Utemiljö ny lekutrustning 500 000 kr 
 Förändringar kök – ej beräknat 

Nuvarande hyresnivå:    639 648 kr/år  

Utökningen av lokalarea (LOA), ca 70kvm:  70 000 kr/år.  

Ny årshyra:    940 000 kr/år.   

Sedvanligt underhåll och utökning av städavtal är inte med 
i  kostnadskalkylen. Vidare utredning och dialog med fastighetsägaren är 
nödvändig för mer rättvisa siffror.  

Försök också att beräkna värdet på de nyttor som förväntas uppstå. 
Eventuellt kan detta göras genom en PENG-analys. 

Projekt- och investeringskostnad finansieras av Kramfast.  

Den ökade hyreskostnaden finansieras av Bildningsförvaltningen.  

Samråd 

Bildningsnämndens ordförande 

Förvaltningschef 

Fastighetssamordnare 

Rektor 

Förskolans personal 
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Kostenheten  

  

  

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef  Anki Johnson 
Fastighetssamordnare Danielle Lif 
Rektor  Niklas Börjesson  
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§ 19 Remiss Praktiska Sverige AB har hos Skolinspektionen 
ansökt om godkännande för en utökning av gymnasieskola 
vid Praktiska Gymnasiet Sundsvall i Sundsvalls kommun. SI 
2022:966 

Diarienummer: BN 2022/97 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 

1. Godkänna remissyttrande till Skolinspektionen 
2. Rekommendera Skolinspektionen att avslå ansökan 

Ärendet 

Praktiska Sverige AB ansöker om att starta Barn- och fritidsprogrammet 
med inriktning mot pedagogiskt och socialt arbete med totalt 12 platser per 
årskurs när verksamheten är fullt utbyggd.  

Ådalsskolan erbjuder Barn- och fritidsprogrammet med inriktningarna 
pedagogiskt och socialt arbete och fritid och hälsa.  

Inriktningen pedagogiskt och socialt arbete finns i alla kommuner i 
Västernorrlands län.  

Kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar även läsåren 
2022/2023 och 2023/2024. 

Beslutsunderlag 

Ansökan SI 2022-966  
Remissyttrande Praktiska Sverige AB Barn- och fritidsprogrammet 
Sundsvall BN 2022/97 

Beslutet skickas till 

Skolinspektionen 
Verksamhetschef VGA  
Rektorer Ådalsskolan  
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§ 20 Remiss Praktiska Sverige AB har hos Skolinspektionen 
ansökt om godkännande för en utökning av gymnasieskola 
vid Praktiska Gymnasiet Örnsköldsvik i Örnsköldsviks 
kommun. SI 2022:969 

Diarienummer: BN 2022/98 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 

1. Godkänna remissyttrande till Skolinspektionen 
2. Rekommendera Skolinspektionen att avslå ansökan 

Ärendet 

Praktiska Sverige AB ansöker om att starta naturbruksprogrammet med 
inriktning mot naturturism med totalt 12 platser per årskurs när 
verksamheten är fullt utbyggd.  

Ådalsskolan erbjuder idag som enda kommun i länet Naturbruks-
programmet med inriktningarna djurvård, lantbruk och trädgård och från 
och med hösten 2022 erbjuds också naturturism.  

Kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar även läsåren 
2022/2023 och 2023/2024. 

Beslutsunderlag 

Ansökan SI 2022-969 
Remissyttrande Praktiska Sverige AB Naturbruksprogrammet, Örnsköldsvik 
BN 2022/98 

Beslutet skickas till 

Skolinspektionen 
Verksamhetschef VGA  
Rektorer Ådalsskolan  
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§ 21 Remiss Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen 
ansökt om godkännande för en utökning av gymnasieskola 
vid Thoren Business School Sundsvall i Sundsvalls 
kommun. SI 2022/953 

Diarienummer: BN 2022/112 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 

1. Godkänna remissyttrande till Skolinspektionen 
2. Rekommendera Skolinspektionen att avslå ansökan 

Ärendet 

Thorengruppen AB ansöker om att utöka sin verksamhet med 
Naturvetenskapsprogrammet med inriktning mot naturvetenskap med totalt 
8 platser per årskurs när verksamheten är fullt utbyggd.  

Ådalsskolan och Räddningsgymnasiet Sandö erbjuder idag 
naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna naturvetenskap samt 
naturvetenskap och samhälle. 

Den naturvetenskapliga inriktningen finns i samtliga kommuner i 
Västernorrlands län.  

Kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar även läsåren 
2022/2023 och 2023/2024. 

Beslutsunderlag 

Ansökan SI 2022-953 
Remissyttrande Thorengruppen AB Naturvetenskapsprogrammet Sundsvall 
BN 2022/112 

Beslutet skickas till 

Skolinspektionen 
Verksamhetschef VGA  
Rektorer Ådalsskolan  
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§ 22 Remiss Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen 
ansökt om godkännande för utökning av en fristående 
gymnasieskola vid Realgymnasiet i Örnsköldsvik i 
Örnsköldsviks kommun. SI 2022:734 

Diarienummer: BN 2022/124 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 

1. Godkänna remissyttrande till Skolinspektionen 
2. Rekommendera Skolinspektionen att avslå ansökan 

Ärendet 

Lärande i Sverige AB ansöker om att utöka sin verksamhet med 
Naturbruksprogrammet med inriktning mot djurvård med totalt 15 platser 
per årskurs när verksamheten är fullt utbyggd.  

Ådalsskolan erbjuder idag som enda kommun i länet 
Naturbruksprogrammet med inriktningarna djurvård, lantbruk och trädgård 
och från och med hösten 2022 erbjuds också naturturism.  

Inriktningen djurvård erbjuds enbart av Kramfors kommun bland 
Västernorrlands kommuner.  

Kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar även läsåren 
2022/2023 och 2023/2024. 

Beslutsunderlag 

Ansökan SI 2022-734 
Remissyttrande Lärande i Sverige AB Naturbruksprogrammet Örnsköldsvik 
BN 2022/124 

Beslutet skickas till 

Skolinspektionen 
Verksamhetschef VGA  
Rektorer Ådalsskolan  
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§ 23 Revisionsrapport Uppföljande granskning avseende 
upphandling 

Diarienummer: BN 2021/227 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 

Lämna nedanstående kompletterande svar till Revisionen 

Ärendet 

Revisionen begär kompletterande svar gällande ”Uppföljande granskning 
avseende upphandling”, KPMG AB 2021/04/14. Man vill uppmärksamma 
nämnden på att man har ett självständigt ansvar att följa aktuella riktlinjer 
och bestämmelser. Det uttrycks också önskemål om en tidsplan för när 
vidtagna åtgärder ska vara genomförda. 

Svar 

Det är fullständigt självklart att nämnden ska följa riktlinjer och andra 
bestämmelser som gäller inom det aktuella området. 

Förtydligande: 

 Uppföljning 

Aktuell riktlinje ska följas upp i alla ledningsgrupper regelbundet vid varje 
terminsstart. 

 Delegationsordning 

Uppdaterade delegationsordning är nyligen beslutad Dnr BN 2022/… 
Denna ska uppmärksammas i resp. verksamhetsområdes ledningsgrupper 
terminsvis. 

 Rutin för uppföljning av upphandlingar 

I samband med sista nämndsammanträdet varje år delges nämnden rapport 
över årets genomförda upphandlingar 

 Upphandling enligt gällande regler 

Utbildning årligen via kommunen upphandlingsenhet 

Ovanstående aktiviteter ska planeras in i nämndens/förvaltningens årshjul. 
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Måluppfyllelse  

Beslutet påverkar inte måluppfyllelsen 

Ekonomi och finansiering  

Beslutet har i sig ingen ekonomisk effekt, däremot är det av vikt att gällande 
upphandlingsregler efterföljs. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämnden protokoll 210922 Dnr BN 2021/227 
Revisionens begäran om komplettering  2021/11/15 Dnr BN 2021/227 
  

Beslutet skickas till 

Revisionen 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges presidium 
Verksamhetschefer Bildning 
Verksamhetsutvecklare Bildning: Göran Melander och Malin Henriksson 
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§ 24 Revisionsrapport Grundläggande granskning 

Diarienummer: BN 2021/630 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 

Svara Revisionen enligt nedan 

Ärendet 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en 
grundläggande granskning för att bedöma om nämnden har skapat 
förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamhet. 

Revisionen önskar att bildningsnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser 
som redovisas i revisionens rapport, dvs att: 

1. se över arbetet med målstyrningen och uppföljning mot 
kommunfullmäktiges mål 

2. förstärka arbetet med ekonomistyrning i syfte att säkerställa en 
budget i balans 

3. se över arbetet med intern kontroll samt genomför regelbunden 
uppföljning 

Man vill också att nämnden går igenom den enkät som man genomfört och 
undersöker varför så få har svarat på den. 

Svar 

1. Stora delar av bildningsförvaltningens verksamheter planeras efter 
läsår inte kalenderår. Det är därför en utmaning att synka 
uppföljningarna av kommunens mål resp. skollagskraven på kvalitet 
i utbildningen. Framtagande av ett tydligt årshjul är därför mycket 
viktigt så att arbetet blir ändamålsenligt och tydligt. Årshjulet ska tas 
fram under vårterminen 2022 i dialog mellan förvaltning, 
rektorer/enhetschefer samt kvalitets-utvecklare och ekonomer. Det 
praktiska arbetet med kommunfullmäktigens mål och 
uppföljningarna av dessa kommer sedan att vara återkommande 
punkter på verksamhetsgrenarnas ledningsmöten. 
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2. I samband med 2022 års ingång planerades månatliga ekonomiska 
uppföljningar i resp. ledningsgrupp tillsammans med ekonomer. En 
förhoppning är också att det nya ekonomisystemet Raindance, ska 
stödja arbetet med säkra uppföljningar. 

3. Arbetet med interkontroll planeras in i förvaltningens årshjul, så att 
medvetenheten om de identifierade utvecklingsområdena ökar. De 
aktiviteter som läggs in i årshjulet är information och uppföljningar i 
resp. ledningsgrupp samt rapport till nämnd 

Enkäten 

Enkäten har upplevts rätt svår att svara på i sin nuvarande form.  Därför 
genomfördes en utbildning/information från via revisionen vid 
decembernämnden 2021. Tid kommer att avsättas vid nämndsammanträde 
när det är dags för nästa enkät.  

  

  

Beslutsunderlag 

Dnr BN 2021/630 Revisionsrapport ”Grundläggande granskning” 2021-12-
20 

Beslutet skickas till 

Revisionen  
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§ 25 Skolchefens rapport 2022 

Diarienummer: BN 2022/47 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 

Lägga rapporten med godkännande till handlingarna.  

Ärendet 

Skolchefens rapport för mars beskriver den tillfälliga ledningsstrukturen och 
arbetet med att ta emot flyktingar från Ukraina. 

Beslutsunderlag 

Skolchefens rapport mars 2022 dnr: 2022/47 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschefer inom bildning 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
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§ 26 Delgivningar Bildningsnämnden 2022 

Diarienummer: BN 2022/3 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 

Notera delgivningarna till protokollet. 

Ärendet 

Nämnden får ta del av följande: 

1. 2022 Föräldraenkät Smultrongläntan.pptx 
2. 2022 Personalenkät Smultrongläntan.pptx 
3. Kommunfullmäktige 2022-02-28 § 7.docx 
4. Kommunstyrelsen 2022-02-15 (2022-02-15 KS §13).docx 
5. Kommunstyrelsen 2022-02-15 (2022-02-15 KS §7).docx 
6. Rapport efter tillsyn Smultrongläntan.docx 
7. Riktlinje för internkontroll.docx 
8. Riktlinje för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.docx.pdf 
9. Riktlinje för upphandling.docx 
10. Utredningsuppdrag Ullånger förskola.docx 
11. Verksamhetsredogörelse Smultrongläntan.docx  
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§ 27 Delegationsbeslut Bildningsnämnden 2022 

Diarienummer: BN 2022/2 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 

Notera delegationsbesluten till protokollet. 

Ärendet 

Delegationsbeslut redovisas enligt nedan: 

1. Delegationsbeslut beslut om busskort.pdf 
2. Delegationsbeslut bidragsbelopp Smultrongläntan.docx 

Protokoll BN 6 april
(Signerat, SHA-256 9006521B97F3CE33A7C8AEA9A20DE9811F602540EC6424A1D05274E1F57AF42A)

Sida 25 av 26



Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Ulf Thomas NäsholmNamn: 
2022-04-13 08:18Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
9006521B97F3CE33A7C8AEA9A20DE9811F602540EC6424A1D05274E1F57AF42A

Karin Ellen HögströmNamn: 
2022-04-12 17:37Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
9006521B97F3CE33A7C8AEA9A20DE9811F602540EC6424A1D05274E1F57AF42A

Henrik EricsonNamn: 
2022-04-12 16:50Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
9006521B97F3CE33A7C8AEA9A20DE9811F602540EC6424A1D05274E1F57AF42A

Protokoll BN 6 april
(Signerat, SHA-256 9006521B97F3CE33A7C8AEA9A20DE9811F602540EC6424A1D05274E1F57AF42A)

Sida 26 av 26


	Signering




Sida 


1 (25) 


Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     


 


Bildningsnämndens protokoll 


Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, 2022-04-06 klockan 14:30–
15:40 


Beslutande ledamöter Thomas Näsholm (S), ordförande 
Matteus Westin (S) 
Lisbet Boman (S) 
Ulla-Karin Hellström Sahlén (S) 
Karl-Erik Allström (S), tjänstgörande ersättare 
Ulrike Schwinn (S), tjänstgörande ersättare 
Thomas Lundberg (V), vice ordförande 
Karin Högström (V) 
Inga-Britt Andersson (C) 
Ann-Louise Zetterblad (C) 
Birgitta Widerberg (C) 
Linda Ulfsparre Sewell (C), tjänstgörande ersättare 
Anna Strand Proos (M) § 11 
Lillemor Zidén (M), tjänstgörande ersättare, §§ 12 - 27 


Ej beslutande ersättare Victoria Jonsson (V) 
Peder Svensson (C) § 11 


Tjänstepersoner Anki Johnson, tillförordnad förvaltningschef 
Stefan Karlstedt, verksamhetschef § 11 
Erland Augustinsson, ekonom § 11 
Britt-Inger Mohlin Grahn, ekonom § 11 
Ann-Cathrin Granbäck, kommunikatör § 11 
Niklas Månspers, rektor § 11  
Henrik Ericson, nämndsekreterare 


Övriga Jonas Alexandersson, Ådalshälsan § 11 


Bildningsnämnden 


Dokumenttyp 


PROTOKOLL 


Sammanträdesdatum 


2022-04-06 
Mötets diarienummer 


BN 2022/5 
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Justeringens plats och tid Digital justering 


Paragrafer 11–27 


Sekreterare 


Henrik Ericson 


Ordförande 


Thomas Näsholm (S) 


Justerare 
Karin Högström (V) 


ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens digitala anslagstavla. 


Beslutande organ Bildningsnämnden 


Sammanträdesdatum 2022-04-06 


Datum då anslaget sätts upp 2022-04-12 


Sista datum för överklagande 2022-05-03 


Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen 


Underskrift 


Henrik Ericson 
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Ärendelista 


§ 11 Information Bildningsnämnden 2022 5 


Diarienummer: BN 2022/1 


§ 12 Internkontroll med uppföljning 2021 6 


Diarienummer: BN 2021/143 


§ 13 Internkontrollplan bildningsnämnden 2022 7 


Diarienummer: BN 2022/160 


§ 14 Verksamhetsberättelse 2021 8 


Diarienummer: BN 2022/54 


§ 15 Patientsäkerhetsberättelse 2021 för elevhälsans medicinska insats Kramfors kommun 9 


Diarienummer: BN 2022/117 


§ 16 Plan för samhällsorientering 10 


Diarienummer: BN 2022/130 


§ 17 Beslut om fördelning av skolmiljarden 2022 11 


Diarienummer: BN 2022/114 


§ 18 Utbyggnad Ullånger förskola 12 


Diarienummer: BN 2022/145 


§ 19 Remiss Praktiska Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande för en 
utökning av gymnasieskola vid Praktiska Gymnasiet Sundsvall i Sundsvalls kommun. SI 
2022:966 15 


Diarienummer: BN 2022/97 


§ 20 Remiss Praktiska Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande för en 
utökning av gymnasieskola vid Praktiska Gymnasiet Örnsköldsvik i Örnsköldsviks 
kommun. SI 2022:969 16 


Diarienummer: BN 2022/98 


§ 21 Remiss Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande för en 
utökning av gymnasieskola vid Thoren Business School Sundsvall i Sundsvalls kommun. 
SI 2022/953 17 


Diarienummer: BN 2022/112 


§ 22 Remiss Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande för 
utökning av en fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i Örnsköldsvik i 
Örnsköldsviks kommun. SI 2022:734 18 


Diarienummer: BN 2022/124 


§ 23 Revisionsrapport Uppföljande granskning avseende upphandling 19 
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§ 11 Information Bildningsnämnden 2022 


Diarienummer: BN 2022/1 


Slutlig beslutsinstans 


Bildningsnämnden 


Bildningsnämndens beslut 


Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 


Ärendet 


Nämnden tar del av följande information: 


 Nicklas Månspers, rektor, presenterar sig för nämnden 
 Anki Johnson, tillförordnad förvaltningschef, presenterar nuläget i 


förvaltningen, Ullånger/Nordingrå/ny förskola, gemensam 
antagningskansli, Ukraina läget och skolchefens rapport. 


 Erland Augustinsson, ekonom och Britt-Inger Mohlin Grahn, 
ekonom, redovisar ekonomin 


 Jonas Alexandersson, ådalshälsan, presenterar handlingsplan för 
bättre samverkan.  
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§ 12 Internkontroll med uppföljning 2021 


Diarienummer: BN 2021/143 


Slutlig beslutsinstans 


Bildningsnämnden 


Bildningsnämndens beslut 


Lägga uppföljningen med godkännande till handlingarna. 


Ärendet 


Riktlinjen för styrning och ledning beskriver att den interna kontrollen är ett 
verktyg för att styra ekonomi och verksamhet mot avsedda mål och en 
naturlig del i vårt förbättringsarbete. Alla nämnder ska inför varje 
verksamhetsår anta en plan för internkontroll. Planen följs upp vid 
delårsbokslut och årsredovisning. 


För 2021 identifierades två kontrollpunkter som var gemensamma för 
kommunstyrelsen, bildningsnämnden och välfärdsnämnden. Utöver det 
identifierade bildningsnämnden två egna kontrollpunkter.  


Resultatet gällande avtalstrohet visar på att det krävs ytterligare analys och 
åtgärder för att uppnå bättre måluppfyllelse. Kontrollpunkten återkommer 
därför i 2022 års internkontrollplan.  


Internkontrollen av kostnadskontrollen visar på att det är en stor andel av 
cheferna som inte genomför kostnadskontrollen enligt anvisat sätt, det har 
även framkommit att kostnadskontrollen upplevs som svårarbetad av de som 
utför den. Kommunstyrelsen beslutade i februari 2022 om att uppdra till 
HR-chef att utreda hur kostnadskontrollen ska genomföras framgent. 


Beslutsunderlag 


Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2021. 


Beslutet skickas till 


Revisionen  
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§ 13 Internkontrollplan bildningsnämnden 2022 


Diarienummer: BN 2022/160 


Slutlig beslutsinstans 


Bildningsnämnden 


Bildningsnämndens beslut 


Anta internkontrollplan för 2022. 


Ärendet 


Nämnderna ska årligen utfärda regler och anvisningar för den egna interna 
kontrollens organisation, utformning och funktion, årligen fastställa 
internkontrollplan samt följa upp och vidta åtgärder för att säkra ansvaret 
inom intern kontroll. Grund för planering och prioritering av 
internkontrollens omfattning utgörs av en riskbedömning av verksamheten 
som görs utifrån riskanalyser. 


I år har två kommunövergripande kontrollpunkter identifierats, dessa är 
gemensamma för kommunstyrelsen, bildningsnämnden, 
produktionsnämnden och välfärdsnämnden. Utöver det har 
bildningsnämnden identifierat en egen kontrollpunkt. 


Utifrån den samlade riskbedömningen prioriteras tillsynsåtgärder inför 
kommande budgetår i en internkontrollplan som nämnden ska fastställa.  


Nämnden behandlar uppföljningen av kontrollmomenten i samband med 
delårsbokslut och förbättringsåtgärder med anledning av internkontrollen 
redovisas i samband med årsbokslut. 


Beslutsunderlag 


Bildningsnämndens internkontrollplan 2022. 


Beslutet skickas till 


Revisionen 
Kommunstyrelsen  
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§ 14 Verksamhetsberättelse 2021 


Diarienummer: BN 2022/54 


Slutlig beslutsinstans 


Bildningsnämnden 


Bildningsnämndens beslut 


Godkänna verksamhetsberättelse för 2021. 


Ärendet 


Under 2021 har nämndens verksamheter påverkats av pandemiläget. Att 
ständigt jobba i krisläge påverkar alla. Personalen har på ett bra sätt hanterat 
uppkomna situationer på ett mycket bra sätt.  


Dock har sjukskrivningsläget varit fortsatt högt i perioder. Det har inte 
synbart påverkat resultatet men organisationen är tröttkörd och extra 
satsningar på lovskola och extra insatser har behövts för att stötta eleverna 
på ett bra sätt.  


Ekonomiskt såg året ut att gå ihop fram till hösten. Till delåret i augusti 
signalerar rektorer och enhetschefer att de ska klara ekonomin men 
månadsbokslutet pekar åt ett annat håll. Den största skillnaden mellan 
prognos och ekonomisystemets siffror fanns redan då inom 
gymnasieskolan.  


Förskolan, Grundskolan, arbetsmarknadsenheten, yrkeshögskolan och 
biblioteket uppvisar alla en budget i balans eller ett visst överskott. 
Vuxenutbildningen går över sin budget och har en klar koppling till 
minskade intäkter. Gymnasieskolans underskott överstiger hela nämndens 
underskott. 


Åter slutar på ett underskott på 6,2 mnkr. 


Beslutsunderlag 


Verksamhetsberättelse 2021, dnr BN 2022/54 


Beslutet skickas till 


Kommunstyrelsen 
Revisorerna  
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§ 15 Patientsäkerhetsberättelse 2021 för elevhälsans 
medicinska insats Kramfors kommun 


Diarienummer: BN 2022/117 


Slutlig beslutsinstans 


Bildningsnämnden 


Bildningsnämndens beslut 


Godkänna patientsäkerhetsberättelsen för 2021. 


Ärendet 


En patientsäkerhetsberättelse för 2021 har upprättats av medicinskt 
ledningsansvarig skolsköterska. Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 
ska vårdgivaren skriva en patientsäkerhetsberättelse. Idén med 
patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa 
strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.  


Bildningsnämnden är vårdgivare för den hälso- och sjukvård som bedrivs av 
elevhälsans medicinska insats i Kramfors kommun, och har därmed det 
yttersta ansvaret för verksamheten.  


Ekonomi och finansiering 


Ej relevant 


Samråd 


Ej relevant 


Beslutsunderlag 


Patientsäkerhetsberättelse 2021 för elevhälsans medicinska insats, dnr: BN 
2022/117 


Beslutet skickas till 


Förvaltningschef 
Elevhälsochef 


Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska  
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§ 16 Plan för samhällsorientering 


Diarienummer: BN 2022/130 


Slutlig beslutsinstans 


Bildningsnämnden 


Bildningsnämndens beslut 


Anta plan för samhällsorientering 


Ärendet 


Varje kommun ska se till att nyanlända invandrare erbjuds 
samhällsorientering enligt lagen (2013:156) om samhällsorientering för 
vissa nyanlända invandrare. Kommunen är skyldig att ha en plan för 
samhällsorienteringen enligt Förordning om samhällsorientering för vissa 
nyanlända invandrare (SFS 2010:1138). Förordningen föreskriver endast att 
innehåll och omfattning ska framgå och att planen ska revideras när det 
behövs och hänsyn ska då tas till nya förutsättningar och hur genomförandet 
fungerat.  
Kramfors kommun har inte haft någon fastställd plan tidigare men har 
arbetat efter lagens intentioner.  


Beslutsunderlag 


Plan för samhällsorientering, 220309, dnr BN 2022/130 


Beslutet skickas till 


Petra Werner 
Mikael Wiklund  







Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 


2022-04-06 
Mötets diarienummer 


BN 2022/5 
Sida 


11 (25) 
 


Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 17 Beslut om fördelning av skolmiljarden 2022 


Diarienummer: BN 2022/114 


Slutlig beslutsinstans 


Bildningsnämnden 


Bildningsnämndens beslut 


Fördela Kramfors andel av skolmiljarden enligt förslag 


Ärendet 


Den totala summan Kramfors kommun tilldelats för 2022 är  
2 155 922 kronor.  


Kramfors kommun har vid dags dato 2420 barn och unga folkbokförda i 
åldersgruppen 6-19 år.  


Vid proportionell fördelning av hela beloppet får varje elev i genomsnitt  
890, 88 kr.  


I fördelningen till fristående enheter kommer summan att avrundas till  
891 kr per elev varav 25 % (223kr) avser fritidshemmet.   


Grundskolan får att själva fördela mellan enheter och verksamheter  
1 500tkr. 


Gymnasieskolan får att själva fördela mellan enheter och verksamheter  
600 tkr. 


Centralt läggs 55 922 kr för utbetalning till fristående enheter. 


Beslutsunderlag 


Skolmiljarden beslut om tillfällig förstärkning statligt stöd 
Skolmiljarden Kramfors kommuns fördelning dnr BN 2022/114 


Beslutet skickas till 


Docksta friskola 
Järnstagården 
Verksamhetschef grundskola och gymnasieskola  
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§ 18 Utbyggnad Ullånger förskola 


Diarienummer: BN 2022/145 


Slutlig beslutsinstans 


Bildningsnämnden 


Bildningsnämndens beslut 


Uppdra till förvaltningen att verkställa en utbyggnad av Ullångers förskola. 


Ärendet 


Beskrivning av ärendet  


Barnunderlaget i Ullånger har under ett antal år varierat och vissa perioder 
har det inte kunnat erbjudas förskoleplats på orten. Familjer har då erbjudits 
plats på andra orter, t.ex. Docksta och Nordingrå. 


Rektorerna vid Ullångerskolan och Ullångers förskola har haft uppdrag att 
söka lösningar genom samverkan på olika sätt. Man har dock kommit fram 
till att lösningar med gemensamma lösningar inte är hanterbart och hållbart, 
varken ur barnrättsperspektiv eller arbetsmiljöperspektiv.  


För att på ett bättre sätt kunna organisera barngrupperna vid Ullångers 
förskola är det angeläget att få mer yta att tillgå. 


På uppdrag av förvaltningen har nu rektor tillsammans med förskolans 
personal och kommunens fastighetssamordnare i dialog med Kramfast tagit 
fram ett förslag på utbyggnad utan nya dragningar av vatten och avlopp. 


Måluppfyllelse  


Genom att planera för tillräcklig och ändamålsenlig inne- och ute-miljö, 
skapas förutsättningar för en god verksamhet och hög måluppfyllelse enligt 
förskolans styrdokument och kommunens ambitioner. När förskolans 
personal kan fokusera på förskolans undervisningsuppdrag leder det till 
utveckling och stolthet. En utbyggnad leder också till möjlighet till 
långsiktig verksamhetsplanering. 


Arbetshypotes  


Göra en utbyggnad från förskolans södra gavel. Det är den mest realistiska 
ur byggnadstekniskt perspektiv, inkräktar minst på t.ex. takkonstruktion. 
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Tillbyggnaden inkräktar dock på utemiljön, sandlåda, förråd och lekstuga. 
Det påverkar också för pedagogerna att ha överblick. Det krävs därför en 
översyn av utemiljö och lekutrustning. 


För att klara en utökning med + 10 barn och pedagoger behöver köket 
utrustas med ytterligare en kokgryta, mer kyl-och frysförvaring samt fler 
avlastningsytor. Detta är möjligt om man omdisponerar ytorna genom att 
t.ex. ta bort ett par väggar.  


  


Barnrättsperspektiv  


Barnets rätt till utbildning ökar 


Ekonomi och finansiering  


Följande siffror är en grov kostnadsuppskattning för hela projektet.  


 Projekteringskostnad 250 000 kr  
 Till- och ombyggnad 2 000 000 kr (20 000 kr/kvm) 
 Utemiljö asfaltering 700 000 kr (2000 kr/kvm) 
 Utemiljö ny lekutrustning 500 000 kr 
 Förändringar kök – ej beräknat 


Nuvarande hyresnivå:    639 648 kr/år  


Utökningen av lokalarea (LOA), ca 70kvm:  70 000 kr/år.  


Ny årshyra:    940 000 kr/år.   


Sedvanligt underhåll och utökning av städavtal är inte med 
i  kostnadskalkylen. Vidare utredning och dialog med fastighetsägaren är 
nödvändig för mer rättvisa siffror.  


Försök också att beräkna värdet på de nyttor som förväntas uppstå. 
Eventuellt kan detta göras genom en PENG-analys. 


Projekt- och investeringskostnad finansieras av Kramfast.  


Den ökade hyreskostnaden finansieras av Bildningsförvaltningen.  


Samråd 


Bildningsnämndens ordförande 


Förvaltningschef 


Fastighetssamordnare 


Rektor 


Förskolans personal 
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Kostenheten  


  


  


Beslutet skickas till 


Verksamhetschef  Anki Johnson 
Fastighetssamordnare Danielle Lif 
Rektor  Niklas Börjesson  
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§ 19 Remiss Praktiska Sverige AB har hos Skolinspektionen 
ansökt om godkännande för en utökning av gymnasieskola 
vid Praktiska Gymnasiet Sundsvall i Sundsvalls kommun. SI 
2022:966 


Diarienummer: BN 2022/97 


Slutlig beslutsinstans 


Bildningsnämnden 


Bildningsnämndens beslut 


1. Godkänna remissyttrande till Skolinspektionen 
2. Rekommendera Skolinspektionen att avslå ansökan 


Ärendet 


Praktiska Sverige AB ansöker om att starta Barn- och fritidsprogrammet 
med inriktning mot pedagogiskt och socialt arbete med totalt 12 platser per 
årskurs när verksamheten är fullt utbyggd.  


Ådalsskolan erbjuder Barn- och fritidsprogrammet med inriktningarna 
pedagogiskt och socialt arbete och fritid och hälsa.  


Inriktningen pedagogiskt och socialt arbete finns i alla kommuner i 
Västernorrlands län.  


Kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar även läsåren 
2022/2023 och 2023/2024. 


Beslutsunderlag 


Ansökan SI 2022-966  
Remissyttrande Praktiska Sverige AB Barn- och fritidsprogrammet 
Sundsvall BN 2022/97 


Beslutet skickas till 


Skolinspektionen 
Verksamhetschef VGA  
Rektorer Ådalsskolan  
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§ 20 Remiss Praktiska Sverige AB har hos Skolinspektionen 
ansökt om godkännande för en utökning av gymnasieskola 
vid Praktiska Gymnasiet Örnsköldsvik i Örnsköldsviks 
kommun. SI 2022:969 


Diarienummer: BN 2022/98 


Slutlig beslutsinstans 


Bildningsnämnden 


Bildningsnämndens beslut 


1. Godkänna remissyttrande till Skolinspektionen 
2. Rekommendera Skolinspektionen att avslå ansökan 


Ärendet 


Praktiska Sverige AB ansöker om att starta naturbruksprogrammet med 
inriktning mot naturturism med totalt 12 platser per årskurs när 
verksamheten är fullt utbyggd.  


Ådalsskolan erbjuder idag som enda kommun i länet Naturbruks-
programmet med inriktningarna djurvård, lantbruk och trädgård och från 
och med hösten 2022 erbjuds också naturturism.  


Kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar även läsåren 
2022/2023 och 2023/2024. 


Beslutsunderlag 


Ansökan SI 2022-969 
Remissyttrande Praktiska Sverige AB Naturbruksprogrammet, Örnsköldsvik 
BN 2022/98 


Beslutet skickas till 


Skolinspektionen 
Verksamhetschef VGA  
Rektorer Ådalsskolan  
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§ 21 Remiss Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen 
ansökt om godkännande för en utökning av gymnasieskola 
vid Thoren Business School Sundsvall i Sundsvalls 
kommun. SI 2022/953 


Diarienummer: BN 2022/112 


Slutlig beslutsinstans 


Bildningsnämnden 


Bildningsnämndens beslut 


1. Godkänna remissyttrande till Skolinspektionen 
2. Rekommendera Skolinspektionen att avslå ansökan 


Ärendet 


Thorengruppen AB ansöker om att utöka sin verksamhet med 
Naturvetenskapsprogrammet med inriktning mot naturvetenskap med totalt 
8 platser per årskurs när verksamheten är fullt utbyggd.  


Ådalsskolan och Räddningsgymnasiet Sandö erbjuder idag 
naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna naturvetenskap samt 
naturvetenskap och samhälle. 


Den naturvetenskapliga inriktningen finns i samtliga kommuner i 
Västernorrlands län.  


Kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar även läsåren 
2022/2023 och 2023/2024. 


Beslutsunderlag 


Ansökan SI 2022-953 
Remissyttrande Thorengruppen AB Naturvetenskapsprogrammet Sundsvall 
BN 2022/112 


Beslutet skickas till 


Skolinspektionen 
Verksamhetschef VGA  
Rektorer Ådalsskolan  
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§ 22 Remiss Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen 
ansökt om godkännande för utökning av en fristående 
gymnasieskola vid Realgymnasiet i Örnsköldsvik i 
Örnsköldsviks kommun. SI 2022:734 


Diarienummer: BN 2022/124 


Slutlig beslutsinstans 


Bildningsnämnden 


Bildningsnämndens beslut 


1. Godkänna remissyttrande till Skolinspektionen 
2. Rekommendera Skolinspektionen att avslå ansökan 


Ärendet 


Lärande i Sverige AB ansöker om att utöka sin verksamhet med 
Naturbruksprogrammet med inriktning mot djurvård med totalt 15 platser 
per årskurs när verksamheten är fullt utbyggd.  


Ådalsskolan erbjuder idag som enda kommun i länet 
Naturbruksprogrammet med inriktningarna djurvård, lantbruk och trädgård 
och från och med hösten 2022 erbjuds också naturturism.  


Inriktningen djurvård erbjuds enbart av Kramfors kommun bland 
Västernorrlands kommuner.  


Kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar även läsåren 
2022/2023 och 2023/2024. 


Beslutsunderlag 


Ansökan SI 2022-734 
Remissyttrande Lärande i Sverige AB Naturbruksprogrammet Örnsköldsvik 
BN 2022/124 


Beslutet skickas till 


Skolinspektionen 
Verksamhetschef VGA  
Rektorer Ådalsskolan  
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§ 23 Revisionsrapport Uppföljande granskning avseende 
upphandling 


Diarienummer: BN 2021/227 


Slutlig beslutsinstans 


Bildningsnämnden 


Bildningsnämndens beslut 


Lämna nedanstående kompletterande svar till Revisionen 


Ärendet 


Revisionen begär kompletterande svar gällande ”Uppföljande granskning 
avseende upphandling”, KPMG AB 2021/04/14. Man vill uppmärksamma 
nämnden på att man har ett självständigt ansvar att följa aktuella riktlinjer 
och bestämmelser. Det uttrycks också önskemål om en tidsplan för när 
vidtagna åtgärder ska vara genomförda. 


Svar 


Det är fullständigt självklart att nämnden ska följa riktlinjer och andra 
bestämmelser som gäller inom det aktuella området. 


Förtydligande: 


 Uppföljning 


Aktuell riktlinje ska följas upp i alla ledningsgrupper regelbundet vid varje 
terminsstart. 


 Delegationsordning 


Uppdaterade delegationsordning är nyligen beslutad Dnr BN 2022/… 
Denna ska uppmärksammas i resp. verksamhetsområdes ledningsgrupper 
terminsvis. 


 Rutin för uppföljning av upphandlingar 


I samband med sista nämndsammanträdet varje år delges nämnden rapport 
över årets genomförda upphandlingar 


 Upphandling enligt gällande regler 


Utbildning årligen via kommunen upphandlingsenhet 


Ovanstående aktiviteter ska planeras in i nämndens/förvaltningens årshjul. 
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Måluppfyllelse  


Beslutet påverkar inte måluppfyllelsen 


Ekonomi och finansiering  


Beslutet har i sig ingen ekonomisk effekt, däremot är det av vikt att gällande 
upphandlingsregler efterföljs. 


Beslutsunderlag 


Bildningsnämnden protokoll 210922 Dnr BN 2021/227 
Revisionens begäran om komplettering  2021/11/15 Dnr BN 2021/227 
  


Beslutet skickas till 


Revisionen 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges presidium 
Verksamhetschefer Bildning 
Verksamhetsutvecklare Bildning: Göran Melander och Malin Henriksson 
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§ 24 Revisionsrapport Grundläggande granskning 


Diarienummer: BN 2021/630 


Slutlig beslutsinstans 


Bildningsnämnden 


Bildningsnämndens beslut 


Svara Revisionen enligt nedan 


Ärendet 


KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en 
grundläggande granskning för att bedöma om nämnden har skapat 
förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamhet. 


Revisionen önskar att bildningsnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser 
som redovisas i revisionens rapport, dvs att: 


1. se över arbetet med målstyrningen och uppföljning mot 
kommunfullmäktiges mål 


2. förstärka arbetet med ekonomistyrning i syfte att säkerställa en 
budget i balans 


3. se över arbetet med intern kontroll samt genomför regelbunden 
uppföljning 


Man vill också att nämnden går igenom den enkät som man genomfört och 
undersöker varför så få har svarat på den. 


Svar 


1. Stora delar av bildningsförvaltningens verksamheter planeras efter 
läsår inte kalenderår. Det är därför en utmaning att synka 
uppföljningarna av kommunens mål resp. skollagskraven på kvalitet 
i utbildningen. Framtagande av ett tydligt årshjul är därför mycket 
viktigt så att arbetet blir ändamålsenligt och tydligt. Årshjulet ska tas 
fram under vårterminen 2022 i dialog mellan förvaltning, 
rektorer/enhetschefer samt kvalitets-utvecklare och ekonomer. Det 
praktiska arbetet med kommunfullmäktigens mål och 
uppföljningarna av dessa kommer sedan att vara återkommande 
punkter på verksamhetsgrenarnas ledningsmöten. 
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2. I samband med 2022 års ingång planerades månatliga ekonomiska 
uppföljningar i resp. ledningsgrupp tillsammans med ekonomer. En 
förhoppning är också att det nya ekonomisystemet Raindance, ska 
stödja arbetet med säkra uppföljningar. 


3. Arbetet med interkontroll planeras in i förvaltningens årshjul, så att 
medvetenheten om de identifierade utvecklingsområdena ökar. De 
aktiviteter som läggs in i årshjulet är information och uppföljningar i 
resp. ledningsgrupp samt rapport till nämnd 


Enkäten 


Enkäten har upplevts rätt svår att svara på i sin nuvarande form.  Därför 
genomfördes en utbildning/information från via revisionen vid 
decembernämnden 2021. Tid kommer att avsättas vid nämndsammanträde 
när det är dags för nästa enkät.  


  


  


Beslutsunderlag 


Dnr BN 2021/630 Revisionsrapport ”Grundläggande granskning” 2021-12-
20 


Beslutet skickas till 


Revisionen  







Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 


2022-04-06 
Mötets diarienummer 


BN 2022/5 
Sida 
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Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 25 Skolchefens rapport 2022 


Diarienummer: BN 2022/47 


Slutlig beslutsinstans 


Bildningsnämnden 


Bildningsnämndens beslut 


Lägga rapporten med godkännande till handlingarna.  


Ärendet 


Skolchefens rapport för mars beskriver den tillfälliga ledningsstrukturen och 
arbetet med att ta emot flyktingar från Ukraina. 


Beslutsunderlag 


Skolchefens rapport mars 2022 dnr: 2022/47 


Beslutet skickas till 


Verksamhetschefer inom bildning 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
   







Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 


2022-04-06 
Mötets diarienummer 


BN 2022/5 
Sida 
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Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 26 Delgivningar Bildningsnämnden 2022 


Diarienummer: BN 2022/3 


Slutlig beslutsinstans 


Bildningsnämnden 


Bildningsnämndens beslut 


Notera delgivningarna till protokollet. 


Ärendet 


Nämnden får ta del av följande: 


1. 2022 Föräldraenkät Smultrongläntan.pptx 
2. 2022 Personalenkät Smultrongläntan.pptx 
3. Kommunfullmäktige 2022-02-28 § 7.docx 
4. Kommunstyrelsen 2022-02-15 (2022-02-15 KS §13).docx 
5. Kommunstyrelsen 2022-02-15 (2022-02-15 KS §7).docx 
6. Rapport efter tillsyn Smultrongläntan.docx 
7. Riktlinje för internkontroll.docx 
8. Riktlinje för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.docx.pdf 
9. Riktlinje för upphandling.docx 
10. Utredningsuppdrag Ullånger förskola.docx 
11. Verksamhetsredogörelse Smultrongläntan.docx  







Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 


2022-04-06 
Mötets diarienummer 


BN 2022/5 
Sida 


25 (25) 
 


Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 27 Delegationsbeslut Bildningsnämnden 2022 


Diarienummer: BN 2022/2 


Slutlig beslutsinstans 


Bildningsnämnden 


Bildningsnämndens beslut 


Notera delegationsbesluten till protokollet. 


Ärendet 


Delegationsbeslut redovisas enligt nedan: 


1. Delegationsbeslut beslut om busskort.pdf 
2. Delegationsbeslut bidragsbelopp Smultrongläntan.docx 





