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Beslutande ledamöter 
 

Thomas Näsholm (S), ordförande 
Thomas Lundberg (V) 
Matteus Westin (S) 
Göran Molin (S) 
Lisbet Boman (S) 
Karl-Erik Allström (S) tjänstgörande ersättare 
Ulla-Karin Hellström Sahlén (S) 
Linda Isaksson (V) 
Inga-Britt Andersson (C) 
Peder Svensson (C), tjänstgörande ersättare 
Birgitta Widerberg (C) 
Anna Strandh-Proos (M) 
Peter Andelid (L), tjänstgörande ersättare 
 

Ej beslutande ersättare Ulrike Schwinn (S) 
Fateh Arar (S) §§ 77-87 
Linda Ulfsparre Sewell (C) 
Lillemor Zidén (M) 
 

Övriga närvarande Tjänsteman 

Henrik Ericson, nämndsekreterare 
Ulrika Hurdén, förvaltningschef  
Anki Johnson, verksamhetschef 
Stefan Karlstedt, verksamhetschef 
Christer Joald, verksamhetschef 
Tommy Laurell, verksamhetschef 
Erland Augustinsson, ekonom 
Ingemar Gradin, facklig representant 
Perra Westin, facklig representant 
Petra Werner, verksamhetschef 
Britt-Inger Mohlin Grahn, ekonom 
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§ 77 Dnr: BN 2021/95 

Information 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Nämnden tar del av följande information: 

- Revisionen håller utbildning 

- Presentation av Petra Werner 

- Christer Joald presenterar utvecklingen kring Rägy 

- Christer Joald och Tommy Laurell informerar om 

huvudmannaplanen för Campus Kramfors och AME. 

- Stefan Karlstedt -Gudmundrå och Högakustenskolan, 

Skolinspektionens föreläggande och svaret 

- Anki Johnson - Förskolebygget, Ullånger/Nordingrå, Nattis. 

- Ulrika Hurdén, Erland Augustinsson, Britt-Inger Mohlin Grahn, VP 

med budget och bidragsbelopp, ekonomiuppföljning, skolchefens 

rapport, Covid-19  
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§ 78 Dnr: BN 2021/538 

Verksamhetsplan 2022 bildningsnämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

1. Godkänna verksamhetsplan med budget 2022 för bildningsnämnden. 

2. Uppdra till förvaltningen att belysa påverkan på nämndens 

ansvarsområde av intäktsbortfallet på 9,4 mnkr från Migrationsverket 

samt påverkan av kommunens ekonomi av intäktsbortfall på 10 mnkr 

på extratjänster. Rapporten delges nämnd och kommunfullmäktige 

och revisionen. 

Ärendet 

Nämnden utgår ifrån kommunfullmäktiges tre mål, ett mål kopplat till 

vardera perspektiven kramforsbon, medarbetar och ekonomi. Nya avsnitt i 

årets verksamhetsplan jämfört med fjolårets är att det finns ett avsnitt om 

Nyanländas lärande och ett avsnitt om politikens prioriterade områden 

jämställdhet, hållbarhet och företagsklimat. 

Kommunfullmäktige har beslutat om oförändrade ramar. Tillkommer till 

bildningsförvaltningen budget och kostnader som är kopplade till 

skolskjutsar som går upp till beslut i KF den 6 december 2021. Det är en 

budgetpost på 23,1 mnkr som är placerad under förskolans 

verksamhetsområde (Verksamhetschef förskolan har också ansvaret för 

central administration). 

Externa intäkter förväntas minska med knappt 19 mnkr där de stora posterna 

är Arbetsförmedlingen på drygt 10 mnkr (minskat antal extratjänster som i 

budget blir ett nollsummespel då även kostnaderna tas bort, men posten 

försörjningsstöd inom Välfärd får ökade kostnader) och Migrationsverket på 

9,4 mnkr (måste mötas med minskade kostnader). 

Budgeten är en budget i balans. Alla verksamhetsområden utom VGA - 

Vuxenutbildning, Gymnasiet och Arbetsmarknadsenheten har lagt en budget 

i balans. För området VGA är verksamhetskostnaderna i dagsläget 2,7 mnkr 

högre än budget vilket innebär behov av åtgärder för motsvarande belopp. 
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Med framtidsperspektivet där elevkullarna framöver minskar inom 

gymnasieskolan och de kommunala kostnader inom vuxenutbildningen ökar 

(minskade intäkter från staten) är det viktigt att göra en ordentlig 

genomlysning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att inte äventyra 

utbildningens kvalitet. En utredning är beställd för att få ett bra 

beslutsunderlag. 

Ekonomi och finansiering 

Ej relevant 

Samråd 

Samråd har skett med förvaltningens samtliga chefer, ekonomer och 

verksamhetsplanen har lyfts i förvaltningens samverkansgrupp. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2022 bildningsnämnden 

Beslutet skickas till 

Bildningsförvaltningens chefer samt till revisorerna 
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§ 79 Dnr: BN 2021/565 

Bidragsbelopp 2022 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Fastställa bidragsbelopp för 2022 enligt förslag 

Ärendet 

Utgångspunkten har varit en ram om 477 mnkr i enlighet med tidigare 

beslut. Utifrån detta har sedan ett budgetarbete bedrivits utifrån gällande 

resursfördelningsmodell samt den ekonomiska uppställningen som började 

tillämpas från och med budget 2019. 

 

Denna ekonomiska uppställning syftar till att göra det tydligare kring vad 

resurserna används till inom den pedagogiska verksamheten, samt att därmed 

kunna redovisa ett tydligare underlag kring bidragets olika komponenter i 

enlighet med gällande lagstiftning. 

 

För ytterligare detaljer se bilaga 

Ekonomi och finansiering 

Ej relevant 

Samråd 

Samråd har skett genom budgetprocessen inför 2022 års budget där 

ekonomer och alla chefer inom förvaltningen varit aktiva.  

Beslutsunderlag 

Bidragsbelopp 2022 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschefer bildning  
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§ 80 Dnr: BN 2020/546 

Utredningsuppdrag verksamhetsområdet vuxenutbildning, 

gymnasieskola och arbetsmarknadsenhet 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

1. Uppdra till verksamhetschef för vuxenutbildning, gymnasieskola och 

arbetsmarknadsenhet att utreda verksamhetsområdet 

vuxenutbildning, gymnasieskola och arbetsmarknadsenhet 

2. Syfte med utredningen är att utforma morgondagens utbildning inom 

gymnasiet, vuxenutbildning och yrkeshögskolan och leda till insatser 

inom verksamheten som bibehåller och utvecklar utbildningens 

kvalitet och minskar verksamheternas kostnader 

3. Utredningen skall genomföras i samverkan mellan rektorer och 

enhetschefer och medarbetarna i respektive område skall göras 

delaktiga i processen 

4. Uppdraget redovisas i nämnden den 6 april 2022 

Ärendet 

Inom verksamhetsområdet Vuxenutbildning, gymnasiet och 

arbetsmarknadsenhet händer mycket framöver.   

Vuxenutbildning och SFI dras med minskade intäkter från t ex 

migrationsverket men trycket på utbildningsplatser främst inom SFI kvarstår 

och kostnaderna landar i den kommunala budgeten. Ambitionsnivå på 

utbildningens omfattning/upplägg och budgeten går inte ihop. 

Yrkeshögskolan, YH, går ihop idag men ambitionen att öka medborgarnas 

utbildningsnivå och öka anställningsbarheten gentemot det arbetsmarknaden 

efterfrågan ställer krav på analys av behovet av ytterligare YH-utbildningar. 

Gymnasiet pikar i antalet elever nu och de närmaste 6-7 åren minskar antalet 

elever i gymnasieålder. Budgeten går inte ihop idag och en elevminskning på 

80-100 elever kommer att ställa krav på omställning framöver.  
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Arbetsmarknadsenheten påverkas direkt av det arbetsmarknadspolitiska läget 

och beslut om insatser och reformer. För att möta både individers behov och 

få en förflyttning närmare arbetsmarknaden och egenförsörjning är insatser 

viktiga för den enskilda individen men också viktig för ett klokt användande 

av kommunala medel. Minskat antal platser i åtgärder ger ökat antal personer 

som behöver försörjningsstöd.  

Utredningsuppdrag: 

1. Utreda samordningsvinster inom verksamhetsområdet, främst mellan 

gymnasiet och vuxenutbildningen och mellan vuxenutbildningen och 

arbetsmarknadsenheten. 

2. Utreda gymnasiets framtida dimensionering och utbud för att möta 

både de ekonomiska utmaningarna och det faktum att elevantalet går 

ner. Beslutsunderlaget som tas fram inom gymnasiesamverkan i länet 

kompletteras med ett kostnadsunderlag inför det kommunala beslutet. 

3. Utreda vuxenutbildningens framtida dimensionering och utbud för att 

möta både de ekonomiska utmaningarna och 

kompetensförsörjningsbehovet för närområdets arbetsmarknad. 

4. Visa på möjliga åtgärder kopplat till  

a. Ekonomi 

b. Service- och ambitionsnivå 

c. Påverkan på den lokala kompetensförsörjningen 

Utredningen ska ge underlag till politiken att fatta beslut där både de 

ekonomiska aspekterna redovisas samt vilka effekter beslutet får för 

kramforsbon. 

Ekonomi och finansiering 

Utredningen i sig kräver ingen finansiering men den ger underlag för att 

kunna fatta kloka ekonomiska beslut framöver.  

Samråd 

Förslaget att genomföra utredningen har diskuterat med nämndens 

ordförande och vice ordförande och alla rektorer och enhetschefer har 

informerats.  
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Beslutet skickas till 

Verksamhetschef samt rektorer och enhetschefer inom verksamhetsområdet 

vuxenutbildning, gymnasieskola och arbetsmarknadsenhet  

Revisorerna  
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§ 81 Dnr: BN 2021/212 

Kompletterande utredningsuppdrag: Barnomsorg på obekväm 

arbetstid, NATTIS 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Anse uppdraget fullgjort och lägga ärendet till handlingarna 

Ärendet 

Vid sammanträdet 2 juni 2021 beslutade Bildningsnämnden att: 

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

barn avslutas före 220531.  

2. Upphäva riktlinjen Nattis – Omsorg på obekväm arbetstid med 

diarienumret BKU 2017/336 i samband med nedläggningen.  

3. Att utreda möjligheterna att erbjuda alternativa lösningar för de 

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

obekväm arbetstid och att till decembernämnden redovisa 

utredningen samt att informera om hur nyttjandegraden av det 

nuvarande Nattis ser ut. 

Förvaltningen har följt upp statistik gällande behov, närvaro och kostnader. 

Förvaltningen har också intervjuat ett antal andra kommuner om huruvida de 

erbjuder omsorg på obekväm arbetstid och på vilket sätt de då organiserat 

verksamheten. 

Vi kan konstatera att de flesta brottas med samma typ av utmaningar:  

 Växlande och osäkert behov 

 Höga kostnader 

 Svårigheter att planera hållbara och säkra scheman 

 

Alternativa lösningar bedöms inte heller nu som hållbara eller realistiska. 

 Verksamhet via fristående aktör kan innebära motsvarande kostnader 

som idag och vara osäker som en långsiktig lösning. 

 Andra öppettider skulle innebära att flertalet av nuvarande familjer 

inte skulle ha full nytta av Nattis. 
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 Att gå tillbaka till  att bedriva verksamhet i aktuella 

familjers/personals hem anses inte försvarbart då arbetsmiljö och 

verksamhet inte kan följas upp på ett kvalitetssäkert sätt. 

 

Ekonomi och finansiering 

Ger bättre förutsättningar att klara en budget i balans 

Samråd 

Fredrik Östlund, rektor 

Ulrika Hurdén, skolchef 

Beslutsunderlag 

Rapport Handlingsplan Nattis Dnr BN 2021/212. 

Beslutet skickas till 

Fredrik Östlund, rektor 
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§ 82 Dnr: BN 2021/53 

Skolchefens rapport november 2021 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna 

Ärendet 

I denna skolchefens rapport kommer jag att grotta ner i de utmaningar som 

finns inom Vuxenutbildningen och SFI men också några rader om AME, om 

ekonomin och om våra medarbetare. 

Ekonomi och finansiering 

Ej relevant 

Samråd 

Samråd har skett med rektor vuxenutbildningen och enhetschef AME 

Beslutsunderlag 

Skolchefens rapport november 2021 dnr BN 2021-53 

Beslutet skickas till 

Bildnings verksamhetschefer  
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§ 83 Dnr: BN 2021/286 

Återrapportering av huvudmannaplanen för Campus Kramfors 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Att godkänna rapporten med dess förslag till revideringar. 

Ärendet 

Vid Bildningsnämndens möte 20201021 fattades beslut om en 

huvudmannaplan för Campus Kramfors. Campus är beläget på Vallen, ca två 

kilometer söder om Kramfors centrum och samlar de olika delarna SFI, 

Komvux Vård, Särskild utbildning för vuxna, Yrkeshögskolan, 

Vägledningscentrum samt vuxenutbildningens administrativa delar. Det 

beslutades också om återrapportering till nämnden en gång per år med 

möjlighet till revideringar. Det här är första gången rapportering sker, ett år 

efter det första beslutet. Året har präglats av den rådande pandemin, något 

som i hög grad påverkar den här redovisade måluppfyllelsen. 

I slutet av rapporten förslås tre smärre revideringar. 

Ekonomi och finansiering 

Rapporten påverkar ej verksamhetens ekonomi. 

Samråd 

Samråd har skett med verksamheternas chefer samt med 

verksamhetsutvecklaren. 

Beslutsunderlag 

Huvudmannaplan Campus Kramfors, återrapportering december 2021 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef VGA 

Enhetschef YH 

Rektor Vuxenutbildningen 
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§ 84 Dnr: BN 2021/506 

Återrapportering av måluppfyllelse kopplad till uppdragen i 

Arbetsmarknadsenhetens huvudmannaplan för tiden juli – 

december 2021 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

Ärendet 

I december 2019 togs beslut i Bildningsnämnden om den nu gällande 

huvudmannaplanen. I huvudmannaplanen anges att denna ska 

återrapporteras varje halvår samt vid behov revideras inför varje nytt 

verksamhetsår. 

 

Ekonomi och finansiering 

Huvudmannaplanen definierar det uppdrag som ska utföras inom ram för 

verksamheten. 

 

Måluppfyllelse 

I huvudmannaplanen anges hur måluppfyllelsen ska följas upp för att 

synliggöra enhetens resultat. 

 

Samråd 

Rapporten har upprättats i samråd mellan AME:s personal, enhetschef och 

verksamhetschef.  

Beslutsunderlag 

Återrapportering av måluppfyllelse kopplad till uppdragen 

Arbetsmarknadsenhetens huvudmannaplan för tiden juli-december 2021. 

Beslutet skickas till 

Petra Werner, verksamhetschef 

Tommy Laurell, enhetschef Arbetsmarknadsenheten  
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§ 85 Dnr: BN 2021/147 

Revidering av delegationsordning för bildningsnämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

1. Fastställa reviderad delegationsordning för bildningsnämnden att 

gälla från 2022-01-01. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar 

att ändra reglementet för kommunstyrelsen och andra nämnder från 

och med 2022-01-01 i enlighet med liggande förslag. 

Ärendet 

Sedan ett antal år har handläggning av skolskjutsar organisatoriskt varit ett 

ansvar för kommunstyrelsen. Nu föreslås att verksamheten flyttas över till 

bildningsnämnden och det är ett beslut som måste fattas av 

kommunfullmäktige. Förslaget är att den ändringen genomförs från årsskiftet 

och därför behöver bildningsnämndens delegationsordning revideras. 

Beslutet villkoras med att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

förslaget. 

Följande förändringar och tillägg är gjorda i delegationsordningen:  

Den delegation som tidigare funnits i kommunstyrelsens delegationsordning 

angående skolskjutsar lyfts över till bildnings delegationsordning.  

Ekonomi och finansiering 

Ej relevant 

Måluppfyllelse 

Detta beslut har ingen direkt påverkan på måluppfyllelsen. 

Samråd 

Samråd har skett med berörda förvaltningar. 

Beslutsunderlag 

Delegationsordning för bildningsnämnden dnr: BN 2021/147 
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Beslutet skickas till 

Verksamhetscheferna för förskola och grundskola samt 

skolskjutshandläggare  
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§ 86 Dnr: BN 2021/530 

Riktlinje för skolskjutsar 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

1. Anta riktlinje för skolskjutsar  

2. Uppdra till förvaltningen att revidera riktlinjen och återkomma för 

nytt beslut våren 2022 

Ärendet 

Till kommunfullmäktige den 6 december finns förslag på att flytta 

skolskjutsarna organisatoriskt från kommunstyrelsen till bildningsnämnden. 

Nämnden föreslås anta befintlig riktlinje men uppdra till förvaltningen att 

revidera riktlinjen under våren 2022.  

En revidering påbörjades 2019 men avstannade i och med pandemin men bör 

nu återupptas.  

 

Ekonomi och finansiering 

Hela området med aktuell budget flyttas från kommunstyrelsen till 

bildningsnämnden i budgetarbetet inför 2022. 

Samråd 

Samråd har skett mellan förvaltningarna och med skolskjutshandläggare. 

Beslutsunderlag 

Reglemente för skolskjutsar 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef förskola och central administration samt 

skolskjutshandläggare  



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(25) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-01 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 87 Dnr: BN 2021/547 

Timplanelös skola 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Att delegera underskrift av ansökan till skolinspektionen om timplanelös 

skola för Högakustenskolan årskurs 7 till och med årskurs 9, till Stefan 

Karlstedt, verksamhetschef för grundskolan. 

Ärendet 

En huvudman kan ansöka till Skolinspektionen om att få bedriva utbildning i 

grundskolan utan att tillämpa timplanen (9 kap. 23 § skolförordningen). 

En huvudman får bedriva utbildning i grundskolan utan att tillämpa 

timplanen om följande villkor är uppfyllda: 

1. Huvudmannen har godtagbara pedagogiska eller organisatoriska skäl 

för att bedriva sådan utbildning. 

2. Eleverna ges förutsättningar att nå de kunskapskrav som ska uppnås i 

samtliga ämnen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt enligt 

utbildningens mål. 

Högkustenskolan vill ansöka om en timplanelös skola som ett led i den 

fortsatta skolutvecklingen. Det ger större flexibilitet för skolan att utveckla 

undervisningen för eleverna. Högakustenskolans ambitioner att skapa en 

hälsoprofil med betoning på psykiskt mående och rörelse underlättas av en 

timplanelös skola. Med en timplanelös skola ökar möjligheterna till en 

schemaläggning som gynnar eleverna. 

Effekterna av timplanelöst är stärkt inom forskningen – se artikel på 

skolverkets hemsida.  

Läs mer om ansökan på skolinspektionens hemsida - Ansökan 

Ekonomi och finansiering 

Ej relevant 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/timplanelost-okar-flexibiliteten
https://www.skolinspektionen.se/tillstand/ovriga-ansokningar-och-anmalningar/utbildning-utan-timplan/


 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(25) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-01 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Samråd 

Samråd har skett med skolchef, verksamhetschef grundskola, 

Högakustenskolans rektor tillsammans med skolans personal. 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef grundskola och rektor Högakustenskolan 

  



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(25) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-01 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 88 Dnr: BN 2021/550 

Tentamensbokning, lärcentrum Campus Kramfors 

 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Att införa en serviceavgift a 300 kr avseende tentamensbokning på 

lärcentrum Campus Kramfors. 

Ärendet 

Medborgare som studerar på distans vid någon av landets högskolor, 

universitet eller yrkeshögskolor har möjlighet att skriva sin tentamen på 

lärcentrum, Campus Kramfors. Tentamen sker enligt riktlinjer som hens 

utbildningsanordnare arbetar efter. 

Hen ansvarar själv för kontakten med sin högskola/universitet/yrkeshögskola 

angående tillåtelse att skriva tentamen på annan ort och att högskolan/ 

universitetet/yrkeshögskolan i god tid skickar tentamen via e-post eller post 

Förutsättningen är att tentamenstillfället är förlagd till en helgfri vardag.  

Hen behöver kursansvariges godkännande och kan sedan boka tid på 

lärcentrum. Processen sker i dag via telefon eller epost. Tentamensvakt, 

lokaler etc. måste bokas. För att kvalitetssäkra och effektivisera 

bokningsprocessen publicerar vi under 2021 en e-tjänst på kramfors.se  

För att delvis täcka administration, teknik, lokaler och kostnader för 

tentamensvakt föreslås att en serviceavgift tas ut av personen som bokar en 

tentamen. Vi en avbokning senast 24 timmar innan tentamenstillfället 

återbetalas serviceavgiften. Under 2021 beräknas ca 50 st. tentamina 

genomföras på kommunens lärcentrum, antalet förväntas öka kommande år. 

Ekonomi och finansiering 

Åtgärden minskar kostnaderna för förvaltningen. 

 

Måluppfyllelse 

Åtgärden medför att bokningsprocessen standardiseras och kvalitetssäkras. 

 

Samråd 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(25) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-01 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslaget är upprättat i samråd mellan personal, verksamhetsutvecklare och 

verksamhetschef. 

Beslutet skickas till 

Petra Werner, verksamhetschef  

Göran Mellander, verksamhetsutvecklare 

  



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(25) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-01 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 89 Dnr: BN 2021/14 

Delgivningar  

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Notera delgivningarna till protokollet. 

Ärendet 

Nämnden får ta del av följande: 

1. Kf 211025 § 81 Delårsrapport för Kramfors kommun 2021-08-31 

2.  Ksau 211109 § 30 Översyn av råd  

3.  211026 Rapport tillsyn Tryggheten 2021  

4.  Akademi Norr delårsrapport 2021  

5.  Delårsrapport per 2021-08-31  

6. Skrivelse öppet brev till bildningsnämnden om rektorers arbetsmiljö  



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(25) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-01 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 90 Dnr: BN 2021/13 

Delegationsbeslut 

Slutlig beslutsinstans  

Bildningsnämnden 

Beslut 

Notera delegationsbesluten till protokollet. 

Ärendet 

Delegationsbeslut redovisas enligt nedan.  

1. Delegationsbeslut Förskoleplats i annan kommun, Sollefteå kommun  

2.  Delegationsbeslut om förskoleplats i annan kommun 

3.  Delegationsbeslut om tilläggsbelopp för enskild elev vid 

Bäckagårdsskolan läsåret 2021-2022  

4.  Delegationsbeslut Rutin vikariehantering förskola, fritidshem och 

grundsärskola - timvikarier 

5.  Delegationsbeslut tilläggsbelopp för elev Dormsjöskolan  

6.  Delegationsbeslut tilläggsbelopp för elev Docksta friskola  

7.  Delegationsbeslut tilläggsbelopp för elev Impius Vård och 

utbildning  

8.  Delegationsbeslut Yttrande på föreläggande  

9.  Delegationsbeslut Fastställd bidragsbelopp 2021 Vårbackens 

förskola Sundsbruk  

10.  Delegationsbeslut Förskolan Solsidan AB (1)  

11.  Rutin - vikariehantering förskola, fritidshem och grundsärskola - 

timvikarier  

  



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(25) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-01 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 91 Dnr: BN 2021/579 

Gemensam arbetsdag nämnd och förvaltning 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Förslag till beslut 

Bildningsnämnden beslutar att skolledare tillsammans med 

förvaltningsledning planerar en arbetsdag innehållande bland annat 

arbetsmiljö. Arbetsdagen ska ske någon gång under januari månad. 

Ärendet 

Skolledare tillsammans med förvaltningsledning planerar en arbetsdag 

innehållande bland annat arbetsmiljö. Arbetsdagen ska ske någon gång under 

januari månad. 

Ekonomi och finansiering 

Ej relevant 

Samråd 

I samråd med nämnd och förvaltning 

Beslutsunderlag 

Gemensam arbetsdag nämnd och förvaltning BN 2021/579 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschefer samt alla skolledare i förvaltningen 


