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§ 71 Dnr BN 2020/13 

Information 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Nämnden tar del av följande information: 

- Anki Jonsson, verksamhetschef, redovisar kvalitetsrapporten för 

förskolans läsår 20219/2020. 

- Stefan Karlstedt, verksamhetschef, redovisar kvalitetsrapporten för 

grundskolans verksamhetsområde för läsåret 2019/2020. 

- Stefan Karlstedt, verksamhetschef, informerar om nuläget på 

högstadiet. 

- Madelene Wallenius, bibliotekschef, redovisar kvalitetsrapporten för 

biblioteket och ger en överblick över biblioteksplanen för 2021-2024. 

- Tommy Laurell, enhetschef, ger en uppföljning av 

huvudmannaplanen för arbetsmarknadsenheten (AME) och 

presenterar AMEs huvudmannaplanen för 2021. 

- Christer Joald, verksamhetschef, redovisar kvalitetsrapporten för 

VGAs verksamhetsområde för läsåren 2019/2020. 

- Ulrika Hurdén, förvaltningschef, presenterar justeringarna i 

verksamhetsplanen för 2021. 

- Ulrika Hurdén, förvaltningschef, informerar om arbetet med projektet 

”Ny förskola Kramfors stad”. 

- Ulrika Hurdén, förvaltningschef, ger en kort överblick över 

månadsbokslutet för oktober och ger en inblick i budgetarbetet med 

ekonomiavdelningen som pågår för fullt. 
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§ 72 Dnr: BN 2020/54 

Skolchefens rapport 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

1. Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

2. Bildningsnämnden förvänta sig att de generella pengarna för 

intensivisåret och utbildningsplikten tillförs bildningsnämndens budget 

från och med 2020 och framåt. 

Ärendet 

Skolchefens rapport är en beskrivning av personalläge och ekonomiläge 

samt en kort beskrivning av verksamhetsläget just nu. 

Rapporten kommer att utvecklas framöver men just nu är fokus på ekonomi- 

och personalläge. 

Beslutsunderlag 

Skolchefens rapport oktober 2020 dnr BN 2020-54 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

Revisionen 
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§ 73 BN 2020/392 

Bildningsnämnden månadsbokslut oktober 2020 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Godkänna månadsbokslut oktober 2020. 

Ärendet 

Intäkterna har under månaden utvecklats väl mot budget där lärlingsbidraget 

och likvärdig skola går plus. Sämre utfall har interkommunala ersättningar 

som under månaden slagit budget med ca 1 mnkr. Ersättning från 

migrationsverket fortsätter att minska och hänsyn för det har tagits i 

prognosen. 

Personalkostnaderna är fortsatt på en högre nivå än budget men det uppvägs 

till viss del av minskade kostnader på andra konton. Läraravtalet var klart 

inför 1 april och har kostat förvaltningen 400 000 kr per månad – men 

ersättningen från finansförvaltningen för denna kostnad har inte delats ut än. 

Den förväntade ersättningen för detta för april till oktober är 2,8 mnkr vilket 

inte finns med i månadsbokslutet. 

Övriga kostnader ligger fortsatt på plus men med mindre summa. Några 

bidragande orsaker är inköp av lärplattor till en årskurs inom grundskolan 

och eftersläpande fakturor avseende interkommunal ersättning. 

Prognosen från delår 2 kvarstår på ett förväntat underskott på 6,2 mnkr. 

Samråd 

Samråd har skett mellan förvaltningschef, verksamhetschefer och 

ekonomerna. 

Beslutsunderlag 

Månadsbokslut bildningsnämnden oktober 2020 dnr BN 2020-392 

Beslutet skickas till 

Samtliga chefer inom bildningsförvaltningen samt till kommunens revisorer 
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§ 74 Dnr: BN 2020/437 

Verksamhetsplan 2021 för Bildningsnämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

1. Hänskjuta beslutet om verksamhetsplanen för 2021 till den 16 

december. 

2. Fatta beslut om detaljbudgetens fördelning vid ett extrainsatt 

nämndssammanträde den 16 december kl 16.00. 

3. Uppdra till förvaltningen att lägga fram ett förslag för 

handlingsplanen 2021 till nämnden, den 16 december. 

Ärendet 

Verksamhetsplanen är framtagen utifrån Mål- och resursplan 2021 med 

flerårsplan 2022-2023 beslutad av kommunfullmäktige.  

Verksamhetsplan 2021 har processats under höstens nämndsmöten och vuxit 

fram till det dokument som föreslås inför nämndens beslut.  

Den ekonomiska delen är vid utskicket inte klart. Förutsättningarna har inte 

varit klara inför detaljbudgetens framtagande. Flera faktorer har varit osäkra, 

bl. a hur mycket lokalhyrorna kommer att höjas, Ytterlännässkolans och 

Torroms förskolas kostnader för lokalerna (beslut i KS i november att lösa ut 

hyreskontraktet med Kramfast och därmed lyfta de kostnaderna från 

bildningsnämnden) och osäkerheten med schablonbidraget från 

migrationsverkets fördelning inom kommunen där bildningsnämnden har 

utökade uppdrag som skall bekostas av dessa medel men där justering inte är 

gjord (utbildningsplikten och intensivåret). 

För att få en detaljbudget som är rätt och en handlingsplan byggd på ett 

korrekt underlag skjuts de besluten till decembernämnden. 

Ekonomi och finansiering 

Verksamhetsplan 2021 med tillhörande budget styr kommande års 

verksamhet. 
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Måluppfyllelse 

God ekonomisk hushållning är grunden för en stabil och planerad 

verksamhet som håller över tid. 

Samråd 

En process med workshops har skett med nämndens ledamöter. En 

snabbremiss har skickats ut till nämndens ledamöter inför framtagandet av 

detta beslutsunderlag. Samråd sker med förvaltningens chefer och ekonomer. 

Beslutsunderlag 

Mål och resursplan 2021 med flerårsplan 2022-2023 för Kramfors kommun 

KS 2020/309 

201125 Verksamhetsplan 2021 med budget för Bildningsnämnden  

BN 2020/437 

Beslutet skickas till 

Bildningsnämndens chefer 

Revisionen 
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§ 75 Dnr: BN 2020/481 

Förskolans kvalitetsrapport 2019/2020 - Huvudman 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Godkänna kvalitetsrapporten för förskolan 2019/2020 och lägga den till 

handlingarna. 

Ärendet 

Kvalitetsrapporten är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. I förskolan 

deltar alla medarbetare oavsett position. Varje enhet skapar en arbetsplan 

inför varje läsår, som löpande följs upp och vid behov justeras. I slutet av 

läsåret sammanställer enheterna kvalitetsrapporter, som rektorer och 

verksamhetschef bearbetar och fogar samman till huvudmannens 

kvalitetsrapport.  

Verksamhetsåret 2019/2020 är märkligt att blicka tillbaka på. Vem trodde 

för ett år sedan att vi skulle sluta handhälsa, att handsprit och munskydd 

skulle bli en bristvara och länders gränser skulle stängas? 

Med erfarenheterna från föregående verksamhetsår inleddes höstterminen 

med att förskolans underlag för kvalitetsarbetet reviderades och årets arbete 

planerades. Pedagoger från varje förskola utsågs och anmäldes tillsammans 

med förskolans ledningsgrupp till Skolverkets utbildning i Systematiskt 

kvalitetsarbete. 

Covid-19 började spridas i Sverige precis när utbildningen var klar. 

Pandemin fick stort genomslag och har påverkat verksamheten i alla delar. 

Trots de extraordinära utmaningarna har förskolans personal genomfört ett 

enastående arbete. Vi kan se att barnen i stor utsträckning är trygga och trivs. 

Man har stort fokus på de barn som har särskilda utmaningar och gör allt 

man kan för att anpassa miljöer och verksamhet. När det gäller arbetet med 

likabehandling och mot diskriminering uttrycks en stor medvetenhet i 

vardagsarbetet. Dock finns viss osäkerhet när det gäller formalia. 

Dokumentationssystemet är inte helt optimalt. 
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I uppföljningarna av kvalitetsarbetet framkommer att ljudmiljön är en 

återkommande arbetsmiljöfråga, liksom förutsättningarna för gemensam tid 

för planering och reflektion. Ett annat perspektiv som lyfts fram är 

förutsättningarna för planering och schemaläggning. 

Under året har behovet av platser ytterligare accentuerats. I början av 2020 

togs beslut om att hyra ytterligare ytor i Docksta och Docksta 

bordtennisklubb inledde en utbyggnad. Ett omtag togs i arbetet med att hitta 

en lösning på det stora platsbehovet i centrala Kramfors och ett nybygge. 

Förskolorna har skattat sitt arbete via ”Kramfors BRUK”, som är ett urval av 

kvalitetsfrågorna från Skolverkets BRUK. Resultatet beskrivs i bilagan, 

Förskolans kvalitetsrapport läsåret 2019/2020. 

Ekonomi och finansiering 

Inom ram 

Måluppfyllelse 

Kvalitetsrapporten är det underlag som beskriver hur kommunens förskolor 

uppfyller författningarnas krav. 

Samråd 

Förskolans rektorer 

Skolchef 

Beslutsunderlag 

Förskolans kvalitetsrapport läsåret 2019/2020 dnr BN 2020/481 

Beslutet skickas till 

Alla förskolor 

Förskolans rektorer 

Revisionen 
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§ 76 Dnr: BN 2020/488 

Kvalitetsrapport för grundskolan, förskoleklass, 

fritidshem, grundsärskolan och elevhälsan 2019/2020 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Godkänna kvalitetsrapporten för grundskolan, förskoleklass, fritidshem samt 

grundsärskolan och elevhälsan för läsåret 2019/2020 och lägga den till 

handlingarna. 

Ärendet 

Kvalitetsrapporten är en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Varje skola 

skapar en Kvalitetsrapport utifrån de verksamheter som finns på den enskilda 

skolan. Dessa rapporter sammanställs och blir till huvudmannens 

kvalitetsrapport. 

Kvalitetsrapporten ligger till grund för det fortsatta arbetet framåt med de 

utvecklingsområden som identifierats. Kvalitetsrapporten är upplagd enligt 

fyra frågor: 

Hur blev det? Utvärdering av föregående års utvecklingsområden. 

Var är vi? Analys av föregående års utvecklingsområden och ett nuläge. 

Var ska vi? Utvecklingsområden för kommande år beskrivs. 

Hur gör vi? Aktiviteter kopplade till utvecklingsområden. 

Ekonomi och finansiering 

Inom ram 

Måluppfyllelse 

Kvalitetsrapporten är det underlag som beskriver kommunens skolors 

resultat och dess framåtsyftande arbete. 

Samråd 

Samråd har skett med både, personal, rektorer samt skolchef. 
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Beslutsunderlag 

Grundskolan, fritidshemmet, förskoleklassen, grundsärskolan och elevhälsan 

kvalitetsrapport läsåret 2019/2020 dnr: BN:2020/488 

Beslutet skickas till 

Rektorer i grundskolan, kulturskolan och särskolan 

Revisionen 
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§ 77 Dnr: BN 2020/489 

Kvalitetsrapport för kulturskolan 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Godkänna kvalitetsrapporten för kulturskolan för läsåret 2019/2020 och 

lägga den till handlingarna. 

Ärendet 

Kvalitetsrapporten är en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Varje skola 

skapar en kvalitetsrapport utifrån de verksamheter som finns på den enskilda 

skolan. Dessa rapporter sammanställs och blir till huvudmannens 

kvalitetsrapport. 

Kvalitetsrapporten ligger till grund för det fortsatta arbetet framåt med de 

utvecklingsområden som identifierats. Kvalitetsrapporten är upplagd enligt 

fyra frågor: 

Hur blev det? Utvärdering av föregående års utvecklingsområden. 

Var är vi? Analys av föregående års utvecklingsområden och ett nuläge. 

Var ska vi? Utvecklingsområden för kommande år beskrivs. 

Hur gör vi? Aktiviteter kopplade till utvecklingsområden. 

Ekonomi och finansiering 

Inom ram 

Måluppfyllelse 

Kvalitetsrapporten är det underlag som beskriver kulturskolans arbete under 

året och dess framåtsyftande arbete. 

Samråd 

Samråd har skett med både, personal, rektorer samt skolchef. 

Beslutsunderlag 

Kulturskolan kvalitetsrapport läsåret 2019/2020 dnr: BN:2020/489 
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Beslutet skickas till 

Rektorer i grundskolan, kulturskolan och särskolan 

Revisionen 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(25) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 78 Dnr: BN 2020/479 

Kvalitetsrapport för Vuxenutbildningen, 

Gymnasieskolan och Arbetsmarknadsenheten 2020 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Godkänna kvalitetsrapporten för Vuxenutbildningen, Gymnasieskolan och 

Arbetsmarknadsenheten 2020. 

Ärendet 

Kvalitetsrapporten är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbete som 

kontinuerligt bedrivs i verksamhetsområdet VGA (Vuxenutbildningen, 

Gymnasieskolan och Arbetsmarknadsenheten). 

Rapporten ska spegla hur väl verksamheterna uppfyller huvudmannens mål 

att deltagarna ska utvecklas varje dag, att de ska nå de mål som 

verksamheterna satt upp, att deltagarna är trygga och trivs och att de har 

arbetsro. 

Kvalitetsrapporten ska innehålla en analys av verksamheternas resultat 

utifrån frågeställningarna: 

 Hur blev det? 

 Var är vi? 

 Vart ska vi? 

 Hur gör vi? 

Ekonomi och finansiering 

Kvalitetsrapporten har upprättats inom verksamhetens ram. 

Måluppfyllelse 

Kvalitetsrapporten beskriver hur väl verksamheterna når måluppfyllelse och 

hur de uppfyller kraven i de författningar som styr de olika verksamheterna. 

Samråd 

Rapporten är upprättad i samråd mellan personal, rektorer/enhetschefer, 

verksamhetsutvecklare och verksamhetschef. 
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Beslutsunderlag 

Kvalitetsrapport 2020 för Vuxenutbildningen, Gymnasieskolan och 

Arbetsmarknadsenheten, dnr BN 2019/479 

Beslutet skickas till 

Christer Joald, verksamhetschef 

Agnetha Fredriksson, enhetschef Yrkeshögskolan 

Ylva Hardeson, rektor Ådalsskolan och Räddningsgymnasiet 

Tommy Laurell, enhetschef Arbetsmarknadsenheten 

Peyman Vahedi, rektor Ådalsskolan, Gymnasiesärskolan och Nordvik 

Mikael Wiklund, rektor Vuxenutbildningen 

Revisionen 



 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(25) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 79 Dnr: BN 2020/504 

Folkbibliotekets kvalitetsrapport 2019/2020 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Godkänna kvalitetsrapporten för Folkbiblioteket 2019/2020 och lägga den 

till handlingarna. 

Ärendet 

Läsåret 2019/2020 har inburit att bibliotekspersonalen gått från att vara 

lokal- och biblioteksfokuserade till att sätta användaren främst. Samtliga är 

nu överens om att biblioteket, för att kunna utföra sina uppdrag, måste vara 

mer flexibla och mobila. En positiv effekt av coronapandemin var att den 

skapade den knuff som behövdes för att få personalen att våga inte bara 

öppna nya dörrar utan också att stänga gamla. 

Ekonomi och finansiering 

Inom ram. 

Måluppfyllelse 

Kvalitetsrapporten är det underlag som beskriver hur kommunens 

folkbibliotek uppfyller författningarnas krav och de kommunala målen för 

biblioteksverksamheten. 

Samråd 

Samråd har skett med både, bibliotekschef och skolchef. 

Beslutsunderlag 

Kvalitetsrapport folkbiblioteket dnr 2020/504 

Beslutet skickas till 

Bibliotekschef 

Revisionen 
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§ 80 Dnr: BN 2020/506 

Huvudmannaplan Arbetsmarknadsenheten 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Godkänna huvudmannaplanen för Arbetsmarknadsenheten, version 2 med 

föreslagna revideringar. 

Ärendet 

Kramfors kommun har under lång tid tagit ett stort ansvar för genomförandet 

av arbetsmarknadsåtgärder. Som en av dessa åtgärder inrättades 

Arbetsmarknadsenheten den 1 januari 1996. Det övergripande ansvaret för 

arbetsmarknadsfrågor ligger hos staten där Arbetsförmedlingen är ansvarig 

myndighet. Trots detta behövs en kommunal aktör och de kommunala 

insatserna har stor betydelse för att minska utanförskap och beroendet av 

ekonomiskt bistånd hos kommunmedborgarna. 

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. 

I den föreliggande version 2 har revidering gjorts för 2021 rörande följande 

områden: 

 Kommunen som kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen 

 Kommande ny riktlinje för sommarjobb och feriepraktik i Kramfors 

kommun 

 Placeringen av Kommunalt Aktivitetsansvar (KAA) på AME 

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. 
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Samråd 

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

verksamhetschef. Vid samrådet har även förslagen till revideringar 

utarbetats. 

Beslutsunderlag 

Huvudmannaplan Arbetsmarknadsenheten, version 2 BN 2020/506 

Beslutet skickas till 

Christer Joald, verksamhetschef 

Tommy Laurell, enhetschef Arbetsmarknadsenheten 
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§ 81 Dnr: BN 2020/464 

Kramfors biblioteksplan 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Godkänna Kramfors biblioteksplan för 2021-2024. 

Ärendet 

Kramfors nuvarande biblioteksplan upphör att gälla till årsskiftet. 

Ny biblioteksplan föreslås gälla under åren 2021 – 2024. 

Ekonomi och finansiering 

Biblioteksplanen styr vad folkbiblioteket skall arbeta med inom ramen för 

den tilldelade budgeten. 

Måluppfyllelse 

Biblioteksplanen följer nationell styrning via bibliotekslagen och är en 

avsiktsförklaring och ambitionsnivå för biblioteksverksamheten i Kramfors 

kommun inom ramen för de budgeterade medlen. 

Samråd 

Nämnden har genomfört en workshop kring biblioteksplanen. Nämndens 

ledamöter har dessutom fått möjligheten att genom en snabbremiss lämna in 

synpunkter inför framtagandet av detta förslag.  

Samråd har skett inom gruppen bibliotekspersonal och mellan bibliotekschef 

och förvaltningschef. 

Beslutsunderlag 

Kramfors biblioteksplan 2021-2024 dnr BN 2020/464 

Beslutet skickas till 

Bibliotekschef 
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§ 82 Dnr: BN 2020/412 

Delegation att besluta om nämndens yttrande över 

utredningen Ny förskola Kramfors stad 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Ge ordförande Thomas Näsholm delegation att besluta om nämndens 

yttrande över utredningen Ny förskola Kramfors stad. 

Ärendet 

Utredningen Ny förskola i Kramfors stad planerar att vara klar med 

utredningen till sista styrgruppsmötet den 15 januari kl. 14-16. Ärendet finns 

på dagordningen till kommunstyrelsen den 19 januari 2021. Inför att ärendet 

lyfts i kommunstyrelsen bör bildningsnämnden ha behandlat utredningen och 

lämnat ett yttrande/förslag till beslut till kommunstyrelsen. För att detta skall 

hinnas med behöver ordförande få uppdrag att fatta ett beslut på delegation. 

För att stärka den demokratiska processen planeras en politisk beredning via 

teams i direkt anslutning till att styrgruppen avslutat sitt möte, den 15 januari 

2021 kl. 16.00. 

Ekonomi och finansiering 

Denna del i beslutskedjan kräver inte att extra budgetmedel avsätts. 

Samråd 

Samråd har skett med ordf. Thomas Näsholm och vice ordf. Thomas 

Lundberg 

Beslutet skickas till 

Nämndens ledamöter 
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§ 83 Dnr: BN 2020/531 

Extra sammanträde för bildningsnämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Kalla till ett extra, digitalt sammanträde för bildningsnämnden, den 16 

december 2020 kl. 16.00. 

Ärendet 

Nämnden behöver sammanträda för att besluta om detaljbudgeten 2021, 

investeringsbudget 2021 samt bidragsbeloppen. Nämnden kommer även ta 

del av utvärderingen av handlingsplanen 2020 under detta sammanträde samt 

att handlingsplanen för 2021 kommer presenteras. 

Sammanträdet kommer ske digitalt via Teams, den 16 december 2020 kl. 

16.00. 

Ekonomi och finansiering 

Denna del i beslutskedjan kräver inte att extra budgetmedel avsätts. 

Samråd 

Samråd har skett med ordf. Thomas Näsholm. 

Beslutet skickas till 

Nämndens ledamöter 
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§ 84 Dnr: BN 2020/412 

Extra politisk beredning 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Kalla till en extra, digital politisk beredning den 15 januari 2021 kl. 16.00. 

Ärendet 

Utredningen Ny förskola i Kramfors stad planerar att vara klar med 

utredningen till sista styrgruppsmötet den 15 januari kl. 14-16. Ärendet finns 

på dagordningen till kommunstyrelsen den 19 januari 2021. Inför att ärendet 

lyfts i kommunstyrelsen bör bildningsnämnden ha behandlat utredningen och 

lämnat ett yttrande/förslag till beslut till kommunstyrelsen. För att detta skall 

hinnas med behöver ordförande få uppdrag att fatta ett beslut på delegation. 

För att stärka den demokratiska processen planeras en politisk beredning via 

teams i direkt anslutning till att styrgruppen avslutat sitt möte, den 15 januari 

2021 kl. 16.00. 

Ekonomi och finansiering 

Denna del i beslutskedjan kräver inte att extra budgetmedel avsätts. 

Samråd 

Samråd har skett med ordf. Thomas Näsholm och vice ordf. Thomas 

Lundberg. 

Beslutet skickas till 

Nämndens ledamöter 
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§ 85 Dnr: BN 2020/14 

Delegationsbeslut 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Notera delegationsbesluten till protokollet. 

Ärendet 

Delegationsbeslut redovisas enligt nedan: 

1. Delegationsbeslut om stängning av verksamheter på grund av 

Coronapandemin 201116 

2. Delegationsbeslut Svar till barn- och elevombudet 2020-10-28 

3. Delegationsbeslut Tillfällig begränsning av antalet besökare på 

Öppna förskolan 

4. Delegationsbeslut tilläggsbelopp för enskild elev vt 2021, Docksta 

friskola 

5. Delegationsbeslut yttrande till Skolinspektionen 2020-11-10 

6. Delegationsbeslut Återrapportering av måluppfyllelse 

arbetsmarknadsenhetens huvudmannaplan juli-december 2020 
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§ 86 Dnr: BN 2020/15 

Delgivningar  

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Notera delgivningarna till protokollet. 

Ärendet 

Nämnden får ta del av följande: 

1. Justerat protokoll Bildningsnämnden 2020-10-21 

2. Delårsrapport 2020-08-31 

3. Delårsrapport per 2020-08-31 för Kommunalförbundet Partnerskap 

Inland-Akademi Norr 

4. Granskning av delårsrapport Akademi Norr 

5. Kf 201026 § 103 Mål- och resursplan 2021 med flerårsplan 2022-

2023 för Kramfors kommun 

6. Kf 201026 § 104 Delårsrapport för Kramfors kommun 2020-08-31 

7. Krisledningsnämnden 201112 § 2 Särskild riktlinje för medarbetare 

med anledning av den ökande smittspridningen av Coronaviruset 

8. Mål- och resursplan 2021 med planåren 2022-2023 ver 2020-10-06 

(1) 

9. Revisionsrapport Granskning av långsiktig finansiell planering 

10. Utlåtande avseende delårsrapport 2020 Akademi Norr 

11. Verksamhetsplan elevhälsans medicinska insats (EMI) 2020-2021 

12. Återrapportering av måluppfyllelse arbetsmarknadsenhetens 

huvudmannaplan juli-december 2020 


