
Sida 
1 (16) 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

Bildningsnämndens protokoll 
Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, 2022-09-21 klockan 14:00–

14:40 

Beslutande ledamöter Thomas Näsholm (S), Ordförande 
Göran Molin (S) 
Lisbet Boman (S) 
Ulla-Karin Hellström Sahlén (S) 
Karl-Erik Allström (S), tjänstgörande ersättare 
Fateh Arar (S), tjänstgörande ersättare 
Thomas Lundberg (V), Vice ordförande 
Karin Högström (V) 
Inga-Britt Andersson (C) 
Ann-Louise Zetterblad (C) 
Peder Svensson (C), tjänstgörande ersättare 
Anna Strandh Proos (M) 
Peter Andelid (L), tjänstgörande ersättare 

Ej beslutande ersättare Victoria Jonsson (V) 
Ulrike Schwinn (S), § 44 

Tjänstepersoner Anki Johnson, förvaltningschef 
Stefan Karlstedt, verksamhetschef § 44 
Erland Augustinsson, ekonom § 44 
Britt-Inger Mohlin Grahn, ekonom § 44 
Ann-Cathrin Granbäck, kommunikatör § 44 
Beatrice Halén, nämndsekreterare 
Elisabet Sjödin, rektor, tf verksamhetschef förskolan § 44 
Andre Wikman, facklig representant § 44 
Elisabeth Grannas, rektor § 44 
Malin Henriksson, rektor § 44 
Monica Hellström, rektor § 44  
Linda Dahlqvist, biträdande rektor § 44 
Cristina Almqvist, biträdande rektor § 44 
Ann-Louise Nordlöf, biträdande rektor § 44 
Madeleine Wallenius, bibliotekschef § 44 
Simon Välivaara, lokalsamordnare § 44 
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Justeringens plats och tid Förvaltningen 

Paragrafer 44–52 

Sekreterare 
Beatrice Halén 

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 2022-09-21 

Datum då anslaget sätts upp 2022-09-27 

Sista datum för överklagande 2022-10-18 

Förvaringsplats för protokollet  

Underskrift 
Beatrice Halén 
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§ 44 Information Bildningsnämnden 2022 
Diarienummer: BN 2022/1 

Slutlig beslutsinstans 
Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 
1. Lägga information med godkännande till handlingarna 

 
2. Uppdra till ordförande att föra vidare nämndens resonemang och 

diskussion kring hållbarhet för den nya förskolan, däribland önskan 
att förskolan ska byggas i trä, samt förses med exempelvis solceller. 

Ärendet 
Nämnden tar del av följande information: 

• Presentation av de nya rektorerna, nya biträdande rektorerna samt 
chef för elevhälsan.  

• Madeleine Wallenius, bibliotekschef, redovisar folkbibliotekets 
kvalitetsrapport 

• Anki Johnson, förvaltningschef, Stefan Karlstedt, verksamhetschef, 
Elisabet Sjödin, rektor informerar om nuläget i förvaltningen 

• Elisabet Sjödin, rektor och Simon Välivaara, lokalsamordnare 
informerar om nya förskolan 

• Erland Augustinsson, ekonom och Britt-Inger Mohlin Grahn, 
ekonom redovisar delårsrapport 

• Anki Johnson, förvaltningschef, Stefan Karlstedt, verksamhetschef, 
redovisar handlingsplan arbetsmiljö 

• Anki Johnson, förvaltningschef, informerar om skolchefens rapport. 
• Övrigt: nämnden resonerade och diskuterade kring hållbarhet och 

material för den nya förskolan, och förordar att förskolan byggs i trä.  
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§ 45 Uppdaterad förbundsordning för Kommunalförbundet 
Partnerskap Inland-Akademi Norr 
Diarienummer: BN 2022/321 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Bildningsnämndens beslut 
Föreslå Kommunfullmäktige att anta förslaget till uppdaterad 
förbundsordning. 

Ärendet 
Malå kommun har lämnat Kommunalförbundet Partnerskap Inland-
Akademi Norr och då behöver förbundsordningen uppdateras.  

Då det kommit en ny kommunallag sedan senaste ändringen av 
förbundsordningen uppdateras även kommunallagshänvisningen. 

  

Beslutsunderlag 
Förslag till förbundsordning Akademi Norr 220621 Dnr BN 2022/321 
Protokollsutdrag från Akademi Norr 220621 § 17 Dnr BN 2022/321 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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§ 46 Skolchefens rapport 2022 
Diarienummer: BN 2022/47 

Slutlig beslutsinstans 
Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 
Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 
I Skolchefens rapport ger skolchefen en bild av nuläget i förvaltningen. I 
den aktuella rapporten delges också glimtar från förskolan och en 
nulägesbeskrivning från Högakustenenheten. Arbetsmarknadsenheten 
beskriver bl.a. läget på arbetsmarknaden och Yrkeshögskolan berättar om 
höststarten och framtida utmaningar. Rapporten avslutas med avsnitt om 
Ukraina och projektet Nyanländas lärande. 

Samråd har förts med förvaltningens verksamhetschefer. 

Beslutsunderlag 
Skolchefens rapport september 2022 Dnr BN 2022/47 

Beslutet skickas till 
Bildningsförvaltningens verksamhetschefer  
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§ 47 Handlingsplan för bättre samverkan och arbetsmiljö 2022 
Diarienummer: BN 2021/627 

Slutlig beslutsinstans 
Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 
Uppdra till förvaltningen att lämna förslag på uppdaterad och förtydligad 
Handlingsplan för bättre samverkan och arbetsmiljö vid nämndens 
sammanträde 30 november 2022. 

Ärendet 

December 2021 – mars 2022 ca 
Den 17 december 2021 fattade bildningsnämndens ordförande ett 
delegationsbeslut om att i ta fram en handlingsplan med anledning av de 
offentliga diskussioner som förts kring arbetsmiljön för rektorer och kritik 
kring hantering av bland annat ekonomiprocesser och förankring av 
nämndens beslut. Handlingsplanen utarbetades i dialog med berörda 
fackliga parter och beslutades vid nämndens sammanträde 27 januari 2022. 

Uppdraget till förvaltningschefen sammanfattades i fem (5) punkter:  

• Skolledarnas arbetsmiljö 
• Förvaltningens ekonomiprocesser, förankring och beredning av 

ärenden inför beslut i bildningsnämnden 
• Intern kommunikation 
• Samverkan mellan fackliga organisationer och förvaltningen 
• Grundskolan 

Mars 2022 – 
I slutet av mars 2022 avslutades dåvarande förvaltningschefs uppdrag 
parallellt med att flera andra chefspositioner var vakanta. En temporär 
ledningsstruktur togs fram och arbetet med handlingsplanen som påbörjats i 
vissa delar, fick stå tillbaka till förmån för arbetet med att lösa vårterminens 
slutförande och möjliggörande av höstterminens start. Aktiviteterna 
gällande arbetsmiljö och organisation bedömdes angelägna och prioriterades 
därför. Det innebar flera förändringar som beskrivs nedan.  



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 
2022-09-21 

Mötets diarienummer 
BN 2022/7 

Sida 
8 (16) 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

Nuläge 
Bildningsförvaltningens ledningsorganisation förändrades på många sätt 
under kort tid: Nytillträdd förvaltningschef, för närvarande pågår rekrytering 
av verksamhetschefer för VGA och förskolans verksamhetsområden, en ny 
elevhälsochef har tillträtt, liksom en rektor i förskolan. Tre tjänster som 
biträdande rektorer har inrättas i grundskolan och en verksamhetsutvecklare 
har övergått till rektorsuppdrag. Ordinarie rektor vid vuxenutbildningen är 
tjänstledig, vilket löst sig internt med en lärare som klivit in och vikarierar. 

Flera andra rektorer är också relativt nya i förvaltningen. Förvaltningens två 
IKT-pedagoger har gått vidare till andra uppdrag och tjänsterna är 
vakantsatta. 

En tät och lösningsorienterad dialog har skett med de fackliga parterna. 

Under hösten har förvaltningen inlett dialog med förvaltningens ekonomer, 
Kramfast m.fl. för att hitta så bra vägar framåt i de gemensamma 
utmaningar vi står. 

Omtag och uppdatering 
Med bakgrund av de intensiva månaderna och de stora personella 
förändringarna bedöms det nödvändigt att göra ett omtag och uppdatera 
handlingsplanen för bättre samverkan och arbetsmiljö.  

Förvaltningen begär att, i dialog med övriga chefer och fackliga parter, 
uppdrag att uppdatera och förtydliga Handlingsplanen för samverkan och 
bättre arbetsmiljö. 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan för bättre samverkan och arbetsmiljö. 220121, Dnr BN 
2021/627.  

Beslutet skickas till 
Bildningsförvaltningens samverkansgrupp 
Verksamhetschefer   
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§ 48 Folkbibliotekets kvalitetsrapport 2021/2022 
Diarienummer: BN 2022/357 

Slutlig beslutsinstans 
Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 
Godkänna Folkbibliotekets kvalitetsrapport 2021/2022 och lägga den till 
handlingarna. 

Ärendet 

Bibliotekets uppdrag 
Paragraf 2 i Bibliotekslagen: 

 Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det 
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling 
och fri åsiktsbildning  

 Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens 
ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning 
samt kulturell verksamhet i övrigt  

 Biblioteksverksamheten ska finnas tillgänglig för alla 

Verksamhet  
I kommunen finns två bibliotekslokaler - Kramfors huvudbibliotek och 
närbiblioteket i Ullånger - och en bokbuss. Biblioteksverksamheten 
utvecklas till att alltmer bedrivas utanför den fysiska bibliotekslokalen. 
Biblioteket har 9 tjänster i grundbemanning.  

Barnrätts-teamet har under 2021 blivit inarbetat i samtliga är en stående 
punkt på arbetsplatsträffarna.  

För att kunna vidareutveckla verksamheten söks årligen projektmedel från 
Kulturrådet. Framförallt behövs personal för att kunna genomföra 
utvecklingsprojekt. Inom projekt “Stärkta bibliotek” var det 0,9 tjänst under 
2021. Under 2022 är det 1,7 tjänst som finansieras med projektmedel. 

Måluppfyllelse  
Kramfors kommuns biblioteksplan har fyra målområden;  

• Övergripande mål 
• Barn och unga 
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• Personer med annat modersmål än svenska – Mångspråk samt  

Personer med funktionshinder – Tillgänglighet.  

Kvalitetsrapporten är det underlag som beskriver hur kommunens 
folkbibliotek uppfyller författningarnas krav och de kommunala målen för 
biblioteksverksamheten. 

Ekonomi och finansiering  
Inom ram 

Samråd 
Bibliotekets personal 

Bibliotekschef 

Skolchef 

Beslutsunderlag 
Folkbibliotekets kvalitetsrapport 2021/2022 Dnr BN 2022/357 

Beslutet skickas till 
Bibliotekschef  
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§ 49 Internkontrollplan bildningsnämnden 2022 
Diarienummer: BN 2022/160 

Slutlig beslutsinstans 
Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 
Tagit del av uppföljning av internkontrollplan och lägger 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. 

De interna kontroller som beslutade under 2022, arbetades fram i de olika 
verksamheterna. Verksamheterna analyserade moment och rutiner i sin 
verksamhet som har de största behoven av genomlysning och kontroll, och 
därefter riskbedömdes de processer som förts fram som eventuella 
riskmoment. Kontrollpunkterna som valdes ut: 

• Avtalstrohet 
• Användning av STELLA 
• Hantering av leverantörsfakturor 

 

Utifrån de olika perspektiven i kontrollpunkterna informera och utbilda 
chefer och medarbetare, så att aktuella regelverk och rutiner blir kända och 
används i hela organisationen. 

I Rapporten Uppföljning Internkontroll bildningsnämnden 2022 beskrivs 
resultatet av uppföljning per 31 augusti 2022. 

Måluppfyllelse  
Kontrollpunkterna har stor bäring på kommunens perspektiv ekonomi och 
medarbetare.  
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Ekonomi och finansiering  
Planen är i sig inte kostnadsdrivande. Däremot är det angeläget att 
måluppfyllelsen är hög i alla kontrollpunkterna för en ekonomi i balans. 

Samråd  
Ekonomiavdelning 

HR 

Beslutsunderlag 
220904 Rapport Uppföljning Internkontrollplan BN 2022/160 
220830 Interkontrollplan 2022 Dnr BN 2022/160 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
HR 
Verksamhetschefer  
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§ 50 Delårsbokslut per sista augusti 
Diarienummer: BN 2021/538 

Slutlig beslutsinstans 
Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 
1. Lägga delårsuppföljningen avseende verksamhetsplan och 

ekonomisk prognos för 2022 med godkännande till handlingarna. 
2. Att budgetarbetet inför 2023 sker  parallellt med genomlysningen av 

VGA:s ekonomi. I förslag till budget 2023 ska förvaltningen vid 
behov lyfta in förslag till handlingsplan för budget i balans. 

Ärendet 
I delårsrapporten redovisas bildningsförvaltningens måluppfyllelse avseende 
kommunen tre perspektiv: 

• Kramforsbon 
• Medarbetare 
• Ekonomi 

Till detta beskrivs viktiga händelser hittills 2022, en redovisning av en 
ekonomisk prognos per 220831 samt förslag på åtgärdsplan budget. 

Åtgärdsplan budget 
Förskolan och grundskolan håller budget och prognosen beräknas hålla året 
ut. 

VGA:s utmaningar står kvar, men med bakgrund i de stora förändringar som 
Bildningsförvaltningen behövt hantera, har de hittills inte varit möjliga att 
utreda. Vissa delar kan dock skönjas, som handlar om att förtydliga avtal, 
rutiner och arbetssätt.  

Nu finns rektorer och enhetschefer på plats i VGA, verksamhetschef är 
rekryterad och börjar inom kort. Detta innebär att uppdraget att se över 
VGA:s ekonomi blir möjligt. 

Budgetarbetet inför 2023 startar närmaste veckorna. Liksom övriga 
samhället ser generella kostnader ut att öka och förvaltningens ram ser ut att 
vara oförändrad, dock utan tilläggsbudget. 
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Med detta som bakgrund föreslår förvaltningen att budgetarbetet inför 2023 
sker  parallellt med genomlysningen av VGA:s ekonomi. Båda perspektiven 
ska ta avstamp i officiell statistik som till exempel Kolada. I förslag till 
budget 2023 ska förvaltningen vid behov lyfta in förslag till handlingsplan 
för budget i balans. 

  

Samråd – Förvaltningens ekonomer och verksamhetschefer 

Beslutsunderlag 
220919 Delårsrapport 22-08-31  Dnr 2021/538 

Beslutet skickas till 
Verksamhetschefer 
Bildningsförvaltningens ekonomer  
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§ 51 Delgivningar Bildningsnämnden 2022 
Diarienummer: BN 2022/3 

Slutlig beslutsinstans 
Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 
Notera delgivningarna till protokollet. 

Ärendet 
1. Delredovisning 2 nyanländas lärande.pdf 

2. Delredovisning Hälsa, lärande och trygghet(HLT) delprojekt i Arena 
Barn och unga.docx 

3. Fördjupad ekonomisk prognos per 2022-04-30.docx  

4. Kommunfullmäktige 2022-06-20 (2022-06-20 KF §40).docx 

  

5. Kommunfullmäktige 2022-06-20 (2022-06-20 KF §51).pdf 

  

6. Kommunfullmäktige 2022-06-20 KF §50 Ombudgetering samt 
driftsbidrag till Kramfast AB.docx 

7. Kommunstyrelsens arbetsutskott (extra KSAU) (2022-06-28 KSAU 
§17)Uppdrag att utarbeta ett förslag till organistationsanpassning.docx 

8. Kommunstyrelsens arbetsutskott (extra KSAU) (2022-06-28 KSAU §18) 
Barn och ungas fritid-mötesplats för alla.docx  

9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-30 Tilläggsbudgetering för 
ökade personalkostnader 2022-års löneöversyn.docx  

10. Kommunstyrelsens arbetsutskott(extra KSAU) (2022-06-28 KSAU 
§19)Arena barn och unga.docx 

11. Mål- och resursplan 2023 med planåren 2024 och 2025.docx 

12. Organisationsförslag Arena barn och unga i Kramfors kommun.pptx 

13. Verksamhetsberättelse Elevhälsans medicinska insats läsår 2021-
2022.docx    
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§ 52 Delegationsbeslut Bildningsnämnden 2022 
Diarienummer: BN 2022/2 

Slutlig beslutsinstans 
Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 
Notera delegationsbesluten till protokollet. 

Ärendet 
1. Delegationsbeslut bidragsbelopp Europaskolan Malmköping.docx 
2. Delegationsbeslut bidragsbelopp Lilla Akademiens 

musikgymnasium.pdf 
3. Delegationsbeslut Fastställande av förvaltningsvisa 

krisledningsplaner.pdf 
4. Delegationsbeslut Förändrad ledning elevhälsa och förskola.docx 
5. Delegationsbeslut förändrad ledning i grundskolan.docx 
6. Delegationsbeslut Förändrad rektorsorganisation 

gymnasieskolorna.docx 
7. Delegationsbeslut Komplettering i ärende SI 2022 1373, ärende om 

hög frånvaro.pdf 
8. Delegationsbeslut Riktad tillsyn Bollstaskolan.docx 
9. Delegationsbeslut tilläggsbelopp för elev på Bäckagårdsskolan.pdf 
10. Delegationsbeslut tilläggsbelopp för elev på Bäckagårdsskolan.pdf 
11. Delegationsbeslut tilläggsbelopp för elev på Bäckagårdsskolan.pdf 
12. Delegationsbeslut tilläggsbelopp för elev på Bäckagårdsskolan.pdf 
13. Delegationsbeslut tilläggsbelopp för elev på Hampnäs 

gymnasium.pdf 
14. Delegationsbeslut tilläggsbelopp för elev på Hampnäs 

gymnasium.pdf  
15. Delegationsbeslut tilläggsbelopp för elev på Hampnäs 

gymnasium.pdf 
16. Delegationsbeslut tilläggsbelopp för elev på Hampnäs 

gymnasium.pdf 
17. Delegationsbeslut Utse dataskyddsombud.pdf  
18. Delegationsbeslut Yttrande på föreläggande tilläggsbelopp.pdf 
19. Delegationsbeslut Yttrande på föreläggande tilläggsbelopp.pdf 
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