
 

 
 

 

Bildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(12) 
Sammanträdesdatum 

2019-06-12 
 

 

  
 
Plats och tid Förvaltningsbiblioteket, våning 3 kl.08.30 – 10:00 

. 
Beslutande ledamöter 
 

Thomas Näsholm (S) 
Siw Sachs (S) 
Christina Olofsson (V) 
Ann-Louise Zetterblad (C) 
Inga-Britt Andersson (C) 
 

Ej beslutande ersättare  

Övriga närvarande Tjänsteman 
Billy Sjölén, nämndsekreterare 
Ulrika Hurdén, förvaltningschef 
Christer Joald, verksamhetschef 
Erland Augustinsson, ekonom 
Ulf Fryklund, ekonom §§ 1,2 och 5 -- 7 

 
 

Justerare Inga Britt Andersson (C) 

Justeringens plats och tid Förvaltningen  
 
Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer §§ 47 –- 53. 
 Billy Sjölén  

 Ordförande   
 Thomas Näsholm (S)  

 Justerare   
 Inga-Britt Andersson (C)   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Bildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2019-06-12 

Datum då anslaget sätts upp 2019-06-12 Datum då anslaget tas ned 2019-07-04 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen Sista datum för överklagande 2019-07-03 
 

Underskrift   
 Billy Sjölén  
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§ 47 BN 2019/153 

Handlingsplan 2019 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Förvaltningen redovisar genom handlingsplan 2019 de ekonomiska beslut 
bildningsnämnden har tagit. Uppföljningen uppdateras löpande och 
redovisas på samtliga nämndsammanträden. 

Beslutsunderlag 

Handlingsplan 2019, 2019-06-04 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef, bildningsförvaltningen 
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§ 48 BN 2019/405 

Delårsrapport 30 april 2019 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Godkänna delårsrapport per den 30 april 2019. 

Ärendet 

När budgeten färdigställdes för 2019 konstaterades det ett budgeterat 
underskott om 25 mnkr. Dessa fördelades mellan de olika skolformerna med 
förskola 6mnkr, grundskola 14mnkr och ”Vuxenutbildning och 
arbetsmarknadsenheten” 5 mnkr. 

Förvaltningen har nu genomfört ett prognosarbete där samtliga chefer har 
träffat ekonomerna och underlagen i form av barn/elever/studerande har 
gåtts igenom tillsammans med ekonomin i övrigt. I huvudsak ser det ut som 
det gjorde i samband med budgetarbetet, men återhållsamheten slår igenom 
och därmed har de flesta verksamheter en förbättrad prognos jämfört med 
lagd budget. Vilket syns genom att prognosen har förbättrats något till ett 
underskott om 23 mnkr för 2019. 

Samråd 

Samråd har skett mellan förvaltningschef och ekonomerna. 

Beslutsunderlag 

190604 Bildning Delår1 2019  

Beslutet skickas till 

Samtliga chefer inom bildningsförvaltningen 
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§ 49 BN 2019/391 

Gymnasieutbud läsåret 2020/21 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Godkänna förslag till gymnasieutbud för läsåret 2020/21. 

Ärendet 

Västernorrlands sju kommuner har ett samverkansavtal avseende 
gymnasieskolan och dess utbud. Länets gymnasierektorer och 
verksamhetschefer diskuterar årligen dimensioneringen av 
gymnasieutbildningar i länet i relation till förväntat behov på 
arbetsmarknaden. Det förslag som här föreligger har arbetats fram i en 
gemensam process och bedöms vara realistiskt utifrån att programmen ska 
attrahera sökande i en sådan grad att de kan genomföras. 

Förslag till utbud gällande Kramfors gymnasieskolor, Ådalsskolan och 
Räddningsgymnasiet, är oförändrat jämfört med föregående år. 

Ärendet har diskuterats i skolpresidiet, länets politiska forum för 
gymnasiefrågor, som rekommenderat kommunerna att följa detta upplägg. 

Ekonomi och finansiering 

Syftet är att utbudet ska ge ett fortsatt högt söktryck till samtliga program, 
vilket medför att det ekonomiska utfallet blir ungefär detsamma som det 
förväntade utfallet för läsåret 2019/20. 

Måluppfyllelse 

I länet erbjuds alla nationella program med i stort sett alla inriktningar, vilket 
ger ungdomarna i Västernorrland ett utbud som bör passa de allra flesta. Det 
utbud som erbjuds i vår kommun bör vara tillräckligt för att få våra egna 
ungdomar att välja ett gymnasieprogram på hemorten. 

Beslutsunderlag 

Förslag gymnasieutbud Västernorrland 2020-21 (fastställt av länets 
skolpresidium vid möte den 3 maj 2019), dnr 2019/ 

Beslutet skickas till 

Christer Joald, verksamhetschef 

Ylva Hardeson, rektor 

Peyman Vahedi, rektor 
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§ 50 BN 2019/387 

Kramfors förskolor i framtiden 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsförvaltningen 

Beslut 

Uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde 25 september: 

1. Bereda förslag till beslut gällande möjlig fyra-avdelningsförskola i 
fastigheten Powerhouse. 

2. Utreda kommunens behov av förskoleplatser i ett längre perspektiv 
samt vilka förutsättningar som finns för att möta detta behov. 

Ärendet 

Fyra förskoleavdelningar i Powerhouse 

Under flera år har behovet av förskoleplatser ökat och nio (9) nya 
avdelningar har öppnats sedan 2016. Bakgrunden är bl.a. beslutet om tak på 
18 barn per avdelning, men också att fristående verksamhet minskat antalet 
platser och i viss mån att något fler barn fötts. 

Kramfors kommun har ett flertal en-avdelningsförskolor, inte enbart på de 
mindre orterna. För att kunna möta behovet av samordning beslutade Barn-, 
kultur- och utbildningsnämnden i november 2016 att etappvis bygga en ny 
förskola med flera avdelningar i centrala Kramfors, med plats för ca 80 barn.  

Flera olika alternativ har prövats, men inte befunnits vara tillräckligt 
ändamålsenliga. Under vårterminen 2019 har fastigheten Powerhouse 
uppmärksammats som en möjlighet att bygga om till förskoleverksamhet.  

Ett nätverk bestående av representanter för Krambo, Kostenheten, Miljö- och 
bygg och Bildningsförvaltningen har översiktligt tittat Powerhouse och ser 
potential i en sådan lösning. 

En förprojektering (via Krambo) är därför genomförd, och den säger att den 
är möjlig att bygga om till förskola med ca fyra avdelningar. Dock finns 
ännu inte den ekonomiska kalkylen. Dock går det att säga med bestämdhet, 
att det blir mindre kostsamt att bygga om än att bygga nytt. 

Kommunens behov av förskoleplatser i ett längre perspektiv 

Förskoleverksamheten har utökats på flera orter de senaste åren: i Bollsta, 
Kramfors, Nordingrå, Torrom och Ullånger. Dessutom har Sandö förskola 
öppnat för att täcka behov från båda sidorna om älven. 
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Inför höstterminen 2019 ser det ut som att de mest kritiska orterna, där vi 
inte kommer att kunna erbjuda plats på den ort man bor, är Ullånger och 
Docksta. Aktuella familjer erbjuds för närvarande Nordingrå eller Sandö. 

Även i Bollsta/Nyland och i centrala Kramfors ser förskolorna ut att fyllas 
och familjerna kommer att erbjudas t.ex. Väja eller Sandö. 

Det är svårt att på riktigt veta hur behovet kommer att se i ett längre 
perspektiv, eftersom det bara är känt hur många barn som finns ett år framåt 
i tiden. I klartext, i skrivande stund, hur många barn som är ett år eller mer 3 
juni 2020. 

Födda barn 3 juni 2019 
Fram t.o.m. maj 2018 var det ca 75 barn födda i kommunen, d.v.s. ca 20 
färre i år 2019. 

Födelseår 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Ålder            0 år            1 år            2 år            3 år            4 år            5 år            6 år 

Skarpåkersskolan 25 73 79 74 61 60 66 
Grämestaskolan 4 10 8 9 4 9 11 
Bollstaskolan 10 23 31 20 26 24 22 
Nylandsskolan 3 13 23 8 26 12 17 
Högakustenskolan F-9 5 16 19 24 25 35 21 
Ullångersskolan 2 12 6 21 14 14 13 
Nordingråskolan 3 6 10 13 11 12 12 
Dockstaskolan 2 9 8 8 7 9 6 
Totalt 54 162 184 177 174 175 168 

 

Barngruppernas storlek 
I samband med nämndens sammanträde i maj beslutades att antalet barn per 
avdelning skall mätas med ett snitt i kommunen 18 barn/avdelning. Under 
vårterminen 2019 har det hittills sett ut som följer. 

Placerade barn/avdelning vårterminen 2019 

Placerade barn Antal avdelningar Snitt barn/avd
15-jan 758 44 17,2
15-feb 743 44 16,9
15-mar 748 44 17,0
15-apr 758 44 17,2
15-maj 760 44 17,3  

 



 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Under våren har också Statistiska centralbyrån aviserat att man kommer att 
begära statistik på ett nytt sätt. Variabeln "Avdelningsnamn" ersätts av 
"Barngruppens namn". Med barngrupp avses den grupp som barnen ingår i 
under större delen av dagen i förskolan.  

Detta skulle kunna innebära andra förutsättningar för förskolans möjligheter 
att organisera. Om lokalernas beskaffenhet, personaltäthet och andra viktiga 
förutsättningar uppfylls, skulle fler förskoleplatser kunna erbjudas. Detta 
behöver utredas vidare. 

Samråd 

Förskolans rektorer 
Förvaltningschef 
Barnomsorgsadministratör  

Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll BKU 2016/351 
Sammanträdesprotokoll BKU 2017/288 
Sammanträdesprotokoll BKU 2018/47 
Sammanträdesprotokoll BKU 2018/48 
Sammanträdesprotokoll BKU 2018/143 
Sammanträdesprotokoll BN 2019/217 
SCB 

Beslutet skickas till 

Förskolans rektorer 
Johanna Forslund  Barnomsorgsadministratör 
Erland Augustinsson Ekonom 
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§ 51 BN 2019/363 

Sammanträdesplan 2020 för Bildningsnämnden med 
utskott 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

1. Anta nedanstående sammanträdesplan 2020 

Arbetsutskottet  
Ordinarie tid 08:30 

Nämnd 
Ordinarie tid 14:00 

29/1 
18/3 
29/4 
9/9 
7/10 
18/11 

12/2 
1/4 
13/5 
23/9 
21/10 
2/12 

 

2. Anta nedanstående upplägg på sammanträdesdagen för nämnden. 
Partigruppmöten: ordinarie tid kl. 11-14 
Information: ordinarie tid 08:30-11. 

3. Ledamöter och ersättare som deltar i partigruppmöten som hålls med 
anledning av nämnd föreslås vara berättigade till ersättning för 
partigruppmöten i maximalt 3 timmar. 

Ärendet 

Barn-, kultur och utbildningsnämnden fastställer årligen en 
sammanträdesplan inför det kommande året denna gång för 
Bildningsnämnden. Enligt kommunallagen kap. 6 § 23 bestämmer nämnden 
tid och plats för sina sammanträden. Sammanträden kan även hållas om 
ordförande anser att det behövs.  



 

Bildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(12) 
Sammanträdesdatum 

2019-06-12 
 

 

  
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ledamöter och ersättare som deltar i partigruppmöten är berättigade till 
ersättning för dessa gruppmöten enligt kap 4 § 7 i reglementet 
”Bestämmelser om ekonomisk ersättning till kommunalt förtroendevalda”. 
Beslutet innebär att ledamöter och ersättare som deltar i partigruppmöten 
som hålls med anledning av nämnden är berättigade till ersättning för 
partigruppmöten i maximalt 3 timmar. Beslutet innebär en reducering av ett 
sammanträde per år för arbetsutskottet och nämnden, från 8st till 7st. 

Ekonomi och finansiering 

Genom att ta bort ett sammanträde per år för arbetsutskottet och nämnden 
kommer budgeten påverkas positivt genom färre politikerarvoden, 
tjänstepersoners lön och fikakostnad. 

Måluppfyllelse 

En reducering av antal sammanträden uppfyller kommunens mål om god 
ekonomisk hushållning positivt. 

Samråd 

Förvaltningen har i samråd med nämndens ordförande upprättat förslag på 
sammanträdesplan för 2020. Samordning har skett för att undvika att större 
sammanträden krockar. 

Beslutsunderlag 

Förslag på sammanträdesplan 2020 

Skickas till 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
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§ 52 BN 2019/393 

Stipendium för körkort 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Uppdra till bildningsförvaltningen att fortsätta utreda frågan och återkomma 
med ärendet till nämnden i september 2019. 

Ärendet 

Vid bildningsnämndens sammanträde den 27 mars 2019 beslöt nämnden att 
ta bort körkortsutbildningen i den form den haft. Samtidigt uppdrog 
nämnden till förvaltningen att utreda möjligheten att införa ett stipendium 
istället. 

Uppdraget är komplext och kräver ytterligare efterforskning bl a när det 
gäller koppling till kommunallagen, det kommunala självstyret och de 
begränsningar som ges i kommunallagens 2 kapitel. 

Beslutsunderlag 

190528 Stipendium för körkort – Ett första utkast till utredning BN dnr 
2019/393 
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§ 53 BN 2019/402 

Fyllnadsval av ledamot och ersättare (V) i 
Bildningsnämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Bildningsnämnden 

Beslut 

Att välja Petra Ödling (V) till ordinarie ledamot och Christina Olofsson (V) 
som ersättare till Bildningsnämndens arbetsutskott för perioden 2019 till 
2022. 

Ärendet 

Med anledning av önskemål om förändring av uppdrag har 
Bildningsnämnden att en ordinarie ledamot och en ersättare till 
Bildningsnämndens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

Gemensam skrivelse från Christina Olofsson (V) och Petra Ödling (V). 

Beslutet skickas till 

HR 

 


