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§ 77 Dnr BKU 2017/8 

Uppföljning av ekonomiska beslut 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta följande 

 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Förvaltningen har tagit fram en uppföljning av de ekonomiska beslut barn, 

kultur-och utbildningsnämnden har tagit. Uppföljningen uppdateras löpande 

och redovisas på samtliga nämndsammanträden. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning 2017-10-25 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef BKU 

Biträdande förvaltningschef BKU 
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§ 78 Dnr BKU 2017/132 

Handlingsplan budget 2017 - Läspedagogerna 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta följande 

Ta bort den centralt finansierade resursen ”Läspedagoger” i samband med 

budget 2018. 

Ärendet 

I kompletteringen av handlingsplanen budget 2017 beslutade nämnden 

170518 att utreda konsekvenserna av en avveckling av den centralt 

finansierade resursen ”Läspedagoger”. 

I den SWOT-analys som genomförts kan konstateras att arbetssättet varit 

efterfrågat och gett resultat. Dock visar resultaten vidare i åk 3, 6 och 9 att 

resultaten i läsförståelse ändå försämras. 

Det finns idag en otydlighet i organisationen, så att resursen är finansierad 

från förvaltning, medan det är rektor som har ansvaret för resultatet. Med 

nämndens Plattform för styrning och ledning
1
 som grund, ter det sig logiskt 

att lyfta bort den centrala resursen och konstatera att uppdraget finns på 

skolenheten under rektors ansvar. 

Ekonomi och finansiering 

En minskad kostnad på förvaltningsnivå med 1 200 Tkr på helårsbasis. 

Beslutsunderlag 

SWOT-analys 171003 Dnr 2017/132  

Beslutet skickas till 

Rektorer i grundskolan 

Jennie Byström Administrativ samordnare 

Elin Falck  Ekonom 

Marita Ödling Ekonom 

                                                 
1
 Dnr 2016/43 
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§ 79 Dnr BKU 2017/132 

Handlingsplan budget 2017 - Chansen 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta följande 

1. Behålla bidraget till Chansen fram till 2018-06-30. 

2. Uppdra till förvaltningen att initiera samarbete med BAS-

förvaltningen för att tydliggöra ansvar och utveckla gemensamma 

arbetsytor. 

 Rapportera till nämndens sammanträde i juni 2018. 

3. Uppdra till förvaltningen att identifiera och se över särskilt inriktade 

insatser. På vilket sätt bidrar insatserna till högre måluppfyllelse och 

hur kan arbetet utvecklas? 

 Informera nämnden i april. 

 Lämna förslag till beslut i juni 2018. 

Ärendet 

I Handlingsplanen för budget i balans beslutade nämnden 170426
2
 att utreda 

en avveckling av BKU:s bidrag till Chansen.  

Utbildning är en viktig skyddsfaktor för att förhindra utvecklingen av 

psykosociala problem. Fullföljd skolgång är en faktor som har stor inverkan 

på barns möjligheter att få ett arbete och bra vuxenliv. För att kunna stödja 

och hjälpa barn med skolsvårigheter är ett fortsatt och utvecklat samarbete 

mellan skola och socialtjänst en framgångsfaktor som gynnar barnen och 

även deras föräldrar.  

Chansen vänder sig till barn och ungdomar som riskerar att fara illa på grund 

av sitt eget beteende och/eller brister i hemmiljön. Insatsen är behovsprövad 

och kan beviljas efter en utredning via socialtjänsten. BKU-förvaltningen 

finansierar en pedagogtjänst i Chansen. 

                                                 
2
 

http://www.kramfors.se/download/18.2e3f878c15be6de5beb6d5d/1494326543616/Protokoll

%20BKU%2026%20april.pdf § 39 

http://www.kramfors.se/download/18.2e3f878c15be6de5beb6d5d/1494326543616/Protokoll%20BKU%2026%20april.pdf
http://www.kramfors.se/download/18.2e3f878c15be6de5beb6d5d/1494326543616/Protokoll%20BKU%2026%20april.pdf
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Ett bra och tydligt samarbete mellan skola och socialtjänst är angeläget. Det 

finns behov av att förtydliga ansvar och stärka BKU:s möjlighet till 

delaktighet i styrningen av insatsen.  

För att inte omkullkasta dagens verksamhet föreslås att BKU-förvaltningens 

bidrag till Chansen behålls fram till 2018-06-30 och att förvaltningen får 

uppdrag att initiera samarbete med BAS för att tydliggöra ansvar och 

utveckla gemensamma arbetsytor i syfte att implementera insatsen i 

ordinarie verksamhet. I samband med detta beaktas också hur BKU:s 

ekonomiska del i Chansen ska användas på bästa sätt. 

Förvaltningen bör också se över övriga särskilt inriktade insatser. På vilket 

sätt bidrar insatserna till högre måluppfyllelse och hur kan arbetet utvecklas. 

Ekonomi och finansiering 

En kostnad per helår ca 500 Tkr 

Samråd 

Dialog har förts med rektorer, pedagoger och ansvarig chef i BAS-

förvaltningen. 

Yrkande 

Inga-Britt Andersson (C) yrkar på att i punkt 2 ska ”i syfte att implementera 

insatsen i ordinarie verksamhet.” tas bort ur slutet av meningen ”uppdra till 

förvaltningen att initiera samarbete med BAS-förvaltningen för att tydliggöra 

ansvar och utveckla gemensamma arbetsytor i syfte att implementera 

insatsen i ordinarie verksamhet.” 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att propositionsordning kommer att ställas på bifall 

och avslag till Inga-Britt Andersson (C) yrkande. Propositionsordningen 

godkänns. Ordförande meddelar att arbetsutskottet beslutar att bifalla Inga-

Britt Andersson (C) ändringsyrkande. 

Beslutsunderlag 

SWOT-analys 171030 Chansen Dnr BKU 2017/132 
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Beslutet skickas till 

Ann-Katrin Eriksson, BAS-förvaltningen 

Fredrik Östlund, chef för elevhälsan 

Stefan Karlstedt, utvecklingschef 

Marita Ödling, ekonom 
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§ 80 Dnr BKU 2017/132 

Handlingsplan budget 2017 - Idéverkstan 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta följande 

Avveckla Idéverkstan under vårterminen 2018, dock senast 180630. 

Ärendet 

I Handlingsplanen för budget i balans beslutade nämnden 170426
3
 att utreda 

en avveckling av Idéverkstan.  

Idéverkstan har varit en positiv verksamhet, i förvaltningen, men mer och 

mer också generellt i kommunen och i förhållande till näringslivet. De har 

fått motta priser och är numera också efterfrågade från andra kommuner.  

Trots detta, anger pedagoger och rektorer tydligt, att i valet mellan att kapa 

kostnader i skolans inre organisation eller avveckla Idéverkstan, att man inte 

kan se att Idéverkstan kan leva vidare i nuvarande skepnad. Detta ligger i 

linje med nämndens plattform för styrning och ledning. Idéverkstans 

arbetssätt och tankar om värdeskapande lärande kan leva vidare lokalt, 

utmaningarna tas om hand där de finns.  

Ansvaret för det entreprenöriella lärandet ligger också enligt läroplanen hos 

rektor tillsammans med enhetens pedagoger.  

 

Ekonomi och finansiering 

En minskad kostnad med 1 000 Tkr på helårsbasis 

Samråd 

Idéverkstans personal samt rektorer och pedagoger 

 

                                                 
3
 

http://www.kramfors.se/download/18.2e3f878c15be6de5beb6d5d/1494326543616/Protokoll

%20BKU%2026%20april.pdf § 39 

http://www.kramfors.se/download/18.2e3f878c15be6de5beb6d5d/1494326543616/Protokoll%20BKU%2026%20april.pdf
http://www.kramfors.se/download/18.2e3f878c15be6de5beb6d5d/1494326543616/Protokoll%20BKU%2026%20april.pdf
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Beslutsunderlag 

SWOT-analys Idéverkstan 171030 Dnr BKU 2017/132 

Beslutet skickas till 

Idéverkstan 

Stefan Karlstedt, utvecklingschef 

Rektorer 

Marita Ödling, ekonom 
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§ 81 Dnr BKU 2017/132 

Handlingsplan budget 2017 - Biblioteket 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta följande 

Uppdra till bibliotekschef att  

1. Planera 2018 års verksamhet utifrån 2017 års ram minus 

förstärkningen för asyl 400 tkr samt ytterligare 100 tkr. 

2. Planera och kvalitetssäkra för ytterligare en ramminskning om 500 

tkr inför 2019 års budget.  

Reservation 

Anna Strandh Proos (M) reserverar sig mot punkt 2 i beslutet. 

Ärendet 

I handlingsplanen för budget i balans beslutade nämnden 170426 att utreda 

vad en minskning av bibliotekets ram med 1 000 tkr skulle innebära. 

Biblioteket har under 2017 lyckats rekrytera flera nya medarbetare p.g.a. 

pensionsavgångar samt anpassat och utvecklat verksamheten med bl.a. 

Digitala hjälpen. Det är relativt hanterbart att anpassa verksamheten något 

mer än vad de extra tilldelade medlen för asyl inneburit av utökad 

verksamhet. Dock vore det olyckligt att i nuläget minska ytterligare.  

Inför budget 2019 kan det möjligen vara möjligt att minska ytterligare, men 

det kräver ytterligare genomlysning och planering för att inte omkullkasta 

folkbibliotekets och skolbibliotekens kvalitet. 

Ekonomi och finansiering 

En minskad kostnad med 500 tkr inför budget 2018. 400 tkr riktade 

asylmedel samt 100 tkr grundram. 

Inför 2019 ytterligare minskad kostnad om 500 tkr  

Beslutsunderlag 

SWOT-analys Biblioteket 171031 Dnr BKU 2017/132 
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Beslutet skickas till 

Ingrid Ohlsson, bibliotekschef 

Marita Ödling, ekonom 
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§ 82 Dnr BKU 2017/132 

Handlingsplan budget 2017 – Se över avtal 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta följande 

Tagit del av informationen. 

Ärendet 

Vid nämndens sammanträde 170628 beslutades om komplettering av 

handlingsplanen för budget i balans 2017 
4
. En av punkterna handlade om att 

granska och se över möjliga omförhandlingar av avtal. Hittills har detta 

arbete resulterat i en minskning av kostnaderna 2018 med 210 tkr. 

Ekonomi och finansiering 

Minskad kostnad på helårsbasis med 230 tkr. 

Beslutet skickas till 

Marita Ödling, ekonom 

                                                 
4
 http://www.kramfors.se/download/18.cbe51dd15caf8be9484602a/1498728318283/Protokoll%20BKU%2028%20juni.pdf  

http://www.kramfors.se/download/18.cbe51dd15caf8be9484602a/1498728318283/Protokoll%20BKU%2028%20juni.pdf
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§ 83 Dnr BKU 2017/132 

Handlingsplan budget 2017 - Vägledningscentrum 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta följande 

1. Skjuta upp rapport och förslag till beslut till nämndens sammanträde i 

februari 2018. 

2. Avvakta med ev. rekryteringar inom SYV-organisationen. 

Ärendet 

Vid nämndens sammanträde 170628 beslutades om komplettering av 

handlingsplanen för budget i balans 2017 
5
. En av punkterna handlade om att 

utreda konsekvenserna av en ramminskning en-två tjänster vid 

Vägledningscentrum.  

Förvaltningen behöver mer tid för att ta fram tillräckliga underlag och begär 

därför mer tid för att utreda aktuella konsekvenser.  

Vägledningscentrum har för tillfället inte alla tjänster besatta. För att kunna 

möta ev. krav på ramminskning bör verksamheten inte tillsätta aktuella 

vakanser.  

 

Beslutet skickas till 

Rektorer i grundskolor och gymnasieskolor 

Marita Ödling, ekonom 

 

                                                 
5
 http://www.kramfors.se/download/18.cbe51dd15caf8be9484602a/1498728318283/Protokoll%20BKU%2028%20juni.pdf  

http://www.kramfors.se/download/18.cbe51dd15caf8be9484602a/1498728318283/Protokoll%20BKU%2028%20juni.pdf
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§ 84 Dnr BKU 2017/132 

Slutrapport - Utredning av samordningslösningar 

mottagningskök/ tillagningskök 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta följande 

Tagit del av slutrapporten. 

Ärendet 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade i handlingsplan för budget i 

balans 2017-04-26 § 39 att uppdra till förvaltningen att utreda förslaget att 

utreda samordningslösningar på mottagningskök/tillagningskök i förskolan 

tillsammans med Kostenheten. 

Företrädare för Kostenheten, Förskolan/BKU-förvaltningen och 

Samhällsavdelningen har undersökt förutsättningarna för hur ett utökat 

samarbete kost – förskolor skulle kunna fungera. Målbilden har varit att,  

genom att omvandla mottagningskök till tillagningskök på några förskolor, 

minska de totala kostnaderna. 

De förskolor som beaktats har varit:  

 Lugnviks förskola 

 Herrskogs förskola 

 Nordingrå förskola 

 Lunde förskola 

 Utterns förskola 

 Neptunus förskola 

 

Det är många regler och aspekter som är nödvändiga att förhålla sig till: 

ventilation, hygienregler, utrustning och lokalernas disposition både inomhus 

och när det gäller varumottagning. 

Den slutliga och samlande bedömningen är, att det endast är Nordingrå 

förskola som möjligen kan förändras inom ramen för rimliga kostnader. Då 

förskoleverksamheten i Nordingrå ser ut att växa, är en översyn även av den 

anledningen motiverad och förvaltningarna fortsätter därför att arbeta på en 

så smart och effektiv lösning som möjligt. 
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Dialogen kommer också att fortsätta, när det gäller att hitta gemensamma 

lösningar över förvaltningsgränserna, så att så hög sysselsättningsgrad som 

möjligt kan erbjudas. 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll BKU-nämnden 2017-04-26 Dnr 2017/132 

Sammanträdesprotokoll BKU-nämnden 2017-06-28 Dnr 2017/132 

 

Beslutet skickas till 

Kostchef 

Fastighetssamordnare  

Förskolechefer 
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§ 85 Dnr BKU 2017/326 

Kramfors förskolor och skolor i framtiden – nästa steg 

Första delrapporten 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta följande 

Tagit del av rapporten. 

Ärendet 

Vid nämndens sammanträde 170427 lämnades slutrapport i uppdraget 

Kramfors förskolor och skolor, dnr BKU 2014/253. I samband med detta 

fick förvaltningen uppdrag att med stöd i slutrapporten:  

1. ta fram konkreta förslag på hur verksamheterna kan organiseras för 

2020-talet 

2. Lämna delrapport i december 2017 resp. april 2018 

3. Lämna slutrapport i oktober alt. december 2018 

 

En arbetsgrupp har bildats bestående av: 

 Stefan Karlstedt  utvecklingschef 

 Charlie Lessnert samordnare 

 Herman Norberg rektor 

 Ellinor Sundell förskolechef 

 Anki Johnson biträdande förvaltningschef 

 Andreas Gylling utredningssekreterare, samhällsavdelningen 

 

Arbetet har inletts och några delar har identifierats som särskilt viktiga att 

beakta och analysera vidare. Utan inbördes ordning: 

 Elev- och befolkningsprognoser 

 Nuvarande trångbodda situation i både förskolor och skolor 

 Kraven på legitimerad personal i de olika stadierna i grundskolan 

 Förändringarna i grundskolans timplan, t.ex. språkval från årskurs 6 

 Hänsyn till andra processer i kommunen, Framtidsbygget, arbetet 

med serviceplan, medborgardialoger etc. 

 Delaktighet för enheter och medarbetare i organisationen  
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Ekonomi och finansiering 

Arbetet bedrivs inom befintliga ramar 

Beslutsunderlag 

Protokoll 170426 Barn-, kultur- och utbildningsnämnden Dnr 2014/253 

Beslutet skickas till 

Förskolechefer 

Rektorer 
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§ 86 Dnr BKU 2017/336 

Nattis – förändrat arbetssätt 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta följande 

1. Uppdra till förvaltningen att: 

a) Planera så att Nattis erbjuds i anslutning till ordinarie 

förskoleverksamhet i centrala Kramfors med start höstterminen 2018. 

b) Förbereda så att motsvarande organisation för Nattis kan erbjudas i 

Höga kusten området. 

2. I samband med ovanstående, revidera och lämna förslag till ny riktlinje 

för Nattis vid nämndens sammanträde i mars.  

3. Anse tidigare uppdrag ang. Nattis fullgjorda. 

Ärendet 

Nattis, d.v.s. omsorg på kvällar, nätter och helger, har behandlats av 

nämnden vid två tillfällen under 2017.  

I februari
6
 tog nämnden del av Skolinspektionens rekommendationer som 

handlade om:  

 Kartläggning av behov 

 Tillgänglighet 

 Kvalitetssäkring 

I juni
7
 beaktades Nattis i samband med handlingsplanen för ekonomi i balans 

2017. I anslutning till detta ärende fick förvaltningen uppdraget att planera 

för ett förändrat arbetssätt och nya riktlinjer för Nattis och presentera detta i 

samband med nämndens sammanträde i december 2017. Jämförelser 

Kontakter har tagits med tre kommuner: Örnsköldsvik, Härnösand och 

Hudiksvall. 

Alla tre kommuner har endast en förskola som tillhandahåller barnomsorg på 

obekväm arbetstid. Man vänder sig till familjer med barn, som har fyllt ett år 

och till och med vårterminen det år barnet fyller 13år.  

                                                 
6
 http://www.kramfors.se/download/18.63dc889c15aefb098262dd79/1490962865927/Protokoll%20BKU%2029%20mars.pdf  

7
 http://www.kramfors.se/download/18.cbe51dd15caf8be9484602a/1498728318283/Protokoll%20BKU%2028%20juni.pdf  

http://www.kramfors.se/download/18.63dc889c15aefb098262dd79/1490962865927/Protokoll%20BKU%2029%20mars.pdf
http://www.kramfors.se/download/18.cbe51dd15caf8be9484602a/1498728318283/Protokoll%20BKU%2028%20juni.pdf
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Det är attraktiva tjänster och personalen är mycket flexibel. Lokalerna 

används delvis dagtid, vilket i viss mån kan upplevas som ett problem, då 

man behöver ta bort visst material mm.  

Man har liknande villkor för regler vid hämtning och lämning. Ensamarbete 

förekommer inte i någon större utsträckning. Två av kommunerna 

(Härnösand och Hudiksvall) har öppet ”24/7” och året runt, Örnsköldsvik 

har från och med 2017 gått ifrån detta och har stängt jul- och nyårsafton. 

Kommunerna uttrycker att detta är en dyr och personalkrävande verksamhet. 

Nuläge 

I oktober 2017 var 31 barn inskrivna i Nattis. 11 fritidsbarn och 20 

förskolebarn. Det allra bor flesta i eller i närheten av centrala Kramfors, men 

det kan variera över tid. 

Efterfrågan har över tid ökat och även svårigheten att rekrytera personal. 

Eftersom i stort sett varje familj rekryterar sin egen Nattis-personal, är 

verksamheten mycket sårbar. Det är i stort sett omöjligt att hantera frånvaro 

eller andra avvikelser. Det är inte heller möjligt att på ett rimligt sätt följa 

upp och kvalitetssäkra nuvarande arbetssätt.  

 

Senaste närvarostatistiken - augusti 2017 

Åtta (8) familjer = 11 barn har nyttjat Nattis 
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Nattis augusti 2017 

Helg Natt Kväll Morgon
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Ekonomi och finansiering 

Det kommer att vara lättare att ha kontroll på personalkostnaderna, vilka inte 

bör öka med anledning av denna förändring. Kostnader beroende på ökade 

behov är svåra att förutsäga. 

Om det blir möjligt att samplanera och sambruka lokaler, blir det inga 

extrakostnader för Nattis. Dock med reservation för de kostnader som viss 

anpassning av lokalerna innebär, särskild inredning t.ex. sängar. 

Måluppfyllelse 

Hållbarhet 

Nuvarande organisation är mycket sårbar och personberoende. En 

organisation, enligt förslag till beslut, skulle skapa en mer hållbar 

verksamhet, framför allt för de familjer som behöver Nattis, men också för 

de som planerar och handlägger verksamheten. Genom att skapa en mer 

sammanhållen verksamhet kan kvalitetsfrågorna få större utrymme. 

Tillgängligheten blir säkrare för alla, då möjligheten öppnas för att, vid 

behov, backa upp med vikarie. 

Jämställdhet 

Ur jämställdhetsperspektiv möjliggör en väl strukturerad och organiserad 

nattisverksamhet, att fler kan tacka ja, även till arbeten under s.k. obekväm 

arbetstid. 

Samråd 

Dialog har förts med förskolechefer och barnomsorgshandläggare 

Beslutsunderlag 

Riktlinje för Nattis Dnr BKU 2013/32 

Jämförelse barnomsorg på obekväm arbetstid – Nattis Dnr BKU 2013/132 

Beslutet skickas till 

Förskolechefer 

Rektorer 

Johanna Forslund, barnomsorgshandläggare 
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§ 87 Dnr BKU 2017/288 

Behov av fler platser i förskolan 

Beslut 

Tagit del av informationen nedan. 

Ärendet 

Vid nämndens sammanträde 170927 fick förvaltningen uppdrag att:  

1. För att möta utökat behov, utreda förutsättningarna till mer hållbara 

lösningar för förskoleverksamhet 

2. I samband med ovanstående utreda ytterligare samordningslösningar 

mellan Öppen asylförskola till ordinarie förskoleverksamhet. 

3. Utreda möjligheterna till att organisera femårsverksamhet i hela 

kommunen 

4. Informera nämnden vid oktobersammanträdet och lämna förslag till 

beslut i december. 

 

Statistik 

 

Ovanstående diagram visar det antal barn som varit/är placerade i 

kommunens förskolor. Dessutom finns tre fristående verksamheter, 

Järnstagården i Nordingrå – förskola och fritidshem, Dagbarnvårdarna 
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Tryggheten i Kramfors samt Smultrongläntan, pedagogisk omsorg i 

Kramfors. Tillsammans har de för närvarande 67 barn f. 2012- 2016 

placerade: Tryggheten 41 barn, Smultrongläntan 10 barn och Järnstagården 

16 barn. 

 

 

Diagrammet visar det anta barn kommunen får bidrag för via Migrationsverket 

 

Inströmningen av nyanlända minskar liksom antalet boenden för desamma. 

Boendet på Sandö planeras stänga senast september 2018 och de övriga 

boendena under våren 2018. I takt med detta minskar intäkterna från 

Migrationsverket, vilket betyder att öppna asylförskolornas verksamhet 

måste minska. För detta finns också beslut i nämnden 170426
8
 i samband 

med handlingsplan budget 2017, Dnr 2017/132. 

Aktuellt (171115) antal barn inskrivna i Öppna asylförskolorna: 

Torrom 11 

Sandö 18 

Bollsta 15 

Kramfors 37 

                                                 
8
 http://www.kramfors.se/download/18.2e3f878c15be6de5beb6d5d/1494326543616/Protokoll%20BKU%2026%20april.pdf  
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Hittills 2017 är det 159 barn födda t.o.m. oktober, vilket kan tyda på ett 

födelsetal för helåret på närmare 190 barn. I dessa siffror finns inte 

asylsökande. 

 

I spåkulan 

Runt 90-talet var det baby-boom. Det är dessa kullar, som nu själva får barn 

och vi anar att det är detta som nu ger avtryck i verksamheten. Vi noterar 

också att många av de som nu står i kö är förstagångsföräldrar, vilket gör för 

troligt att det kommer fler barn. 
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Vt 2019: Lediga platser + kö vt 2018 – sexåringar + kö ht 2018 + ej i kö f. 2017, exkl. asyl 

Ekonomi och finansiering 

Preliminära utökade kostnader 2018 för föreslagna åtgärder våren 

2018 

En uppskattad kostnad för löpande drift av en förskoleavdelning (lokaler, 

personal, ledning, förbrukning, kost, mm) är ca 2 300 tkr. 

Engångskostnad för uppstart av en förskoleavdelning är naturligtvis mycket 

beroende av utgångsläget, men för de föreslagna åtgärderna uppskattas 

kostnaden (säkerhet, utemiljö, innemiljö) till 500 – 800 tkr per enhet. 

En förändring/utökning enl. förvaltningens förslag med tre avdelningar 

skulle betyda en utökning av drift på ca 6 900 tkr per år samt inledande 

kostnader på ca 1 500 – 2 400 tkr. 

Måluppfyllelse 

I nämndens uppdrag (KS 2016/72) finns att tillhandahålla förskola enl. 

Skollagens krav. För att möta aktuellt behov och klara lagens krav är det 

angeläget, för att inte säga nödvändigt att utöka tillgången på förskoleplatser. 

Att det föds fler barn i olika delar i kommunen kan associeras till Vision 

2031:  

Tillsammans har vi mod att skapa livskraft – i hela vår kommun. 

 

Skollagen kap 8
9
  

Erbjudande av förskola 

3 § Barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat i förskoleklassen 

eller i någon utbildning för fullgörande av skolplikten ska erbjudas förskola 

enligt vad som anges i 4-7 §§. Förskola behöver dock inte erbjudas under 

kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger. 

4 § Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas 

förskola under minst 525 timmar om året, om inte annat följer av 5-7 §§. 

5 § Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning 

det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om 

barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. 

6 § Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt 

föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och med 

                                                 
9
 http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800#K8  

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800#K8
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ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar 

i veckan. 

7 § Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ erbjudas förskola, 

om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 

utveckling i form av förskola. 

Hemkommunens ansvar 

12 § Hemkommunen ansvarar för att utbildning i förskola kommer till stånd 

för alla barn i kommunen som ska erbjudas förskola och vars 

vårdnadshavare önskar det. 

Erbjudande av plats 

14 § När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig 

huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader. 

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin 

utveckling i form av förskola ska skyndsamt erbjudas förskola. 

Placering vid en förskoleenhet 

15 § Ett barn ska erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget 

hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares 

önskemål. 

 

Jämställdhet - Hållbarhet – Kultur 

Tillgång till barnomsorg är angeläget inte minst ur jämställdhetsperspektiv. 

Genom att utreda långsiktiga lösningar med ambition att samordna 

verksamheter skapas förutsättningar för hållbara lösningar. Det ger också 

möjlighet till framtida flexibilitet. Att satsa på de allra yngsta skapar 

framtidstro. 

Samråd 

Dialog har förts med barnomsorgshandläggare, samordnare nyanlända, 

förskolechefer och chef för öppna asylförskolorna. 

Riskanalys för aktuella förändringar görs tillsammans med aktuella 

huvudskyddsombud fredag 24/11 2017. 
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Förslag till beslut till nämndens sammanträde 6 december 

1. Förvaltningen får uppdrag att 

1.1 Nordingrå 

 Anpassa och utrusta förskolelokalen ”Kullen” i Nordingrå, så att 

verksamheten kan expandera 

1.2 Ullånger  

 Omdisponera och anpassa verksamheterna i förskola och skola så 

familjerna i Ullångerområdet kan erbjudas plats i Ullånger 

höstterminen 2018. 

 Snarast utreda långsiktiga förutsättningar för en utbyggnad av 

Ullångers förskola inkl. Nattis-verksamhet. Rapportera till nämnden i 

mars 2018. 

1.3 Torrom/Sandö
10

 

 Avveckla de öppna förskolorna och öppna ordinarie 

förskoleverksamhet snarast. 

 Garantera familjer vars barn är inskrivna i aktuella öppna 

asylförskolor, plats i den nyöppnade förskolan. 

 Utreda förutsättningarna för att flytta all förskoleverksamhet i 

Torrom till f.d. Torromsskolan. Rapportera till nämnden i mars 2018. 

1.4 Öppna asylförskolorna 

 Öppna asylförskolornas verksamhet i Bollsta och Kramfors fortsätter 

att bedrivas i den utsträckning som medges utifrån rekvirerade 

intäkter från Migrationsverket. 

1.5 Centrala Kramfors 

 Planera så att lämplig disposition och anpassning för Nattis-

verksamhet planeras i samband med tänkta bygget av ny förskola i 

centrala Kramfors alt. lösning i anslutning till annan lämplig 

verksamhet. 

1.6 5-årsverksamhet 

 Utreda under 2018. Rapportera till nämnden senast oktober 2018 

 

2. Uppdra till förvaltningen att se över beräkning av gruppstorlek i 

förskolan och lämna förslag till beslut i februari 2018 

                                                 
10

 Kramfors kommun har idag inget eget hyreskontrakt på förskolelokalen. Kontakter är 

tagna för att ta reda på förutsättningarna för att teckna ett sådant. 
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3. Anse uppdragen 1, 2 och 4 från sammanträdet 170927 vara slutförda. 

4. Begära medel för ovanstående utökning av verksamheter 

Beslutsunderlag 

Diagram och länkar är infogade i skrivelsen ovan. 

Beslutet skickas till 

Förskolechefer 

Fredrik Östlund Chef Öppna asylförskolorna 

Marita Ödling Ekonom 

Kommunstyrelsen 
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§ 88 Dnr BKU 2017/371 

Digitaliseringsstrategi 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta följande 

 

Ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en ny digitaliseringsstrategi för 

BKU-nämnden. 

Ärendet 

I oktober 2017 beslutade regeringen om en ny nationell 

digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Tanken är att strategin skall få fullt 

genomslag 2022.  

BKU-nämnden beslöt om en digitaliseringsstrategi 2016 men den behöver 

revideras och utökas för att möta den nationella strategin. 

Framtagandet av digitaliseringsstrategin för BKU skall ske i nära samarbete 

med IT m fl. inom kommunen samt lyftas in i verksamhetsplanen och 

budgeteras för att bana väg för ett kraftfullt genomförande. 

Beslutsunderlag 

Digitaliseringsstrategi Dnr 2016/202. 

Nationella digitaliseringsstrategin beslutad 171019, Regeringen. 

Beslutet skickas till 

Chefer inom BKU-förvaltningen 
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§ 89 Dnr BKU 2017/337 

Kulturplan 2018-2022  

Beslut 

Arbetsutskottet förselår nämnden besluta följande 

Anta Kulturplan för Barn- Kultur- och Utbildningsnämnden. 

Ärendet 

Våren 2016 fastställde kommunfullmäktige en politisk viljeinriktning med 

tre prioriterade områden: hållbarhet, jämställdhet och kultur.  

I oktober 2017 förtydligades denna viljeinriktning inom området kultur i ett 

Program för Kultur antaget av kommunfullmäktige.  

Utifrån dessa styrdokument har Barn- Kultur och Utbildningsnämnden 

utarbetat en Kulturplan för sitt ansvarsområde för 2018-2022. 

Program för kultur och nämndens kulturplan är utgångspunkten för 

förvaltningens årliga verksamhetsplanering och budget inom kultursektorn.  

I verksamhetsplaneringen formuleras konkreta aktiviteter kopplade till 

budgeterade medel.  

Beslutsunderlag 

Kulturplan för Barn-, kultur och utbildningsnämnden dnr BKU 2017/337 

Beslutet skickas till 

BKU´s chefer 
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§ 90 Dnr BKU 2017/365 

Avtal för Idrottsprofilerna på Ådalsskolan 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta följande 

 

1. Skriva avtal med Kramforsalliansen och Kramfors Tennis i enlighet 

med bifogade avtalsförslag med förtydligat tjänsteköp och volym för 

profilerna hockey och tennis. 

 

2. Delegera till rektor att besluta om möjligheten att förlägga utbildning 

på 4 år för elever på idrottsprofiler. 

 

Ärendet 

Ådalsskolan erbjuder elever idrottsprofiler inom hockey och tennis där 

verksamheten genomförs genom köpta tjänster av lokala föreningar. 

Förutsättningarna för samarbetet har dokumenterats i ett avtal. I takt med den 

kvalitetshöjning som genomförs på Ådalsskolan har avtalen haft ett behov av 

översyn. Såväl kostnaden för profilerna som mängden köpta tjänster har 

förtydligats i de nya avtalsförslagen. 

Vidare framkommer behov av längre tid för elever på vissa 

gymnasieprogram, i första hand studieförberedande, att ägna mer tid åt 

idrottsprofilerna. Även om den del av tjänsten som köps av föreningarna 

ryms inom ramen för 3 gymnasieår, kan föreningen erbjuda mer tid utan 

kostnad för kommunen. För eleven kan detta endast möjliggöras om 

utbildningen kan planeras på längre tid än 3 år – särskilt om eleven 

eftersträvar högre behörighetsnivåer för t.ex. college. 

Om beslutsrätten ges till rektor är det möjligt att med hänsyn till elevens 

förutsättningar och med studie- och yrkesvägledning besluta om ett fjärde år. 

Information om möjligheten till ett fjärde år kommer också att förankras med 

hemkommuner i förekommande fall. 
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Beslutsunderlag 

Förslag till avtal med Kramforsalliansen avseende tjänsteköp för 

Hockeyprofilen på Ådalsskolan 

 

Förslag till avtal med Kramfors Tennis avseende tjänsteköp för 

Tennisprofilen på Ådalsskolan 

 

Beslutet skickas till 

Rektor för idrottsprofilerna på Ådalsskolan 

Kramforsalliansen 

Kramfors Tennis 
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§ 91 Dnr BKU 2017/331 

Undantag från riktlinjen Nattis 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar följande 

Bevilja ansökan om omsorg på obekväm arbetstid enligt nedan. 

Reservation 

Anna Strandh Proos (M) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 

En ensamstående mamma har ansökt om Nattis natten mellan nyårsafton 

2017 och nyårsdagen 2018. Det är inte möjligt att bevilja enligt riktlinjen för 

Nattis om inte det prövas i Barn-, kultur- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott. 

Det enda kända alternativet för familjen är att mamman tackar nej till 

arbetspasset. 

Ekonomi och finansiering 

Timlön enligt avtal till aktuell personal 

Måluppfyllelse 

Servicen med Nattis ger förutsättningar till egenförsörjning, vilket är ett 

angeläget jämställdhetsperspektiv. 

Samråd 

Samråd har skett tillsammans med barnomsorgshandläggare 

Beslutsunderlag 

Ansökan från vårdnadshavare – mail daterat 171025 

Riktlinje Nattis Dnr BKU 2013/328 

Beslutet skickas till 

Sofie Öberg 

Barnomsorgshandläggare Johanna Forslund 

 


