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Bildningsnämndens protokoll 
Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, 2022-10-19 klockan 14:00–

17:00 

Beslutande ledamöter Thomas Näsholm (S), Ordförande 
Göran Molin (S) 
Lisbet Boman (S) 
Osman Saidabdala (S) 
Karl-Erik Allström (S), tjänstgörande ersättare 
Fateh Arar (S), tjänstgörande ersättare 
Karin Högström (V) 
Victoria Jonsson (V), tjänstgörande ersättare 
Inga-Britt Andersson (C) 
Birgitta Widerberg (C) 
Linda Ulfsparre Sewell (C), tjänstgörande ersättare 
Peter Andelid (L), tjänstgörande ersättare 
Vakant (SD) 

Tjänstepersoner Anki Johnson, verksamhetschef 
Stefan Karlstedt, verksamhetschef § 53 
Erland Augustinsson, ekonom § 53 
Ann-Cathrin Granbäck, kommunikatör § 53 
Beatrice Halén, nämndsekreterare 
Elisabet Sjödin, rektor, verksamhetschef förskolan § 53 
Erik Fällmer, rektor, deltar via teams § 53 
Simon Välivaara, lokalsamordnare § 53 
André Wikman, facklig representant § 53 
Anna-Karin Sjödin, facklig representant § 53 

Bildningsnämnden 

Dokumenttyp 
PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-10-19 

Mötets diarienummer 
BN 2022/8 
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Justeringens plats och tid Förvaltningen 

Paragrafer 53–59 

Sekreterare 
Beatrice Halén 

Ordförande 
Thomas Näsholm (S) 

Justerare 
Peter Andelid (L) 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens digitala anslagstavla. 

Beslutande organ Bildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-10-19 

Datum då anslaget sätts upp 2022-10-19 

Sista datum för överklagande 2022-11-09 

Förvaringsplats för protokollet  

Underskrift 
Beatrice Halén 
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Ärendelista 
§ 53 Information Bildningsnämnden 2022 4 

Diarienummer: BN 2022/1 

§ 54 Uppföljning och utvärdering av feriepraktik och sommarjobb 2022 5 
Diarienummer: BN 2022/398 

§ 55 Framtida nattis 7 
Diarienummer: BN 2022/216 

§ 56 Utredningsuppdrag verksamhetsområde Vuxenutbildning, Gymnasieskolan och 
Arbetsmarknadsenheten 9 
Diarienummer: BN 2021/546 

§ 57 Skolchefens rapport 2022 11 
Diarienummer: BN 2022/47 

§ 58 Delgivningar Bildningsnämnden 2022 12 
Diarienummer: BN 2022/3 

§ 59 Delegationsbeslut Bildningsnämnden 2022 13 
Diarienummer: BN 2022/2 
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§ 53 Information Bildningsnämnden 2022 
Diarienummer: BN 2022/1 

Slutlig beslutsinstans 
Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 
Lägga information med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 
Nämnden tar del av följande information: 

• Erik Fällmer, rektor, informerar om timplanelös skola 
• Elisabet Sjödin, verksamhetschef, och Simon Välivaara, 

lokalsamordnare, informerar om ny förskola 
• Elisabet Sjödin, verksamhetschef, informerar om Ullångers förskola 
• Anki Johnson, förvaltningschef, Stefan Karlstedt, verksamhetschef, 

och Elisabet Sjödin, verksamhetschef, informerar om läget i 
förvaltningen 

• Stefan Karlstedt, verksamhetschef, informerar om arena barn och 
unga 

• Anki Johnson, förvaltningschef, informerar om verksamhetsplan 
2023, Nattis och skolchefens rapport 

• Erland Augustinsson, ekonom, redovisar månadsbokslutet. 
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§ 54 Uppföljning och utvärdering av feriepraktik och 
sommarjobb 2022 
Diarienummer: BN 2022/398 

Slutlig beslutsinstans 
Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 
Tagit del av rapporten och lägga med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 
Målsättningen är att erbjuda ungdomar meningsfull sysselsättning under tre 
sommarveckor. Sommarjobben och feriepraktiken ska ge 
arbetslivserfarenhet och en möjlighet att knyta kontakter på 
arbetsmarknaden. För många av dessa ungdomar är dessa veckor det första 
de kan skriva på sitt CV. Ett annat syfte med sommarjobben och 
feriepraktiken är att ungdomarna skall bli medvetna om vilka yrken som 
finns inom den kommunala organisationen och stärka kommunens framtida 
kompetensförsörjning.  

Även under detta år har det varit svårt att ordna tillräckligt med platser i den 
kommunala organisationen. Det är fortfarande av stor betydelse att det finns 
platser att erbjuda platser för feriepraktik och sommarjobb inom den 
kommunala organisationen. Trenden bland föreningar och samfund 
fortsätter där färre platser erbjuds än föregående år. För att hantera stora 
grupper av ungdomar på samma arbetsplats har Arbetsmarknadsenheten 
anställt fyra arbetshandledare under perioden för sommarjobb och 
feriepraktik. Detta har varit en förutsättning för att vissa arbetsplatser skulle 
ta emot ungdomar.  

99 ungdomar har erbjudits ett sommarjobb och 70 ungdomar genomförde ett 
jobb i tre veckor. 77 ungdomar ansökte om feriepraktik och 62 var ute i 
praktik i tre veckor.  

Under hela perioden har det endast rapporterats om ett tillbud. Tillbudet har 
varit av den karaktären att det inte krävt några åtgärder för att förhindra 
framtida olyckor. Detta visar att den satsning som gjorts på arbetsmiljön har 
gett resultat. 
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Ekonomi och finansiering  
Inom befintlig ram 

  

Beslutsunderlag 
Rapport feriepraktik och sommarjobb – uppföljning och utvärdering 2022 
Dnr BN 2022/398 
Riktlinje för feriepraktik och sommarjobb 2021 Dnr BN 2021/45 

Beslutet skickas till 
Tommy Laurell, enhetschef  
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§ 55 Framtida nattis 
Diarienummer: BN 2022/216 

Slutlig beslutsinstans 
Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 
1. Omsorg på obekväm arbetstid, Nattis ska fortsätta bedrivas med 

dagens organisation 
2. Begära tillskott i rambudget för Nattis, 1700 tkr. 

Ärendet 
Vid Bildningsnämndens sammanträde 17 februari 2021 fick 
bildningsförvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda Nattis, barnomsorg 
på obekväm arbetstid, till nämnden i juni 2021. Utredningen skulle bland 
annat innehålla underlag med risk- och konsekvensanalys om nämnden 
väljer att avsluta Nattis, samt att alternativa lösningar till barnomsorg på 
obekväm arbetstid skulle undersökas.    

Vid nämndens sammanträde 2 juni 2021 beslutade Bildningsnämnden att 
avveckla Nattis 2022-05-31 och att upphäva riktlinjen Nattis – Omsorg på 
obekväm arbetstid med diarienumret BKU 2017/336 i samband med 
nedläggningen. Man gav också bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheterna att erbjuda alternativa lösningar för de vårdnadshavare som 
har ett faktiskt behov av omsorg på obekväm arbetstid och redovisa detta till 
decembernämnden, tillsammans med information om hur nyttjandegraden 
av nuvarande Nattis ser ut. Utifrån detta har en kompletterande utredning 
genomförts, diarienummer 2021/212, med bedömning från 
bildningsförvaltningen att alternativa lösningar till omsorg på obekväm 
arbetstid inte ses som hållbara eller realistiska;  

• Verksamhet via fristående aktör kan innebära motsvarande kostnader 
som idag och vara osäker som en långsiktig lösning. 

• 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. 

  

Med bakgrund av de utredningar som nu är genomförda är förvaltningens 
bedömning att, om det även fortsättningsvis ska erbjudas omsorg på 
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obekväm arbetstid, Nattis, skall den bedrivas likt nu, i lokaler hyrda av 
bildningsförvaltningen samt med personal anställda av förvaltningen som 
också kan arbeta som vikarie inom ordinarie förskola. 

Då kostnaderna är relativt höga per inskrivet barn föreslås också att 
särskilda medel ska äskas till nämndens budget i samband med budget 2023. 

Barnrättsperspektiv  
Då barnen i verksamheten med detta förslag inte påverkas, görs ingen 
kompletterande barn- och konsekvensanalys. 

Ekonomi och finansiering  
Årskostnaden för verksamheten har hittills varit ca 1600 tkr/år. För 
närvarande ca 400 tkr/barn och år. Kostnaden motsvarar ungefär 
personalkostnaderna för en förskoleavdelning, ca 18 barn. För att klara 
finansieringen inför 2023 bedöms att förskolans ram behöver förstärkas. 

Samråd  
Samråd har skett med skolchef 

Beslutsunderlag 
210217 Protokoll Bildningsnämnden Dnr BN 2020/562 § 4 
220420 Delegationsbeslut dnr BN 2022/184 
220601 Protokoll Bildningsnämnden Dnr BN 2022/216 § 35 
220926 Rapport Utredningsuppdrag Nattis i framtiden Dnr BN 2022/216 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Fredrik Östlund, rektor 
Elisabet Sjödin, verksamhetschef 
Erland Augustinsson, ekonom 
Britt-Inger Mohlin Grahn, ekonom 
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§ 56 Utredningsuppdrag verksamhetsområde Vuxenutbildning, 
Gymnasieskolan och Arbetsmarknadsenheten 
Diarienummer: BN 2021/546 

Slutlig beslutsinstans 
Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 
1. Tagit del av rapporten och lagt med godkännande till handlingarna. 
2. Uppdra till verksamhetschef för VGA att utreda området i syfte att 

utforma de framtida verksamheterna, enligt nedan. 
3. Uppdraget ska delredovisas muntligt vid nämndens sammanträden 

15 februari och 14 juni 2023. 
4. Skriftlig slutredovisning ska lämnas vid nämndens sammanträde 8 

november 2023. 

Ärendet 

Rapport 2112010 till dags dato 
1 december 2021 fick dåvarande verksamhetschef för VGA uppdrag att 
utreda verksamhetsområdet. Syftet var att utforma morgondagens utbildning 
inom gymnasiet, vuxenutbildning och yrkeshögskolan. Detta skulle leda till 
insatser som bibehåller och utvecklar utbildningens kvalitet och minskar 
verksamhets kostnader. Uppdraget skulle redovisas vid nämndens 
sammanträde 6 april 2022. 

Med anledning av förändringar i VGA:s ledning beslutade nämnden i 
februari om att ärendet skulle rapporteras muntligt vid sammanträdet i juni 
och skriftligt i oktober. Då det blev ytterligare förändringar i förvaltningens 
ledning och dessutom ett antal vakanser under vårterminen 2022, blev det 
inte möjligt att arbeta med utredningsuppdraget enligt plan.  

Nu börjar alla positioner i ledningen vara bemannade och arbetet kan 
återupptas. 

Förnyat uppdrag till förvaltningen 
1 november 2022 tillträder ny verksamhetschef för VGA. Hon får uppdrag 
att tillsammans med verksamhetsområdets rektorer och enhetschefer 
återuppta arbetet med uppdraget. Arbetet ska ske i dialog med fackliga 
parter och medarbetare. 
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Utredningen ska ge underlag till politiken att fatta beslut där både 
ekonomiska konsekvenser och effekter för kramforsbon är tydliggjorda. 

Uppdraget  
1. Utreda samordningsvinster, främst mellan de tre gymnasieskolorna, 

men också mellan gymnasieskolorna och vuxenutbildningen. 
Gällande vuxenutbildningen kan möjligen också samordningsvinster 
med arbetsmarknadsenheten identifieras. 

2. Utreda gymnasiets framtida dimensionering och utbud för att möta 
de ekonomiska utmaningarna.  

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: 
5. Ekonomi 
6. Service- och ambitionsnivå 
7. Påverkan på den lokala kompetensförsörjningen 

Ekonomi och finansiering  
Uppdraget genomförs inom befintlig ram och ska ge underlag för kloka 
framtida beslut. 

Samråd  
Det förnyade uppdraget är diskuterat med nämndens ordförande och 
förvaltningens ekonomer. Det är också kommunicerat med VGA:s rektorer 
och enhetschefer. All personal inom verksamhetsområdet ska få information 
via sina rektorer och enhetschefer. 

Beslutsunderlag 
211201 Protokoll Bildningsnämnden Dnr BN 2021/546 § 80 
220216 Protokoll Bildningsnämnden Dnr BN 2022546 § 3 

Beslutet skickas till 
Verksamhetschef VGA 
Förvaltningens ekonomer  
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§ 57 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 beskrivs bl.a. elevhälsans arbete med rekryteringar 
och Folkbibliotekets aktiviteter inför valet.  

Under rubriken VGA beskriver Arbetsmarknadsenheten bl.a. hur läget ser ut 
på arbetsmarknaden. Inom Vuxenutbildningen planeras förändringar inom 
SFI och Campus Kramfors söker för fortsatt utveckling av Lärcentrum. 

Rapporten avslutas med en glimt från Räddningsgymnasiets resa till 
Tegefjäll och sist men inte minst Månadsbokslut per 30 september 2022. 

Samråd har förts med förvaltningens verksamhetschefer. 

  

Beslutsunderlag 
Skolchefens rapport oktober 2022 Dnr BN 2022/47 

Beslutet skickas till 
Bildningsförvaltningens verksamhetschefer  
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§ 58 Delgivningar Bildningsnämnden 2022 
Diarienummer: BN 2022/3 

Slutlig beslutsinstans 
Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 
Ärendet utgår. 

Ärendet 
Inga delgivningar har inkommit.  
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§ 59 Delegationsbeslut Bildningsnämnden 2022 
Diarienummer: BN 2022/2 

Slutlig beslutsinstans 
Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 
Notera delegationsbeslutet till protokollet. 

Ärendet 
1. Delegationsbeslut bidragsbelopp Drottning Blankas gymnasieskola 

Falkenberg.pdf 
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