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§ 53 Dnr BKU 2018/8 

Uppföljning av ekonomiska beslut 

Slutlig beslutsinstans 

BKU-nämnden 

Förslag till beslut 

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 2018-09-26. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef BKU 
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§ 54 Dnr BKU 270 

Delårsrapport augusti 2018 

Slutlig beslutsinstans 

BKU-nämnden 

Förslag till beslut 

Godkänna delårsrapport per den 31 augusti 2018 och överlämna det till 

Kommunstyrelsen. 

Ärendet 

Delårsbokslutet visar på ett underskott på 17,5 mnkr. Det är en försämring 

med 2,5 mnkr. 1 mnkr härrör från öppning av förskolan på Sandö och 

resterande främst på ett försämrat resultat på Räddningsgymnasiet.  

Ekonomi och finansiering 

Rapporten i sig är ett underlag för åtgärder för att få budgeten i balans. 

Måluppfyllelse 

Rapporten i sig har ingen påverkan på måluppfyllelsen.  

Samråd 

Samråd har skett mellan förvaltningschef och ekonom 

Beslutsunderlag 

180926 Delår BKU 2018-08-31, BKU 2018/270 

Beslutet skickas till 

Samtliga chefer inom BKU 
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§ 55 Dnr BKU 2018/269 

Kvalitetsrapport gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan 

Slutlig beslutsinstans 

BKU-Nämnden 

Förslag till beslut 

Godkänna Kvalitetsrapporten för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

och lägga den till handlingarna. 

Ärendet 

Kvalitetsrapporten är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Att veta var 

vi är? Vart vi ska? Hur vi kommer dit? Står att läsa i rapporten. Detta för att 

visa att alla verksamheter är lika viktiga för elevens utveckling. 

Ekonomi och finansiering 

Ingen extra kostnad 

Måluppfyllelse 

Syftet med Kvalitetsrapporten är att få syn på verksamheternas resultat 

utifrån nämndens fyra mål och ha detta tillgrund för fortsatt 

utvecklingsarbete. 

 Utvecklas varje dag – Att få syn på elevernas utveckling över tid. 

 Når målen i alla ämnen – Resultat från nationella prov och betyg. 

 Är trygg och trivs – Enkätundersökningar. 

 Har arbetsro – Analyser av pedagoger och enkätundersökningar. 

Samråd 

Rektorerna har skrivit sina kvalitetsrapporter i samråd med pedagogerna på 

enheten. Förvaltningen har samlat in och sammanställt på kommunnivå i 

samråd med rektorer.  
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Beslutsunderlag 

Kvalitetsrapport gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 17-18  

Dnr 2018/269 

Beslutet skickas till 

Rektorer i gymnasiet. 
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§ 56 Dnr BKU 2018/268 

Kvalitetsrapport grundskolan, grundsärskola, 

förskoleklass och fritidshem 

Slutlig beslutsinstans 

BKU-Nämnden 

Förslag till beslut 

Godkänna kvalitetsrapporten för grundskolan, förskoleklass, fritidshemmen 

och grundsärskolan. 

Ärendet 

Kvalitetsrapporten är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Att veta var 

vi är? Vart vi ska? Hur vi kommer dit? Står att läsa i rapporten. En viktig del 

i rapporten är att synliggöra alla olika verksamheter inom grundskolans 

område.  Därför har vi delat upp det så att fritidshemmen, förskoleklass, 

särskolan och grundskolan har egna redovisningar. Detta för att påvisa att 

alla olika verksamheter är lika viktiga för elevens utveckling. 

Ekonomi och finansiering 

Ingen extra kostnad 

Måluppfyllelse 

Syftet med Kvalitetsrapporten är att få syn på verksamheternas resultat 

utifrån nämndens fyra mål. 

 Utvecklas varje dag – Att få syn på elevernas utveckling över tid. 

 Når målen i alla ämnen – Resultat från nationella prov och betyg. 

 Är trygg och trivs – Enkätundersökningar. 

 Har arbetsro – Analyser av pedagoger och enkätundersökningar. 

Samråd 

Rektorerna har skrivit sina kvalitetsrapporter i samråd med pedagogerna på 

enheten. Förvaltningen har samlat in och sammanställt på kommunnivå i 

samråd mer rektorer.  
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Beslutsunderlag 

Grundskolans kvalitetsrapport 

Beslutet skickas till 

Rektorer i grundskolan 
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§ 57 Dnr BKU 2018/267 

Kvalitetsrapport förskolan läsåret 2017/2018 

Slutlig beslutsinstans 

BKU-nämnden 

Förslag till beslut 

Godkänna Kvalitetsrapporten för förskolan 2017/2018 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 förskolechefer och 

verksamhetschef bearbetar och fogar samman till huvudmannens 

kvalitetsrapport.  

Ekonomi och finansiering 

Ingen extra kostnad 

Måluppfyllelse 

Syftet med kvalitetsrapporten är att få syn på verksamheternas resultat 

utifrån nämndens mål och ha till grund för fortsatt utvecklingsarbete. 

Samråd 

Verksamhetschef har i samråd med förskolechefer bearbetat och 

sammanfattat enheternas kvalitetsrapporter. 

Beslutsunderlag 

Kvalitetsrapport förskolan läsåret 2017/2018 dnr 2018/267 

Beslutet skickas till 

Förskolechefer  
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§ 58 Dnr BKU 2018/265 

Nedläggning av öppen asylförskola i Bollstabruk 

Slutlig beslutsinstans 

BKU-nämnden 

Förslag till beslut 

Avveckla öppen asylförskola i Bollstabruk från och med 181101. 

Ärendet 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har beslutat att kommunens öppna 

asylförskolor uteslutande skall finansieras via medlen från Migrationsverket. 

Nu räcker inte migrationsverkets medel till för att finansiera de två 

asylförskolorna i Bollstabruk och Kramfors. 

Ekonomi och finansiering 

Det finns ett politiskt beslut taget att kommunens öppna asylförskolor 

uteslutande skall bedrivas via medlen från Migrationsverket och utifrån detta 

finns inga kommunala medel avsatta för verksamheten. I samband med 

delårsbokslut augusti 2018 har dialog förts tillsammans med ekonom inom 

kommunen och fortsätter verksamheten att bedrivas i samma omfattning som 

nu, med öppna asylförskolor i Kramfors och Bollstabruk, bedöms 

verksamheten kosta cirka 500 000 kronor mer än de förväntade intäkterna 

från Migrationsverket.   

Måluppfyllelse 

Utifrån att antalet barn minskat i verksamheten, mestadels beroende på att 

familjer fått permanent uppehållstillstånd eller blivit avvisade från Sverige, 

kommer verksamheten inte kunna fortsätta att bedrivas via medlen från 

Migrationsverket i samma omfattning som tidigare. Under juni månad var 

det genomsnittliga antalet besökare per dag 7 stycken barn plus deras 

föräldrar, i jämförelse med 9 stycken barn plus deras föräldrar månaderna 

innan. Det faktiska antalet besökare säger inget om storleken på intäkterna 

från Migrationsverket i och med att det endast går att söka medel på barn 

från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. De barn och föräldrar 
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som besöker verksamheten i Bollstabruk kommer istället att erbjudas och 

välkomnas till öppna asylförskolan i Kramfors. 

Samråd 

Ärendet har diskuterats tillsammans med förvaltningschef för BKU och 

dialog har även förts tillsammans med ekonom inom kommunen. Facklig 

samverkan planeras ske med BKU-förvaltningens samverkanskommitté den 

18:e oktober 2018, information har även getts under BKU-förvaltingens 

samverkanskommitté 180920. Personalen inom öppna asylförskolorna har 

informerats om det ekonomiska läget i samband med APT 180913, de har 

också via telefonkontakt veckan efter informerats om att förslaget är att 

öppna asylförskolan i Bollstabruk avvecklas från och med 181101. 181001 

kommer nytt möte att hållas med personalgruppen för att hålla dem 

uppdaterad kring situationen. 

Beslutet skickas till 

Enhetschef för kommunens öppna asylförskolor och förvaltningschef. 
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§ 59 Dnr BKU 2018/266 

Nedläggning av Kulturutskottet 

Slutlig beslutsinstans 

BKU-nämnden 

Förslag till beslut 

Lägga ned Kulturutskottet från och med 1 januari 2019. 

Ärendet 

Kulturutskottet har sammanträtt 3 gånger per år med få beslutsärenden. 

Genom att lägga ner kulturutskottet och flytta dessa ärenden till 

arbetsutskottet tar nämnden sitt ansvar i det rådande budgetläget. 

Ekonomi och finansiering 

Ett separat utskott kostar ca 4000:- för deltagande politiker i arvode, förlorad 

arbetsinkomst och resor. Det innebär ca 12 000:- per år för tre sammanträden 

(max 2 timmar) med det antal närvarande politiker kulturutskottet haft hittills 

i år. Därtill kommer handläggningstid för tjänstepersonerna inom BKU och 

nämndkansli.  

Måluppfyllelse 

Det har hanterats få beslutsärenden per år i Kulturutskottet. Den mesta tiden 

har används till information. De beslutsärenden som finns ryms inom den 

ordinarie politiska styrkedjan ordförandeberedning – arbetsutskott – nämnd. 

Genom att ordförandeberedningen regelbundet förlängs tidsmässigt och 

sätter fokus på Kulturfrågorna säkras kulturfrågornas utrymme i den 

politiska processen framöver. 

Samråd 

Förvaltningschef och nämndsordförande har samrått i frågan. 

Beslutet skickas till 

HR, kommunservice och kommunsekreteraren 
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§ 60 Dnr BKU 2018/156 

Yttrande över Medborgarförslag ang. Nationella prov 

och dess organisation 

Slutlig beslutsinstans 

BKU-nämnden 

Förslag till beslut 

1. Lämna yttrandet nedan till Kommunstyrelsen. 

2. Rekommendera Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Ärendet 

Elever i grundskolan gör nationella prov i årskurs 3, 6 och 9. Även i 

gymnasieskolan har eleverna nationella prov i en del kurser. De flesta prov 

görs på specifika dagar som Skolverket bestämt. Skolorna bestämmer själva 

vilken tid på dagen som eleverna gör provet.  

Skolorna diskuterar varje år inför genomförandet av de nationella proven hur 

dessa praktiskt skall hanteras. Fokus är att ge alla elever samma 

förutsättningar att lyckas på det nationella provet.  

Den upplevda orättvisan i att skolorna/klasserna gör olika kommer BKU-

förvaltningen att lyfta i rektorsgruppen för att diskutera inför kommande 

nationella prov. Eleverna ska veta vad som gäller och att samma regler gäller 

för alla elever vid provtillfället på skolan. 

BKU-nämnden rekommenderar Kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget då skolorna redan aktivt arbetar med rutinerna kring 

genomförandet av de nationella proven. 

Ekonomi och finansiering 

Förslaget har ingen påverkan på ekonomi.  

Måluppfyllelse 

Genom att lyfta frågan i rektorsgruppen säkerställs att framtida provtillfällen 

genomförs med samma regler för alla elever så eleverna upplever rättvisa vid 

genomförande av nationella prov.  
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Samråd 

Samråd har skett i BKU´s ledningsgrupp. 

Beslutsunderlag 

Cassandra Öhgren, medborgarförslag dnr KS 2018/230 daterad 2018-04-13. 

Information om nationella prov åk 9 

Skolverkets hanteringsinstruktioner till skolorna   

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  

Rektorer i Kramfors grundskolor och gymnasieskolor samt 

verksamhetscheferna för grundskola och gymnasieskola. 

 

file:///C:/Users/ULHU61/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/V8BDOEJN/information-np-ak9-svenska.pdf
file:///C:/Users/ULHU61/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/2IU6FK9D/hanteringsinstruktioner-2018-2019.pdf
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§ 61 Dnr BKU 2018/280 

Utredningsuppdrag handlingsplan 2019 

Slutlig beslutsinstans 

BKU-nämnden 

Förslag till beslut 

Uppdra till förvaltningen att utreda förslag till åtgärder för att få en budget i 

balans enligt ärendet nedan. 

Ärendet 

Delårsbokslut per den 31 augusti 2018 visar ett prognostiserat underskott för 

2018 på 17,5 miljoner. Enheternas arbetar med sina åtgärdsplaner men det 

behövs fler insatser för att få ekonomin i balans. 

Åtgärder att utreda 

1. Körkortsutbildning 

När möjligheten att få gratis körkortsutbildning infördes avsattes       

1 miljon kronor. Den summan räcker inte idag.  

Förvaltningen utreder kostnadsbilden och återkommer med ett 

beslutsunderlag till nämnden i februari 2019. 

 

2. Pedagogiska måltider 

Det finns sedan tidigare ett utredningsuppdrag, (BKU2018/104) 

beslutat vid nämnden den 25 april 2018. Förvaltningen vill ta ett 

helhetsgrepp kring frågan och återkommer med ett beslutsunderlag 

till nämnden i mars 2019. 

 

3. Kulturskola  

2014 beslöt BKU-nämnden att kulturskolans verksamhet skall vara 

avgiftsfri fr.o.m. läsåret 15/16 (BKU 2014/134). Det skulle inrymmas 

inom befintlig ram. En uppföljning gjordes 2017 (BKU 2017/182) 

och då hade Kulturskolan inte lyckats att få in åtgärden inom 

befintlig budgetram. Förvaltningen gör en ny uppföljning av beslutet 
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och kostnadsläget i stort inom Kulturskolan med målsättning att 

presentera ett besparingsförslag för Kulturskolan till nämnden i mars. 

 

4. Biblioteket 

Biblioteksverksamheten i Kramfors kommun har fler anställda och en 

större budget i förhållande till andra jämförbara kommuner. 

Förvaltningen tar fram en jämförelse mellan länets kommuner och 

återkommer med ett beslutsunderlag där konsekvenser av en 

minskning av budgetramen med 1 miljon respektive 2 miljoner 

beskrivs till nämnden i februari 2019. 

 

5. Studieförbunden 

Att ge kommunala bidrag till våra studieförbund är inget lagstadgat. 

Förvaltningen återkommer med ett beslutsunderlag med 

konsekvensbeskrivning på ett beslut om att helt ta bort posten bidrag 

till studieförbund till nämnden i februari 2019. 

Ekonomi och finansiering 

Denna punkt redovisas i de fördjupade utredningarna. 

Måluppfyllelse 

Denna punkt redovisas i de fördjupade utredningarna. 

Samråd 

Denna punkt redovisas i de fördjupade utredningarna. 

Beslutet skickas till 

BKU´s chefer  

 


