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§ 60 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: 

• Tommy Laurell, enhetschef, informerar om ny riktlinje feriepraktik 
och huvudmannaplan 

  

• Anki Johnson, förvaltningschef, informerar om läget i förvaltningen 
och handlingsplanen för bättre samverkan och arbetsmiljö 

  

• Erland Augustinsson, ekonom, och Britt-Inger Mohlin Grahn, 
ekonom, redovisar månadsbokslut oktober och en kort information 
om budget 2023 

  

• Elisabeth Sjödin, verksamhetschef, informerar om nya förskolan och 
kvalitetsrapport förskola 

  

• Göran Mellander, verksamhetsutvecklare, informerar om 
kvalitetsrapport VGA 
 

• Nämnden ges även möjlighet att ställa frågor.  
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§ 61 Handlingsplan för bättre samverkan och arbetsmiljö 2022 
Diarienummer: BN 2021/627 

Slutlig beslutsinstans 
Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 
Ersätta Handlingsplan för bättre samverkan och arbetsmiljö Dnr BN 
2021/627 daterad 220127 med Handlingsplan för bättre samverkan och 
arbetsmiljö daterad 221130. 

Ärendet 
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. 

I slutet av mars slutade dåvarande förvaltningschef och förutsättningarna för 
att aktivt arbeta med handlingsplanen var minimala.  

Med bakgrund av vårens intensiva månader med stora personella 
förändringarna bedömdes det nödvändigt att göra en omstart i arbetet. 
Förvaltningen fick därför vid nämndens sammanträde 220831 uppdrag att ta 
fram en uppdaterad och förtydligad Handlingsplan för bättre samverkan och 
arbetsmiljö. 

Hittills har det varit ett särskilt fokus på rektorers och chefers arbetsmiljö. I 
denna handlingsplan inkluderas alla medarbetare. 

Handlingsplanens rubriker är: 

• Samverkan 
• Systematiskt arbetsmiljöarbete 
• Interna processer 
• Styrkedjan – klargörande av roller och ansvar i chefs- och ledarskap 
• Stödfunktioner: Ekonomi, personal, fastighet, IT m.fl. 
• Kommunikation 
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Ekonomi och finansiering  
Inom befintlig ram 

Samråd  
I framtagandet av handlingsplanen har Bildningsförvaltningens 
samverkansgrupp samt enhetschefer, rektorer och verksamhetschefer 
bidragit. 

Beslutsunderlag 
220127 Handlingsplan för bättre samverkan och arbetsmiljö 2022 Dnr BN 
2021/627 
221103 Handlingsplan för bättre samverkan och arbetsmiljö 2022 Dnr 
2021/627 

Beslutet skickas till 
Bildningsförvaltningens verksamhetschefer för vidare spridning i 
förvaltningen  
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§ 62 Kvalitetsrapport Förskolan läsåret 2021/2022 
Diarienummer: BN 2022/450 

Slutlig beslutsinstans 
Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 
Godkänna Kvalitetsrapporten och lägga den till handlingarna. 

Ärendet 
Kvalitetsrapporten är en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Varje 
förskola utvärderar sin arbetsplan årligen samt använder självskattning via 
Kramfors BRUK, därefter sammanställer rektor sina förskolor till sin 
kvalitetsrapport. Dessa rapporter sammanställs via verksamhetschef och blir 
till huvudmannens Kvalitetsrapport. 

Rapporten bygger på resultat, analys och utvecklingsområden som 
identifierats. 

Läsårets planering av aktiviteter kopplas till de utvecklingsområden som 
identifierats.  

Beslutsunderlag 
221001 förskolans kvalitetsrapport 2021-2022 dnr BN 2022/450 

Beslutet skickas till 
Rektorer i förskola 
Verksamhetschef förskola 
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§ 63 Kvalitetsrapport för Vuxenutbildningen, Gymnasieskolan, 
Arbetsmarknadsenheten 2021/2022 
Diarienummer: BN 2022/445 

Slutlig beslutsinstans 
Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 
Godkänna Kvalitetsrapporten och lägga den till handlingarna. 

Ärendet 
Kvalitetsrapporten är en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Varje enhet 
skapar en kvalitetsrapport utifrån de aktuella verksamheterna. Dessa 
rapporter sammanställs och blir till huvudmannens Kvalitetsrapport. 

Rapporten bygger på resultat, analys och utvecklingsområden som 
identifierats. 

Läsårets planering av aktiviteter kopplas till de utvecklingsområden som 
identifierats. 

Beslutsunderlag 
Kvalitetsrapport 2021/2022 VGA Dnr BN 2022/445  

Beslutet skickas till 
Cecilia Borgh, verksamhetschef  
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§ 64 Skolchefens rapport 2022 
Diarienummer: BN 2022/47 

Slutlig beslutsinstans 
Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 
Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 
I Skolchefens rapport november beskriver skolchefen ett axplock av vad 
som varit aktuellt i förvaltningen den senaste tiden. 

I den aktuella rapporten beskriver Folkbiblioteket hur man arbetar med sina 
tre prioriterade målgrupper. Arbetet med IT-plattformen Comvius beskrivs 
och förskolan berättar hur man arbetar med utmaningen gällande 
kompetensförsörjning.  

Kulturskolan ger glimtar från höstens arbete och bjuder också in till årets 
julkonsert. Nordingråskolan har genomfört en yrkesvecka tillsammans med 
lokala företag och näringsidkare. 

VGA:s nya verksamhetschef presenteras och Ådalsskolan informerar om en 
förberedande studieresa till Indien.Arbetsmarknadsenheten beskriver bl.a. 
läget på arbetsmarknaden rapporten avslutas med information om 
månadsbokslut oktober 2022. 

Samråd har förts med förvaltningens verksamhetschefer 

Beslutsunderlag 
Skolchefens rapport november 2022 Dnr BN 2022/47 

Beslutet skickas till 
Bildningsförvaltningens verksamhetschefer  
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§ 65 Ny riktlinje för feriepraktik och sommarjobb 2021 
Diarienummer: BN 2021/45 

Slutlig beslutsinstans 
Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 
Anta den reviderade riktlinjen för feriepraktik och sommarjobb. 

Ärendet 
Kramfors kommun erbjuder feriepraktik eller sommarjobb till alla 
ungdomar som slutar årskurs 9 i grundskolan respektive årskurs 1 eller 2 på 
gymnasiet samt för vissa prioriterade grupper.  

I denna reviderade riktlinje samlas feriepraktik i kommunala verksamheter, 
föreningar och samfund under samma rubrik. Förändringen avser 
utbetalning av ersättning till ungdomarna som nu kommunen helt ansvarar 
för. Tidigare har föreningar och samfund fått återsöka sina kostnader för 
kommunen, vilket har medfört att feriepraktikanter och sommarjobbare har 
fått vänta upp till fyra till sex veckor på sin ersättning.  

Vidare har det i den reviderade riktlinjen införts en ny punkt: ”Behov av 
säsongsanställda arbetshandledare”. Det beror på att de senaste åren har det 
visat sig att det har varit svårt att placera praktikanter och sommarjobbare 
vid arbetsplatser på grund av bristen på handledning. Detta säkerställer att vi 
kan uppnå målen med att erbjuda framförallt alla nior feriepraktik. 

I detta förslag till riktlinje framgår nu det ekonomiska ansvaret tydligare. 
Verksamhetsområde Grundskolan budgeterar för feriepraktiken. 
Verksamhetsområde Vuxenutbildningen-, Gymnasiet- och 
Arbetsmarknadsenheten budgeterar för sommarjobben och 
arbetshandledare.” 

Ekonomi och finansiering - Inom ram 

Samråd har förts med: 

Tommy Laurell, enhetschef AME 

Stefan Karlstedt, verksamhetschef grundskolan 
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Beslutsunderlag 
221019 Uppdaterad Riktlinje för feriepraktik., sommarjobb och andra korta 
jobbinsatser för unga Dnr BN 2021/45 

Beslutet skickas till 
Tommy Laurell, enhetschef AME 
Cecilia Borgh, verksamhetschef VGA 
Stefan Karlstedt, verksamhetschef grundskolan  
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§ 66 Huvudmannaplan Arbetsmarknadsenheten 
Diarienummer: BN 2022/487 

Slutlig beslutsinstans 
Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 
1. Upphäva Huvudmannaplan Arbetsmarknadsenheten Dnr BN 

2019/581 
2. Anta Huvudmannaplan Arbetsmarknadsenheten Dnr BN 2022/487 

Ärendet 
Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att utföra och ha samordningsansvaret 
för genomförande av arbetsmarknadsåtgärder som utgår från den statliga 
och kommunala arbetsmarknadspolitiken. 

Verksamheten ska syfta till att utveckla och stärka den enskildes möjligheter 
till arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller ge stöttning mot studier 
och därigenom egen försörjning och minskat utanförskap för individerna. 

I enhetens ansvar ligger också det kommunala aktivitetsansvaret, 
kommunens sommarjobb gymnasiets åk 1 och 2 samt genomförande av 
feriepraktik åk 9. 

Huvudmannaplanen från 2019 är nu reviderad och förändringarna består i 
huvudsak av att:  

• Allt som handlade om extratjänster är borttaget, då aktuellt lönestöd 
inte längre finns. 

• Avsnittet om uppföljning är justerat till att rapport om 
måluppfyllelse för föregående verksamhetsår ska lämnas till 
Bildningsnämnden en gång per år (februari) (skriftlig) 

• En lägesinformation lämnas till nämnden i juni (muntlig) 
• En komplettering under rubriken 8. Samverkan och samarbete, som 

handlar om att uppdraget förstärks med förtydligande om samverkan 
och samarbete med Vuxenutbildning och Yrkesvux. 

Ekonomi och finansiering  
Inom befintlig ram 
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Yrkande 
Osman Saidabdala (S) lämnar följande två skriftliga yrkanden, 
ändringsyrkande och tilläggsyrkande. Tilläggsyrkandet: 

"Under rubriken "Uppdrag och ansvar" (sida 4) ska tillföras nedanstående 
två texter. 

Arbetsmarknadsenheten ska vara pådrivande när det gäller 
arbetsmarknadsinsatser för målgruppen och aktivt arbeta för skapande av 
nya praktiska yrkesutbildningar som leder till arbete.  

I samband med utbildningar eller olika former av sysselsättning ska 
jobbcoach och studie och yrkesvägledare arbeta aktivt för att stötta och 
hjälpa att individerna når sina mål.  

Målgrupp (sida 5) 

Under rubriken målgrupp anges vilka grupper som är AMEs målgrupp, 
vilket är bra beskrivet. Men utöver det, efter punkten kommer Texten 
"ungdomar är en prioriterad grupp". Det ska tas bort" 

Ändringsyrkandet: 

"Verksamhetsmål (sida 6) 

Under rubriken "verksamhetsmål" vill vi ändra första stycke om 
verksamhetsmål och ersätta det med texten nedan 

Stycke 1 

Den övergripande målsättningen är att deltagarna blir en självförsörjande 
kommuninvånare som är delaktiga i samhällslivet. 

Stycke 5 Detaljmål: 

Vill vi ändra texten om handlingsplan med följande text. OBS! texten efter 
punkten som börjar med Planen ska finnas kvar. 

Deltagarna ska ha handlingsplan som ska vara utarbetad inom två veckor 
efter inskrivning på AME. Handlingsplanen ska byggas på exempelvis; 
Arbetsförmedlingens planering eller soc. planering." 

Matteus Westin (S) lämnar följande muntliga tilläggsyrkande: 

"Ändra i texten från funktionsvariation till funktionsnedsättning." 

Beslutsordning 
Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till Osman 
Saidabdalas (S) yrkanden. 
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Propositionsordningen godkänns. Ordförande meddelar att nämnden 
beslutar att bifalla yrkandena. 
Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till Matteus 
Westin (S) tilläggsyrkande. 
Propositionsordningen godkänns. Ordförande meddelar att nämnden 
beslutar att bifalla tilläggsyrkandet. 

Beslutsunderlag 
Dnr 2022/487 Huvudmannaplan Arbetsmarknadsenheten 
Dnr BN 2019/581 Huvudmannaplan Arbetsmarknadsenheten 

Beslutet skickas till 
Cecilia Borgh, verksamhetschef 
Tommy Laurell, enhetschef AME 
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§ 67 Budget och verksamhetsplan 2023 för 
kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr 
Diarienummer: BN 2022/486 

Slutlig beslutsinstans 
Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 
1. Godkänna verksamhetsplanen med undantag av höjningen av 

medlemsavgiften.  
2. Uppdra till förvaltningen att i samband med utredningen av VGA 

Dnr BN 2021/546, ta med frågan om behov och förutsättningar för 
fortsatt medlemskap i Akademin Norr. 

Ärendet 

Bakgrund  
Akademi Norr (AN) är ett kommunalförbund för 12 kommuner i Norrlands 
inland där även Kramfors kommun ingår. 

Varje deltagande kommun har ett lärcentrum kopplat till Akademi Norr. 

Visionen är att i regionen skapa ett nätverk av samverkan kring högre 
utbildning som har högsta kvalitet, inspirerar och vägleder och spelar en 
avgörande roll för regionens kompetensutveckling, ekonomiskt, socialt och 
kulturellt. 

Direktionen för Akademi Norr har arbetat fram ett förslag till budget och 
verksamhetsplan för 2023. I förslaget till budget 2023 fördubblas kostnaden 
för kommunerna vilket betyder 367 200 kr för Kramfors. 

Kommunerna har erbjudits att yttra sig angående den föreslagna budgeten. 

Bildningsförvaltningens bedömning  
Verksamhetschef har fört dialog med de tjänstepersoner som har störst 
kännedom om samverkan med Akademin Norr. Deras samlade bedömning 
är att Akademi Norr har en bra verksamhet och att Kramfors Kommun bör 
behålla sitt medlemskap, men motsätta sig de ökade kostnaderna. Under 
2023 bör dialog föras om verksamhetens omfattning och finansiering. 
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Huvudsakliga argument: 
Det är en stark lobbyorganisation för att få ökat utbud av högre utbildning 
till våra kommuner. Till exempel i form av ”närdistans”, när det inte finns 
Campus på orten. Man kan då delta i undervisning via Lärcentra. Detta är 
högaktuellt bland annat när det gäller sjuksköterske- och lärarutbildning. 

Tidigare var många av aktiviteterna projektfinansierade, men nu försöker 
AN återgå till ”huvuduppdraget” d v s mer stabil finansiering via t ex 
kommunernas avgifter. Detta för att kunna bli en mer aktiv partner. 
Antagligen är det en av orsakerna till den höjda avgiften. 

Via AN kan man skapa en koordinerad kraftsamling för att få utbildningar 
via YH till kommunerna. Exempel på detta är en utbildning för 
redovisningsekonomer från företagsekonomiska institutet i Stockholm. Där 
blev Kramfors satellitort d.v.s. en av utbildningarna skulle förläggas hit. Det 
var drygt 300 sökande, varav 40 som ville läsa i Kramfors. Men när man 
gjorde urvalet till det antalet platser som fanns upphandlade visade det sig 
att ingen av de sökande som uppgett Kramfors som studieort stod sig i 
konkurrensen och därför blev det ingen utbildning förlagd hit.   

Behovsanalys görs kontinuerligt över vilka bristyrken som finns i 
kommunerna, både i offentlig verksamhet och inom näringslivet. Utifrån 
utfallet bjuder AN in aktörer som är villiga att starta utbildningar mot dessa 
yrken.  

Varje år får Kramfors Kommun statistik på vilka kommunmedborgare som 
söker till olika lärosäten. Det möjliggör att vi kan ta direktkontakt med dem 
och erbjuda t ex praktikplats eller sommarjobb osv. ett bra verktyg i arbetet 
med kompetensförsörjning.  

Beslutsunderlag 
Brev Budget och verksamhetsplan 2023 för kommunalförbundet 
Partnerskap Inland – Akademi Norr. 
Budget och verksamhetsplan 2023 

Beslutet skickas till 
Partnerskap Inland Akademi Norr, Storumans kommun, 923 81  Storuman 
alternativt gudrun.viklund@akademinorr.se  
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§ 68 Avtal -  med Ung företagsamhet Västernorrland 
Diarienummer: BN 2022/507 

Slutlig beslutsinstans 
Bildningsnämnden  

Bildningsnämndens beslut 
Uppdra till förvaltningen att teckna avtal med Ung företagsamhet 
Västernorrland för kalenderåret 2023 och därefter löpande. 

Ärendet 
Kramfors Kommun och Ung företagsamhet Västernorrland har under flera 
år samarbetat. Vem som ansvarat för avtal och ekonomi har varierat mellan 
Kommunledningsförvaltningen och Bildningsförvaltningen. Nu föreslås att 
Bildningsförvaltningen ska ta det fulla ansvaret för ekonomi och samverkan. 

Måluppfyllelse  
Detta arbete gynnar det entreprenöriella lärandet och stimulerar ungdomar 
till ta-sig-församhet och företagsamhet. Det ligger väl i linje med 
kommunfullmäktiges mål om Västernorrlands bästa företagsklimat 2025.  

Agenda 2030 
När våra barn och ungdomar ges förutsättningar att skapa sin egen framtid 
gynnas arbetet mot nästan alla mål i Agenda 2030. Arbetet bygger 
självkänsla, som gynnar t.ex. arbetet mot jämställdhet, god hälsa och 
hållbarhet. 

Ekonomi och finansiering  
Kostnaden 156 tkr/år (2023) hanteras inom befintlig ram, 

Samråd  
Susanne Königsson, Samhällsavdelningen 

Stefan Karlstedt, verksamhetschef 

Cecilia Borgh, verksamhetschef 

Beslutsunderlag 
Kommunbrev – Kramfors kommun 2022 
Kommunavtal Kramfors 
Följebrev kommuner  
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Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutet skickas till 
Susanne Königsson, Samhällsavdelningen 
Stefan Karlstedt, verksamhetschef 

Cecilia Borgh, verksamhetschef 

Kommunstyrelsen  
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§ 69 Delgivningar Bildningsnämnden 2022 
Diarienummer: BN 2022/3 

Slutlig beslutsinstans 
Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 
Notera delgivningarna till protokollet. 

Ärendet 
1. Delårsrapport 2022-08-31.docx.pdf 
2. Kommunfullmäktige 2022-10-24 (2022-10-24 KF §81).docx 
3. Kommunfullmäktige 2022-10-24 (2022-10-24 KF §82).docx 
4. Kommunfullmäktige 2022-10-24 (2022-10-24 KF §84).docx 
5. Kommunfullmäktige 2022-10-24 (2022-10-24 KF §85).docx 
6. Kommunfullmäktige 2022-10-24 (2022-10-24 KF §88).docx 
7. Riktlinje för representation.docx.pdf 
8. Riktlinje för användande av kommunala fordon.docx.pdf 
9. Riktlinje för marknadsföring.docx.pdf 
10. Riktlinje om mutor och otillbörliga förmåner.docx.pdf 
11. Beslut om ansökan.pdf 
12. Delårsrapport AN 2022.pdf 
13. Delårsrapport per 2022-08-31 för Kommunalförbundet Partnerskap 

Inland-Akademi norr.pdf  



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 
2022-11-30 

Mötets diarienummer 
BN 2022/9 

Sida 
20 (20) 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 70 Delegationsbeslut Bildningsnämnden 2022 
Diarienummer: BN 2022/2 

Slutlig beslutsinstans 
Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens beslut 
Notera delegationsbesluten till protokollet. 

Ärendet 
1. Delegationsbeslut Läsårstider 23-24 och 24-25.pdf 
2. Delegationsbeslut pausa intag i två nationella program 

gymnasiesärskolan läsåret 2023-2024.pdf 
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