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§ 71   

Upprop 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämndsekreteraren förrättar upprop.  
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§ 72   

Val av justerare 
Utbildningsnämndens beslut 
Till justerare väljs Viktoria Wikström (S).  
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§ 73   

Godkännande av ärendelista 
Utbildningsnämndens beslut 
Ärendelistan godkänns med följande ändringar: 
 
Punkt 21 utgår - Rapport om kränkande behandlingar 
Punkt 22 utgår - Rapport om arbetsmiljö   
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§ 74 Dnr 357  

Redovisning av delegationsbeslut 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av delegationsbeslut.  
 
Sammanfattning av ärendet 

1. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 
beviljat elev skolskjuts till och från Centrumskolan på grund av 
växelvis boende med start vecka 34 2018, dnr 2018-24-8. 

 
2. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Innanbäckens skola på grund 
av växelvis boende läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-9. 

 
3. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Innanbäckens skola på grund 
av växelvis boende läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-10. 

 
4. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Innanbäckens skola på grund 
av växelvis boende läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-11. 

 
5. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Manhemsskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-12. 

 
6. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Innanbäckens skola på grund 
av växelvis boende läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-13. 

 
7. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Centrumskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-14. 

 
8. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Näsbyskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-15. 

 
9. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Näsbyskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-16. 

 
10. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Innanbäckens skola på grund 
av växelvis boende läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-17. 
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11. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 
beviljat elev skolskjuts till och från Innanbäckens skola på grund 
av växelvis boende läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-18. 

 
12. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Centrumskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-19. 

 
13. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Ytterbyns skola på grund av 
växelvis boende läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-20. 

 
14. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts mellan Påläng och Centrumskolan på 
grund av växelvis boende läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-21. 

 
15. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts mellan Töre och Råneå på grund av 
särskilda skäl läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-22. 

 
16. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Manhemsskolan på grund av 
särskilda skäl läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-23. 

 
17. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Töreskolan på grund av 
särskilda skäl läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-24. 

 
18. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Ytterbyns skola på grund av 
särskilda skäl läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-25. 

 
19. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Ytterbyns skola på grund av 
särskilda skäl läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-26. 

 
20. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Töreskolan på grund av 
särskilda skäl läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-27. 

 
21. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Sangis skola på grund av 
särskilda skäl läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-28. 

 
22. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Näsbyskolan på grund av 
särskilda skäl läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-29. 
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23. Med stöd av delegationsordning H.19 beviljat elev skolskjuts till 

och från Näsbyskolan på grund av särskilda skäl läsåret 2018-
2019, dnr 2018-24-30. 

 
24. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Centrumskolan på grund av 
särskilda skäl läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-31. 

 
25. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Centrumskolan på grund av 
särskilda skäl läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-32. 

 
26. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Centrumskolan på grund av 
särskilda skäl läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-33. 

 
27. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Centrumskolan på grund av 
särskilda skäl läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-34. 

 
28. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Näsbyskolan på grund av 
särskilda skäl läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-35. 

 
29. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Centrumskolan på grund av 
särskilda skäl läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-36. 

 
30. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Centrumskolan på grund av 
särskilda skäl läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-37. 

 
31. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Manhemsskolan på grund av 
särskilda skäl läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-38. 

 
32. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Ytterbyns skola på grund av 
särskilda skäl läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-39. 

 
33. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Djuptjärnsskolan på grund av 
särskilda skäl läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-40. 

 
34. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Manhemsskolan på grund av 
särskilda skäl läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-41. 
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35. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Ytterbyns skola på grund av 
särskilda skäl läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-42. 

 
36. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Ytterbyns skola på grund av 
särskilda skäl läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-43. 

 
37. Förskolechef har med stöd av delegationsordning F.5 beviljat barn 

utökad tid i förskolan på grund av särskilda skäl, dnr 2018-138-
60. 

 
38. Förskolechef har med stöd av delegationsordning F.5 beviljat barn 

plats på OB-tid på grund av skärskilda skäl, dnr 2018-139-63. 
 

39. Ordförande i nämnden har 2018-05-28 med stöd av 
delegationsordning U.1 delegerat tillbaka arbetsmiljöuppgifter till 
förvaltningschef, dnr 2018-142-60.  

 
40. Förvaltningschef har 2018-05-14 med stöd av delegationsordning 

U.1 delegerat tillbaka arbetsmiljöuppgifter till rektor vid 
gymnasieskolan, dnr 2018-143-60. 

 
41. Förvaltningschef har 2018-05-14 med stöd av delegationsordning 

U.1 delegerat tillbaka arbetsmiljöuppgifter till biträdande rektor 
vid Manhemsskolan, dnr 2018-144-60.  

 
42. Förvaltningschef har 2018-05-14 med stöd av delegationsordning 

U.1 delegerat tillbaka arbetsmiljöuppgifter till rektor vid 
Manhemsskolan, dnr 2018-145-60. 

 
43. Förskolechef/tillsynsansvarig har med stöd av delegationsordning 

F.1 utfört en regelbunden tillsyn vid Norrskenets förskola som inte 
föranleder någon åtgärd, dnr 2018-147-60. 

 
44. Förskolechef/tillsynsansvarig har med stöd av delegationsordning 

F.1 utfört en riktad tillsyn vid Norrskenets förskola som inte 
föranleder någon åtgärd, dnr 2018-148-60. 

 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av delegationsbeslut.  
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§ 75 Dnr 356  

Meddelanden 
Utbildningsnämndens beslut 
Arbetsutskottet tar del av och godkänner redovisning av meddelanden.  
 
Sammanfattning av ärendet 

1. Protokoll KF § 78 180618 – Val av ersättare till UBN 
 

2. Protokoll KF § 79 180688 – Val av ersättare till UBN 
 

3. Protokoll KF § 81 180618 – Budget 2018, Ekonomisk plan 
 

4. Budget 2019 KF, dokument, Ekonomisk plan 2020-2021 
 

5. Protokoll KF § 85 180618 – Lokalnyttjande 
 

6. Protokoll KF § 93 180618 – Personalpolitiskt program 
 

7. Dokument KF – Personalpolitiskt program 
 

8. Protokoll KF § 86 180618 – Riktlinjer, lokalhyra 
 

9. Dokument KF – Riktlinjer internhyra 2018 
 

10. Protokoll KF § 92 180618 – Arbets- och skyddskläder, riktlinjer 
 

11. Dokument KF – Riktlinjer för arbetskläder i förskoleverksamhet 
 

12. Protokoll SBN § 73 180515 – Elevbygge Skärgårdsudden, 
utvärdering 

 
13. Skolinspektionen – Uppföljningsbeslut rutinen klagomålshantering 

 
14. Kommunstatistik – Födda i Kalix kommun perioden 180101-

180822 
 

15. Kommunstatistik - Födda år 2014 - 2018, jämförelse över tid 
 

16. Vattentornets förskola – Vår Grön Flagg Resa 2017-2018 
 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av meddelanden 
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§ 76 Dnr 2018-00038 60 

Ekonomi - Månadsuppföljningar 2018 - januari - juni 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner den ekonomiska redovisningen som 
pekar mot ett 0-resultat efter första halvåret 2018.  
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Utbildningsnämndens månadsrapport januari – juni 2018 
 
UTB Årsbudget Budget 

jan-jun 
Utfall 
jan-jun 

Helårs-
prognos 

Helårs-
avvikelse 

Föreg 
avvikelse 

Intäkter 
 

-39505,60 -19753 -36836 -59529 20023 18384 

Personal 
Kostnader 

254475,50 121313 132432 271951 -17475 -15986 

Övr 
kostnader 

145549,10 73912 71995 148097 -2548 -2398 

Resultat 
 

360519,00 175472,00 167591,00 360519,00 0,00 0,00 

 
Sökta/beviljade bidrag t o m 2018-06-30 Sökta Beviljade bidrag 
   21,1 milj 13,6 milj 
Helårsprognos 
 
Det finns flera avdelningar som inte är fullbelagda och som har visat 
underskott på grund av att antalet placerade barn var lägre än antalet 
platser och då krävs anpassningar för att få budget i balans.  
Flera förskoleavdelningar visar underskott på perioden gällande vikarier. 
Antalet barn i förskolan är fler nu under vårterminen och genererar lite 
högre/mer budget men antalet kommer att bli lägre under höstterminen 
vilket innebär arbete med anpassningar och återhållsamhet för att få 
budget i balans vid årsskiftet.  
Det finns ett stort antal barn som mår dåligt och är i behov av särskilt 
stöd. I dagsläget förväntas en budget i balans vid årsskiftet förutsatt att 
intäkterna från både Migrationsverket och Skolverket kommer in som 
planerat. 
 
Faktorer som kan påverka resultatet 
 
Ett minskat barnantal i förskolan kommer att kräva anpassningar för att 
inte få underskott i verksamheterna då budgeten tilldelas per antalet 
barn. Inom flera enheter aviseras underskott då förskolecheferna inte 
anser att anpassning är möjlig. Behov av extra stöd för barn som mår 
dåligt är stort.  
Externa intäkter som Lågstadie- och fritidshemssatsningen samt 
återsökta pengar från Migrationsverket bidrar till att behovet av kraftfulla 
åtgärder minskar något. 
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Antalet nyanlända minskar och vi ska hantera alla elever med tilldelad 
budget, oavsett modersmål och utan de intäkter vi tidigare fått i 
asylpeng.  
Skolbackens förskola i Töre utökas med 2 avdelningar till hösten 2018. 
Smärre anpassningar i lokaler kommer att göras.  
Fordons och transportprogrammet kommer att flytta in i Naturbruks-
programmets tomma lokaler under hösten 2018 vilket på sikt kommer 
att innebära lägre kostnader gällande lokaler. Från höstterminen 2018 
startas ytterligare två lärlingsprogram samt att en gymnasierektor på  
50 % och en lärlingssamordnare har anställts. 
 
Åtgärder för en budget i balans 
 
Det krävs anpassningar inom förskoleområdet så att kostnaderna inte 
överstiger den budget ett minskat barnantal ger. Det krävs relativt stora 
omprioriteringar mellan verksamheter där budgetmedel flyttas till den 
fria resursen. En översyn av vikarieanvändning genomförs 2 ggr detta 
år. Tillfälliga extra intäkter innebär dock inte att framtagandet av 
åtgärder för att få en budget i balans kan stanna av.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag UBNAu 2018-08-17 § 73 
Månadsrapport januari - juni 2018 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Utbildningschefen 
Rektorer 
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§ 77 Dnr 2018-00113 60 

Ansökan från Pysslingen förskolor och skolor AB om 
tilläggsbelopp för finansiering av lovskola 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden avvaktar med beslut om tilläggsbelopp för lovskola på grund 
av att ansökan behöver kompletteras med antalet barn samt antalet 
timmar/elev som deltagit i lovskola.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Rektor för Pysslingen förskolor och skolor AB i Kalix ansöker om 
tilläggsbelopp för finansiering av lovskola 2018 som enligt skolverket ska 
finansieras av hemkommunen. Finansieringen ska täcka de kostnader 
som huvudmannen har för att leva upp till kraven om lovskola i 
skollagen. 
 
För att kunna ta ställning till och hantera ansökan har utbildningschefen 
tillskrivit Pysslingen förskolor och skolor AB om en komplettering av 
ansökan som beskriver antalet elever som deltagit i sommarskola samt 
antal timmar/elev.   
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag UBNAu 2018-08-17 § 75 
Ansökan om tilläggsbelopp för sommarskola 2018. 
Skrivelse - Begäran om komplettering av ansökan 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Pysslingen förskolor och skolor AB 
Utbildningschefen 
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§ 78 Dnr 2018-00051 60 

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för 
fristående verksamhet i Töre 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden avvaktar med beslut om godkännande och rätt till bidrag av 
ansökan för fristående förskoleverksamhet i Töre på grund av att 
ansökan inte är komplett vid dagens nämnd.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Naturmontessori Väst AB har den 2 mars 2018 kommit in med en 
ansökan till Kalix kommun om godkännande och rätt till bidrag för att 
starta upp förskoleverksamhet i Töre med 2 avdelningar, totalt 45 barn. 
Vid dagens nämnd konstatateras att ansökan inte är komplett vilket är 
förutsättningen för ett ställningstagande av utbildningsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag UBNAu 2018-08-17 § 81 
Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för fristående verksamhet i 
Töre 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Naturmontessori Väst AB 
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§ 79 Dnr 2018-00118 05 

Upphandling av midjestyrd hjullastare 4WD till 
Naturbruksprogrammet 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att göra en direktupphandling 
från leverantör av 1 (en) begagnad midjestyrd hjullastare 4WD till 
Naturbruksprogrammet till ett maxvärde av 750 000 kronor med 
utgångspunkt av villkor enligt tidigare förfrågningsunderlag. Innan inköp 
av hjullastare verkställs ska dialog föras med andra förvaltningar 
gällande behovet som aviseras för den bästa lösningen till gagn för 
kommunen som helhet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Naturbruksprogrammet har aviserat ett behov om inköp av en 
midjestyrd hjullastare, fyrhjulsdriven till verksamheten. En upphandling 
har ägt rum som förenklat förfarande enligt lag (2016:1145) om offentlig 
upphandling. Efter anbudstidens utgång 2018-08-03 konstateras att 
inget anbud inkommit varför upphandlingen avbrutits. Därför är förslaget 
att nämnden ger uppdraget till verksamheten att själv göra en 
direktupphandling från leverantör till ett maxvärde av 750 000 kronor.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag UBNAu 2018-08-17 § 76 
Tjänsteskrivelse - Direktupphandling av midjestyrd hjullastare 4WD till 
Naturbruksprogrammet. 
Förfrågningsunderlag 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Utbildningschef 
Rektor för Naturbruksprogrammet 
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§ 80 Dnr 2018-00117 612 

Inköp av robot till Teknikcollege 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att inköp av lämplig robot för utbildningen tas ur 2019 
års investeringsbudget alternativt om utrymme finns i 2018-års 
investeringsbudget.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Gymnasieskolan har ställt önskemål om inköp av en robot till 
Teknikcollege i vilka Teknikprogrammet och Industritekniska 
programmet ingår.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag UBNAu 2018-08-16 § 77 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Utbildningschefen 
Rektor för Industritekniska programmet 
Rektor för Teknikprogrammet 
Processledaren för Teknikcollege i Kalix 
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§ 81 Dnr 2018-00141 60 

Förändrad stadieindelad timplan för grundsärskolan 
från läsåret 2018-2019 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar godkänna den reviderade stadieindelade timplanen för 
grundsärskolan inklusive träningsskolan 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den stadieindelade timplanen för grundsärskolan har i sent skede 
beslutats av Skolverket. 
Syftet med en stadieindelad timplan är bland annat att säkerställa att 
alla elever får den undervisningstid de har rätt till och därmed bidra till 
en mer jämlik skola. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag UBNAu 2018-08-17 § 84 
Tjänsteskrivelse - Stadieindelad timplan för gymnasiesärskolan 
Stadieindelad timplan för grundsärskolan 
Stadieindelad timplan för träningsskolan 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Utvecklingsledaren 
Rektor grundsärskolan 
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§ 82 Dnr 2018-00115 612 

Sökbart programutbud i gymnasieskolan läsåret 2019-
2020 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar om nedanstående sökbara programutbud till läsåret 
2019-2020: 
Nämndens ambition är att gymnasieskolan ytterligare ser över 
möjligheterna till lärlingsutbildningar inför läsåret 2020-2021 exempelvis 
inom Industritekniska programmet mot CNC och skärande bearbetning. 
 
Program 
Högskoleförberedande 

Inriktningar 

Ekonomiprogrammet Ekonomi 
Estetiska programmet Bild- och formgivning 

Musik 
Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap 
Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap 

Medier, information och 
kommunikation 

Teknikprogrammet 
Ingår i Teknikcollege 

Produktionsteknik 
Samhällsbyggande och miljö  

Program 
Yrkesförberedande  

Inriktningar 

Barn- och fritidsprogrammet Pedagogiskt arbete 
Bygg- och anläggningsprogrammet Husbyggnad 
El- och energiprogrammet Elteknik 
Fordons- och transportprogrammet Personbil 

Lastbil och mobila maskiner 
Industritekniska programmet 
Ingår i Teknikcollege 

Svetsteknik 

Naturbruksprogrammet 
Ingår i Teknikcollege  

Skog 

Vård- och omsorgscollege 
Ingår i Vård- och omsorgscollege 

Inga nationella inriktningar 

Lärlingsutbildningar 
 

 

Barn- och fritidsprogrammet Fritid och hälsa 
Handels- och administrationsprogrammet Handel och service 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet Kök och servering 
Introduktionsprogrammet 
(Ej sökbart) Placering till 
Introduktionsprogrammet sker i samråd 
med gymnasieskolan 

Inriktningar 

 Preparandutbildning 
 Programinriktat individuellt val 
 Yrkesintroduktion 
 Individuellt alternativ 
 Språkintroduktion 
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Gymnasiesärskolan 
 

 

Programmet för administration, handel och varuhantering 
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation 
Individuella program 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inför nästkommande sökomgång 2919-2020 föreslås en komplettering 
av nuvarande sökbara programutbud som gäller Teknikprogrammet 
vilket utökas med inriktning Samhällsbyggande och Miljö. Syftet är att 
öka intresset mot Teknikprogrammet.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag UBNAu 2018-08-17 § 82 
Förslag till sökbart programutbud läsåret 2019-2020  
 
Protokollsutdrag skickas till 
Utbildningschefen 
Rektorer i gymnasieskolan 
Studie- och yrkesvägledare 
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§ 83 Dnr 2018-00116 60 

Revisionsrapport - Internkontroll avseende debitering 
av barnomsorgsavgifter 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av revisionsrapporten och beslutar godkänna 
utbildningschefens svar som sitt eget med följande formulering utifrån 
revisorernas rekommendationer: 
 

 I syfte att utveckla hanteringen av barnomsorgsavgifter inklusive 
internkontrollansvar beslutar utbildningsnämnden att lägga in 
detta som en punkt i kommande års internkontroll. 

 
 I syfte att vidareutveckla arbetssättet och förbättra den interna 

kontrollen anser nämnden att det innebär risker med 
likvärdigheten att decentralisera kontrollfunktionen och en stor 
ökad arbetsbelastning för förskolecheferna. Utbildningsnämnden 
lämnar därför punkten utan åtgärd. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Utifrån genomförd granskning har revisorerna gjort en sammantagen 
revisionell bedömning att utbildningsnämnden till övervägande del 
bedriver en tillfredställande och ändamålsenlig debitering av 
barnomsorgsavgifter. Den interna kontrollen inom granskningsområdet 
bedöms i begränsad utsträckning vara tillräcklig. 
 
Underlag för revisionell bedömning redovisas i revisionsrapporten. 
 
För att utveckla granskningsområdet lämnas följande 
rekommendationer: 
 

 Nämnden fullgör sitt internkontrollansvar genom att genomföra 
en systematisk riskanalys för dess ansvarsområden. Denna 
riskanalys bör bland annat innefatta hantering av 
barnomsorgsavgifter. Utifrån genomförd analys bör nämnden 
därefter pröva om detta kontrollområde ska finnas med i 
kommande års internkontrollplan. 

 
 Verksamheten vidareutvecklar arbetssätt i syfte att förbättra den 

interna kontrollen när det gäller hantering av 
barnomsorgsavgifter. Vår uppfattning är att kontrollfunktionen i 
ökad grad kan decentraliseras i verksamheten. Till exempel bör 
förskolechefer ges budgetansvar för barnomsorgsavgifter samt att 
de även utövar rimlig kontroll vid hantering av 
barnomsorgsavgifter. De kontroller som utförs bör i utökad 
utsträckning dokumenteras.  
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag UBNAu 2018-08-17 § 80 
Revisionsrapport - Internkontroll barnomsorgsavgifter 
Tjänsteskrivelse - Revisionsrapport internkontroll barnomsorgsavgifter 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kalix kommuns revisorer 
Utbildningschefen 
Förskolechefer 
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§ 84 Dnr 2018-00114 60 

Barn- och elevhälsoplan 2018 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar godkänna reviderad  Barn- och elevhälsoplan för 
2018.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och elevhälsoplanen har reviderats inför läsåret 2018-2019 som 
kräver ett godkännande av nämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag UBNAu 2018-08-17 § 83 
Barn- och elevhälsoplan 2018 för Kalix kommun 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Utbildningschefen 
Barn- och elevhälsan 
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§ 85 Dnr 2018-00112 612 

Slutlig antagning 2018-2019 - Redovisning 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av slutantagningen 
läsåret 2018-2019.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Den slutliga antagningen läsåret 2018-2019 är slutförd. Resultatet visar 
att konkurrensen fortsätter att öka till programmen som är en 
kombination av fler behöriga sökande, fler sökande från andra 
kommuner samt att kommunens egna elever i större utsträckning väljer 
att gå sin gymnasieutbildning i Kalix. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Slutlig antagning 2018-2019, redovisning 
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§ 86 Dnr 2018-00137 60 

Budget 2019, information 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande i nämnden informerar om budgetramen för 2019 som 
Kommunfullmäktige beslutade om den 18 juni 2018. 
Utbildningsnämndens ram för 2019 enligt beslutet uppgår till 347 663 tkr 
och investeringsramen till 4 700 tkr.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 81 2018-06-18 Budget 2019 
Ekonomisk plan 2020-2021 
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§ 87 Dnr 2018-00082 60 

Motion - Aktiv part i EU 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden föreslår till kommunfullmäktige att avslå yrkandet 
med motiveringen att gymnasieskolan arbetar efter gällande 
styrdokument där kravet på internationalisering finns inskrivet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Framtid i Kalix yrkar att Kommunfullmäktige ger Utbildningsnämnden i 
uppdrag att utreda hur olika program kan erhålla internationell prägel 
med elev- och lärarutbyten samt vad som krävs för att arbetet med 
internationella utbyten för såväl elever som lärare ska vara en långsiktig 
och gynnsam satsning.  
Denna utredning skall göras i samverkan med olika branscher för att 
identifiera behoven både på kort och lång sikt.  
Utredningen ska sedan ligga till grund för Kalix framtida internationella 
strategi inom skolområdet. 
 
Bakgrund 
Utbildningschefen formulerar i sin tjänsteskrivelse som svar på motionen 
att i skolans styrdokument finns krav på internationalisering inskrivet. 
Nedan utdrag ur Läroplanen Gy11, kapitel 1 Skolans värdegrund och 
uppgifter 
 
”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten 
över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva 
med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan är en 
social och kulturell mötesplats, som har både en möjlighet och ett ansvar 
för att stärka denna förmåga hos alla som verkar där. Förtrogenhet med 
Sveriges kultur och historia samt det svenska språket ska befästas 
genom undervisningen i många av skolans ämnen. En trygg identitet och 
medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma 
kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och 
värderingsgrunder. Skolan ska bidra till att elever får en identitet som 
kan relateras till inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, 
det europeiska och ytterst det globala. Internationella kontakter och 
utbildningsutbyte med andra länder ska främjas.” 
 
Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna 
verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell 
solidaritet. Undervisningen i olika ämnen ska ge eleverna kunskaper om 
Europeiska unionen och dess betydelse för Sverige samt förbereda 
eleverna för ett samhälle med allt tätare kontakter över nations- och 
kulturgränser. Det internationella perspektivet ska också bidra till att 
utveckla elevernas förståelse för den kulturella mångfalden inom landet. 
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Furuhedsskolan är idag certifierad FN-skola vilket innebär att skolan ska 
uppfylla vissa kriterier, se nedan:  
 
Kriterier för FN-skola  
 

 verkar i en anda i enlighet med FN-stadgans mål och principer 
  

 präglas av en internationell profil som kontinuerligt utvecklas i 
samarbete med Svenska FN-förbundet 

 
 arrangerar årligen aktiviteter i syfte att öka elevers och lärares 

kunskap och engagemang i internationella frågor 
 

 lyfter aktivt fram internationella frågor i den ordinarie 
undervisningen 

 
 uppmuntrar elever till gemensamt globalt engagemang i 

elevföreningar 
 

 erbjuder årligen sin personal fortbildning i internationella frågor.  
 
Furuhedsskolan har idag utbyten med Wales, Skottland, Tyskland och 
Ryssland 
 
 
Beslutsunderlag 
Prorokollsutdrag UBNAu 2018-08-17 § 31 
Tjänsteskrivelse - Svar på motion Aktiv Part i Eu 
Beslut i KF 180205 
Motion från Carl-Otto Gählman (FiK) 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 88 Dnr 2018-00083 60 

Motion - Införande av porrfilter på skolornas nätverk 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta anta 
utbildningsnämndens svar som sitt eget enligt nedanstående och därmed 
anse motionen besvarad: 
 
All trafik inom kommunens nätverk matchas mot kategorier för att 
antingen nekas eller tillåtas. Webfiltrering för att förhindra ej tillbörlig 
webtrafik, blockering av websidor med ex pornografi etc. är infört 2016. 
Generell regel för all trafik inom kommunens nätverk, denna filtrering 
verkar på brandväggsnivå och skyddar alla enheter. 
Ytterligare skydd infördes mot slutet 2016 i form av klienter på alla 
datorer (PC) för att öka spårbarheten och filtreringsmöjligheterna. Denna 
möjlighet till utökat skydd finns även för Chromebooks.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Susanne Andersson (S) har i motion till Kommunalfullmäktige föreslagit 
att porrfilter införs på skolornas nätverk med följande formulering: 
 
Många av kommunens skolor erbjuder läsplattor, datorer och öppet 
nätverk för eleverna, det innebär otroliga möjligheter i lärandet.  
Det innebär tyvärr också att eleverna bara är en sökning bort från att se 
våld och pornografi och även att utsätta andra elever för detta. En 
amerikansk undersökning visar att genomsnittsåldern för pojkar att börja 
titta på porr är 11 år.  
 
Enligt uppropet #porrfribarndom innehåller omkring 90 procent av 
nätporren i dag verbala och fysiska aggressioner som slag, stryptag och 
"gagging" samt sexistiskt språk gentemot flickor och kvinnor.  
Porrfilter är inte vattentäta, men genom att införa filter visar kommunen 
och vuxensamhället en tydlig gräns för vilket beteende som är 
acceptabelt och inte. Att utsättas för pornografi under sin skoldag kan 
betraktas som ett arbetsmiljöproblem för barn och ungdomar.  
Att införa filter mot pornografiska sidor är dock inte mer kontroversiellt 
än att många arbetsplatser (med enbart vuxna medarbetare) har det.  
 
Kommunfullmäktige har den 16 april beslutat att skicka motionen från 
Susanne Andersson (S) vidare till utbildningsnämnden för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag UBNAu 2018-08-17 § 79 
Tjänsteskrivelse - Svar på motion Införande av porrfilter på skolornas 
nätverk  
Beslut protokoll KF 2018-04-16 
Motion från Susanne Andersson (S) - Införande av porrfilter på skolornas 
nätverk 
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Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 89 Dnr 2018-00085 60 

Personuppgiftsrelaterade registerbehandlingar enligt 
GDPR inom utbildningsnämndens ansvarsområde, 
information 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner informationen av de 
personuppgiftsrelaterade registerbehandlingarna inom 
utbildningsnämndens ansvarsområde.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Under vårterminen 2018 har ett omfattade arbete ägt rum med att 
kartlägga de personuppgiftsrelaterade registerbehandlingarna som ingår 
i utbildningsnämndens ansvarsområde. Enligt artikel 30 i 
dataskyddsförordningen GDPR har de personuppgiftsansvariga skyldighet 
att upprätta registerförteckning över sina behandlingar. Skolans område 
med en spännvidd från förskolan upp till den kommunala 
vuxenutbildningen är omfattande varför arbetet enligt GDPR hela tiden 
måste pågå.  
 
Beslutsunderlag 
Registerförteckning av personuppgiftsrelaterade behandlingar 
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§ 90   

Synpunkter och klagomål - Rapport 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av inkomna synpunkter och klagomål i kommande 
nämnd.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningschefen rapporterar löpande till nämnden om inkomna 
synpunkter och klagomål.  
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§ 91   

Information 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnden informeras om följande: 
 

 Ombyggnation av F-husets högdel till äldreboende samt 
yrkesprogram som berörs 
 

 Ombyggnation Töreskolan, förskoleavdelningar 
 

 Ombyggnation Innanbäckens förskola 
 

 Ombyggnation Naturbruksgymnasiet för flyttning av Fordons- och 
transportprogrammet 

 
 Behovet av kameraövervaktning vid kommunens skolor 

 
 Palettens förskola 

 
 Vikarierutiner i förskolan 

 
 Behov av jordfelsbrytare vid Manhemsskolans och Furuhedsskolan  

 
 
      
 
 


