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§ 1   

Upprop 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämndsekreteraren förrättar upprop.  
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§ 2   

Val av justerare 
Utbildningsnämndens beslut 
Till justerare väljs Rose-Marie Henriksson (S).  
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§ 3   

Godkännande av ärendelista 
Utbildningsnämndens beslut 
Ärendelistan godkänns.  
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§ 4   

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

1. Rektor vid Töreskolan har med stöd av delegationsordning L.4 
beviljat 1 (ett) barn avgiftsfri plats på fritidshem på grund av 
barnets behov av särskilt stöd under perioden 2018-01-10 – 
2018-06-15, dnr 2018-7-606. 

 
2. Rektor vid Töreskolan har med stöd av delegationsordning L.4 

beviljat 1 (ett) barn avgiftsfri plats på fritidshem på grund av 
barnets behov av särskilt stöd under perioden 2018-01-10 – 
2018-06-15, dnr 2018-8-606 

 
3. Rektor vid Töreskolan har med stöd av delegationsordning L.4 

beviljat 1 (ett) barn avgiftsfri plats på fritidshem på grund av 
barnets behov av särskilt stöd under perioden 2018-01-10 – 
2018-06-15, dnr 2018-9-606. 

 
4. Rektor vid Töreskolan har med stöd av delegationsordning L.4 

beviljat 1 (ett) barn avgiftsfri plats på fritidshem på grund av 
barnets behov av särskilt stöd under perioden 2018-01-10 – 
2018-06-15, dnr 2018-10-606. 

 
5. Rektor vid Töreskolan har med stöd av delegationsordning L.4 

beviljat 1 (ett) barn avgiftsfri plats på fritidshem på grund av 
barnets behov av särskilt stöd under perioden 2018-01-10 – 
2018-06-15, dnr 2018-11-606. 

 
6. Rektor vid Töreskolan har med stöd av delegationsordning L.4 

beviljat 1 (ett) barn avgiftsfri plats på fritidshem på grund av 
barnets behov av särskilt stöd under perioden 2018-01-10 – 
2018-06-15, dnr 2018-12-606. 

 
7. Rektor vid Töreskolan har med stöd av delegationsordning L.4 

beviljat 1 (ett) barn avgiftsfri plats på fritidshem på grund av 
barnets behov av särskilt stöd under perioden 2018-01-10 – 
2018-06-15, dnr 2018-13-606. 

 
8. Rektor vid Töreskolan har med stöd av delegationsordning L.4 

beviljat 1 (ett) barn avgiftsfri plats på fritidshem på grund av 
barnets behov av särskilt stöd under perioden 2018-01-10 – 
2018-06-15, dnr 2018-14-606. 
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9. Rektor vid Töreskolan har med stöd av delegationsordning L.4 
beviljat 1 (ett) barn avgiftsfri plats på fritidshem på grund av 
barnets behov av särskilt stöd under perioden 2018-01-10 – 
2018-06-15, dnr 2018-15-606. 

 
10. Rektor vid Töreskolan har med stöd av delegationsordning L.4 

beviljat 1 (ett) barn avgiftsfri plats på fritidshem på grund av 
barnets behov av särskilt stöd under perioden 2018-01-10 – 
2018-06-15, dnr 2018-16-606. 

 
11. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat en elev skolskjuts till och från Näsbyskolan på grund av 
växelvis boende vårterminen 2018 med start vecka 4, dnr 2018-
24-1. 

 
12. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat en elev skolskjuts till Norrskenets friskola på grund av 
växelvis boende läsåret 2017-2018, dnr 2018-24-2. 

 
13. Rektor för Näsbyskolan har med stöd av delegationsordning H.10 

beviljat barn i förskoleklass uppskjuten skostart på grund av 
särskilda skäl, dnr 2018-27-60. 

 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av delegationsbeslut 
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§ 5   

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

Dnr 2018-26-606 
1. Rektor i grundskolan har beslutat om avstängning av elev från 

undervisning  under tiden 2018-01-16 – 2018-01-17. 
 

Dnr 2017-737-606 
2. Förvaltningsrätten i Luleå – DOM Mål nr 1832-17. 

Förvaltningsrätten avslår överklagande från Pysslingen förskolor o 
Skolor AB (Norrskenets friskola) som avser begäran om 
tilläggsbelopp från Kalix kommun för en stödperson på heltid till 
en elev i förskoleklass.  

 
Dnr 2017-989-606 

3. Barn- och elevombudet vid Statens Skolinspektion avskriver 
ärende som avser anmälan om kränkande behandling vid 
Manhemsskolan. Barn- och elevombudet konstaterar att Kalix 
kommun följt bestämmelserna om skyldigheten att motverka 
kränkande behandling gällande elev vid Manhemsskolan. 

 
Dnr 2017-992-606 

4. Skolinspektionen avskriver ärende som avser en inkommen 
anmälan om möjligheten att utveckla modermål och 
minoritetsspråk vid en förskola i Kalix kommun. Skolinspektionen 
konstaterar att Kalix kommun följt bestämmelserna om barnets 
rätt till plats i förskoleverksamhet där hela eller delar av 
verksamheten bedrivs på minoritetsspråk. 

 
Dnr 2017-1153 

5. Kommunrevisorerna – Revisionsrapport efter genomförd 
granskning av IT- och informationssäkerhet inom 
Kommunstyrelsens ansvarsområde. 

 
6. Sveriges kommuner och landsting – Cirkulär angående ny 

kommunallag som börjar gälla från 2018-01-01.  
 

7. Sveriges kommuner och landsting – Cirkulär angående politisk 
information i skolor. 

 
8. Protokoll KS 171218 – Kommunens anslagstavla. 

 
9. Protokoll KS 180115 – Beviljade av medel ur integrationsfonden 

till utbildningsnämnden. 
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10. Protokoll SBN 171205 – Pålänge skola, återrapportering av lokal, 

förlängning av medgivande. 
 

11.  Kommunstatistik – Antal födda i Kalix kommun år 2017 per 
område. 

 
12.  Kommunstatistik – Historik födda i Kalix kommun perioden 1997 

– 2017. 
 

13.  Kommunstatistik – Födda 2017 per upptagningsområde. 
 

14. Kommunstatistik – Födda januari i Kalix kommun 
 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning meddelanden 
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§ 6 Dnr 2018-00025 60 

Ekonomisk uppföljning - rutiner 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att ekonomiska rapporter även ska 
innehålla en post om förväntade intäkter avseende sökta medel som ej 
ingår i beslutad budget.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden väcker frågan om behovet av ändrade rutiner för den 
ekonomiska uppföljningen och pekar bland annat på den stora mängden 
statsbidragsansökningar från statliga myndigheter som årligen görs i 
förvaltningen. Ordföranden tar även upp de återsökningar som äger rum 
av statliga medel från Migrationsverket vilket sammantaget medför 
svårigheter för nämnden att ha tillräcklig kontroll av de förväntade 
intäkterna i den löpande redovisningen.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll arbetsutskottet 2018-01-19 § 7 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Utbildningschefen 
Förvaltningsekonomen 
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§ 7 Dnr 2018-00018 60 

Internkontrollplan - Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att godkänna interkontrollplanen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Det primära syftet med den interna kontrollen är "att säkerställa att den 
av fullmäktige fastställda visionen, övergripande strategierna och 
nämndernas mål uppfylls. 
 
Kommunstyrelsen, som har ett övergripande ansvar, utarbetar 
gemensamma regler och riktlinjer i förvaltningsövergripande frågor. 
Kommunstyrelsen bär därmed bland annat ansvaret att se över och 
besluta vilka kommunövergripande internkontrollområden som skall 
gälla. 
 
Genom att årligen besluta om en internkontrollplan formuleras 
obligatoriska kontrollmoment vilka gäller för samtliga nämnder/styrelse. 
Detta medför en gemensam standard för kommunens interna kontroll. 
Utöver de kommunövergripande obligatoriska kontrollmomenten 
kompletterar de olika facknämnderna sina internkontrollplaner med egna 
nämndspecifika kontrollområden. 
 
Internkontroll är en process där såväl den politiska och den 
professionella ledning samt all personal samverkar och som utformas för 
att med rimlig grad av säkerhet kunna nå följande mål: 
 
•Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
•Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamhet 
•Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm 
 
Vidare så ska en god internkontroll i Kalix Kommun kännetecknas av: 
 
•Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner för styrning 
•En rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om 
verksamheten 
•Säkerställande av att lagar, policys, regler mm tillämpas 
•Skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar 
•Eliminering eller upptäckt av allvarliga fel 
 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2018-01-19 § 10 
Kommunövergripande internkontrollplan - Utbildningsnämnden 
Tjänsteskrivelse - Interkontroll, utbildning 
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Protokollsutdrag skickas till 
Utbildningschefen 
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§ 8 Dnr 2018-00002 60 

Revisionsrapport - Förskolans verksamhet 2017 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner revisionsrapporten utan åtgärd som 
avser förskolans verksamhet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av revisorerna i Kalix kommun har PwC genomfört en 
granskning av förskolans verksamhet inom kommunen. Uppdraget har 
varit att granska om utbildningsnämnden har säkerställt ett 
ändamålsenligt kvalitetsarbete på huvudmanna-och enhetsnivå vad 
gäller förskoleverksamheten samt om den interna kontrollen på området 
är tillräcklig. 
 
Följande områden har granskats 
- Systematiska kvalitetsarbetet på enhets- och nämndsnivå 
- Modell för resursfördelning 
- Framtidsplanering 
- Nämndens förutsättning av följa enheternas utveckling över tid 
- Tillsynsplikt för skolor med annan huvudman 
- Uppföljning på området 
- Aktiva beslut 
 
Revisionell bedömning 
Utifrån genomförd granskning görs en sammantagen bedömning att 
utbildningsnämnden har säkerställt ett ändamålsenligt kvalitetsarbete 
vad gäller förskoleverksamheten på huvudmanna- och enhetsnivå. 
 
Den interna kontrollen inom området bedöms vara tillräcklig på 
övergripande nivå, men den interna kontrollen kan utvecklas avseende 
nämndens uppföljning på enhetsnivå. 
Bedömningen av respektive kontrollmål samt huvudsakliga iakttagelser 
som ligger till grund för dessa framgår av rapportens olika delar under 
avsnitt 3. 
 
Rekommendationer 
Med anledning av iakttagelserna i granskningen har revisorerna 
identifierat följande utvecklingsområden för utbildningsnämnden: 
 
Att nämnden säkerställer en tillräcklig uppföljning av enheterna för att 
kunna följa utveckling över tid på ett tillförlitligt sätt. 
 
Tydliggör beslut utifrån lämnad information/rapportering när beslut om 
åtgärd är motiverad, exempelvis utifrån den ekonomiska redovisning 
nämnden får till sig under året. 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2018-01-19 § 11 
Tjänsteskrivelse - Revisionsrapport förskolans verksamhet. 
Revisionsrapport - Förskolans verksamhet 2017 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Utbildningschefen 
Förskolechefer 
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§ 9 Dnr 2018-00005 60 

Förberedelser inför ny dataskyddsförordning 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden ger utbildningschefen i uppdrag att vidta nödvändiga 
förberedelser inför införandet av dataskyddsförordningen. Avrapportering 
om pågående arbete sker till den planerade nämnden i mars 2018.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 25 maj 2018 ersätter EU:s Dataskyddsförordning nuvarande 
personuppgiftslagen som lag i Sverige. Datainspektionen bedömer att 
detta innebär betydande förändringar gentemot nuvarande ordning. 
Bland annat införs ökade krav på den personuppgiftsansvarige vid 
misstänkt dataintrång och ekonomiska sanktionsmöjligheter mot den 
personuppgiftsansvarige som bryter mot förordningens bestämmelser. 
Utbildningschefen bör med anledning av dataskyddsförordningens 
införande få ett uppdrag att inom utbildningsnämndens ansvarsområde 
vidta nödvändiga förberedelser.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2018-01-19 § 12 
Tjänsteskrivelse - Förberedelser ny datsskyddsförordning 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Utbildningschefen 
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§ 10 Dnr 2018-00019 60 

Budget 2019 - Utbildningsnämnden - Information 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner informationen från den pågående 
budgetprocessen inför år 2019.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Budgetprocessen inför 2019 har påbörjats under hösten 2017. Nämnden 
fattade beslut den 1 december 2017 § 132 om att godkänna 
omvärldsbevakningen där de prioriterade områdena finns 
dokumenterade i dokumentet Budgetprocessen 2019. 
Budgetprocessen fortsätter med inbokade budgetdagar under våren 
2018.  
 
Beslutsunderlag 
Budgetprocessen 2019 
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§ 11 Dnr 2018-00003 103 

Motion - Förebyggande råd - Yttrande 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att lämna följande yttrande till 
Socialnämnden: 
 
Det befintliga Brottsförebyggande rådet (BRÅ) som idag är aktivt, 
fungerar som det förebyggande råd som efterfrågas i motionen. 
Eventuellt kan rådet utökas med politisk representation.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den 25 september 2017 § 160 skickat 
nedanstående motion till Socialnämnden för beredning. Socialnämnden 
har i sin tur skickat motionen för yttrande till Utbildningsnämnden. 
 
Stefan Granström (C) föreslår i motion 14 september 2017 följande: 
 
”Centerpartiet Kalix föreslår att Kalix kommun anammar ett 
förebyggande råd. Rådet skall vara ett organ för överläggningar, samråd 
och ömsesidig information mellan företrädare för organisationer som 
arbetar med förebyggande arbete eller stödorganisationer och 
kommunala nämnder.  
 
Rådet skall arbeta för att förebygga risker för socialt utsatta grupper 
eller individer, förhindra skadeverkningar av missbruk, minska fördomar, 
minska förekomsten av psykisk ohälsa, förbättra för funktionshindrade 
och stödja våldsutsatta kvinnor och deras barn.  
 
Rådet skall bestå av representanter från kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, nämnden för 
arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning, socialnämnden samt 
representanter från intresseorganisationerna.” 
 
 
Beslutsunderlag 
Yttrande - Förebyggande råd 
Protokoll Kommunfullmäktige 2017-09-25 § 160 
Motion från Stefan Granström (C) 2017-09-14 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialnämnden 
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§ 12 Dnr 2018-00028 14 

Utvärdering av Kalix utvecklingsprogram ur ett 
landsbygdsperspektiv 2016-2020  
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden godkänner utvärderingen enligt nedanstående som 
omfattar områdena demokrati och inflytande samt service och 
infrastruktur: 
 
Demokrati och inflytande 
 
Vi har medverkat för att i god tid informera och samråda med berörda 
byar innan beslut. Utbildningsnämnden har fattat beslut att 
verksamheten vid Björkfors pedagogiska omsorg samt Morjärvs förskola 
ska läggas ner per 2017-08-01. Under våren 2017 informerades 
föräldrar till barn i verksamheterna om förslag till beslut. Det minskande 
barnantalet gjorde att det blev ohållbart att driva verksamheterna med 
bibehållen kvalité. Informationsbrev om planen att avveckla 
verksamheten skickades ut i god tid före beslutet togs.  
 
Service och infrastruktur 
 
Under hösten 2017 meddelade ägarna till den fria förskolan Silverskatten 
i Töre att verksamheten stänger från och med 2018-12-31. Kalix 
kommun ställer i och med det om sin verksamhet och planerar för att 
utöka antalet avdelningar vid Skolbackens förskola i Töre. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tidigare utvärdering har genomförts av förvaltningar, Kalixbygdens 
Byaråd och byaföreningarna. En utvärderingsenkät har skickats ut. 
Enkäten följer programmets insatsområden. Svaren har redovisats i sin 
helhet. Svar har kommit från alla förvaltningar, Kalixbygdens Byaråd och 
två byar. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 27 mars 2017 § 51 att godkänna 
senaste utvärderingen. Årliga utvärderingar ska göras i enlighet med det 
beslutade utvecklingsprogrammet.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2018-01-19 § 9 
Utbildningsnämndens utvärdering 2017 
Protokoll Kommunstyrelsen 2017-03-27 § 51 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(23) 

Sammanträdesdatum 
2018-02-02 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 13 Dnr 2018-00006 612 

Sökande till gymnasieskolan läsåret 2018-2019 - 
Rapport 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av en dagsaktuell redovisning av sökande till 
gymnasieskolan men avvaktar till kommande nämnd i mars då sökbilden 
är helt komplett vilket ger underlag till vilka gymnasieprogram inklusive 
inriktningar som kommer att starta till höstterminen 2018.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Den webbaserade ansökningsperioden pågår under perioden 12 januari - 
1 februari 2018. Vid dagens nämnd är endast valen från elever 
folkbokförda Kalix och Överkalix kända men ytterligare val till Kalix 
förväntas från andra kommuner under första delen av februari. 
 
Beslutsunderlag 
Preliminär redovisning av antalet förstahandssökande läsåret 2018-2019.  
 
 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(23) 

Sammanträdesdatum 
2018-02-02 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 14   

Arbetsmiljö - Rapport 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner utbildningschefens rapport om 
aktuella arbetsmiljöfrågor.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnden beslutade den 25 augusti 2017 § 88 att delegera 
arbetsmiljöansvar till utbildningschefen som innebär följande: 
 

 Ansvar för uppföljning och dokumentation av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 

 Utreda och följa upp tillbud och skador. 
 Planera och sätta arbetsmiljömål. 
 Följa upp förvaltningens sjukfrånvaro. 
 Ansvar för rehabilitering enligt gällande avtal och anvisningar. 

 
Utifrån arbetsmiljöansvaret rapporterar utbildningschefen löpande till 
nämnden om frågor som rör arbetsmiljön inom nämndens 
ansvarsområde.  
 
 
      
 
 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(23) 

Sammanträdesdatum 
2018-02-02 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 15   

Synpunkter och klagomål - Rapport 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner rapport över inkomna synpunkter 
och klagomål.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningschefen rapporterar löpande till nämnden om inkomna 
synpunkter och klagomål.  
 
      
 
 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(23) 

Sammanträdesdatum 
2018-02-02 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 16   

Rapport - Kränkande behandling 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av rapport om pågående och avslutade ärenden 
gällande kränkande behandling i skolor.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningschefen rapporterar löpande till nämnden on inkomna 
anmälningar som rör kränkande behandling i skolor.  
 
 
      
 
 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(23) 

Sammanträdesdatum 
2018-02-02 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 17   

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

 Förändrad timplanefördelning 
 Samordnare nyanländas lärare  
 Anställning av Hälsoinspiratör  
 Projekt, hälsofrämjande arbete 
 ABC-utbildning för nyanlända 
 Behov av långsiktig plan till fritids- och kulturförvaltningen för 

nyttjande av idrottshallar 
 
 
      
 
 


