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§ 42   

Upprop 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämndsekreteraren förrättar upprop.  
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§ 43   

Val av justerare 
Utbildningsnämndens beslut 
Till justerare väljs Cecilia Lindgren Parviainen (S)  
 
      
 
 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(35) 

Sammanträdesdatum 
2018-05-18 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 44   

Godkännande av ärendelista 
Utbildningsnämndens beslut 
Ärendelistan godkänns med följande ändringar: 
 
Punkt 15 utgår - Personuppgiftsrelaterade behandlingar inom nämndens 
ansvarsområde, information. 
 
Punkt 25 - Tillkommande ärende - Förbyggande, främjande arbete, en 
Kalixmodell 
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§ 45   

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 Innanbäckens skola på grund 
av växelvis boende vårterminen 2018, dnr 2018-24-4. 
 

2. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 
beviljat elev skolskjuts till och från Innanbäckens skola på grund 
av växelvis boende vårterminen 2018, dnr 2018-24-5. 
 

3. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 
beviljat elev skolskjuts till och från Manhemsskolan på grund av 
växelvis boende vårterminen 2018, dnr 2018-24-6. 
 

4. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 
beviljat elev skolskjuts till och från Manhemsskolan på grund av 
växelvis boende vårterminen 2018, dnr 2018-24-7. 
 

5. Ordföranden i nämnden har med stöd av delegationsordning E.1 i 
brådskande ärende beslutat att stänga lokal vid Furuhedsskolan, 
byggnad F, på grund av allvarligt tillbud med rasrisk som 
inträffade den 4 april 2018, dnr 2018-55-60. 
 

6. Rektor vid Innanbäckens skola har med stöd av 
delegationsordning L.4 beviljat barn fritidsplats under begränsad 
tid på grund av särskilda skäl. 

      
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av delegationsbeslut.  
 
 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
8(35) 

Sammanträdesdatum 
2018-05-18 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 46   

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

1. Beslut KF 180416 § 37 – Avsägelse ersättare i 
utbildningsnämnden. 

 
2. Beslut KF 180416 § 39 – Avsägelse ersättare i 

utbildningsnämnden. 
 

3. Beslut KF 180416 § 47 – Kommunens internkontrollplan. 
 

4. Beslut om certifiering Teknikcollege Norrbotten – 
Naturbruksprogrammet inriktning Skog yrkesutgång 
skogsmaskinförare, dnr 2018-102-612. 

 
5. Cirkulär Vårproposition och vårändringsbudget 2018. 

 
6. Cirkulär Ny kommunallag från 2018-01-01 

 
7. Ny förvaltningslag från 2018-07-01. 

 
8. Kommunstatistik – Födda i Kalix kommun perioden 180101-

180411. 
 

9.  Arbetsmiljöverket – Tillsynsmeddelande Begäran om utredning 
för allvarligt tillbud vid Manhemsskolan, dnr 2018-71. 

 
10.  Arbetsmiljöverket – Tillsynsmeddelande Begäran om utredning 

för allvarligt tillbud vid Furuhedsskolan och Kulturskolan, dnr 
2018-92. 

 
11. Skolinspektionen – Avslutat ärende angående anmälan om 

situationen för ett barn vid en förskola i Kalix kommun.  
Skolinspektionen konstaterar att Kalix kommun följt 
bestämmelserna om skyldigheten att motverka kränkande 
behandling, dnr 2018-52-606. 

 
12. Skolinspektionen – Avslutat ärendet angående anmälan om 

kränkande behandling vid två berörda skolor i Kalix kommun. 
Skolinspektionen konstaterar att Kalix kommun följt 
bestämmelserna om skyldigheten att motverka kränkande 
behandling, dnr 2018-21-606. 
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13. Skolinspektionen – Avskrivet ärende angående anmälan om 
bristande trygghet och studiero vid en grundskola i Kalix 
kommun. Skolinspektionen överlämnar ärendet till Kalix 
kommuns klagomålshantering för utredning och eventuella 
åtgärder, dnr 2018-17-606. 

 
14. Skolinspektionen – Uppföljningsbeslut efter genomförd 

kvalitetsgranskning av helhet och sammanhang på Vård- och 
omsorgsprogrammet vid Furuhedsskolan. Skolinspektionen 
bedömer att Kalix kommun vidtagit tillräckliga årgärder och 
ärendet avslutas, dnr 2018-41-612.  

 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av meddelanden.  
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§ 47 Dnr 2018-00038 60 

Ekonomi - Månadsuppföljningar 2018 - januari - mars 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner den ekonomiska rapporten för 
perioden januari - mars 2018.  
 
Sammanfattning av ärendet 
 
UBN Årsbudget Budget 

Jan-mars 
Utfall 
Jan-mars 

Helårs-
prognos 

Helårs- 
avvikelse 

Föregående 
helårsavik 

Intäkter -39505,6 -13827,0 -24752,6 -45531,20 6025,60 1740 
 

Personal 
Kostnader 

254475,5 603368,4 64354,0 260418,90 -5943,40 -1740,60 

Övriga verk- 
samhetskostn 

145549,1 37185 31683 145631,30 82,20 0,1 

Summa 
 

360519,0 83726,4 71284,4 360519,00 0,00 0 

 
I dagsläget förväntas att förvaltningen har en budget i balans vid 
årsskiftet. 
 
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. Antalet barn som mår dåligt och som är i behov av extra stöd är 
stor. Externa intäkter som Lågstadiesatsningen och återsökta pengar 
från Migrationsverket bidrar till att behovet av kraftfulla åtgärder 
minskar något. Antalet nyanlända minskar och vi ska hantera alla elever 
med tilldelad budget, oavsett modersmål och utan de intäkter vi tidigare 
fått i asylpeng. 
 
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 bör göras. Tillfälliga extra 
intäkter innebär dock inte att framtagandet av åtgärder för att få en 
budget i balans kan stanna av.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 180507 § 46. 
Månadsrapport Utbildningsnämnden januari - mars 2018.  
 
Protokollsutdrag skickas till 
Utbildningschefen 
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§ 48 Dnr 2018-00079 60 

Helårsprognos för utbildningsnämnden januari - april 
2018 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner helårsprognosen vilken är baserad på 
perioden januari - april 2018 som pekar mot en budget i balans.  
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Tkr 
 

Helårsbudget Helårsprognos Avvikelse 

Förskola och fritids 59,9 59,9 0 
Fria förskolor 14,5 14,5 0 
Förskoleklass 4,2 4,2 0 
Grundskola åk 1-9 79,5 79,5 0 
Friskola 13,0 13,0 0 
Övriga kostnader 78,0 78,0 0 
Lokalkostnader GRU 31,1 31,1 0 
Gymnasiet 69,4 69,4 0 
Komvux 11,0 11,0 0 
 
Totalt 

 
360,6 

 
360,6 

 
0 

 
 
Kommentarer till helårsprognos 
 
Inom förskolans område finns flera avdelningar som inte är fullbelagda 
eftersom budget tilldelas per antalet barn och det krävs anpassningar för 
att få budget i balans. Flera förskoleavdelningar visar underskott på 
perioden gällande vikarier. Förvaltningen kommer detta år att genomföra 
internkontroll gällande vikarieanskaffning. Barnantalet är högre nu 
under våren och lägre under hösten varför det krävs arbete med 
anpassningar och återhållsamhet för att få budget i balans.  
Det finns ett stort antal barn som mår dåligt och är i behov av särskilt 
stöd. Budgeten för den så kallade fria resursen kommer inte att räcka 
som innebär att omprioriteringar måste göras. I dagsläget förväntas en 
budget i balans vid årsskiftet förutsatt att intäkterna både från 
Migrationsverket och Skolverket kommer in som planerat. 
Skolbackens förskola i Töre utökas med 2 avdelningar till hösten 2018. 
Smärre anpassningar i lokaler kommer att göras. 
  
Fordons- och transportprogrammet vid Furuhedsskolan kommer att flytta 
in i Naturbruksprogrammets tomma lokaler under hösten 2018 vilket på 
sikt kommer att innebära lägre kostnader gällande lokaler. 
 
Sökta bidrag tom 2018-04-30 uppgår 16,9 milj kronor, varav beviljade 
7,2 milj. 
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Åtgärder för en budget i balans 
 
Det krävs anpassningar inom förskoleområdet så att kostnaderna inte 
överstiger den budget som 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. 
 
Faktorer som kan komma att påverka prognosen 
 
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. Antalet barn som mår dåligt och som är i 
behov av extra stöd ökar. Det aviseras fler matematiktimmar i 
grundskolan vilket kommer att öka kostnaderna. 
 
Antalet nyanlända elever minskar vilket kräver anpassningar i 
verksamheterna, de asylsökande som glädjande blivit svenska 
medborgare och Kalixbor ska nu in i ordinarie verksamhet för vilken vi 
inte kan eftersöka medel. Alla elever ska hanteras med tilldelad budget, 
oavsett modersmål och utan de intäkter vi tidigare fått i asylpeng. 
Externa intäkter som Lågstadiesatsningen och återsökta pengar från 
Migrationsverket bidrar till att behovet av kraftfulla åtgärder minskar 
något. Samordnare för nyanlända, gymnasierektor och nya 
lärlingsutbildningar på gymnasiet kommer att öka kostnader. 
 
Tillkommande, nya bidrag att söka från Skolverket för riktade åtgärder 
ger utrymme för att finansiera satsningar. Avsikten är att hantera detta 
inom ramen för 2018. För att få koll på väntade intäkter begär 
Utbildningsnämnden en redovisning av väntade och beviljade intäkter i 
samband med budgetredovisning vid varje nämnd. 
 
Tkr 
 

Helårsbudget Helårsprognos Avvikelse 

Inventarier GRU 1,5 1,5 0 
IKT GRU 1,4 1,4 0 
Gymnasiet 0,5 0,5 0 
Gymnasiet Naturbruk 1,2 1,2 0 
Komvux 0,1 0,1 0 
 
Totalt 

 
4,7 

 
4,7 

 
0 
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Kommentarer investeringsprognos 
 
Satsningen på nya klassrum fortsätter både inom gymnasiet och inom 
grundskolan. 
Utvecklingen av datamiljöerna fortsätter enligt den långsiktiga plan som 
arbetats fram. 
Centrumskolan byggs ut och där kommer vi att investera i nya möbler. 
Även Innanbäckens nya förskola kräver utrustning.  
 
Beslutsunderlag 
Helårsprognos 2018 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
Utbildningschefen 
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§ 49 Dnr 2018-00078 60 

Rörelse i skolan - Kalixmodellen 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar: 
 
Uppdra till utbildningschefen att arbeta fram en ”Kalixmodell” när det 
gäller rörelse i skolan.  
 

 Modellen ska syfta till högre skolresultat, motivera fler elever, 
bättre mående och mer glädje i skolan. Hela skolan ska vara 
delaktig från förskola till vuxenutbildning. Aktiviteterna ska 
baseras på forskning och beprövad erfarenhet och nå så många 
som möjligt och det är även ett plus att hitta aktiviteter inom det 
estetiska området exempelvis dans. I arbetet ska även dialog 
med fritids- och kultur samt samhällsbyggnads-förvaltningen 
föras i syfte att underlätta olika aktiviteter och möjligheter till att 
naturligt röra på sig i vardagen och på fritiden.  

 
 Utbildningschefen får i uppdrag att bilda en arbetsgrupp från 

utbildningsförvaltningen samt inbjuda representanter från fritids- 
och kultur samt samhällsbyggnadsförvaltningen för en 
samverkan. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden i nämnden har väckt frågan om att ta fram en "Kalixmodell" 
när det gäller rörelse i skolan som ska syfta till högre skolresultat, 
motivera fler elever, bättre mående och mer glädje i skolan.  
Hela skolan ska vara delaktig från förskola till vuxenutbildning. 
Aktiviteterna ska baseras på forskning och beprövad erfarenhet och nå 
så många som möjligt och det är även ett plus att hitta aktiviteter inom 
det estetiska området exempelvis dans. I arbetet ska även dialog med 
fritids- och kultur samt samhällsbyggnadsförvaltningen föras i syfte att 
underlätta olika aktiviteter och möjligheter till att naturligt röra på sig i 
vardagen och på fritiden.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 180507 § 49. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Utbildningschefen 
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§ 50 Dnr 2018-00091 612 

Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2018 - Ung 
Företagsamhet Norrbotten 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att bevilja Ung Företagsamhet i Norrbotten 
verksamhetsbidrag med 40 422 kronor för år 2018.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Föreningen Ung Företagsamhet Norrbotten ansöker om fortsatt stöd och 
samarbete i sitt arbete med att ge unga människor en tro på sin egen 
företagsamhet. Ert stöd är till stor hjälp och en förutsättning för att UF 
Norrbotten ska kunna fortsätta utveckla verksamheten och främja 
tillväxten i regionen. 
 
Samtliga kommuner i Norrbotten finns med som samarbetspartners till 
föreningen, och via en rekommendation från Kommunförbundet är den 
ekonomiska insatsen 2,50kr/kommuninvånare. I gengäld hjälper UF 
Norrbotten gymnasieskolan att utbilda eleverna i entreprenörskap genom 
konceptet där de får träna sig i att vara företagsamma och tro på sig 
själva, samt se möjligheter på orten där de bor. 
 
Verksamhetsbidrag om 2,50 kr per invånare i Kalix Kommun (16 169 
personer) innebär 40 422 kronor.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 180507 § 50. 
Ansökan från Ung Företagsamhet Norrbotten om verksamhetsstöd för år 
2018. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Ung Företagsamhet Norrbotten 
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§ 51 Dnr 2018-00080 612 

Ansökan om godkännande som huvudman för 
nyetablering av en fristående gymnasieskola i Luleå 
kommun - Remiss 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden godkänner utbildningschefens konsekvensbeskrivning gällande 
ansökan om en nyetablering av fristående gymnasieskola i Luleå.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Nya läroverket Luleå AB har hos Skolinspektionen ansökt om 
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående 
gymnasieskola vid Nya läroverket Gymnasium i Luleå kommun fr.o.m. 
läsåret 2019/2020.  
Kalix kommun som en av berörda närkommuner har fått möjlighet att 
yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). 
Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga 
underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av 
den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den 
del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal 
verksamhet). Skolinspektionen kommer att begäran in årets slutliga 
antagningsstatistik till gymnasieskolan innan beslut tas.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 180507 § 48. 
Ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av en 
fristående gymnasieskola i Luleå kommun. 
Remissyttrande från Kalix kommun 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolinspektionen 
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§ 52 Dnr 2018-00081 005 

Avtal mellan Kalix kommun och Kalix Folkhögskola 
gällande Kalix Artist- och Musikerutbildning 
Utbildningsnämndens beslut 
Arbetsutskottet föreslår till nämnden att godkänna upprättat avtal mellan 
Kalix kommun och Kalix Folkhögskola som gäller Kalix Artist- och 
musikerutbildning för kommande läsår 2018-2019. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Sven Nordlund (MP) i handläggningen av 
ärendet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Efter att Kalix Folkhögskola blev huvudman för Artist- och 
musikerutbildningen från läsåret 2014-2015 har 1-åriga avtal tecknats 
mellan Kalix kommun och Kalix Folkhögskola. Avtalet reglerar köp av 
tjänster, utrustning och lokaler vilket varit till belåtenhet för båda parter.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 180507 § 51. 
Upprättat avtal mellan Kalix kommun och Kalix Folkhögskola. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Folkhögskolan 
Rektor för Kulturskolan Björn Emmoth.  
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§ 53 Dnr 2018-00103 005 

Upphandling elevdatorer 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden ger verksamheten i uppdrag att upphandla elevdatorer enligt 
SKL Kommentus ramavtal Arbetsplatser och elevdatorer 2015.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Befintligt avtal för inköp av elevdatorer har gått ut och därför finns 
behov av att gå ut med upphandling för inköp av enheter till kommunens 
en-till-en satsning i åk 7-9 och gymnasiet samt digitala enheter till 
övriga verksamheter.  
 
Kalix kommun har möjlighet att göra en förnyad konkurrensutsättning 
via SKL Kommentus ramavtal Arbetsplatser och elevdatorer 2015 och 
det är det tillvägagångssättet som kommunens upphandlingsansvarige 
rekommenderar för upphandlingen. Avtalstiden blir endast ett år då 
utvärdering och översyn av vilken sorts digitala enheter som ska 
användas i olika verksamheter pågår.  Upphandlingsvärdet kommer att 
överstiga utbildningschefens delegation och därmed måste nämnden ta 
beslut om upphandlingen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Upphandling av elevdatorer. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Utbildningschefen 
Utvecklingsledare 
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§ 54 Dnr 2018-00040 60 

Förändrad stadieindelad timplan i grundskolan från 
läsåret 2018-2019 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att anta föreslagen stadieindelad timplan för 
grundskolan från och med höstterminen 2018. Nämnden godkänner att 
verksamheten avviker från kravet på språkval från årskurs 6. Beslutet 
gäller i två år. 
 
Reservation 
Sandra Bergström (M), Sara Cave (M) samt Tomas Johsund (L) 
reserverar sig mot beslutet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnden återremitterade ärendet från den 12 mars 2018 § 32 i 
avvaktan på att den stadieindelade timplanen för grundsärskolan blir klar 
från Skolverkets sida. Vid dagens nämnd är timplanen för 
grundsärskolan inte klar från Skolverket. 
 
Regeringen har beslutat att från höstterminen 2018 kommer 
undervisningstiden för alla elever i grundskolan att delas upp mellan  
låg-, mellan- och högstadiet, SFS 2017:1236. Timplanen kommer att 
innehålla lägsta antalet timmar per ämne i varje stadium. Detta för att 
det ska bli mer lika över hela Sverige och underlätta när elever byter 
skola. Bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2018. För de elever som 
börjar årskurs 7, 8 eller 9 höstterminen 2018 kommer den tidigare 
timplanen att gälla. 
 
Regeringsbeslutet om stadieindelad timplan innebär ingen förändring av 
den garanterade undervisningstiden för varje ämne. Däremot innebär 
beslutet att eleverna ska få undervisning inom ramen för språkval senast 
i årskurs 6. Förändringen innebär att kursplanerna och tillhörande 
kunskapskrav i moderna språk kommer att revideras och att betyg ska 
sättas från årskurs 6. 
 
Utbildningschefen beskriver de kvalitetsmässiga konsekvenserna av 
beslutet att betyg ska sättas från och med årskurs 6 som blir stora för 
Kalix kommun. 
Via Norrbottens kommuner har en skrivelse skickats in till regeringen 
som pekar på de konsekvenser som kan bli följden av den stadieindelade 
timplanen för mindre kommuner gällande moderna språk från årskurs 6.   
 
Yrkande 
Tomas Johsund (L): "Kalix kommunala skolor kan under en tvåårsperiod 
fortsätta att starta språkundervisning i årskurs 7 enligt föreslagen 
timplan. Under denna tvååriga övergångsperiod skall Kalix kommun 
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rekrytera språklärare för att tillgodose regeringens och Skolverkets 
intentioner att starta undervisningen i moderna språk redan i årskurs 6". 
 
Tilläggsyrkande 
Rose-Marie Henriksson (S): Bifall enligt arbetsutskottet förslag med 
tillägg att "Beslutet gäller i två år". 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer de båda yrkandena för röstning och finner att 
nämnden beslutar enligt Rose-Marie Henrikssons tilläggsyrkande. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 180507 § 54 
Tjänsteskrivelse - Förslag till stadieindelad timplan i grundskolan 
Protokoll UBN 2018-03-12 § 32 
Skolverket - Timplan för grundskolan 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Utbildningschefen 
Utvecklingsledaren 
Rektorer i grundskolan 
Verksamhetsutvecklare 
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§ 55 Dnr 2018-00088 612 

Översyn av hyresnivå för internatboendet, 
Furuhedsvägen 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att: 
 
Hyresnivåerna för internatboendet, Furuhedsvägen, ligger fast 
kommande läsår 2018-2019 enligt följande: 

 
 Boende under skolperioden - 3 350 kronor/månad 

Heltidsboende - 4 800 kronor/månad 
 

 Hyresnivåerna för internatboendet, Furuhedsvägen, kommer från 
läsåret 2019-2020 att följa den procentuella justeringen av hyror 
som Stiftelsen Kalixbo beslutar.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kalix kommun blockhyr Region Norrbottens internat på Furuhedsvägen i 
Kalix. Elever från andra kommuner hyr boende under skolperioder och i 
dagsläget hyrs rum i elevinternatet ut till heltidsboenden via 
socialförvaltningen. 
 
Utbildningsnämnden fastställde den 6 oktober 2017 § 105 följande 
hyresnivåer: 
 
Boende under skolperioden - 3 350 kronor/månad. 
Heltidsboende - 4 800 kronor/månad.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 180507 § 57 
Protokoll UBN 2017-06-10 § 105 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Utbildningschefen 
Rektorer gymnasieskolan 
Administratör Naturbruksprogrammet 
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§ 57 Dnr 2018-00086 60 

Dataskyddsombud för utbildningsnämnden 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att utse utredare Thomas Johansson som 
dataskyddsombud för utbildningsnämnden.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt den nya dataskyddsförordningen GDPR är det ett krav att varje 
myndighet (nämnd) i kommunen måste utse ett dataskyddsombud. 
Dataskyddsombudet kan vara samma person för flera myndigheter.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 180507 § 59. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Utredare Thomas Johansson 
Utbildningschefen 
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§ 58 Dnr 2018-00094 60 

Skolskjutsregler 2018-2019, revidering 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att godkänna revidering av skolskjutsregler för 
kommande läsår 2018-2019.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Den revidering som föreslås i skolskjutsregler för kommande läsår gäller 
hantering och behandling av personuppgifter gentemot transportföretag 
som ombesörjer skolskjuts för skolelever. Behandlingen sker med stöd 
av dataskyddsförordningen artikel 6e som ett led i 
utbildningsförvaltningens myndighetsutövning.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 180507 § 60. 
Skolskjutsregler, reviderad lå 2018-2019. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Förvaltningsekonomen 
Skolenheter 
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§ 59 Dnr 2018-00095 60 

Utbildningsnämndens delegationsordning, revidering 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar godkänna nedanstående revidering av 
delegationsordningen som reglerar delar av personuppgiftsansvaret i 
kommande lagstiftning: 
 
V Personuppgiftsansvar 
 
 Ärende Delegat Anmärkning

/lagrum 
 

V.1 Undertecknande av 
personuppgiftsbiträdesavtal 

Ordförande 
Ers. Vice ordförande 

 

V.2 Beslut om den registrerades rätt till 
information och tillgång till 
personuppgifter, rättelse, radering, 
begränsning eller dataportabilitet 

Utbildningschef 
Ers. Utvecklingsledare eller 
Nämndsekreterare 

 

V.3 Anmälan av personuppgiftsincident till 
tillsynsmyndigheten 

Utbildningschef 
Ers. Utvecklingsledare eller 
Nämndsekreterare 

 

  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt gällande lagstiftning är nämnden personuppgiftsansvarig. I 
samband med införandet av den nya dataskyddsförordningen behöver 
personuppgiftsbiträdesavtalen med leverantörer ses över och omtecknas 
vid behov. För nämnden är det ordföranden som skriver under dessa 
avtal och ersättare är vice ordförande.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 180507 § 61. 
Tjänsteskrivelse - Revidering av delegationsordning 
Delegationsordning reviderad maj 2018. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Nämndens ordförande och vice ordförande 
Utbildningschefen 
Utvecklingsledaren 
Nämndsekreterare 
Dataskyddsombudet 
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§ 60 Dnr 2018-00097 60 

Patientsäkerhetsberättelse 2017 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner patientberättelsen för år 2017.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Lagen om patientsäkerhet som infördes den 1 januari 2011 innebär 
ökade krav på vårdgivaren att bedriva ett systematiskt 
patientsäkerhetsarbete för att minimera och förebygga vård skador inom 
verksamheten. Lagen kräver också att en årlig patientsäkerhets-
berättelse skall uppsättas vilken redogör för vad man gjort för att 
identifiera, analysera och reducera risker och negativa händelser och 
vilket resultat man uppnått i sitt patientsäkerhetsarbete.  
Personalen inom Elevhälsans medicinska insats (fortsättningsvis kallad 
EMI) har skyldighet att rapportera tillbud, risk för tillbud och avvikelser i 
verksamheten. Vidare skall eleven/vårdnadshavares synpunkter tas 
tillvara och uppmuntras att delta i kvalitets- och säkerhetsarbetet.  
EMI har som mål att undvika vård skador och öka kunskapen om 
patientsäkerhet hos skolsköterskor och skolläkare.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 180507 § 62 
Patientsäkerhetsberättelse 2017 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Rektor samt ansvarig för elevhälsan 
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska 
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§ 61 Dnr 2018-00098 60 

Skate- och aktivitetspark vid Centrumskolan, 
förfrågan 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att inte ställa sig bakom föreslagen placering av 
skate- och aktivitetspark vid Centrumskolan.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och kulturchefen Karl-Göran Lindbäck har ställt frågan om att få 
bygga en skate- och aktivitetspark på Centrumskolans skolgård. Fritids- 
och kulturchefen uppger att det finns önskemål från ungdomar i Kalix att 
placera en sådan park centralt i Kalix. Skate och aktivitetsparken byggs 
för allmänheten och kommer ha en storlek på 700-800 kvm. Fritids- och 
kulturchefen uppger också att parken kommer ha stängsel runt om, att 
det kommer finnas bänkar att sitta på samt en dörr i staketet in till 
Centrumskolans skolgård. I dagsläget finns en typ av skatepark placerad 
på Furuvallen men denna kommer att rivas. 
 
Rektor Malin Grahn vid Centrumskolan har fått i uppdrag att göra en 
konsekvensbeskrivning av hur det påverkar skolans verksamhet om man 
bygger en skate- och aktivitetspark på skolgården, på den del av 
skolgården där den enda gräsytan finns. Sammanfattningsvis upplever 
verksamheten att skolgården krymper samtidigt som Centrumskolan 
byggs ut för att rymma fler elever.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 180507 § 55. 
Tjänsteskrivelse - Konsekvensbeskrivning av skate- och aktivitetspark 
vid Centrumskolan. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Fritids- och kulturnämnden 
Utbildningschefen 
Rektor för Centrumskolan 
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§ 62 Dnr 2018-00084 60 

Handlingsplan från utbildningsnämnden för att nå 
målen i Kalix kommuns integrationsplan 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att godkänna utbildningschefens uppföljning av 
integrationsplanen för utbildningsnämnden.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2016 § 108 att: 
 

 Fastställa förslag till Integrationsplan.  
 En representant från varje förvaltning utses som ansvarig för 

integrationsarbetet. 
 En arbetsgrupp bildas för att träffas minst en gång per år.  
 Varje nämnd får i uppdrag att ta fram ett förslag till handlingsplan 

beskriver hur nämnden ska bidra till måluppfyllelse.  
 Nämndernas handlingsplaner sammanställs till ett gemensamt 

dokument som antas av kommunstyrelsen.  
 Uppföljningen ska vara en del av det årliga mål- och  
 Budgetplaneringsarbetet.  
 Kommunstyrelsen ansvarar för revidering och uppföljning. 

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 180507 § 52 
Utbildningsnämndens handlingsplan reviderad maj 2018. 
Protokoll Kommunfullmäktige 2016-06-20 § 108 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
Utbildningschefen 
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§ 63 Dnr 2018-00089 60 

Systematiskt kvalitetsarbete - Kvalitetsuppföljning 
2018 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner redovisningen av det systematiska 
kvalitetsarbetet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningschefen redovisar löpande kvalitetsuppföljningar enligt 
fastställd tidplan. 
 
Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att alla som 
arbetar i förskolan, skolan, fritidshemmet och vuxenutbildningen ska 
kunna ge barn och elever en likvärdig utbildning. 
 
Enligt skollagen 4 kap innebär ett systematiskt kvalitetsarbete att alla 
som arbetar i förskolan, skolan och vuxenutbildningen systematiskt och 
kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande 
till de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar 
utbildningen 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 180507 § 56 
Resultat av "Min utvärdering 2017, sammanfattning" 
Resultat av "Min utvärdering F-6 2017 mellan skolor" 
Resultat av "Min utvärdering F-6 2017 flickor" 
Resultat av "Min utvärdering F-6 2017 pojkar" 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Utbildningschefen 
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§ 64 Dnr 2018-00044 60 

Familjecentralen (Öppna förskolan) - nulägesrapport 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner nulägesrapporten från 
utbildningschefen över Kalix Familjecentral.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnden beslutade 12 mars 2018 § 36 att ge utbildningschefen i 
uppdrag att presentera en nulägesanalys av Familjecentralen i 
kommande nämnd 18 maj 2018.  
 
Den öppna förskolan Familjens Hus numera kallat Familjecentralen 
invigdes den 20 april 2009 som är ett samverkansprojekt mellan 
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen samt Region Norrbotten. 
Det övergripande målet som togs 2009 var att genom samverkan med 
olika verksamheter i förebyggande syfte motverka ohälsa hos familjen 
och barnet. Familjecentralen vänder sig till alla i målgruppen blivande 
föräldrar, föräldrar och barn 0-6 år inkluderat utlandsfödda inom Kalix 
kommun. 
En verksamhetsplan har tagits fram för kommande läsår 2018-2019 i 
samråd med berörda verksamheter.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll UBN 2018-03-12 § 36 
Kalix Familjecentral - Verksamhetsplan 2018-2019 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Utbildningschefen 
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§ 65 Dnr 2018-00087 612 

Sökande till gymnasieskolan efter avslutad 
omvalsperiod inför läsåret 2018-2019, redovisning 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av sökande till gymnasieskolan efter 
avslutad omvalsperiod. 
 
Nämnden beslutar samtidigt att utöka antalet platser från 14 till 18 i 
Barn- och fritidsprogrammet inför den slutliga antagningen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Omvalsperioden är avslutad som inte medfört några dramatiska 
förändringar av beslutat programutbud. Det är fortfarande högt söktryckt 
till Fordons- och transportprogrammet samt till Vård- och 
omsorgsprogrammet. Det finns ett förslag från förvaltningen att utöka 
antalet platser i Barn- och fritidsprogrammet från 14 - 18 i syfte att 
kunna erbjuda alternativ för sökande som inte får sina förstahandsval 
tillgodosedda framförallt i Vård- och omsorgsprogrammet som har 29 
förstahandsökande till 18 platser.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Sökande till gymnasieskolan efter avslutad 
omvalsperiod. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Utbildningschefen 
Rektorer gymnasieskolan 
Studie- och yrkesvägledare i grund- och gymnasieskolan 
Ansvarig för gymnasieantagning 
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§ 66 Dnr 2018-00099 60 

Förebyggande och främjande insatser - En Kalixmodell 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden uppdrar till utbildningschefen att initiera till ett arbete, med 
framtagande av en modell anpassad för Kalix, i syfte att förebygga och 
främja insatser mot ungdomars drogvanor och mående.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Vice ordförande i nämnden Rose-Marie Henriksson (S) väcker ärendet 
vid dagens nämnd. 
 
Alkoholkonsumtion bland skolungdomar, i synnerhet 
berusningsdrickande, är ett riskfyllt beteende som är kopplat till en 
mängd olika potentiella negativa konsekvenser, däribland risk för 
olycksfall, hälsorelaterade problem, brottslighet och andra normbrytande 
beteenden. Risken för att senare i livet utveckla missbruk eller 
beroendeproblem är påtagligt större för personer som haft en tidig 
alkoholdebut. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Utbildningschefen 
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§ 67   

Synpunkter och klagomål - Rapport 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av inkomna synpunkter och klagomål,  
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningschefen rapporterar löpande till nämnden om inkomna 
synpunkter och klagomål.  
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§ 68   

Kränkande behandlingar - Rapport 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av utbildningschefens rapport om pågående och 
avslutade ärenden gällande kränkande behandling.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningschefen rapporterar löpande om kränkande behandlingar.  
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§ 69   

Arbetsmiljö - Rapport 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner utbildningschefens rapportering av 
aktuella arbetsmiljöfrågor.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Utifrån arbetsmiljöansvaret rapporterar utbildningschefen löpande till 
nämnden om frågor som rör arbetsmiljön inom nämndens 
ansvarsområde.  
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§ 70   

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

 Påminnelse om innehåll för dialogdagen till hösten. 
 

 Möte med styrelsen för Företagarna i Kalix. 
 

 Resultaten från grundskolan. 
 

 Effekterna från takras i skolans byggnader våren 2018. 
 

 Vistelsetidmätning i förskolan. 
 

 Ansökan från Naturmontessori Väst AB att starta fristående 
förskoleverksamhet från höstterminenm2018 i nuvarande 
Silverskattens lokaler i Töre. 

 
 Redovisning och rutiner gällande obetalda barn- omsorgsavgifter. 

 
 Flyttning av gymnasiesärskolan, byggnad F, till huvudbyggnaden 

vid Furuhedsskolan. 
 

 Avslag på ansökan till Yrkeshögskoleutbildning mot 
behandlingsassistenter. 

 
      
 
 


