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§ 92   

Upprop 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämndsekreteraren förrättar upprop.  
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§ 93   

Val av justerare 
Utbildningsnämndens beslut 
Till justerare väljs Sandra Bergström (M)  
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§ 94   

Godkännande av ärendelista 
Utbildningsnämndens beslut 
Ärendelistan godkänns med följande ändringar: 
 
Tillkommande ärende punkt 10 - Upphandling av Kommunala 
vuxenutbildningar 2019.  
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§ 95   

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 Manhemsskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2018-2018, dnr 2018-24-44. 

 
2. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Centrumskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2018-2019 med start vecka 37, dnr 
2018-24-45. 

 
3. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Centrumskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2018-2019 med start vecka 37, dnr 
2018-24-46. 

 
4. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Centrumskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2018-2019 med start vecka 37, dnr 
2018-24-47. 

 
5. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Innanbäckens skola på grund 
av växelvis boende läsåret 2018-2019 med start vecka 37, dnr 
2018-24-48. 

 
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 med start vecka 37, dnr 
2018-24-49. 

 
7. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Ytterbyns skola på grund av 
växelvis boende läsåret 2018-2019 med start vecka 37, dnr 
2018-24-50. 

 
8. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Innanbäckens skola på grund 
av växelvis boende läsåret 2018-2019 med start vecka 37, dnr 
2018-24-51. 

 
 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
7(26) 

Sammanträdesdatum 
2018-10-05 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

9. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 
beviljat elev skolskjuts till och från Djuptjärnsskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2018-2019 med start vecka 37, dnr 
2018-24-52. 

 
10. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Manhemsskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-53. 

 
11. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Manhemsskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2018-2019 med start vecka 35, dnr 
2018-24-54. 

 
12. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts mellan Töre och Råneå, Luleå kommun på 
grund av särskilda läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-55. 

 
13. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Norrskenets friskola på grund 
av växelvis boende läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-56. 

 
14. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Norrskenets friskola på grund 
av växelvis boende läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-57. 

 
15. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Norrskenets friskola på grund 
av växelvis boende läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-58. 

 
16. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Norrskenets friskola på grund 
av växelvis boende läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-59. 

 
17. 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 2018-24-60. 

 
18. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Ytterbyns skola på grund av 
växelvis boende läsåret 2018-2019 med start vecka 34, dnr 
2018-24-61. 

 
19. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Ytterbyns skola på grund av 
växelvis boende läsåret 2018-2019 med start vecka 34, dnr 
2018-24-62. 
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20. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 
beviljat elev skolskjuts till och från Innanbäckens skola på grund 
av växelvis boende läsåret 2018-2019 med start vecka 35, dnr 
2018-24-63. 

 
21. 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 2018-24-64. 

 
22. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Djuptjärns skola på grund av 
växelvis boende läsåret 2018-2019 med start vecka 39, dnr 
2018-24-65. 

 
23. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev busskort för skolskjuts till och från Manhemsskolan 
på grund av särskilda skäl höstterminen 2018 med omprövning 
av beslut inför vårterminen 2019, dnr 2018-24-66. 

 
24. Förskolechef har med stöd av delegationsordning F.6 beviljat barn 

utökad tid i förskolan på grund av särskilda skäl, dnr 2018-157-
63. 

 
25. Förskolechef har med stöd av delegationsordning F.6 beviljat barn 

utökad tid i förskolan på grund av skärskilda skäl, dnr 2018-164-
63. 

 
26. Rektor för Töreskolan har med stöd av delegationsordning L.4 

beviljat 13 barn plats i fritidshem på grund av barnens behov av 
särskilt stöd. 

 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av delegationsbeslut 
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§ 96   

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

1. Skrivelse från elever i Bygg- och anläggningsprogrammet – 
önskemål om inrättande av inriktning Anläggningsfordon 
(maskinförare), dnr 2018-165. 
 

2. Skrivelse från Byggindustrins Yrkesnämnd Norrbotten BYN – 
Behovet av utbildning till maskinförare genom erbjudande av 
inriktning Anläggningsfordon. 
 

3. Kommunstatistik - Antal födda i Kalix kommun perioden  
2018-01-01-2018-09-12. 

 
4. Kommunstatistik – Historik Antal födda i Kalix kommun. 

 
5. Förvaltningsrätten i Luleå – DOM – Avslag om överklagande från 

Pysslingen förskolor och skolor AB gällande begäran om 
tilläggsbelopp, dnr 2018-56. 

 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av meddelanden      
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§ 97 Dnr 2018-00154 60 

Delårsrapport januari - augusti 2018 - 
Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner delårsrapporten 2018 baserad på 
perioden januari - augusti.  
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Helårsprognos 

(tkr)  

Årsbudget 350 253 

Kapitalkostnader 10 266 

Helårskostnader 360 630 

Budgetavvikelse -111 
 
Driftredovisning 

(tkr) Periodbudget Utfall Period-
avvikelse 

Helårs-
prognos 

Barnomsorg 37 047 34 318 2 729 1 927 

Fria förskolor 8 386 10 116 -1 731 300 

Förskoleklass 2 790 3 046 -256 -310 

Grundskola 1-9 52 898 53 512 -614 -2 672 

Friskola 7 475 9 025 -1 550 -1 600 

Lokalkostnader 20 755 22 140 -1 386 -2 357 

Övriga kostnader 48 321 43 228 5 093 3 186 

Gymnasiet 46 367 41 176 5 192 1 415 

Komvux 7 379 6 997 382 0,0 

Summa 
nettokostnader 231 418 223 558 7 859 -111,0 

 
Periodens resultat och helårsprognos 
 
Sökta bidrag från Skolverket, Migrationsverket och Kulturrådet totalt 26 
mkr och beviljade bidrag 14,1 mkr. Av de beviljade bidragen avser 
kalenderåret 2018 ca 10 mkr och läsåret 2018-19 ca 4 mkr.   
 
Periodresultatet för utbildningsförvaltningen uppgår till + 7,6 mkr medan 
helårsprognosen uppgår till -0,1 mkr. 2,3 mkr av periodresultatet 
kommer från grundskolans verksamhet. Gymnasiet har ett 
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periodöverskott på 5,2 mkr och Komvux ett överskott på 0,4 mkr på 
perioden. 
 
Inom grundskolan bidrar förskola och fritids till ett överskott på 2,7 mkr 
på perioden och prognostiserar ett sammanlagt överskott på 1,9 mkr på 
helåret för den centrala budgeten. Många enheter prognostiserar 
underskott på helåret på grund av att vissa förskolor har lediga platser 
och som en konsekvens delas inte all budget ut till enheterna utan blir 
kvar centralt. Vikariebehoven har också varit mycket stora. 
 
Budgeten till fria förskolor visar på ett periodunderskott på -1,7 mkr och 
på helåret beräknas ett överskott på 0,3 mkr. Den stora skillnaden 
mellan periodresultat och helårsprognos beror på periodiseringar samt 
att barn från Silverskattens friskola har gått över till kommunens 
förskola i Töre från och med juli. 
 
Förskoleklass har ett periodresultat på -0,2 mkr och en helårsprognos på 
-0,3 mkr. Prognostiserat underskott beror på överlappande 
personalkostnader kopplade till pensioneringar och sjukskrivningar. 
 
Området Grundskola 1-9 visar ett underskott på 0,6 mkr på perioden och 
prognostiserar -2,7 mkr i underskott på helåret. Behovet av den fria 
resursen som används för att möta de utmaningar skolorna ställs inför 
ökar och ger ett underskott på ca 2,0 mkr. Ökade kostnader för 
modersmål och SVA pekar på en prognos på -0,5 mkr på helåret. 
Interkommunala ersättningar inom grundskolan pekar på ett 
prognostiserat överskott på ca 0,4 mkr. 
 
Budgeten för friskolan redovisar ett periodunderskott på 1,55 mkr på 
perioden och en helårsprognos på -1,6 mkr. Antalet elever både i skola 
och på fritids ökar. 
 
Lokalkostnader har ett periodutfall på -1,4 mkr och helårsprognosen 
pekar mot -2,3 mkr. Underskottet beror på ombyggnation av lokalerna i 
s.k. Vattenhuset på Naturbruksområdet för Fordons och 
transportsprogrammet. Ombyggnation ger på sikt en lägre hyreskostnad 
för gymnasiet. 
 
Övriga kostnader har ett periodutfall på 5,1 mkr och ett prognostiserat 
överskott på 3,1 mkr på helåret. Skolskjutsarna visar ett överskott på 
1,8 mkr på perioden och prognosen för helåret är ca 100 tkr i överskott. 
Skillnaden mellan utfall och prognos beror på budget som är jämt 
fördelat över året medan kostnader uppstår terminsvis. Skolskjutsindex 
är något högre för läsåret 18/19 jämförd med föregående läsår och 
betyder något ökade kostnader för höstterminen 2018. Kostnaden för 
skolläkare visar ett överskott på 120 tkr på perioden men detta bedöms 
gå åt under höstterminen. Kostnaden för skolpsykolog redovisar ett 
överskott på 100 tkr och ett underskott på 30 tkr på helåret. Avtal med 
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den köpta psykologtjänsten på timmar har avslutats och en skolpsykolog 
på heltid har anställts. 
 
Gymnasiet har ett överskott på 5,2 mkr på perioden och räknar med ett 
överskott på 1,4 mkr på helåret. Den stora skillnaden mellan periodutfall 
och årsprognos beror på periodiserade bidrag som återsökts och 
beräknas att komma in från Migrationsverket. De interkommunala 
intäkterna bedöms ha ett överskott på 1,4 milj vid årsskiftet. 
Komvux har ett överskott på 0,4 mkr på perioden men räknar med att 
ha en budget i balans. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att tack vare tillfälliga intäkter från 
Migrationsverket samt tillfälliga satsningar från staten såsom Lågstadie- 
och Fritidshemssatsningen har behov inom ramen för både Barn i behov 
av stöd samt småskoletillägget kunnat tillgodoses. Prognosen förutsätter 
att sökta och beviljade bidrag kommer in som planerat. 
 
Åtgärder för en budget i balans 
 
Utbildningsförvaltningen arbetar löpande med åtgärder för att hålla 
budget i balans. Det krävs att förskolorna klarar av att anpassa 
personalstyrkan till ett minskande barnantal för att inte underskott skall 
uppstå. Genomgång och uppföljning av vikarieanvändning genomförs 
regelbundet/kontinuerligt under året. Från och med oktober tillämpas 
nya skriftliga rutiner för vikarieanskaffning. 
 
Det krävs relativt stora omprioriteringar mellan verksamheter där 
budgetmedel flyttas till den fria resursen för att inte sluta med 
underskott vid årets slut. Det betyder att andra områden måste klara av 
att anpassa sig till en lägre budet. 
 
Faktorer som kan påverka resultatet 
 
Stor osäkerhet med utfallet av återsökta ersättningar från 
Migrationsverket och innebär att utfallet kan bli sämre eller bättre. 
Andelen avslag på återsök Migrationsverket beslutat om har ökat samt 
ett upptäckt tekniskt fel hos myndigheten har genererat felaktiga 
utbetalningar av schablonersättningar till kommuner. Under hösten 
kommer de berörda kommunera att informeras om detta. 
 
Antal elever som enligt lag ska erbjudas Svenska som andraspråk, 
modersmålsundervisning och studiehandledning ökar i takt med att 
ersättningarna från Migrationsverket minskar. Eleverna är skrivna i Kalix 
kommun, således ska vi erbjuda denna undervisning och det medför i 
dagsläget ökade kostnader motsvarande ca 3,0 tjänster. 
 
På gymnasiet har startats två nya lärlingsprogram, en 
lärlingssamordnare på 50 % och en rektor på 50 % har anställts och 
bidragit till ökade kostnader. 
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Viktiga händelser 
 
Förskolan 
Samarbete med LTU, två studenter har skrivit sitt examensarbete utifrån 
intervjuer med pedagoger i våra förskolor. Utgick från vårt önskemål om 
att undersöka pedagogernas inställning till undervisning. 
Föreläsningar riktade till föräldrar har hållits under året. 
Den nya förskolan i området Innanbäcken/Grytnäs växer fram. 
Förskolan i Töre utökas med 2 avdelningar. 
 
Hela utbildningsförvaltningen har fokus på mer rörelse som ett av sätten 
för att höja resultaten. Vi arbetar med rörelse som genomsyrar 
undervisningen och rasterna. 
 
Grundskolan 
Hälsofrämjande skolutveckling på Töreskolan, arbetet har gett bra 
resultat. 
Den årliga skrivartävlingen för åk 4-6 genomfördes 
Manhemsskolan ingår i ett Erasmusprojekt tillsammans med 3 andra 
länder, Tyskland, Polen och Spanien. Resultatet för årskurs 9 läsåret 
2017-18 vad bra och glädjande ser vi att pojkarna förbättrat sina 
resultat gällande antalet "F" i ämnena. 
 
Gymnasiet 
Fina placeringar i motorbranschens prov. 
Naturbruksprogrammet på Furuhed blir första programmet i Sverige att 
ingå i Teknikcollege. VO-programmet har 3 elever som gjort sin APL 
utomlands. Detta har möjliggjorts via Erasmusmedel. Fordons och 
transportprogrammet har flyttat sina lokaler upp till Naturbruksområdet 
där de nu har nya ombyggda lokaler. Många frågor kring 
ombyggnationer på kort- och lång sikt gällande F-huset. 
Samverkansgrupp startad. 
¨Taket på Manhemsskolans tekniksal rasade in, likaså rasade delar av 
taket på F-huset i våras. 
 
Vuxenutbildningen 
Har nu startat upp undersköterskebiträdesutbildning. 
Vi ser ökade svårigheter med att rekrytera behörig och legitimerad 
personal i alla våra verksamheter.  
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Investeringsredovisning 
(tkr) Årsbudget Utfall Helårsprognos 

Inventarier Bog 1 500,0 210,3 1 500,0 

IKT grunskolan 1 400,0 931,5 1 400,0 

Inventarier Gymnasiet 500,0 19,2 500,0 

Inventarier Naturbruks 1 200,0 0,0 1 200,0 

Inventarier Komvux 100,0 0,0 100,0 

Summa 
nettokostnader 4 700,0 1 161,0 4 700,0 

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 
investeras i nya möbler. Även på Innanbäckens nya förskola krävs 
utrustning. 

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2018-09-21 § 96 
Delårsrapport 2018 januari - augusti.  
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 98 Dnr 2018-00096 60 

Ansökan från Teknikens Hus om bidrag för år 2019 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att bevilja Teknikens Hus bidrag med 70 000 kronor 
för år 2019. 
 
Reservation 
Roland Nordin (M), Sandra Bergström (M) samt Tomas Johsund (L) 
reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 
”Det är inte ekonomiskt hållbart att ge bidrag till Teknikens Hus, med 
tanke på det låga antalet besökare, under de senaste åren”.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Teknikens Hus, Norrbottens och Sveriges nordligaste Science Center, är 
en icke vinstdrivande stiftelse med uppdraget att öka intresset för teknik 
och naturvetenskap hos barn och unga. Teknikens Hus drivs och 
utvecklas i samarbete med länets kommuner, regionen, universitet och 
företag i Norrbotten. Det är en av Norrbottens mest attraktiva besöksmål 
och har sedan starten 1988 haft över 4 miljoner besökare. 
Verksamheten har under dessa år byggt kompetens och förtroende i 
länet genom ett framstående pedagogiskt arbete med ett gott anseende 
långt utanför landets gränser. För åttonde året i rad har Teknikens Hus 
blivit rankat som Sveriges bästa science center i Skolverkets årliga 
kvalitetsgranskning. 
 
Teknikens Hus är en arena där skola, forskning, näringsliv och 
organisationer möts genom interaktiva utställningar, utbildning, 
innovation och spännande utvecklingsprojekt. Målet är att spegla 
verklighetens teknik med en stark förankring i de regionala näringarna 
och miljön. Verksamheten bidrar till att öka ungdomars intresse för 
teknik och naturvetenskap och matematik, vilket är en viktig pusselbit i 
framtida rekrytering till universitet och tekniska branscher och en viktig 
aktör i en attraktiv och växande region. 
 
Teknikens Hus är en viktig aktör för skolorna i Norrbotten med en 
omfattande pedagogisk verksamhet som vänder sig till både lärare och 
elever. Under 2017 deltog drygt 17 000 barn och ungdomar från hela 
Norrbotten i pedagogiskt handledda skolprogram. Teknikens Hus ligger i 
framkant inom teknik, naturvetenskap och matematik, och kan genom 
aktiv omvärldsbevakning, moderna verktyg och aktuella metoder erbjuda 
skolorna nyheter och ett bredare pedagogiskt utbud inom området. 
 
I Tekniken Hus finns det ca 25 olika skolprogram att ta del av, från 
konstruktionsuppdrag i elektronik till mediautbildning och 
robotprogrammering. Nya program utvecklas kontinuerligt i dialog med 
personal från förskola och skola. De närmaste åren ligger stort fokus på 
Digital kompetens enligt Skolverkets direktiv. Genom kommunbidraget 
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får skolorna även möjlighet att delta i spännande skolutvecklingsprojekt i 
samarbete med Teknikens Hus. 
Teknikens Hus har under åren uppburit ett betydelsefullt stöd från Kalix 
kommun för att kunna erbjuda kommunens skolor kostnadsfri entré, 
handledning i skolprogram och klassrumsutbildning på plats. Teknikens 
Hus ser fram emot ett fortsatt samarbete kring detta goda ändamål och 
söker därför anslag till verksamheten i likhet med tidigare år.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2018-09-21 § 97 
Ansökan om bidrag för år 2019 från Teknikens Hus i Luleå 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Teknikens Hus i Luleå  
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§ 99 Dnr 2018-00152 005 

Samverkansavtal läsåret 2019-2020 mellan Kalix 
kommun och Haparanda kommun gällande 
gymnasieutbildningar 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att förlänga samverkansavtalet för kommande läsår 
2019-2020 om gymnasieutbildningar med Haparanda kommun.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 12 oktober 2009 beslutade Kommunfullmäktige att teckna avtal 
med Haparanda kommun om samverkan runt 4 gymnasieprogram. Det 
gäller Fordons- och transportprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet 
som båda anordnas i Kalix samt Handels- och 
administrationsprogrammet exklusive lärling och El- och 
energiprogrammet inriktning Dator- och kommunikationsteknik som 
anordnas av Haparanda kommun.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2018-09-21 § 98. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Haparanda kommun 
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§ 100 Dnr 2018-00150 60 

Upphandling av skolskjutsar 2015-2018 - Förlängning 
med optionsår 2 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden åberopar rätten till förlängning av pågående avtal 
med ett år t o m skolavslutning läsåret 2019/2020.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kalix kommun har avtal för skoltransporter med Kalix Taxi AB, Centrala 
buss i Norrbotten AB och Servicecentrum i Övre bygden ekonomisk 
förening. Avtalen har löpt ut 2018-06-(skolterminens slut) och har 
förlängts med ett första optionsår avseende läsår 2018/2019.  
 
Enligt avtal äger Kalix kommun rätt att förlänga avtalen ett (1)+(1) år 
på samma villkor. Förlängningen avser det andra optionsåret, läsår 
2019/2020. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2018-09-21 § 101. 
Tjänsteskrivelse - Förlängning skolskjutsavtal läsåret 2019-2020. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Berörda leverantörer av skoltransporter 
Förvaltningsekonomen 
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§ 101 Dnr 2018-00169 005 

Upphandling av Kommunala vuxenutbildningar 2019 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att anta nedan angivna leverantörer i 
enlighet med angiven rangordning i bilaga ”Anbudsutvärdering, 
Kommunala vuxenutbildningar 2019”. 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Avtal tecknas för en avtalsperiod om två år med möjlighet till förlängning 
av avtalet med en eller flera perioder om totalt högst 24 månader. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Målet med upphandlingen är att säkerställa tillgång till kompletterande 
vuxenutbildning som håller hög och jämn kvalitet med utgångspunkt i 
lag och förordning för att på så sätt säkerställa kommuninvånarnas 
långsiktiga lärande. 
 
Upphandlingen omfattar Älvsbyn, Luleå, Boden, Kalix och Piteå 
kommuners behov av kompletterande vuxenutbildningstjänster. 
Vuxenutbildningen i ovan kommuner har en avtalad samverkan kring 
vuxenutbildning. Denna samverkan kallad ”femkantens vuxenutbildning”, 
har beslutat att tillsammans upphandla behovet av kompletterande 
vuxenutbildningar till de vuxenutbildningarna som erbjuds i egen regi i 
respektive kommun. 
 
De utbildningsområden som är aktuella i denna upphandling delas upp 
enligt nedan: 
 
1. Vuxenutbildning på grundläggande nivå 
2. Vuxenutbildning på gymnasial nivå, kurser inom  
    gymnasiegemensamma ämnen  
3. Vuxenutbildning på gymnasial nivå, kurser inom  
    programgemensamma ämnen och programfördjupning 
4. Kurser inom Svenska för invandrare 
 
Vuxenutbildningen har särskilda behov av flexibla lösningar för vuxna 
vilket innebär en efterfrågan av ovan utbildningsområdena i 
studieformerna ”nära” och ”distans”. 
 
Anbudsgivarna har kunnat svara på hela upphandlingen eller på en eller 
flera utbildningsområden uppdelat i närutbildning och distansutbildning. 
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Varje utbildningsområde, uppdelat i närutbildning och distansutbildning 
tilldelas separat. Tilldelning sker i rangordning utifrån det ekonomiskt 
mes fördelaktiga anbudet utifrån grunden pris. 
 
Under anbudstiden inkom sju (7) anbud. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Upphandling av Kommunala vuxenutbildningar 2019 
Anbudsutvärdering 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Piteå kommun Linda Sandström, upphandlare 
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§ 102 Dnr 2018-00151 60 

Friluftspolitisk handlingsplan - Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar ställa sig bakom den av Fritid- och 
kulturnämnden framtagna Friluftspolicyn för Kalix kommun med tillägget 
att vikten av rörelse i skolan synliggörs i planen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Fritid- och kulturnämnden har arbetat fram en Friluftsplan där 
Friluftspolicyn är en del av planen. Kalix kommun arbetar ständigt för att 
öka medborgarnas möjlighet till ett rikt friluftsliv.  
År 2012 kompletterades regeringens proposition Framtidens friluftsliv 
(Prop.2009/10:238) med tio mätbara mål för den nationella 
friluftspolitiken. De tio målen visar på sambanden mellan friluftsliv och 
andra politikområden, och är en av utgångspunkterna också för det 
lokala friluftslivsarbetet.  
Den nationella friluftspolitiken ska utgöra grunden för Kalix kommuns 
friluftspolicy. Policyn ska visa hur kommunen ställer sig till den nationella 
friluftspolitiken och avser att arbeta med friluftslivet.  
 
Det finns ett behov av att få ett samlat grepp över insatser. För att 
kunna utveckla ett systematiskt friluftsarbete behövs en genomarbetad 
friluftsplan- och policy, så att insatserna för såväl naturvård som 
friluftsliv ges en tydlig styrning. Geografiskt omfattar policyn hela Kalix 
kommun.  
 
Syftet med policyn är att få ett samlat grepp över insatser för att kunna 
utveckla ett systematiskt friluftsarbete, så att insatserna för såväl 
naturvård som friluftsliv ges en tydlig styrning. Kommunen har en 
målsättning att tydliggöra och höja kommunens ambitioner avseende 
friluftsliv. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2018-09-21 § 99 
Tjänsteskrivelse - Friluftspolicy 
Friluftspolicy för Kalix kommun 
Friluftsplan för Kalix kommun 
 
Protokollsutdrag skickas till  
Fritids- och kulturnämnden 
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§ 103 Dnr 2018-00153 60 

Miljöplan för Kalix kommun 2017-2019 - 
Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar godkänna uppföljningen av Miljöplanen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med Kalix kommuns Miljöplan är att med utgångspunkt i antagen 
miljöpolicy få ett långsiktigt och hållbart miljöarbete i kommunen. 
Miljöplanen presenterar vilka åtgärder som krävs i Kalix kommun för att 
skapa rätt förutsättningar för att skapa ett attraktivt Kalix så att fler 
väljer att flytta till och stanna i Kalix.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2018-09-21 § 100 
Tjänsteskrivelse - Uppföljning av Miljöplan, utbildningsnämnden 
Utbildningsnämndens handlingsplan 2017-2019 
Antagen Miljöplan 
Beslut KF 170206 § 27 Miljöplan för Kalix kommun 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 104   

Synpunkter och klagomål - Rapport 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner rapport om inkomna synpunkter och 
klagomål.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningschefen rapporterar löpande om inkomna synpunkter och 
klagomål till nämnden.  
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§ 105   

Kränkande behandlingar - Rapport 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner rapport om kränkande behandlingar.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningschefen rapporterar löpande om kränkande behandlingar inom 
skolan till nämnden.  
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§ 106   

Arbetsmiljö - Rapport 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner rapport gällande arbetsmiljöfrågor.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningschefen rapporterar löpande om arbetsmiljöfrågor till 
nämnden.  
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§ 107   

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

 Pågående byggnationer vid Innanbäckens förskola, Töre förskola, 
F-huset vid Furuhedsskolan samt Fordons- och 
transportprogrammets nya lokaler vid Naturbruksgymnasiet. 
 

 Förtydligande av beslutsgång gällande ansökan från 
Naturmontessori Väst AB om start av fristående förskola i Töre. 

 
 Önskemål om inrättande av inriktning Anläggningsfordon 

(maskinförare) i Bygg- och anläggningsprogrammet. 
 

 Rutiner för återlämnande av läsplattor för samtliga som lämnar 
sina politiska uppdrag i samband med ny mandatperiod. 

 
 Ny rekrytering av rektor till gymnasieskolan. 

 
 Otillåten uppmärksammad händelse avseende beställning av 

varor i kommunens namn. 
 
 
 
    
 
 


