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§ 17   

Upprop 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämndsekreteraren förrättar upprop.  
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§ 18   

Val av justerare 
Utbildningsnämndens beslut 
Till justerare väljs Hans-Göran Sandberg (S)  
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§ 19   

Godkännande av ärendelista 
Utbildningsnämndens beslut 
Ärendelistan godkänns med följande ändringar: 
 
Tillkommande ärende § 30 - Lokalutredning - Furuhedsskolan 
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§ 20   

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

1. Förskolechef har med stöd av delegationsordning F.6 beslutat om 
utökad tid för barn i förskolan på grund av särskilda skäl, dnr 
2019-17-63. 

 
2. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beslutat skicka en överklagan om skolskjuts vidare till 
Förvaltningsrätten i Luleå för vidare prövning på grund av att 
tidigare beslut om avslag ligger fast, dnr 2019-14-60. 

 
3. Utbildningschefen har med stöd av delegationsordning E.4 

beslutat om läsårsplan för läsåret 2019-2020, dnr 2019-22-60. 
 

4. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 
beviljat elev skolskjuts till och från Innanbäckens skola på grund 
av växelvis boende vårterminen 2019 med start vecka 4, dnr 
2019-2-10. 

 
5. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Ytterbyns skola på grund av 
växelvis boende vårterminen 2019 med start vecka 4, dnr 2019-
2-11. 

 
6. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Ytterbyns skola på grund av 
växelvis boende vårterminen 2019 med start vecka 4, dnr 2019-
2-12. 

 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av anmälda delegationsbeslut 
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§ 21   

Meddelanden 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av inkomna 
meddelanden.  
 
Sammanfattning av ärendet 
1. Kommunstatistik – Födda i Kalix kommun januari 2019. 
2. Beslutad läsårsplan lå 2019-2020. 
3. Kallelse till politikerutbildning med Axel Danielsson 14 mars 2019.     

 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av meddelanden 
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§ 22 Dnr 2019-00010 60 

Årsredovisning 2018 - Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar godkänna årsredovisningen för 2018 som visar på ett 
överskott omfattande 3,4 miljoner kronor.  
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Årsbudget  351 581,4  

 
Kapitalkostnader  10 266  

 
Helårskostnader  358 456,0  

 
Budgetavvikelse  3 391,4  
 
Driftredovisning tkr  Årsbudget  Resultat  Årsavvvikelse  

 
Barnomsorg  61 141,9  57 483,0  3 658,9  
Fria förskolor  14 500,0  14 218,9  281,1  
Förskoleklass  4 323,2  4 749,7  -426,5  
Grundskola 1-9  81 785,8  83 478,3  -1 692,5  
Friskola  13 000  14 513,3  -1 513,3  
Lokalkostnader  31 134,5  32 368,9  -1 234,4  
Övriga kostnader  73 761,3  67 062,1  6 699,2  
Gymnasium  70 963  73 997,7  -3 034,7  
Vuxenutbildning  11 237,7  10 584,1  653,6  
Summa 
nettokostnader  

 
361 847,4  

 
358 456,0  

 
3 391,4  

 
Utbildningsnämndens resultat slutar på ett överskott på 3,4 mkr för 
2018. De olika huvudgrupperna bidrar enligt följande; Grundskola 5,8 
mkr, Gymnasiet - 3 mkr och Komvux +0,65 mkr.  
 
Inom huvudgruppen Grundskola uppgår resultatet för förskola och 
fritids till +3,7 mkr var av fritids redovisar ett överskott på +0,47 mkr.  
 
Flera förskoleenheter har underskott på helåret och vikariebehoven har 
varit stora samtidigt som anpassningsbehoven har varit stora. Förskolor 
har lediga platser och som en konsekvens delas inte all budget ut utan 
blir kvar centralt. Det krävs att förskolorna klarar av att anpassa 
personalstyrkan till ett minskande barnantal för att inte underskott skall 
uppstå.  
Budgeten till fria förskolor har inte räckt utan verksamheten visar ett 
underskott på -1,5 mkr. Det beror på ökat barnantal. Förskoleklassen 
uppvisar ett underskott på 0,4 mkr på grund av överlappande 
personalkostnader i samband med sjukskrivningar och pensioneringar.  
 
Resultatet för grundskolan (åk 1-9) uppgår till -1,7 mkr. Antalet elever 
som enligt lag ska erbjudas Svenska som andra språk, 
modersmålsundervisning och studiehandledning ökar i takt med att 
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ersättningarna från Migrationsverket minskar. Eleverna är skrivna i Kalix 
kommun, således ska skolan erbjuda denna undervisning och det har 
medfört, i ökade kostnader motsvarande ca 3,0 tjänster. Behovet av den 
fria resursen som använts för att möta de utmaningar skolorna ställs 
inför ökar och ger ett underskott på ca 2,0 mkr.  
 
Interkommunala ersättningar inom grundskolan har ett överskott på ca 
0,5 mkr. 
  
Området övriga kostnader redovisar ett överskott på 6,7 mkr. 
Elevhälsa/särskola redovisar ett överskott på ca 1,0 mkr där svårigheter 
att rekrytera personal är en förklaring. Det är svårt att beräkna 
elevantalet till särskolan men vi ser en ökning av antalet elever hösten 
2019.  
En skolpsykolog på heltid har anställts hösten 2018. Skolläkare redovisar 
ett överskott på 0,14 mkr och skolskjutsar ett överskott på 0,3 mkr. 
Inom området finns externa intäkter på ca 4 mkr där kostnaderna 
återfinns inom andra verksamhetsområden. Under 2018 har 
förvaltningen sökt och fått statsbidrag i olika tidsperioder, redovisat 
nedan. Viktigt att veta är att alla ansökningar godkänns inte och besked 
om detta får vi sällan innan vi gjort verksamhet av pengarna. En viss del 
av statsbidragen är direkt kopplat till motsvarande del av de kostnader vi 
har; lärarlöner är ett exempel. 
 
Helåret 2018   13 477 023 kr  
Vårterminen 2018  3 649 207 kr  
Höstterminen 2018   1 047 164 kr 
Läsåret 2017-2018  2 740 700 kr  
Läsåret 2018-2019   15 354 057 kr 
  
Lokalkostnader visar ett underskott på 1,2 mkr. På grundskolor och 
förskolor har genomförts anpassningar av lokaler på individnivå, 
upprustning av utbildningslokaler och arbetsmiljö. 
  
Huvudgruppen Gymnasiet redovisar ett underskott på 3,0 mkr. 
Höstterminen 2018 har startats två nya lärlingsprogram, en 
lärlingssamordnare på 50% och en rektor på 50% har anställts samt att 
Fordons och transportprogrammet har flyttats in i tomma lokaler på 
Naturbruksområdet under höstterminen 2018. Det har bidragit till ökade 
kostnader under 2018. Flyttningen kommer på sikt innebära lägre 
lokalkostnader. 
  
Gymnasiets interkommunala intäkter 3,6 mkr högre än beräknat 
och de interkommunala kostnaderna 0,4 mkr lägre än beräknat. 
  
Huvudgruppen Komvux redovisar ett överskott på 0,65 mkr beroende 
på vissa kostnader som redovisats inom andra verksamhetsområden 
samt svårigheter att rekrytera personal.  
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Sammanfattningsvis kan konstateras att förvaltningen har kunnat 
finansiera extra satsningar med bidrag från Skolverket och med 
Migrationsverkets bidrag har extra resurser kunnat finansieras. Det är 
dock stora svårigheter att rekrytera personal vid denna typ av 
finansiering eftersom det medför att tjänsterna endast kan bli tillfälliga 
samtidigt som möjligheterna uppstår med kort varsel. 
 
Viktiga händelser under 2018 
 
Familjecentralen och öppna förskolan  
Familjecentralens dag gick av stapeln den 24 augusti. Personalen på 
Familjecentralen kallar in alla 3-åringar och gör, gemensamt, den sk 3-
årskontrollen. Utbildningsförvaltningens förskollärare håller i den 
pedagogiska delen i kontrollen och de andra yrkeskategorierna genomför 
kontrollen utifrån sina kompetenser. Detta arbetssätt är ett resultat av 
den fortbildning man gått på Familjecentralen. En styrgrupp för 
Familjecentralen finns med representation från alla samverkande parter.  
 
Förskolan  
Samarbete med Luleå Tekniska Universitet 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 har utökats 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.  
Processen med att upphandla arbetskläder har startat.  
Familjecentralens dag och deras arbete med 3-års grupper som är en 
positiv utökning av samverkan i arbetslagen.  
Tidiga kunskaper inom Naturvetenskap och Teknik tydligörs i förskolans 
verksamhet med NTA-temautbildade förskolepedagoger för Luft, Ljud, 
Ljus och Vatten på alla förskolor i kommunen.  
 
Grundskolan  
Hälsofrämjande skolutveckling på Töreskolan, arbetet har gett bra 
resultat och projektet är uppmärksammat av Skolverket, Länsstyrelsen, 
LTU och riksmedia.  
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 var  bra och glädjande ser vi att pojkarna förbättrat sina 
resultat gällande antalet "F" i ämnena.  
Manhemsskolan och grundsärskolan på Manhemsskolan, samverkar med 
undervisningen i liten grupp.  
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Gymnasiet  
Fina placeringar i motorbranschens prov.  
Naturbruksprogrammet på Furuhed blir första i Sverige att ingå i 
Teknikcollege. Vård- och omsorgsprogrammet 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.  
 
Science meet up har startat mellan `Naturvetenskapsprogrammet och 
Introduktionsprogrammet. Science meet upp är en samverkan mellan 
Kungliga vetenskapsakademien och Umeå universitet. Ämnet var 
bioteknik. 
  
Individuella programmet på gymnasiesärskolan genomför lättare 
arbetsplatsträning för eleverna. Gymnasiesärskolan och gymnasieskolan 
samverkar genom att samläsning sker inom vissa gymnasiekurser.  
¨Taket på Manhemsskolans tekniksal rasade in, likaså rasade delar av 
taket på F-huset vid Furuhedsskolan under våren 2018. 
 
Vuxenutbildningen  
Har nu startat upp vårdbiträdesutbildning.  
98 % av eleverna som avslutade sin utbildning våren 2018 inom vård- 
och omsorgscollege tog ut diplom enligt stadgarna för vård- och 
omsorgscollege VoC. 
Studie- och yrkesvägledningen har utökat sin tillgänglighet genom en ny 
chatfunktion.  
Vi ser ökade svårigheter med att rekrytera behörig och legitimerad 
personal i alla våra verksamheter. 
 
Investeringsredovisning tkr  Budget  Utfall  Budgetavvikelse 

  
Inventarier Bog  1 600,0  1 554,5  45,5  
IKT grundskolan  1 400,0  1 444,4  -44,4  
Gymnasiet  1 700,00  1 701,1  -1,1  
 
Summa nettokostnader  

 
4 700,00  

 
4 700,0  

 
0,0  

 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2018 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 23 Dnr 2019-00007 60 

Förskolan - utredningsuppdrag 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att ge utbildningschefen i uppdrag att utreda: 
 

 Vad ett minskat antal barn i de barngrupper som har flest antal 
barn på plats samtidigt skulle kosta och vilka positiva och 
negativa konsekvenser det får. 
 

 Hur de minskade födelsetalen påverkar de befintliga förskolorna, 
dvs är det vissa områden som minskar mer än andra, behöver vi 
planera för förändringar var och hur många förskolor kommunen 
ska ha. 

 
 Om det finns förslag på andra åtgärder som kan minska 

kostnader, höja kvalitén eller tryggheten. 
 

 Hur bristen på förskollärare och annan personal kan komma att 
påverka oss och vad kan vi göra för att minska effekterna av den. 

 
Nämnden vill ha redovisningen presenterad med: 
 

 Statistik på förväntat barnantal 3 år framåt och förändring inom 
olika geografiska områden. 
 

 Hur många som har varit inskrivna i förskolan ca 5 år bakåt per 
avdelning. 

 
 Pensioneringar av personal och hur många som utbildas. 

 
Utredningen ska presenteras för nämnden senast nämnden den 17 maj. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vi ser idag en minskning av antalet födda barn i kommunen, den 
situationen har funnits ca 5 år och kommer att fortsätta om vi inte får en 
stor inflyttning av barnfamiljer. På grund av det har vi varit tvungna att 
stänga några mindre förskolor i byarna där barnantalet har blivit för litet 
för att bedriva förskoleverksamhet. Med anledning av det vill vi ta ett 
helhetsgrepp och utreda hur förskolan ska vara organiserad framöver för 
att både ha en bra kvalitet, trygg förskola och så ekonomiskt effektiv 
som möjligt, samt med hänsyn till nya styrdokument och andra 
ändringar från staten.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-01-25 § 7 
Skrivelse från ordföranden - Förskolan, utredning 
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Protokollsutdrag skickas till 
Utbildningschefen 
Förskolechefer 
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§ 24 Dnr 2019-00024 60 

Kartläggning av möjligheten att genomföra Idrott och 
Hälsa en timme varje dag utifrån Motionen - En skola 
för eleverna 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att godkänna kartläggningen från tidigare bifallen 
motion som avser möjligheten att genomföra Idrott och Hälsa en timme 
varje dag under skoldagen enligt följande: 
 
Forskning visar att problemet inte är att barn och unga generellt har för 
lite idrott och hälsa i skolan och på fritiden utan att de är stillasittande 
för länge. (hänvisning) Krav på fler timmar till ämnet idrott och hälsa är 
ett populärt åtgärdsförslag men det är inte i skolan de rör sig minst. 
Tvärtom. Huvuddelen av veckans dos motion får eleverna där. 
 
Av den anledningen har skolan i Kalix, med start på 
Utbildningsnämndens uppdrag, 2012 haft uppdrag att få elever att röra 
sig mer varje dag. Resultatet från 2012 har varit varierat men det är från 
och med 1/1-2017 då en hälsocoach anställdes som rörelsen på allvar 
har kommit igång. 
 
Tanken är att vi i den ordinarie undervisningen ska få eleverna att röra 
sig mer, rörelse ska på olika sätt genomsyra undervisningen och vi ska 
försöka få till en förändring i levnadsvanor hos våra elever.  
 
Nedan följer en redovisning av vad som hänt 2018 och vad vår 
hälsocoach arbetar med: 
 
60 min grundutbildning om fysisk aktivitet, hjärnan och 
stillasittande till: 
 

 politiker 
 rektorer 
 alla lärare från förskolan till Furuhed + fritidspedagoger 
 alla elever från 4-9, ca hälften av alla 1-3 och några klasser på 

Furuhedsskolan  (håller på med 1-3 och Furuhed nu) 
 alla lärare på Gymnasiesärskolan 
 alla föräldramöten från förskolan till Manhem under hösten 
 alla förskolelärare 
 alla fritidspedagoger 
 kommunens stora ledningsgrupp där alla chefer deltar + lite 

andra grupper här och var som önskat information. 
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60 min ”steg 2” utbildning samt prova på: 
 

 Alla lärare i grundskolan  
 Furuhed  
 Lärare på gymnasiesärskolan 

 
Skapat en egen sida på kulix.net med samlad information om forskning 
samt länkar till massor med bra informationsfilmer, brainbreaks och 
rörelsepauser som lärarna kan använda sig av i sitt dagliga arbete. 
Denna sida jobbar jag med och fyller på med ny bra forskning och nya 
roliga aktiviteter regelbundet. 
 
Utbildat idrottslärare vid två tillfällen. 
 
Påbörjat utbildning för idrottslärare om Motoriska grundrörelser och 
planerar att fortsätta med den utbildningen till förskolelärare samt 
pedagoger i grundskolan som har idrott. 
 
Utbildat alla förskolelärare i Ergonomi. Skapat träningsprogram och haft 
genomgång av dessa för att stärka framförallt mage och rygg till de 
förskolor som önskat detta. 
 
Har deltagit i gympagrupper från förskolan för att ge inspiration i hur 
man kan jobba med de motoriska grundrörelserna. 
 
Deltar regelbundet på rektorsträffar med ny information och inspiration. 
 
Deltar regelbundet då familjens hus har Babykalas med en föreläsning 
för alla nya föräldrar. 
 
Har gått utbildning ”dans för hälsa” och har hållit prova på grupper med 
rektorer och elevhälsan. Planerar att starta upp de första grupperna med 
elever från 6:an efter jul. 
 
Skapat veckans utmaning på Manhemskolan där eleverna varje vecka 
har en ny aktivitet som de kan tävla i och vinna priser. 
 
Kör nu för andra gången ”Klasskampen” på Manhem där eleverna under 
ett antal veckor gör aktiviteter tillsammans med klassen och de klasser 
som sedan har flest aktiviteter vinner massor av fina priser som ca 30 
företag i Kalix varit med och sponsrat även denna termin. 
 
Skapat ”Volleybollnatta” i samverkan med fritid- och kultur. En 
volleybollturnering för ungdomar i 9:an och på Furuhed. 10 lag med 
totalt ca 80 ungdomar kommer att delta i turneringen och ett flertal 
företag har varit med och sponsrat till lite priser. 
Alla ungdomar i Kalix har nu dessutom möjlighet att boka alla våra 
idrottshallar helt gratis på lediga tider. 
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Planerar att ha en uppföljare till sommaren men då med beachvolleyboll 
nere vid strandängarna. 
 
Hållit i några idrottslektioner för alla klasser på Manhemskolan för att de 
ska få möjlighet att prova på nya aktiviteter. 
 
Deltar regelbundet i elevens val idrott för att bredda utbudet av 
aktiviteter. Planerar att lägga till nya aktiviteter på elevens val till nästa 
läsår (dans och gruppträning). 
 
Håller i fysisk aktivitet innan de nationella proven på Manhemsskolan. 
 
Startat en morgongympagrupp på Ytterbyns skola som nu leds av elever 
från mellanstadiet varje vecka. 
 
Vi har köpt in ”aktiva möbler” under hösten.  
 
Startat en träningsgrupp varje vecka för lärare på Näsbyskolan för att 
motivera lärare att röra på sig samt för att ge inspiration till att fortsätta 
aktivera våra barn. Här är givetvis även andra lärare välkomna. 
 
Jobbar med att skapa nya aktiva ytor på Manhemskolan.  
 
Erbjuder massage till eleverna på Manhemskolan varje fredag. 
 
Jobbar dagligen med att aktivera barnen på Manhemskolan på rasterna. 
 
Kartläggningen visar att Utbildningsförvaltningen arbetar med och för 
med rörelse varje dag. Satsningen finansieras helt och hållet med 
statsbidrag. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Linda Frohm (M) föreslår i en tidigare inkommen motion följande: 
 
"Kalix kommun har under några år haft som mål att bli Sveriges bästa 
skola. Resultatet inom skolan har blivit bättre under de senaste åren. 
Samtidigt vet vi att utbildningssidan står inför stora utmaningar och vi är 
inte framme vid målet att ligga i topp som kommun. 
Det finns forskning som visar att elever som mår bra, både psykiskt och 
fysiskt presterar bättre och lär sig mer under sin skolgång. Det finns 
också många elever som behöver lugn och ro i klassrummet för att 
kunna koncentrera sig på sin utbildning. Vi vet också att elever i olika 
åldersgrupper har olika behov. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar Linda Frohm (M) att 
utbildningsnämnden får i uppdrag att: 
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- Kartlägga möjligheten att genomföra Idrott och hälsa en timme 
varje dag för alla elever i Kalix kommuns skolor varje dag under 
skoldagen, 

 
- Kartlägga och kostnadsberäkna möjligheten att tillhandahålla 

frukost till eleverna i kommunala skolor varje dag (innan 
skoldagen börjar). 

 
- Kartlägga möjligheten att påbörja skoldagen senare (exempelvis 

09:30) på högstadienivå. (Forskning visar att elever i 
högstadieålder har generellt sätt en annan dygnsrytm)" 

 
Kommunfullmäktige har 2017-11-27 § 196 bifallit motionen och 
samtidigt gett utbildningsnämnden i uppdrag att kartlägga ovanstående 
tre punkter: 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2019-01-25 § 9 
Tjänsteskrivelse - Kartläggning av möjligheten att genomföra Idrott och 
Hälsa en timme varje dag utifrån tidigare bifallen Motion - En skola för 
eleverna. 
Protokoll Kommunfullmäktige 2017-11-27 § 196 
Motion från Linda Frohm (M) - En skola för eleverna. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Motionsställare Linda Frohm (M)  
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§ 25 Dnr 2019-00025 60 

Kartläggning och kostnadsberäkning att tillhandahålla 
frukost till eleverna varje dag innan skoldagen utifrån 
Motionen - En skola för eleverna 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att godkänna kartläggning från tidigare bifallen 
motion En skola före eleverna som innebär att kostnadsberäkna och 
tillhandahålla frukost till eleverna i kommunala skolor varje dag innan 
skoldagen börjar enligt följande:  
 
Goda matvanor startar med frukost. Professor Bo Ahrén menar att 
frukosten ställer vår kroppsklocka och förbättrar vår ämnesomsättning. 
Slutsatsen är resultatet av en svensk-israelisk diabetesforskning. 
Frukostmålet är viktigt för hela dygnet. 
 
I en artikel från 2013 i Må Bra konstaterar man enligt källor från SvT och 
SvD att erbjuda frukost i skolan är en hälsoinvestering på både kort och 
lång sikt. Skolmaten är viktig hela dagen och mer än hälften av landets 
grundskolor och drygt en fjärdedel av gymnasierna erbjuder sina elever 
frukost. Genom att få möjlighet att äta i skolan hjälps de barn som har 
långa dagar. De blir piggare, undervisningen flyter lättare och 
studieresultaten förbättras.  
Elevhälsorapporterna från läsåret 2017-2018 visar följande för Kalix 
kommun: 
 
Åk 4  
De tre senaste läsåren är det ungefär nio av tio elever som äter frukost 
varje skoldag. Tre av fyra elever i årskurs 4 är normalviktiga, en andel 
som varit i stort sett oförändrad de tre senaste läsåren, liksom andelen 
med övervikt/fetma. Läsåret 2017/18 var andelen flickor med 
övervikt/fetma 24 % och motsvarande andel bland pojkar var 26 %. 
 
Åk 7  
Andelen elever som äter frukost har legat relativt stabilt (ca 70 %) de tre 
senaste läsåren. Pojkar äter lite oftare frukost än flickor. Tre av fyra 
elever i årskurs 7 är normalviktiga. En större andel flickor än pojkar är 
normalviktiga. Andelen elever med övervikt/ fetma har varit relativt 
oförändrad över de tre läsåren, och är 2017/18 bland flickor 21 % och 
bland pojkar 25 %. 
 
Åk 1 gymnasieskolan 
Sex av tio elever äter frukost varje skoldag. Många elever vill inte uppge 
längd och vikt. Det är fler flickor än pojkar som inte vill ange längd och 
vikt. Bland de flickor som uppger längd och vikt ökar andelen med 
övervikt/fetma, från 18% läsåret 2015/16, till 25% läsåret 2017/18. 
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Bland pojkar var motsvarande andel 29%, oförändrat jämfört med 
samma tidsperiod. 
 
Kostnaden för frukost för alla elever i Kalix kommuns kommunala skolor 
uppskattas av chefen för kost- och lokalvård, till cirka 1 110 000 för 
ökade personalkostnader samt ca 1 800 000 för portionspriset för ca 
1470 elever i grundskolan. Till detta ska läggas att skolskjutsarna med 
största sannolikhet behöver justeras för att inrymma frukost innan 
skolan startar. Ersättningen till friskolor kommer också att öka med lika 
stor andel. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Linda Frohm (M) föreslår i en tidigare inkommen motion följande: 
 
"Kalix kommun har under några år haft som mål att bli Sveriges bästa 
skola. Resultatet inom skolan har blivit bättre under de senaste åren. 
Samtidigt vet vi att utbildningssidan står inför stora utmaningar och vi är 
inte framme vid målet att ligga i topp som kommun. 
Det finns forskning som visar att elever som mår bra, både psykiskt och 
fysiskt presterar bättre och lär sig mer under sin skolgång. Det finns 
också många elever som behöver lugn och ro i klassrummet för att 
kunna koncentrera sig på sin utbildning. Vi vet också att elever i olika 
åldersgrupper har olika behov. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar Linda Frohm (M) att 
utbildningsnämnden får i uppdrag att: 

- Kartlägga möjligheten att genomföra Idrptt och hälsa en timme 
varje dag för alla elever i Kalix kommuns skolor varje dag under 
skoldagen, 

 
- Kartlägga och kostnadsberäkna möjligheten att tillhandahålla 

frukost till eleverna i kommunala skolor varje dag (innan 
skoldagen börjar). 

 
- Kartlägga möjligheten att påbörja skoldagen senare (exempelvis 

09:30) på högstadienivå. (Forskning visar att elever i 
högstadieålder har generellt sätt en annan dygnsrytm)" 

 
Kommunfullmäktige har 2017-11-27 § 196 bifallit motionen och 
samtidigt gett utbildningsnämnden i uppdrag att kartlägga ovanstående 
tre punkter:  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2019-01-25 § 10 
Tjänsteskrivelse - Kartläggning av möjligheten att genomföra Idrott och 
Hälsa en timme varje dag utifrån tidigare bifallen Motion - En skola för 
eleverna. 
Protokoll Kommunfullmäktige 2017-11-27 § 196 
Motion från Linda Frohm (M) - En skola för eleverna. 
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Protokollsutdrag skickas till 
Motionsställare Linda Frohm (M)  
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§ 26 Dnr 2019-00026 60 

Kartläggning om möjligheten att börja skoldagen 
senare utifrån Motion - En skola för eleverna 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att godkänna kartläggningen från tidigare bifallen 
motion En skola för eleverna som innebär att börja skoldagen senare 
enligt följande: 
 
Det finns ingen entydig forskning om ämnet och det är debatterat av 
många, inte mist av eleverna själva. Enligt engelsk och amerikansk 
sömnforskning ger sovmorgon bättre studieresultat. Hans Teke, forskare 
och doktorand i Utbildningsvetenskap vid Lunds universitet, menar att 
den fysiska och psykiska hälsan förbättras på lång sikt om ungdomarna 
ges sovmorgon. 
 
Elevhälsan.se debatterar i ämnet den 27 mars 2015. Där lyfts för- och 
nackdelar fram av olika intressenter. Där lyfts det fram att problemet 
inte ligger i tidiga mornar utan i sena kvällar – kort sagt så framhävs 
livsstilen som det största problemet. Våra ungdomar är uppe för länge 
på kvällarna och går de och lägger sig i tid så brukar dator och/eller 
mobil följa med i sängen. När man - kort sagt frågar tonåringar om de 
skulle få mer sömn om skolstarten senarelades så att de får 
”sovmorgon” är deras svar nästan alltid: NEJ, vi skulle vara uppe längre. 
 
Vidare kan man på sidan läsa ”Det finns annan forskning än den som 
forskarna bakom debattartikeln tittat på som visar att det finns andra 
sätt att komma åt problemet med trötta, okoncentrerade och 
omotiverade elever i skolan. I en studie från Australien skriver forskarna 
i sin diskussion att "det finns riskfaktorer som skjuter på sänggåendet 
och förkortar ungdomars sömn. Föräldrabegränsningar i sovtider kan 
vara ett enkelt sätt att motverka dessa faktorer och värna sömnen och 
generera bättre funktion på dagtid." De hänvisar också till en tidigare 
studie gjord i USA där man tittat på vilken effekt föräldrabegränsningar i 
läggtid har för ungdomars sovtid och förmåga att hantera vardagen och 
skolarbetet. De tittade på kopplingen mellan sömnbrist, sena läggtider 
och depression. De ungdomar som mådde bäst var de vars föräldrar 
hade regler om att de skulle gå och lägga sig klockan 22.00 under 
skolveckan. Dels för att de fick tillräckligt med sömn, dels för att de 
upplevde att deras föräldrar brydde sig om dem.”  
 
I artikeln lyfts även konsekvenserna av senarelagd skolstart upp; 
 
”Eleverna skulle sluta skolan vid 18-19-tiden eller kanske till och med 
senare. Vad händer med de elever som är så kallad morning-type och 
föredrar att komma i säng i tid och studerar som bäst på förmiddagen? 
Hur ska våra ungdomar hinna med några aktiviteter på kvällarna? Hur 
blir det för elever med långa resor, går bussarna så sent eller ska de 
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också ändra sina tabeller? När ska vi äta middag i familjen, eller ska 
föräldrarna äta först och barnen när de kommer hem? När ska vi hinna 
umgås med våra barn, orkar vi hålla oss uppe tills de kommer hem? Ska 
skolpersonalen anpassa sina tider efter eleverna och hur påverkas till 
exempel lärarnas prestation?” 
Sammanfattningsvis så verkar orsaken bakom den kroniska sömnbrist vi 
ser hos ungdomar ligga i bristande livsstil än i förskjuten sömn vilket 
bekräftas av flertalet forskare, bland annat Smedje och Larsson.  
Vad tycker våra egna ungdomar i Kalix kommun då? De som svarat på 
frågan är tveksamma till att starta skoldagen senare eftersom de känner 
att de skulle vara ännu tröttare på eftermiddagen. Några tycker att det 
är bra men de vill absolut inte ha längre skoldagar, detta skulle i så fall 
krocka med deras träningstider. 
 
Ytterligare konsekvenser är att vi har undervisning på Sportcity och 
allmänhetens och förningarnas träningar skulle förskjutas alternativt 
strykas ur schemat. Skolskjutsarna måste förskjutas för högstadiet vid 
en senareläggning av skoldagen. Det innebär att det blir högre kostnader 
eftersom vi idag samordnar skolskjutsar med låg- mellan och gymnasiet. 
Sammanfattningsvis talar mycket för att vi vuxna ska hjälpa våra 
ungdomar till goda rutiner, regelbundenhet och förutsättningar f ör god 
sömn. I artikeln ges följande tips till föräldrar för att hjälpa sina barn: 
 

 Stäng av alla skärmar minst en gärna två timmar innan de ska 
sova.  

 Ljuset från skärmarna fördröjer sömnhormonet melatonin. 
 Dämpa belysningen i rummet så att melatoninet kommer igång. 
 Se till att få tillräckligt med dagsljus på dagen, helst på 

förmiddagen för ungdomar. 
 Ha lugna aktiviteter på kvällen så att hjärnan kommer ner i varv. 
 Se till att ungdomarna får egentid då de får vara i fred så de inte 

förlägger den till natten. 
 Aktivera kroppen på dagen, det gynnar både insomnandet och 

sömnen. 
 Håll regelbundna tider så att hjärnan lär sig när det är sovdags. 
 Hitta en rutin som upprepas varje kväll innan sänggåendet så att 

hjärnan vet vad som är på gång. 
 Håll kroppsklockan även på helger genom att kliva upp vid 9-

tiden och äta frukost. Man kan gå och lägga sig igen efter 
frukosten eller ta en tupplur efter lunch.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Linda Frohm (M) föreslår i en tidigare inkommen motion följande: 
 
"Kalix kommun har under några år haft som mål att bli Sveriges bästa 
skola. Resultatet inom skolan har blivit bättre under de senaste åren. 
Samtidigt vet vi att utbildningssidan står inför stora utmaningar och vi är 
inte framme vid målet att ligga i topp som kommun. 
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Det finns forskning som visar att elever som mår bra, både psykiskt och 
fysiskt presterar bättre och lär sig mer under sin skolgång. Det finns 
också många elever som behöver lugn och ro i klassrummet för att 
kunna koncentrera sig på sin utbildning. Vi vet också att elever i olika 
åldersgrupper har olika behov. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar Linda Frohm (M) att 
utbildningsnämnden får i uppdrag att: 

- Kartlägga möjligheten att genomföra Idrptt och hälsa en timme 
varje dag för alla elever i Kalix kommuns skolor varje dag under 
skoldagen, 

 
- Kartlägga och kostnadsberäkna möjligheten att tillhandahålla 

frukost till eleverna i kommunala skolor varje dag (innan 
skoldagen börjar). 

 
- Kartlägga möjligheten att påbörja skoldagen senare (exempelvis 

09:30) på högstadienivå. (Forskning visar att elever i 
högstadieålder har generellt sätt en annan dygnsrytm)" 

 
Kommunfullmäktige har 2017-11-27 § 196 bifallit motionen och 
samtidigt gett utbildningsnämnden i uppdrag att kartlägga ovanstående 
tre punkter:  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2019-01-25 § 11 
Tjänsteskrivelse - Kartläggning av möjligheten att genomföra Idrott och 
Hälsa en timme varje dag utifrån tidigare bifallen Motion - En skola för 
eleverna. 
Protokoll Kommunfullmäktige 2017-11-27 § 196 
Motion från Linda Frohm (M) - En skola för eleverna. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Motionsställare Linda Frohm (M)  
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§ 27 Dnr 2019-00005 60 

Internkontrollplan uppföljning 2018 - 
utbildningsnämnden  
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att godkänna uppföljningen av  utbildningsnämnden 
internkontrollplan för år 2018.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den 26-27 november 2012, § 182, antagit 
"Riktlinjer för internkontroll för Kalix kommun". 
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. 

 
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. 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2019-01-25 § 12 
Internkontrollplan uppföljning 2018 - utbildningsnämnden, 
sammanställning. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 28 Dnr 2019-00016 005 

Upphandling av utbildningsmaskiner till 
Naturbruksprogrammet 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att påbörja en upphandlingsprocess av 
utbildningsmaskiner till Naturbruksprogrammet inför höstterminen 2020 
med att i första hand ta fram ett förfrågningsunderlag för godkännande 
av nämnden. 
  
Innan förfrågningsunderlaget läggs ut offentligt är det viktigt att noga 
genomlysa och se över vilket behov och typ av utbildningsmaskiner som 
krävs för undervisningen i Naturbruksprogrammet. Genomlysningen ska 
visa undervisningens behov utifrån branschens och Skolverkets krav, 
ekonomiska konsekvenser samt begränsningar avseende antal elever.  
 
Arbetet ska vara klart för beslut i nämnden den 22 mars 2019 inklusive 
förslag till finansieringsform.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kalix kommun har pågående avtal för skogsmaskiner för 
Naturbruksprogram, inriktning skog med tre leverantörer; Komatsu 
Forest AB, John Deere Forestry AB och Ponsse AB.  Avtalen gäller 
perioden 2016-02-01– 2018-08-30 med rätt att förlänga avtalen med ett 
(1)+(1) år på samma villkor.  
 
Avtalen löpte ut 2018-08-30 och har förlängts med optionsåren 1+1 
avseende perioder 2018-09-01–2019-08-30 och 2019-09-01–2020-08-
30.  
 
På grund av utbildningsverksamhetens karaktär kräver 
upphandlingsprocessen en lång framförhållning.  
 
Vid dagens nämnd informerar rektor Mona Sundqvist med personal från 
Naturbruksprogrammet om verksamheten och behovet av 
utbildningsmaskiner för en hög kvalitet i utbildningen. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2019-01-25 § 13 
Tjänsteskrivelse - Upphandling av utbildningsmaskiner till 
Naturbruksprogrammet. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Utbildningschefen 
Ansvarig rektor för Naturbruksprogrammet 
Kommunens upphandlare Sara Rahm 
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§ 29 Dnr 2019-00009 612 

Sökande till gymnasieskolan i Kalix läsåret 2019-2020 
- Redovisning 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av sökande till 
gymnasieskolan 2019-2020.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid dagens nämnd redovisar antagningsansvarig tjänsteman hur valen 
till gymnasieskolan läsåret 2019-2020 fördelat sig. Fortfarande är inte 
sökbilden komplett då ansökningarna från andra kommuner inväntas. 
Utbildningsnämnden beslutar den 22 mars 2019 om vilka program och 
inriktningar som ska starta till hösten läsåret 2019-2020. 
 
Beslutsunderlag 
Sökande till gymnasieskolan - Sammanställning 
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§ 30 Dnr 2019-00031 612 

Lokalutredning - Furuhedsskolan 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar ställa sig bakom att samhällsbyggnads-
nämnden genomför en lokalutredning gällande hela Furuhedsskolan. 
 
Utredningen ska visa på möjligheter att omfördela lokalytor. Målet är 
höjd kvalité, bättre jämlikhet och jämställdhet samt effektivare 
utnyttjande av lokalerna. Utredningen bör ske i samverkan mellan 
samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden samt fritids- och 
kulturnämnden där samhällsbyggnadsnämnden är sammankallande. 
 
Utredningen ska vara en del i utbildningsnämndens kontinuerliga arbete 
med att utveckla vår gymnasieskola. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden i nämnden har i skrivelse föreslagit att nämnden ställer sig 
bakom att samhällsbyggnadsnämnden genomför en lokalutredning 
gällande hela Furuhedsskolan. Syftet är se över nuvarande lokalytor vid 
Furuhedsskolan för ett mer effektivt nyttjande. Målet är också att 
utredningen ska bidra höjd kvalité, bättre jämlikhet och jämställdhet.  
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från ordföranden - Lokalutredning - Furuhedsskolan. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Fritids- och kulturnämnden 
Utbildningschefen 
Gymnasieskolans rektorer 
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§ 31 Dnr 2018-00241 60 

Motion - Tider för skolbussar måste anpassas till 
skoltiderna 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar rekommendera kommunfullmäktige att anta 
utbildningsnämndens svar som sitt eget och därmed avslå motionen mot 
bakgrund av att bussarna är anpassade efter skoltiderna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
 Solveig Ingelund (L) föreslår i motion den 21 november 2018 följande:  
"Idag kommer flera skolbussar så sent till Manhemsskolan att eleverna 
missar 10- 15 minuter av första lektionen. Eleverna blir stressade, 
genomgångar missas och viktig lektionstid försvinner. Ansvariga på 
skolan har vid flertalet tillfällen försökt åtgärda detta problem genom att 
kontakta taxi/bussbolag som vi har avtalet med men ingen förändring 
sker.  
Vid en upphandling måste detta ses över. Om det är möjligt behöver 
något ske även nu direkt för att eleverna ska få sin garanterade 
undervisningstid." 
 
Utbildningschefen nämner i sin tjänsteskrivelse att bussarna är idag 
anpassade efter skolans tider men skolan har, då och då, problem med 
att bussarna inte kommer i tid. När detta inträffar kontaktas berörda 
buss- och taxi bolag. Förvaltningen kommer inom kort att starta en ny 
upphandling av skolskjutsar där det förutsätts att de villkor som ställs i 
upphandlingsunderlaget följs. Ett krav är att skolskjutsarna ska hålla 
tiderna. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2019-01-25 § 8 
Motionssvar - Anpassa busstiderna 
Motion från Solveig Ingelund (L) - Tider för skolbussar måste anpassas 
till skoltiderna. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 32   

Arbetsmiljö - Rapport 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner utbildningschefens information.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden rapporterar löpande till till nämnden om frågor runt 
arbetsmiljön. 
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§ 33   

Kränkande behandlingar - Rapport 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner utbildningschefens information.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningschefen rapporterar löpande till nämnden om ärenden som rör 
kränkande behandlingar. 
 
Vid dagens nämnd visar utbildningschefen hur rapportering och 
uppföljning av kränkande behandlingar numera sker i det digitala 
verktyget Draftit.  
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§ 34   

Synpunkter och klagomål - Rapport 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner rapportering av inkomna synpunkter 
och klagomål.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningschefen rapporterar löpande till nämnden om inkomna 
synpunkter och klagomål. 
 
Vid dagens nämnd rapporteras om inkomna synpunkter/klagomål som 
inkommit sedan föregående nämnd. 
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§ 35   

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

 Planerat gemensamt arbetsutskott med socialnämnden. 
 Rapport från Skolinspektionens besök 5-6 februari 2019. 
 Rapporterad skadegörelse av fönsterrutor vid Furuhedsskolan. 

 
 
      
 
 


