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§ 90   

Upprop 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämndsekreteraren förrättar upprop.  
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§ 91   

Val av justerare 
Utbildningsnämndens beslut 
Till justerare väljs Sandra Bergström (M).  
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§ 92   

Godkännande av ärendelista 
Utbildningsnämndens beslut 
Ärendelistan godkänns. 
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§ 93   

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

1. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Djuptjärnsskolan på 
grund av växelvis boende med start vecka 36 2019, dnr 2019-2-
15. 
 

2. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Centrumskolan på 
grund av växelvis boende med start vecka 35 2019, dnr 2019-2-
16. 
 

3. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Manhemsskolan på 
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020, dnr 2019-2-17. 
 

4. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Manhemsskolan på 
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020, dnr 2019-2-18 
 

5. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 avslagit skolskjuts för elev till Centrumskolan för växelvis 
boende på grund av eget val av skola än den skola som 
kommunen placerat eleven i vilket medför ekonomiska 
konsekvenser för kommunen, dnr 2019-2-19. 
 

6. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 avslagit skolskjuts för elev till Djuptjärnsskolan för växelvis 
boende på grund av eget val av skola än den skola som 
kommunen placerat eleven i vilket medför ekonomiska 
konsekvenser för kommunen, dnr 2019-2-20. 
 

7. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Centrumskolan på 
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020, dnr 2019-2-21. 
 

8. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts mellan Påläng och Centrumskolan på 
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020 med start vecka 34, 
dnr 2019-2-22. 
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9. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 

H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Norrskenets friskola 
på grund av växelvis boende läsåret 2019-2020 med start vecka 
34, dnr 2019-2-23. 
 

10. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Näsbyskolan på 
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020 med start vecka 35, 
dnr 2019-2-24. 
 

11. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Näsbyskolan på 
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020 med start vecka 35, 
dnr 2019-2-25. 
 

12. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Manhemsskolan på 
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020, dnr 2019-2-26. 
 
 

13. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Ytterbyns skola på 
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020 med start vecka 34, 
dnr 2019-2-27. 
 

14. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Norrskenets friskola 
på grund av växelvis boende läsåret 2019-2020 med start vecka 
34, dnr 2019-2-28. 
 

15. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Norrskenets friskola 
på grund av växelvis boende läsåret 2019-2020 med start vecka 
34, dnr 2019-2-29. 
 

16. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Töreskolan på grund 
av växelvis boende läsåret 2019-2020 med start vecka 34, dnr 
2019-2-30. 
 

17. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Djuptjärns skola på 
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020 med start vecka 35, 
dnr 2019-2-31. 
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18. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 

H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Ytterbyns skola på 
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020 med start vecka 34, 
dnr 2019-2-32. 
 

19. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Centrumskolan på 
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020 med start vecka 35, 
dnr 2019-2-33. 
 

20. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Centrumskolan på 
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020 med start vecka 35, 
dnr 2019-2-34. 
 

21. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Innanbäckens skola 
på grund av växelvis boende läsåret 2019-2020 med start vecka 
35, dnr 2019-2-35. 
 

22. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Manhemsskolan på 
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020 med start vecka 34, 
dnr 2019-2-36. 
 

23. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Ytterbyns skola på 
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020 med start vecka 34, 
dnr 2019-2-37. 
 

24. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Manhemsskolan på 
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020 med start vecka 35, 
dnr 2019-2-38. 
 

25. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Näsbyskolan på 
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020 med start vecka 35 
(udda veckor), dnr 2019-2-39. 
 

26. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Manhemsskolan på 
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020, dnr 2019-2-40. 
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27. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Näsbyskolan på 
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020 med start vecka 34, 
dnr 2019-2-41. 
 

28. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Ytterbyns skola på 
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020 med start vecka 34, 
dnr 2019-2-42. 
 

29. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Norrskenets friskola 
på grund av växelvis boende läsåret 2019-2020 med start vecka 
34, dnr 2019-2-43. 
 

30. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Töreskolan på grund 
av växelvis boende läsåret 2019-2020 med start vecka 35, dnr 
2019-2-44. 
 

31. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Manhemsskolan på 
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020 med start vecka 34, 
dnr 2019-2-45. 
 

32. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Centrumskolan på 
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020 med start vecka 35, 
dnr 2019-2-46. 
 

33. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Manhemsskolan på 
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020 med start vecka 34, 
dnr 2019-2-47. 
 

34. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 avslagit skolskjuts för elev till Norrskenets friskola för 
växelvis boende på grund av eget val av skola än den skola som 
kommunen placerat eleven i vilket medför ekonomiska 
konsekvenser för kommunen, dnr 2019-2-48. 
 

35. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Manhemsskolan på 
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020 med start vecka 34, 
dnr 2019-2-49. 
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36. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 

H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Centrumskolan på 
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020 med start vecka 34, 
dnr 2019-2-50. 
 

37. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Manhemsskolan på 
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020 med start vecka 34, 
dnr 2019-2-51. 
 

38. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Norrskenets friskola 
på grund av växelvis boende läsåret 2019-2020 med start vecka 
34, dnr 2019-2-52. 
 

39. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 avslagit skolskjuts för elev till och från Manhemsskolan för 
växelvis boende läsåret 2019-2020 på grund av at avståndet 
mellan hem och skola understiger 5 km,           dnr 2019-2-53. 
 

40. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 avslagit skolskjuts för elev till och från Manhemsskolan för 
växelvis boende läsåret 2019-2020 på grund av att avståndet 
mellan hem och skola understiger 5 km,           dnr 2019-2-54. 
 

41. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Djuptjärnsskolan på 
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020, dnr 2019-2-55. 
 

42. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Manhemsskolan på 
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020 med start vecka 35, 
dnr 2019-2-56. 
 

43. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Innanbäckens skola 
på grund av växelvis boende läsåret 2019-2020 med start vecka 
35, dnr 2019-2-57. 
 

44. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Innanbäckens skola 
på grund av växelvis boende läsåret 2019-2020 med start vecka 
35, dnr 2019-2-58. 
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45. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Innanbäckens skola 
på grund av växelvis boende läsåret 2019-2020 med start vecka 
36, dnr 2019-2-59. 
 

46. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Näsbyskolan på 
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020 med start vecka 36, 
dnr 2019-2-60. 
 

47. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Centrumskolan på 
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020 med start vecka 35, 
dnr 2019-2-61. 
 

48. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Manhemsskolan på 
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020 med start vecka 35, 
dnr 2019-2-62. 

      
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av delegationsbeslut      
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§ 94 Dnr 2019-00139  

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

1. Protokoll KF 190617 - Budget 2020. 
2. Protokoll KF 190617 - Slutlig budget 2020 samt Ekonomisk plan 

2021-2022. 
3. Protokoll KF 190617 – Målarbete. 
4. Protokoll KF 190617 - Val av ersättare till utbildningsnämnden. 
5. Protokoll KF 190617 - Motion Skottlandsmodellen. 
6. Protokoll KF 190617 - Prognosrapport perioden januari - april 

2019. 
7. Protokoll KF 190617 - Anmälan om ny lokal Fyren till 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 
8. Skolverket - Nya regeländringar i skollagen som träder i kraft 

2019. 
9. Kommunstatistik - Antal födda i Kalix perioden 190101-190819 
10. Kommunstatistik - Antal födda i Kalix, jämförelse åren 2014-2019 

 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av meddelanden.  
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§ 95 Dnr 2019-00034 60 

Månadsrapport för utbildningsnämnden januari - juni 
2019  
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar godkänna månadsrapporten för perioden januari - juni 
som i årsprognosen pekar mot ett överskott omfattande 135 kkr.  
 
Sammanfattning av ärendet 
 

Bidrag 2019, sökta 2019-06-30: 20 mkr, beviljade 18,9 mkr. Av de sökta ca 18 mkr avser 
kalenderår 2019. 
 
Helårsprognos 
 
I dagsläget förväntas att förvaltningen kommer att ha ett överskott 
omfattande 135 tkr vid årsskiftet. 
 
Faktorer som kan påverka resultatet 
 
Personalkostnader på förskolorna prognostiseras att överstiga den 
budget antalet inskrivna barn genererar då all budget inte delas ut till 
enheterna utan blir kvar centralt. Förväntade höga vikariekostnader på 
förskolor dels pga. att det är svårt att anställa personal på deltid dels 
pga. sjukskrivningar bland ordinarie personal.  
 
I grundskolan beräknas ett ökat behov av modersmålsundervisning, 
svenska som andra språk (Sva) och lovskola jämförd med tilldelad 
budget. Antalet barn som mår dåligt och som är i behov av extra stöd är 
stor kan bidra till ökade kostnader. 
 
 

Verksamhets- 
område  Årsbudget 

 Budget 
 jan-juni 

 Utfall  
jan-juni 

Period- 
avvikelse  
jan-juni 

Föregående  
prognos 
helårs- 
avvikelse 

Prognos 
helårs- 
avvikelse 

Grundskola  286802 137797 134699 3098 -1515 -278 
Barnomsorg 61955 28345 26180 2165 579 1251 
Fria förskolor 13100 6550 6691 -141 200 200 
Friskola 15800 7900 8284 -384 -250 -600 

Förskoleklass 4607 2287 2236 51 0 -150 
Grundskola 1-9 82777 41115 42904 -1789 -4232 -4660 
Lokalkostnader 33224 16605 16538 67 451 440 
Övriga kostnader 75340 34995 31866 3129 1738 3241 

Gymnasium 72008 35812 34898 915 1650 413 
Vux 11066 5481 5038 443 0 0 
Totalsumma 369875 179091 174636 4456 135 135 
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Gymnasiet totalt beräknar fler elever från andra kommuner och därmed 
högre interkommunala ersättningar. Vuxenutbildning beräknar ha budget 
i balans. 
 
Möjlighet att söka bidrag från Migrationsverket minskar då antalet 
asylsökanden minskar. Alla elever ska hanteras med tilldelad budget, 
oavsett modersmål och utan de intäkter som tidigare har beviljats och 
betalats in i asylpeng. Externa intäkter som bidrag till Lågstadie- och 
fritidshemsatsningen och Likvärdig skola samt återsökta bidrag från 
Migrationsverket bidrar till att behovet av kraftfulla åtgärder minskar 
något.  
 
Tillkommande, nya bidrag att söka från Skolverket för 
riktade åtgärder ger utrymme för att finansiera satsningar. 
 
Åtgärder för en budget i balans 
 
Det krävs anpassningar inom förskoleområdet så att kostnaderna inte 
överstiger den budget antalet inskrivna barn ger. Det krävs relativt stora 
omprioriteringar mellan verksamheter där budgetmedel flyttas till den 
fria resursen. En översyn av vikarieanskaffning görs löpande. Tillfälliga 
extra intäkter innebär dock inte att framtagandet av åtgärder för att få 
en budget i balans kan stanna av. 
 
Uppföljning åtgärdsprogram för budget i balans 2019  
 
Restriktivitet med vikarieanskaffning: På större förskoleenheter ska 
hänsyn tas till antal barn och personal på hela förskolan. 
Införande av Tempus, ett webbaserat verktyg för närvaroregistrering i 
förskola och fritidshem, innebär att förvaltning och rektorer får en bra 
överblick av personalbehov på enheterna. 
Resor sker enligt förslag till Resepolicy som har utarbetats av Arbets-
givarenheten. 
Stor restriktivitet gällande fortbildning och resor råder. 
Utbildningsförvaltningen genomför större delen av fortbildningen i egen 
regi samt via det kollegiala lärandet.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2019-08-16 § 75. 
Månadsrapport perioden januari - juni 2019. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
Rektorer 
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§ 96 Dnr 2019-00137 60 

Omfördelning av investeringsmedel 2019 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att godkänna skolchefens omfördelning av 
investeringsmedel 2019 med anledning av Prismans förskolas möblering, 
öppnande av Fyrens förskola samt byggande av staket mot 
Centrumvägen vid Manhemsskolan föreslås omfördelning av nämndens 
investeringsram. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i juni 2018 fördelat 5 450 kkr i 
investeringsmedel för 2019, de har även gett ett tilläggsanslag på 300 
kkr att använda till inköp av arbetskläder. Nämnden ska besluta om 
fördelning inom verksamhetsområdet. Med anledning av Prismans 
förskolas möblering, öppnande av Fyrens förskola samt byggande av 
staket mot Centrumvägen vid Manhemsskolan föreslås omfördelning av 
nämndens investeringsram. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2019-08-16 § 76 
Tjänsteskrivelse - Omfördelning av investeringsram 2019 
Sammanställning - Omfördelning av investeringar 2019 
 
Protokollsutdrag skickas till  
Skolchefen 
Rektorer 
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§ 97 Dnr 2019-00130  

Utbildningsnämndens internbudget 2020 - 
Information 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner informationen från skolchefen om 
förutsättningarna inför år 2020 och samt vilka budgetprinciper som 
tillämpas vid fördelning av internbudgeten.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges beslut den 17 juni 2019 § 107 uppgår 
utbildningsnämndens ram för år 2020 till 356 293 kkr. För år 2020 har 
utbildningsnämnden ett effektiviseringskrav på 5 203 kkr. 
 
Vid dagens nämnd informerar skolchefen nämnden om förutsättningarna 
inför år 2020 som bygger på tidigare beslutade fördelningsprinciper. 
Innan årsskiftet kommer nämnden att besluta om fördelning av 
internbudget 2020.   
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2019-08-16 § 77 
Budget 2020 - Fördelning, budgetprinciper, grunder, satsningar 
Protokoll Kommunfullmäktige 190617 § 107 - Budget 2020 
Kommunfullmäktige 190617 § 107 - Ekonomisk plan 2021 - 2022 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
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§ 98 Dnr 2019-00134 60 

Ansökan från Ung Företagsamhet Norrbotten om 
verksamhetsbidrag för år 2019-2021  
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att bevilja ett anslag med 40 145 kronor till 
Föreningen Ung Företagsamhet Norrbotten för år 2019 samt 2,50 per 
invånare kommande år 2020 och 2021. 
 
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. De ansöker nu om ett stöd för kommande 3 års period 
för att långsiktigt kunna utveckla vårt arbete i Kalix. Ert stöd är till stor 
hjälp och en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta utveckla vår 
verksamhet 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 
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 avseende 
2019: 2,50kr x 16 058 personer = 40 145 kr  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2019-08-16 § 83. 
Tjänsteskrivelse - Anslag till Föreningen Ung Företagsamhet Norrbotten 
2019-2021 för åren 2019 - 2021. 
Protokoll från Styrelsen Kommunförbundet Norrbotten 2015-12-11 § 95. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Ung Företagsamhet Norrbotten 
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§ 99 Dnr 2019-00125 60 

Ansökan från Teknikens Hus om bidrag för år 2020 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att bevilja anslag med 70 000 kronor till Stiftelsen 
Teknikens Hus för år 2020 under förutsättning att fria bussresor införs i 
Norrbotten.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsen Teknikens Hus i Luleå ansöker om årliga bidrag från 
Norrbottens kommuner för sin verksamhet. Teknikens Hus fortbildar 
lärare och genomför kurser i teknik på Luleå tekniska universitet för 
blivande förskollärare och grundskollärare. Basbehoven för undervisning 
i Teknik och Naturvetenskap i grundskolan har kartlagts, med syfte att 
skapa likvärdiga förutsättningar för elevernas lärande i länet. 
 
Av ansökan från Stiftelsen Teknikens Hus framgår att den ekonomiska 
situationen i länet just nu gör en finansiering av det tidigare igångsatta 
byggprojektet Nya Teknikens Hus omöjlig och projektet är därför vilande 
till situationen förändras. Under tiden fortsätter Stiftelsen Teknikens Hus 
att erbjuda sina resurser med oförminskad kraft. Stiftelsen Teknikens 
Hus söker därför anslag till verksamheten från länets kommuner i likhet 
med tidigare år. Stiftelsen Teknikens Hus fortsätter dessutom att söka 
nya vägar för att bidra till att utveckla skolornas undervisning i teknik 
och naturvetenskap.  
 
Av skolchefens tjänsteskrivelse framgår att under läsåret 2018-2019 
besökte 18 grupper från förskola och skola Teknikens hus. Verksamheten 
tycker att det är givande att kunna besöka Teknikens hus och ett sätt att 
verklighetsanknyta undervisningen i förskola och skola. Det är däremot 
kostsamt enligt skolchefen att åka till Luleå och av den anledningen bör 
detta vägas in i beslutet. Om beslut fattas att införa fria resor för barn 
och unga i Norrbotten möjliggörs att fler från Kalix kommun besöker 
Teknikens hus.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2019-08-16 § 84 
Tjänsteskrivelse - Teknikens Hus 2020. 
Ansökan om bidrag från Teknikens Hus för år 2020. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Stiftelsen Teknikens Hus 
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§ 100 Dnr 2019-00127 60 

Avgift för ansökningar om godkännande av fristående 
förskolor och vissa fristående fritidshem 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer följande 
avgifter för ansökningar om godkännande av fristående förskolor och 
vissa fristående fritidshem enligt nedan: 
 

a) 25 000 kr för ansökan om nyetablering av fristående förskola och 
vissa fritidshem. 
 

b) 15 000 kr för ansökan om utökning av befintligt godkännande. 
 

c)  15 000 kr för ansökan om ägarbyte. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 7 juni 2018 fattade riksdagen beslut om nya bestämmelser i 
skollagen. Beslutet innebär att det införs skärpta krav på insikt, 
lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva 
verksamhet. Lagen träder i kraft 1 januari 2019.  
 
För kommunens del innebär de skärpta kraven att kommunen ska 
bedöma ytterligare omständigheter i sin godkännandeprövning och 
tillsyn av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem (sådana 
som inte anordnas vid en fristående skolenhet med 
förskoleklass, grundskola eller grundsärskola). 
 
Kommunerna har redan ett ansvar för godkännande och tillsyn för 
fristående förskolor och vissa fritidshem. Ett sådant godkännande ska 
idag lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter 
som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga 
negativa följder på lång sikt för den del av verksamheten som anordnas 
av kommunen. Utöver denna prövning ska kommunen göra vad som 
kallas en ägar- och ledningsprövning. 
 
Enligt den nya lydelsen i 2 kap. 5 § skollagen ska godkännande lämnas 
om den enskilde 
 

1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de 
föreskrifter som gäller för verksamheten 

2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som  
gäller för verksamheten, och 

3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
utbildningen. 

 
Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. 
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Kraven ska vara fortlöpande uppfyllda och behöver därför vara föremål 
för löpande tillsyn. Kommunen ansvarar för att ovanstående kontrolleras 
vid ansökan om nyetablering av fristående förskola och vissa fristående 
fritidshem. Ovanstående ska också ingå i den regelbundna tillsynen. 
 
Enligt 2 kap. 5 § c skollagen får kommunen ta ut en avgift för 
ansökningar om godkännande av nyetablering och/eller vid kontroll av 
ändrade lednings- och ägarförhållanden. Enligt kommunallagen 2 kap. 6 
§ får kommunen inte ta ut högre avgifter än motsvarande 
självkostnaden och avgifter får inte tas ut till sådana belopp att de tillför 
kommunen en vinst. Taxa och belopp ska beslutas av 
kommunfullmäktige. 
 
Vid beräkning av avgifter kan viss ledning ges av de avgiftsnivåer som 
Skolinspektionen kommer att ta ut för sin prövning av ansökningar. 
Bedömningen är dock att handläggningen av ansökan om godkännande 
av fristående förskola inte är lika omfattande som Skolinspektionens 
handläggning och inte kräver lika mycket resurser. 
I samband med att den nya lagen träder i kraft revideras kommunens 
riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2019-08-16 § 87. 
Tjänsteskrivelse - Avgift för ansökningar om godkännande av fristående 
förskolor och vissa fristående fritidshem. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
Skolchefen 
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§ 101 Dnr 2019-00135 60 

Patientsäkerhetsberättelse 2018-2019 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att godkänna Patientsäkerhetsberättelsen 2018-2019.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Patientsäkerhetsarbetet är viktigt och en ständigt pågående process. Det 
övergripande ansvaret vilar på utbildningsnämnden som är vårdgivare. 
Nämnden har utsett verksamhetschef att ansvara för hälso- och 
sjukvårdsinsatser i verksamheten. 
 
Verksamhetschefen har uppdragit till Medicinskt ledningsansvarig 
skolsköterska att utföra vissa uppgifter som ligger under hälso-och 
sjukvård enligt särskild delegering. 
Det organisatoriska ansvaret gällande patientsäkerhetsarbetet fördelas 
mellan verksamhetschef och Ledningsansvarig skolsköterska (MLA). För 
att uppfylla kraven på tidiga insatser och tidigt upptäcka barn och unga 
med behov av stöd, har rektor ett ansvar att initiera till 
elevhälsoteamsträffar samt att kalla till arbetsmiljöronder. Elevhälsans 
medicinska insats är beroende av ett aktivt samarbete med övrig 
elevhälsa, rektor och skolans pedagogiska personal. 
 
Samarbetet med externa vårdgivare är ett viktigt incitament i 
patientsäkerhetsarbetet.  och ett årshjul som beskriver arbetet under 
året och kvalitetssäkrar att processerna fortlöper enligt rutin, 
avvikelserapportering, riskbedömning och egenkontroll. 
Patientsäkerhetsarbetet planeras utifrån ett ledningssystem som 
innehåller en handlingsplan 
 
Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse 2018-2019 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Chef för elevhälsan 
Medicinsk ledningsansvarig skolsköterska 
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§ 102 Dnr 2019-00132 612 

Utbildningsplan för Introduktionsprogrammet i 
gymnasieskolan 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att anta föreslagen utbildningsplan för 
Introduktionsprogrammet från läsåret 2019-2020.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningen på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan ska följa en 
plan som beslutas av huvudmannen. Planen bör utgå ifrån de lokala 
förutsättningarna och elevernas behov. 
 
Eftersom introduktionsprogrammen inte har en nationellt fastställd 
struktur blir skolhuvudmannens plan för utbildningen och elevens 
individuella studieplan särskilt viktiga. En elev som har börjat på ett 
introduktionsprogram har rätt att fullfölja utbildningen hos huvudmannen 
enligt den plan som gällde när hon eller han påbörjade utbildningen. 
Från och med den 1 juli 2018 har eleven också rätt att fullfölja 
utbildningen enligt den individuella studieplanen, eftersom den 
individuella studieplanen på ett mer precist sätt beskriver elevens mål 
med utbildningen. 
 
Från den 1 juli 2019 ska utbildningsplanen även innehålla information 
om utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll och längd (Skollagen 17 
kap § 7). 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2019-08-16 § 78. 
Tjänsteskrivelse - Utbildningsplan för Introduktionsprogrammet. 
Upprättad utbildningsplan för Introduktionsprogrammet från 2019 -2020. 
Skolverket - Regeländring i skollagen från 1 juli 2019 17 kap § 7. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
Rektorer i gymnasieskolan 
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§ 103 Dnr 2019-00138 60 

Förtydligande av rollen skolchef enligt skollagens krav 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar utse utbildningschefen till skolchef för samtliga 
skolformer, förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola samt vuxenutbildning 
inom utbildningsnämndens ansvarsområde.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 2 kap. 8 a § skollagen ska huvudmannen utse en skolchef som ska 
biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för 
utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. 
 
Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera 
skolchefer för delar av verksamheten. Paragrafen infördes den 1 juli 
2018 och reglerar skolchefens roll. Paragrafen innebär att en huvudman 
inom skolväsendet ska utse minst en skolchef för sin verksamhet. Kravet 
gäller för såväl offentliga som enskilda huvudmän. 
 
Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att tillse att de 
föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Med föreskrifter avses 
samtliga bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter 
som gäller för utbildningen. Sådana föreskrifter finns främst i skollagen 
och anslutande författningar, men även i t.ex. arbetsmiljölagen 
(1977:1160) och diskrimineringslagen (2008:567). 
Regleringen innebär en markering av att det ska finnas en eller flera 
personer i huvudmannens organisation med detta ansvarsområde. Om 
skolchefen finner att verksamheten inte lever upp till vissa 
författningskrav ska denne försöka åtgärda bristerna inom ramen för 
sina befogenheter. Om skolchefens befogenheter inte är tillräckliga för 
att åtgärda bristerna, t.ex. för att tillräckliga medel saknas för att 
adekvata åtgärder ska kunna genomföras, får det anses ligga inom 
skolchefens ansvar att informera den del av huvudmannen som är 
ytterst ansvarig. 
 
Ansvaret för att utbildningen inom skolväsendet verkligen genomförs i 
enlighet med gällande regelverk ligger dock alltid på huvudmannen själv, 
vilket också framgår av  
8 § i skollagen. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2019-08-16 § 79 
Tjänsteskrivelse - Förslag till inrättande av skolchef 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
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§ 104 Dnr 2019-00141 60 

Delegationsordning - revidering 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar godkänna revidering av delegationsordning.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Från den 1 juli 2019 ska förskolechef benämnas rektor enligt 2 kap. 9 § 
skollagen och utbildningschef blir skolchef. Med anledning av denna 
ändring i skollagen behöver utbildningsnämndens delegationsordning 
revideras.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Reviderad delegationsordning. 
Delegationsordning med förslag till ändringar. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchef 
Rektorer 
Personal i verksamheterna 
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§ 105 Dnr 2019-00133 60 

Mål för Kulturskolan 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar om följande mål för Kulturskolans frivilliga 
verksamhet: 
 
Barn och unga ska i kulturutövandet ges möjlighet att: 
 

 Finna sitt eget konstnärliga uttryck och utveckla sin kreativa och 
skapande förmåga. 
 

 Utveckla kunskaper och färdigheter i det konstnärliga hantverket. 
 

 Inspireras, bildas och få ökad kunskap, förståelse och intresse för 
kultur och kulturella uttrycksformer. 
 

 Stärkas i den sociala förmågan och den egna 
identitetsutvecklingen. 
 

 Få utöva eller visa sin konst och kultur inför publik. 
 

 Uppleva gemenskap och sammanhang, och utvecklas tillsammans 
med andra. 
 

 Inspireras och få en grund för fortsatta studier och yrkesval inom 
kreativa näringar och kultursektorn.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kulturskolans frivilliga verksamhet vilar på en demokratisk grund, vilket 
innebär att respekten för demokratiska värderingar ska stärkas. 
Verksamheten ska främja utveckling och lärande i ett livslångt 
perspektiv. Eleverna ska mötas av respekt för sin person och sin 
prestation, och verksamheten ska ge trygghet, glädje, samt en 
vilja och lust att lära. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2019-08-16 § 80 
Förslag till mål för Kulturskolans frivilliga verksamhet 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Björn Emmoth, Rektor Kulturskolan 
Rektorer 
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§ 106 Dnr 2019-00136 612 

Timplan för gymnasiesärskolan från läsåret 2019-
2020, revidering 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar enligt förslag att förändra timplanen för elever i 
gymnasiesärskolans nationella program i ämnena svenska, matematik 
och engelska. Syftet är att erbjuda eleverna utökad tid inom respektive 
ämne genom att förbättra möjligheten till att läsa ämnena under de 4 år 
som eleven läser på skolan.  
 
Ämne Nuvarande år  

1-3 
Ändring år  
1-4 

Tid per vecka år 
 1-4 

Svenska  200 timmar  288 timmar Ca 2 timmar 

Engelska 100 timmar 144 timmar Ca 1 timme 

Matematik 100 timmar 144 timmar Ca 1 timme 

 
Sammanfattning av ärendet 
I Läroplanen för gymnasiesärskolan står bland annat  att: 
 
 ”Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande 
människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. 
Den ska bidra till elevernas allsidiga utveckling. Skolan har uppgiften att 
till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för 
att arbeta och verka i samhället. Gymnasiesärskolan ska förmedla 
sådana mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma 
referensramen i samhället och som utgår från grundläggande 
demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som alla 
omfattas av. Förändringar i arbetslivet, ny teknologi, 
internationaliseringen och miljöfrågornas komplexitet ställer nya krav på 
människors kunskaper och sätt att arbeta. 
 
För att kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort 
informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt behöver 
eleverna utveckla förmågan att finna, tillägna sig och använda ny 
kunskap. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska 
information, fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika 
alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett vetenskapligt sätt att tänka 
och arbeta. Genom studierna ska eleverna stärka grunden för det 
livslånga lärandet.” 
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Rektor och personalen på gymnasiesärskolan vill genom föreslagen 
ändring i timplanen utveckla, förbereda och utbilda elever för att i 
framtiden på ett bra sätt ta sig an arbetslivet och för att kunna aktivt 
verka och delta i samhället efter färdig utbildning. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2019-08-16 § 86 
Tjänsteskrivelse - Förslag till förändring av timplan för 
gymnasiesärskolans nationella program. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Rektor för gymnasiesärskolan 
Personal i gymnasiesärskolan 
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§ 107 Dnr 2019-00142 60 

Statsbidrag för anställning av lärarassistenter 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att rekvirera statsbidrag med 683 081 
kronor för anställning av lärarassistenter.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med statsbidraget som kommunen kan rekvirera är att utöka 
antalet lärarassistenter vid skolenheterna. Med lärarassistent avses i 
denna förordning personal som avlastar lärarna så att lärarna kan ägna 
sig åt undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. 
 
Förutsättningar för statsbidrag: 
 
2 § Statsbidrag får lämnas i mån av tillgång på medel för ett kalenderår i 
taget (bidragsår). 
  
3 § Statsbidrag får lämnas till huvudmän för förskoleklassen, 
grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. 
  
4 § Statsbidrag får lämnas till en huvudman som avses i 3 § för 
kostnader för att 
   1. utöka antalet lärarassistenter hos huvudmannen, och 
   2. bibehålla det utökade antal lärarassistenter som huvudmannen 
tidigare fått bidrag för enligt denna förordning. 
 
För att få statsbidrag ska huvudmannen själv finansiera minst lika stor 
del av kostnaderna för de lärarassistenter som bidrag ges för enligt 
denna förordning. 
 
5 § Statsbidrag får inte lämnas för  
   1. insatser som statsbidrag lämnats för på annat sätt, eller 
   2. utbildning som bedrivs enligt förordningen (1992:395) om 
uppdragsutbildning inom skolväsendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - anställning av lärarassistenter 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
Rektorer 
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§ 108 Dnr 2019-00131 60 

Remiss - Medlemskap i Sveriges Ekokommuner och 
nätverket Håll Sverige Rent 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden yrkar på fortsatt medlemskap i Sveriges 
Ekokommuner och nätverket Håll Sverige Rent.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att tillfråga samtliga nämnder 
om deras engagemang i nätverken samt synpunkter på fortsatt 
medverkan. Samhällsbyggnadsnämnden vill ha in nämndernas svar 
lämnas senast 30 september 2019.  
 
Näringslivschef Birgitta M Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 23 
oktober 2018, att kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 
beslutade 18 september 2017, att ge kommundirektören i uppdrag att 
utreda Kalix kommuns medverkan i intressebaserade sammanslutningar. 
Två av sammanslutningarna som behandlades i utredningen var Sveriges 
Ekokommuner och Nätverket Håll Sverige Rent. 
 
Sveriges Ekokommuner är en ideell förening dit kommuner, regioner och 
landsting under vissa villkor kan ansluta sig. Föreningen, som har drygt 
100 medlemmar, ska "främja utvecklingen mot ett mer 
kretsloppsanpassat samhälle byggt på en ekologisk grundsyn där 
livsmiljön ger människor möjlighet att uppnå en hög livskvalitet och en 
god hälsa”. Varje medlem ska utse två ombud, varav den ena politiker 
och den andra tjänsteman, ombuden utses för den mandatperiod som 
gäller för ledamot i hemkommunens kommunstyrelse. Kalix kommun har 
inte utsett några ombud till årsstämmorna sedan inträdet 
2015. Kommunen saknar även styrelseplats. 
 
I utredningens kostnadsnyttoanalys placeras Sveriges Ekokommuner 
under handlingsalternativet Exit. Handlingsalternativet innebär att 
medlemmen lämnar organisationen och avslutar sitt medlemskap. 
Kommunfullmäktige beslutade 26 november 2018 att flytta över ärendet 
till samhällsbyggnadsnämnden, för beslut om medlemskap och 
medverkan i Sveriges Ekokommuner. 
Stiftelsen Håll Sverige Rent består av företag, organisationer och 
myndigheter och verkar mot nedskräpning. Inom ramen för stiftelsens 
verksamhet förekommer ett stort antal nätverk som förutsätter formellt 
medlemskap. Nätverket Håll Sverige Rent kommun är ett sådant. 
Nätverket samlar ett 90-tal kommuner varav de flesta finns utanför 
Norrland. Ett medlemskap i nätverket ger kommunerna stöd i det 
strategiska och praktiska arbetet mot nedskräpning som finns beskrivet i 
Naturvårdsverkets vägledning till kommuner.  
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Förutom deltagande i nätverksträffar är varje kommun också berättigad 
att delta med en person i stiftelsens regionala och nationella 
konferenser.  
Kommunerna betalar en medlemsavgift baserat på en befolkningsnyckel. 
År 2017 betalade Kalix kommun 9 500 kr i medlemsavgift. Perioden 
2015-2017 hade kommunen 0-procentig närvaro vid totalt sju 
nätverksträffar. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2019-08-16 § 81 
Remissvar - Medlemskap i Sveriges Ekokommuner och nätverket Håll 
Sverige Rent. 
Protokoll samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-14 § 60 - Remiss 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 109 Dnr 2019-00031 612 

Lokalutredning - Furuhedsskolan - Information 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av informationen gällande den pågående 
lokalutredningen vid Furuhedsskolan.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Lokalutredningen vid Furuhedsskolan fortlöper där utredaren i tidigare 
skede presenterat alternativa lösningar. En arbetsgrupp är utsedd i 
gymnasieskolan som medverkar i det arbetet. Ordföranden och 
skolchefen informerar vid dagens nämnd om de senast framtagna 
förslagen.  
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§ 110   

Arbetsmiljö - Rapport 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner rapport om aktuella 
arbetsmiljöfrågor.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen rapporterar löpande till nämnden om frågor runt 
arbetsmiljön. 
Vid dagens nämnd lämnas rapport om arbetsmiljörelaterade ärenden 
som inkommit sedan föregående nämnd.  
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§ 111   

Kränkande behandlingar - Rapport 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner rapport om kränkande behandlingar.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen rapporterar löpande till nämnden som rör kränkande 
behandlingar. 
Vid dagens nämnd lämnas rapport om kränkande behandlingar som 
inkommit sedan föregående nämnd.  
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§ 112   

Synpunkter och klagomål - Rapport 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner rapport om inkomna synpunkter och 
klagomål.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen rapporterar löpande till nämnden om inkomna synpunkter 
och klagomål. 
Vid dagens nämnd lämnas rapport om synpunkter och klagomål som 
inkommit sedan föregående nämnd.  
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§ 113   

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

 Töreskolans framgångsrika utveckling. 
 Trygghet och studiero enligt skollagen. 
 Ordföranden och ledamot Sara Cave om träff i ICLD-projektet. 
 Planerad dialogdag för nämnden tillsammans med skolpersonal 

den 17 september. 
 
 
      
 
 


