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§ 23   

Upprop 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämndsekreteraren förrättar upprop.  
 
      
 
 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(41) 

Sammanträdesdatum 
2020-03-20 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 24   

Val av justerare 
Utbildningsnämndens beslut 
Till justerare väljs Cecilia Lindgren Parviainen (S).  
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§ 25   

Godkännande av ärendelista 
Utbildningsnämndens beslut 
Ärendelistan godkänns med följande ändringar: 
 
Punkt 21 utgår - Töreskolans elevhälsoprojekt, slutredovisning 
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§ 26 Dnr 2020-00018 60 

Delegationsbeslut - Redovisning 2020-03-20 
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 elev skolskjuts till och från Innanbäckens skola på 
grund av växelvis boende vårterminen 2020 med start vecka 11, 
dnr 2020-28-5. 

 
2. Ordföranden i nämnden har med stöd av delegationsordning 

punkt E.1 beslut i brådskande ärende beslutat den 17 mars att 
gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Kalix kommun följer 
regeringens rekommendationer att övergå till distans- och 
fjärundervisning från den 18 mars 2020, dnr 2020-49.  

 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av delegationsbeslut.      
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§ 27 Dnr 2020-00037  

Meddelanden - Redovisning 2020-03-20 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av meddelanden.  
 
Sammanfattning av ärendet 
1. Protokoll KF 200203 § 17 - Återrapport nämnddialoger 2019 
2. Protokoll KF 200203 § 9 - Uthyrning av skollokaler riktlinjer 
3. Protokoll KF 200203 § 10 - Program för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare i Kalix kommun. 
4. Tjänsteskrivelse - Program för uppföljning och insyn av verksamhet 
som utförs av privata utförare i Kalix kommun. 
5. Protokoll KS 200217 § 37 - Ansökan om åldersvänlig kommun. 
6. Kommunstatistik - Födda i Kalix kommun 200101 - 200228. 
7. Kommunstatistik – Födda i Kalix kommun historik  
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av inkomna meddelande 
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§ 28 Dnr 2020-00001 60 

Månadsrapport 2020 perioden januari - februari 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av godkänner redovisning av månadsrapporten för 
perioden januari - februari 2020.  
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Utbildningsnämndens månadsrapport januari-februari 2020 
 

UBN Årsbudget 
Budget 
 jan-feb 

Utfall 
 jan-feb 

Helårs- 
prognos 

Helårs- 
avvikelse 

Intäkter - 57 742  - 5 865 - 6 953 -61 689 3 947 

Personalkostnader            274 231 43 983     46 415 277 134 -2 903 

Övr verksamhetskostnader 145 489 25 634 13 557  146 533 -1 044 

Summa 361 978 63 753 53 019 361 978 0 
Bidrag 2020: Sökta 4431,4 tkr, beviljade 4101,7 tkr 
 
Helårsprognos 
I dagsläget förväntas att förvaltningen har en budget i balans vid 
årsskiftet 2020.  
 
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 på grund av att det är svårt att anställa personal på deltid 
dels på grund av sjukskrivningar bland ordinarie personal.  
 
Antalet barn som mår dåligt och som är i behov av extra stöd är stor och 
beräknas att bidra till ökade kostnader.  
 
I grundskolan beräknas ett stort behov av modersmålsundervisning och 
svenska som andra språk (Sva) samt att en ökad timplan från och med 
höstterminen 2020 bidrar till högre kostnad jämförd med tilldelad 
budget.  
 
Gymnasiet beräknar ökade personalkostnader för höstterminen 2020 på 
grund av behov av delade grupper och mindre möjlighet till samläsning. 
 
Antalet asylsökanden minskar och alla elever ska hanteras med tilldelad 
budget, oavsett modersmål och utan de intäkter som tidigare har 
betalats in i asylpeng.  
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Externa bidrag som Likvärdig skola samt återsökta pengar från 
Migrationsverket bidrar till att behovet av kraftfulla åtgärder minskar 
något. Prognosen förutsätter att sökta och beviljade bidrag kommer in 
som planerat. Tillkommande, nya bidrag att söka från Skolverket för 
riktade åtgärder ger utrymme för att finansiera satsningar. 
 
Åtgärder för en budget i balans 
Det krävs att verksamheterna klarar av att anpassa personalstyrkan till 
ett minskande barnantal för att ett underskott inte ska uppstå. 
Genomgång och uppföljning av vikarieanvändning genomförs 
kontinuerligt under året och nya skriftliga rutiner tillämpas för 
vikarieanskaffning. Vikarieanvändning följs upp löpande och 
vikariebehovet kontrolleras med hjälp av Tempus. 
Det krävs relativt stora omprioriteringar i verksamheter där kostnader 
omfördelas till den fria resursen. En översyn av vikarieanskaffning görs 
löpande. Tillfälliga extra intäkter och bidrag innebär dock inte att 
framtagandet av åtgärder för att få en budget i balans kan stanna av. 
 
Uppföljning av åtgärdsprogram  
Tempus, ett webbaserat närvarosystem som införts i förskolan innebär 
större möjligheter att hålla nere vikarieanvändandet. Resor sker enligt 
förslag till Resepolicy som har utarbetats av Arbetsgivarenheten för 
kommunen. Det råder stor restriktivitet gällande fortbildning och resor. 
Utbildningsförvaltningen genomför större delen av fortbildningen i egen 
regi samt via det kollegiala lärandet.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2020-03-09 § 40 
Månadsrapport januari - februari 2020. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
Rektorer 
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§ 29 Dnr 2020-00033 612 

Ansökan om särskild variant med riksintag i 
Naturbruksprogrammet 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att ansöka hos Skolinspektionen om särskild variant 
av Naturbruksprogrammet med riksintag från läsåret 2021-2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ansvarig rektor för Naturbruksprogrammet har tillsammans med 
personal arbetat fram en ansökan om särskild variant med riksintag i 
Naturbruksprogrammet. Det är Skolinspektionen som beslutar i dessa 
frågor. 
 
Som motiv för riksrekrytering anges bland annat följande i ansökan: 
I hela landet finns det arbete inom skogsnäringen som t.ex. skogsvård, 
sågverk, träförädling och en bygghandel som vill ha virkeskunnigt folk 
och som kan lasta och förflytta partier med trävaror med truck och 
hjullastare. Arbetsmarknaden är mycket god och behovet av kompetent 
arbetskraft är nationellt sett mycket stort. De flesta företagen idag har 
sådan personalbrist att de måste rekrytera personal som de sedan måste 
kosta på att vidareutbilda på ett eller annat sätt. Att rekrytera elever 
från hela landet handlar samtidigt om att sprida nödvändig kompetens 
som alla berörda företag tjänar på och det danar dessutom blivande 
företagare. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2020-03-09 § 43 
Ansökan om särskild variant med riksintag i Naturbruksprogrammet. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolinspektionen 
Skolverket 
Skolchefen 
Ansvarig rektor för Naturbruksprogrammet 
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§ 30 Dnr 2020-00012 612 

Sökande till gymnasieskolan läsåret 2020-2021 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av sökande till 
gymnasieskolan läsåret 2020-21.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökningstiden för den ordinarie sökomgången har gått ut den 1 
februari 2020. Resultatet visar att samtliga program fått sökande. I 
redovisningen av sökande  framgår även andelen behöriga preliminärt, 
fördelningen pojkar och flickor samt andelen sökande från andra 
kommuner respektive sökande från kommunen till andra orter.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Resultat av sökande till gymnasieskolan läsåret  
2020-21 
Sökande till gymnasiet - Bildspel 
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§ 31 Dnr 2020-00016 612 

Fastställande av program, inriktningar samt 
dimensionering av antalet platser vid gymnasieskolan 
årskurs 1 inklusive gymnasiesärskolan läsåret 2020-
2021 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att nedanstående program och inriktningar samt 
dimensionering av antalet platser ska gälla för årskurs 1 läsåret 2020-
2021: 
 
Högskoleförberedande 
program 

Inriktningar Antal 
platser 
Åk 1 

Antal platser 
och eventuella 
urval till åk 2 

Ekonomiprogrammet Ekonomi 
 

20   

Estetiska programmet  Bild- och formgivning 
Inriktningsval från åk 1 

8  

Estetiska programmet Musik 
Inriktningsval från åk 1 

8  

Naturvetenskapsprogrammet 
 

Naturvetenskap 20  

Samhällsvetenskaps- 
programmet 

Beteendevetenskap 
 
Medier, information 
och kommunikation 

32 16 platser till 
inriktning Medier, 
information och 
kommunikation 
 
Vid konkurrens sker 
urval på slut-betyg 
åk 9. 

Teknikprogrammet 
Ingår i Teknikcollege 
 

Produktionsteknik 
 

12  

Yrkesförberedande 
program 

Inriktningar Antal 
platser 
Åk 1 

Antal platser 
och eventuella 
urval till åk 2 

Barn- och fritidsprogrammet Pedagogiskt arbete 14 
 

 

Bygg- och 
anläggningsprogrammet 

Husbyggnad 
Anläggningsfordon 
 
 

22 12 platser till 
inriktning 
Husbyggnad 
 
10 platser till 
inriktning 
Anläggningsfordon 
 
Vid konkurrens sker 
urval på slutbetyg 
åk 9. 
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Yrkesförberedande 
program 

Inriktningar Antal 
platser 
Åk 1 

Antal platser 
och eventuella 
urval till åk 2 

El- och energiprogrammet Elteknik 
 

8  

Fordons- och 
transportprogrammet 

Lastbil och mobila 
maskiner 
 
Personbil 

12 4 platser till 
inriktning Lastbil 
och mobila 
maskiner 
 
Vid konkurrens sker 
urval på slutbetyg 
åk 9. 

Industritekniska programmet 
Ingår i Teknikcollege 
 

Svetsteknik 8  

Naturbruksprogrammet 
Ingår i Teknikcollege 

Skog 40 24 platser till 
kurspaket mot 
yrkesutgång Skog 
Skogsmaskinförare/
skogsskötsel. 
 
10 platser till 
kurspaket mot 
yrkesutgång 
Trävaror och 
lastmaskiner. 
 
6 platser till 
Kurspaket mot 
Yrkesutgång 
Naturturism 
  
Vid konkurrens sker 
urval på slut-betyg 
åk 9. 
 

Vård- och omsorgsprogrammet 
Ingår i Vård- och 
omsorgscollege 

Inga nationella 
inriktningar 

18  

 
Lärlingsutbildningar 
 

Inriktningar Antal platser åk 1 

Barn- och fritidsprogrammet 
Lärling 

Fritid och hälsa 2 med möjlighet till 4  
   platser om elever från   
   andra kommuner antas 
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Introduktionsprogrammet 
 

Inriktningar Antal platser åk 1 

 Programinriktat val 
Individuellt alternativ 
Yrkesintroduktion 
Språkintroduktion 

Anpassning efter behov 
Anpassning efter behov 
Anpassning efter behov 
Anpassning efter behov 

 
Program gymnasiesärskolan Antal platser åk 1 

 
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation Anpassning efter behov 
Programmet för Hälsa, Vård och Omsorg Anpassning efter behov 
Individuellt program Anpassning efter behov 

   
 
Sammanfattning av ärendet 
Valen till gymnasieskolan inför höstterminen 2020 är klara och 
sammanställda. 
 
Nämnden fastställde den 4 oktober 2019 § 122 det sökbara 
programutbudet för läsåret 2020-2021.   
 
Inför läsåret 2020-2021 har följande ändringar gjorts i programutbudet: 
  

 Bygg- och anläggningsprogrammet utökas med inriktning 
anläggningsfordon (maskinförare). Antalet platser till årskurs 1 i 
programmet utökas från 12 till 22. 

 Lärlingsutbildningen Handels- och administrationsprogrammet 
inriktning handel och service tas bort och läggs vilande. 

 Lärlingsutbildningen Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
inriktning kök och servering tas bort och läggs vilande. 

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2020-03-09 § 45. 
Tjänsteskrivelse - Grundförslag till program och inriktningar från läsåret 
2020-21. 
Redovisning av sökande till gymnasiet per den 1 februari 2020. 
Antagningsstatistik inför preliminär antagning mars 2020. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
Rektorer 
Studie- och yrkesvägledare 
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§ 32 Dnr 2020-00031 612 

Timplaner i gymnasieskolan 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att godkänna framtagna timplaner för respektive 
program vid Furuhedsskolan inför läsåret 2020-21.  
 
Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalix kommun har PwC 
genomfört en granskning avseende ”Likvärdig tillgång till utbildning på 
gymnasieskolan”. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
utbildningsnämnden säkerställer att gymnasieverksamheten bedrivs på 
ett ändamålsenligt sätt samt att nämndens interna kontroll avseende 
detta är tillräcklig.  
 
En av punkterna pekade på att nämnden skulle säkerställa att rutiner 
finns för beslut om antalet och fördelningen av undervisningstimmar. 
Nämndens beslut utifrån resultatet av revisionen blev att 
utbildningsnämnden från och med läsåret 2020-21 ska besluta 
timplanerna för programmen på gymnasieskolan.  
 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2020-03-09 § 47 
Tjänsteskrivelse - Timplaner gymnasieskolans program 
Timplaner för gymnasieskolans samtliga program 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Rektorer i gymnasieskolan 
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§ 33 Dnr 2020-00041 60 

Internkontrollplan 2020 - nämndspecifika 
kontrollområden 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar enligt skolchefens förslag att för år 2020 besluta om 
följande nämndspecifika kontrollområden.  
 

 Kommunikation gällande måluppfyllelse till elever och föräldrar i 
Schoolsoft. 

 Kostnad för förseningsavgifter. 
 Uppföljning av barnomsorgsavgifter gällande 15-timmarsbarn. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Utöver de generella kontrollmål som Kommunstyrelsen antagit har 
nämnderna möjlighet att själv sätta upp egna kontrollmål. Skolchefen 
föreslår därför att nämnden tidigt i början av året bestämmer vilka 
kontrollmoment de anser vara viktiga att följa upp under innevarande år 
som sedan redovisas i den årliga uppföljningen till Kommunstyrelsen. 
 
Skolchefen har föreslagit tre kontrollområden som nämndspecifika mål: 

 Kommunikation gällande måluppfyllelse till elever och föräldrar i 
Schoolsoft. 

 Kostnad för förseningsavgifter. 
 Uppföljning av barnomsorgsavgifter gällande 15-timmarsbarn. 

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2020-03-09 § 48. 
Tjänsteskrivelse - Internkontroll 2020, nämndspecifika. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen  
Berörda i verksamheten 
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§ 34 Dnr 2020-00034 60 

Motion - Rätt till skolpeng för studier på Svenska 
skolan utomlands 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I motion den 3 februari 2020 till kommunfullmäktige föreslår Mats 
Andersson (M) och Sara Cave (M) följande:  
 
”En av de allra största utmaningarna Kalix kommun står inför är 
befolkningsutvecklingen. En viktig del i att uppfattas som framåtsyftande 
och utvecklingsbenägen är att ge våra barnfamiljer möjlighet att tacka ja 
till utvecklande uppdrag utomlands under vissa perioder även under de 
år barnen har skolplikt. Det är inte tvingande för kommuner i Sverige att 
ge sina medborgare denna möjlighet, men många kommuner i Sverige 
väljer den vägen. Vårt förslag är därför att barn får med sig sin skol – 
eller programpeng under två terminer för studier på svensk friskola 
utomlands som följer Sveriges skollag och lagstiftning. Att bifalla 
motionen skapar förutsättningar för att fler kreativa och drivna 
medborgare skall kunna bo och verka i Kalix, även efter en utvecklande 
vistelse utanför landets gränser.  
 
Moderaterna i Kalix yrkar därför på att:  
 

 Kommunfullmäktige ger Utbildningsnämnden i uppdrag att inrätta 
rutiner för att ge folkbokförda barn möjlighet att ansöka om 
skolpeng vid studier utomlands under den tid barnen har 
skolplikt. 

 
 Utbildningsnämnden tar fram direktiv för hur lång tid man kan 

uppbära skolpeng utomlands, hur redovisning skall ske och hur 
ansökningarna skall behandlas”. 

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2020-03-09 § 50. 
Protokoll Kommunfullmäktige 200203 § 38. 
Motion - Skolpeng. 
Tjänsteskrivelse - Svar på motion från fullmäktige. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 35 Dnr 2020-00035 60 

Ansökan om skolpeng för studier utomlands 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att bevilja skolpeng för studier utomlands för två 
elever i kommunens grundskola årskurs 1 och 7 under en begränsad tid 
under förutsättning att ansökan uppfyller de villkor/riktlinjer som 
upprättats:  
 
Sammanfattning av ärendet 
Vårdnadshavare till två inskrivna barn i grundskolan i Kalix årskurs 1 och 
7 ansöker om skolpeng för skolgång i skandinavisk skola i Spanien under 
ett år. Skolchefen har tagit fram riktlinjer/villkor enligt nedan som 
föreslås gälla för Kalix kommun. 
 
För att medflyttning av skolpeng ska beviljas ska följande 
villkor vara uppfyllda: 
 

1. Eleven ska vara folkbokförd i Kalix under hela studietiden utomlands. 
Minst en av föräldrarna ska följa med barnet utomlands. 
 

2. Minst en av elevens vårdnadshavare ska vara folkbokförd och 
stadigvarande vistas i Kalix, såvida inte tidsbegränsat arbete eller 
studier utomlands föranleder annat. Anknytningen till Kalix kan 
komma att kontrolleras.  
 

3. Skolan i utlandet ska vara godkänd som svensk utlandsskola av 
Skolverket. Den ska följa den svenska skollagen, läroplaner och 
kursplaner och har Skolinspektionen som tillsynsmyndighet. 
http://www.utbildningsinfo.se/grundskola/2.369 
 

4. Studierna utomlands ska motsvara heltidsstudier. 
 

5. Utbildningen i utlandet ska i allt väsentligt motsvara och ersätta den 
utbildning som eleven genomgår enligt läroplan i svensk skola. Detta 
innebär att tim- och kursplaner stämmer mellan skolorna så att den 
totala studietiden inte förlängs. Ersättning utgår inte för sådan 
gymnasieutbildning som måste genomgås även vid svensk skola efter 
återkomsten. 
 

6. Barnet/eleven ska vara utskriven från sin "hemskola" under tiden för 
studierna utomlands. Vid hemkomsten skrivs eleven in i nästa årskurs 
och om möjligt på samma skola. 
 

7. Medflyttning av skolpeng beviljas minst en termin och högst ett läsår. 
Vid prövning av ansökan om ytterligare läsår ska utbildningsbevis, 
betyg eller annan dokumentation som visar vilka studier som 
genomförts kunna uppvisas. 
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Ersättning 
 
För att beviljas ersättning gäller följande: 
 
1. Inackorderingsbidrag beviljas inte under studietiden utomlands. 
 
2. Ersättning utgår inte om eleven omfattas av förordning (1994:519)   
om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar eller 
om ersättning för elevens utbildning utgår från vårdnadshavares 
arbetsgivare. 
  
3. Skolpeng utbetalas i efterskott efter uppvisande av utbildningsbevis, 
betyg eller annan dokumentation som visar vilka studier som 
genomförts. 
 
4. Ersättning beviljas inte för elever som permanent flyttar med sin 
familj eller någon av vårdnadshavare till berörd studieort. 
 
5. Ersättning utbetalas endast till skolan mot faktura. Ingen ersättning 
utbetalas till privatperson. 
 
6. Om svensk nationell lagstiftning ändras så att skolpeng utomlands ej 
kan utgå, förbehåller sig Kalix kommun rätten att avbryta ersättning till 
skolgången utomlands även om kriterierna i övrigt är uppfyllda. 
 
7. Ersättning lämnas med högst den av nämnderna fastställda skolpeng 
för aktuell skolform/gymnasieprogram, och endast för tid som 
sammanlagt motsvarar normalstudietiden för den aktuella utbildningen i 
svensk skola. 
 
8. Ersättningens storlek kan uppgå högst till en summa motsvarande 
gjorda utlägg och högst till ett belopp motsvarande aktuell skolpeng i 
Kalix. Ersättning utgår inte om skolan också för statsbidrag för eleven 
enligt reglerna för utlandssvenskar. 
 
9. Prövning av rätt till medflyttning av skolpeng/programpeng ska fattas 
i förväg enligt vid varje tidpunkt gällande delegationsordning. 
 
10. Om eleven avbryter utbildningen under terminen/läsåret justeras 
ersättningen på så sätt att ersättningen utgår för det antal dagar eleven 
deltagit på utbildningen. 
 
Elevens/ vårdnadshavarens ansvar 
1. Eleven/vårdnadshavaren ansvarar för ansökan till utlandsskolan och 
alla kontakter med berörd skola. 
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2. Eleven/vårdnadshavaren betalar den eventuella merkostnad för 
utbildningen som kan uppstå om skolavgiften är högre än det belopp 
som Kalix kommun betalar till skolan. 
  
3. Eleven/ vårdnadshavaren betalar även alla övriga kostnader, t ex 
resor vid utbildningens början och slut, resor på orten, kost, logi, 
försäkringar mm. 
 
4. Eleven omfattas ej av Kalix kommuns försäkringar, vilket innebär att 
eleven måste själv ansvara för ett fullgott försäkringsskydd under 
vistelsen. 
 
5. Eleven/ vårdnadshavaren ansvarar för att informera mottagande skola 
om de regler som hemkommunen tillämpar. 
 
6. För gymnasieelev är det möjligt att söka studiebidrag inom EU på 
samma sätt som i Sverige, ansökan görs till CSN. 
 
7. När skolplikten upphör på grund av varaktig vistelse i utlandet upphör 
även hemkommunens ansvar för att finansiera barnets utbildning. 
Skolplikten upphör även om familjen flyttar utomlands permanent och 
därmed inte längre är folkbokförd i landet.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2020-03-09 § 51. 
Tjänsteskrivelse - Skolpeng utomlands 
Ansökan om skolpeng - skrivelse. 
Riktlinjer för skolpeng utomlands. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Vårdnadshavare för ansökan 
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§ 36 Dnr 2020-00045 60 

Revisionsrapport - Kommunens arbete med 
jämställdhet och mångfald 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av och godkänner revisionsrapporten med 
följande svar enligt kursiverad text i revisorernas rekommendationer 
nedan: 
 
Att kommunstyrelsen och nämnderna, i sin verksamhetsplanering, 
säkerställer att det finns tydliga målsättningar för jämställdhet och 
mångfald.  
Svar 
Utbildningsnämndens styrdokument har tydliga mål för förskola 
och skola gällande jämställdhet och mångfald. Arbete med 
framtagande av mål pågår inom politiken. 
  
Att kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Svar 
Inom Utbildningsnämnden sker uppföljning av Systematiska 
arbetsmiljöarbetet SAM årligen. Rapporten ska delges nämnden 
under punkten Arbetsmiljö på dagordningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalix kommun har PwC 
genomfört en granskning avseende kommunens arbete med jämställdhet 
och mångfald. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens 
jämställdhets- och mångfaldsarbete bedrivs ändamålsenligt samt med 
tillräcklig intern kontroll. Revisionsobjekt är kommunstyrelsen, 
utbildningsnämnden, socialnämnden, fritids- och kulturnämnden samt 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Följande kontrollområden/-frågor har varit styrande för granskningen:  
 

 Finns det mål, policys och riktlinjer för området som är nedbrutna 
och tillämpas i verksamheterna?  

 Säkerställer kommunstyrelsen och nämnderna att det i 
verksamheterna finns tillräcklig kompetens inom området?  

 Finns det etablerade forum där medarbetare samt medborgare 
ges möjlighet att lyfta frågor som rör området?  

 Säkerställer kommunstyrelsen och nämnderna att det sker en 
strukturerad uppföljning inom området?  

 Utreds påtalade brister inom området och vidtas rimliga åtgärder?   
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2020-03-09 § 52. 
Tjänsteskrivelse - Revisionsrapport Jämställdhet och mångfald. 
Revisionsrapport - Kommunens arbete med jämställdhet och mångfald. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kalix kommuns revisorer 
 
 
 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(41) 

Sammanträdesdatum 
2020-03-20 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 37 Dnr 2020-00047 612 

Remiss - Ansökan från Lärande i Sverige AB om 
nyetablering av fristående gymnasieskola i Luleå 
kommun från läsåret 2021-22 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att godkänna skolchefens konsekvensbeskrivning och 
remissvar till Skolinspektionen gällande ansökan från Lärande i Sverige 
AB om nyetablering av fristående gymnasieskola i Luleå kommun om 
start av Naturbruksprogrammet med inriktning Djur och Skog från 
läsåret 2021-2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 
som huvudman för en nyetablering av en fristående  gymnasieskola vid 
Realgymnasiet i Luleå i Luleå kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022.  
Ansökan avser inrättande av Naturbruksprogrammet med inriktningarna 
Djur och Skog.  
Kalix kommun som grannkommun ges möjlighet att yttra sig över 
ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800).  Både 
lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga 
underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av 
den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den 
del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal 
verksamhet). 
  
Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 
oktober 2020. Under maj 2020 kommer därför Skolinspektionen begära 
in årets slutliga antagningsstatistik till gymnasieskolan. 
 
Skolchefen har i sitt remissvar beskrivit vilka ekonomiska, 
organisatoriska och pedagogiska konsekvenser en start av ytterligare ett 
Naturbruksprogram i Norrbotten skulle medföra för Kalix kommun. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kalix kommun har ett brett programutbud med 5 studieförberedande 
program, 7 yrkesprogram och 3 lärlingsprogram. För att ha möjlighet 
fortsatt erbjuda det breda programutbudet för kommunens och Östra 
Norrbottens ungdomar är vi beroende av att så många ungdomar som 
möjlighet väljer att studera i kommunen. Vid ett öppnande av fler 
gymnasieskolor i regionen kan detta komma att påverka oss negativt. 
Naturbruksprogrammet är ett av de dyraste programmen att driva, 
förutsättningen för att ekonomiskt ha möjlighet att driva programmet är 
att kommunen får sökande elever från hela Norrbotten. I det fall 
ytterligare en skola ges möjlighet att starta programmet blir de 
ekonomiska konsekvenserna så stora att Kalix kommun tvingas att lägga 
ner programmet. I augusti 2016 tog Kalix kommun över programmet 
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från Regionen och sedan övertagandet har antalet elever på programmet 
stadigt ökat vilket inneburit att konkurrensen har ökat och 
förutsättningarna att möta branschens behov stärkts.  
 
Organisatoriska konsekvenser 
Vid ett minskande av elevunderlaget kan vi inte längre organisera vår 
gymnasieskola på det sätt vi nu gör och vi kommer med all säkerhet att 
bli tvungen att lägga ner programmet. I Dagsläget kommer över 50% av 
eleverna från andra Norrbottenskommuner vilket innebär att det är en 
överlevnadsfråga för Naturbruksprogrammet, att attrahera elever från 
andra delar av Norrbotten. Kalix kommun är ensam i Norrbotten om 
Naturbruksprogrammet inriktning Skog med tre sökbara yrkesutgångar. 
Vi fyller inte antalet platser fullt ut i samtliga årskurser samtidigt som 
elevkullarna fortsätter att minska i kommunerna. En  ytterligare utökning 
av ett Naturbruksprogram i Norrbotten skulle därmed få stora 
konsekvenser för en redan ansträngd bransch. 
 
Pedagogiska konsekvenser 
Vi ser att det är värdefullt att ha fler elever och möjligheter till 
samläsning, vilket gör att lärarna får ett viktigt kollegialt utbyte. Ju 
mindre skolenhet desto svårare blir det. De pedagoger som nu arbetar 
på programmet har stor erfarenhet av att undervisa och inriktningen 
skog kräver både kompetens och erfarenhet av branschen. I det fall 
ytterligare en skogsutbildning startar och Kalix kommun tvingas lägga 
ner programmet.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2020.03-09 § 53. 
Konsekvensbeskrivning från Kalix kommun. 
Remissvar till Skolinspektionen. 
Remiss - Ansökan från Lärande i Sverige AB. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolinspektionen 
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§ 38 Dnr 2020-00032 60 

Delegationsordning - Revidering 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar godkänna revidering av delegationsordningen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsordningen är ett levande dokument som löpande behöver 
revideras i takt med att våra styrande förordningar och lagar förändras. 
Bland annat har hänvisningar till lagrum strukits som inte anses 
nödvändiga. Under avsnitt D har korrigering runt upphandlingar gjorts 
samt att fastställande av timplanerna i gymnasieskolans program under 
avsnitt J som legat på rektors ansvar överflyttats till nämnden att 
besluta. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2020-03-09 § 46. 
Förslag till reviderad delegationsordning. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
Rektorer 
Personal i verksamheterna 
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§ 39 Dnr 2020-00050 60 

Revisionsrapport - Ansvarsutövande 
utbildningsnämnden 2019 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av revisorernas rapport om ansvarsutövande 2019.   
 
Sammanfattning av ärendet 
För 2019 års verksamhet har revisionen genomfört den årliga 
granskningen av ansvarsutövande. Syftet med granskningen är att 
bedöma om nämnden bedriver en ändamålsenlig och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande 
verksamhet med tillräcklig intern kontroll. 
 
Följande frågor utgör kontrollmål för granskningen: 
 

 Säkerställer nämnden att styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten är tillräcklig (intern styrning och kontroll). 

 Vidtar nämnden tillräckliga åtgärder för att nå fastställda mål 
avseende verksamhet och ekonomi (måluppfyllelseändamålsenlig 
och ekonomiskt tillfredsställande verksamhet).  

 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport - Ansvarsutövande utbildningsnämnden. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kalix kommuns revisorer. 
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§ 40 Dnr 2020-00017 60 

Konsekvensbeskrivning av preliminär budgetram 2021 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar godkänna konsekvensbeskrivningen av preliminär 
budgetram 2021.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Kalix kommuns budget samt ekonomiska plan fastställs i 
kommunfullmäktige i juni månad. Den interna budgetprocessen för åren 
2021-2022 påbörjades under hösten 2019. Processen har pågått till den 
13 mars när budgetberedningen tilldelade nämnder/styrelse preliminära 
driftsrama för budgetåret 2021 samt plan 2021-2022. 
 
Nämnder/styrelse skall presentera en konsekvensbeskrivning av den 
preliminärt tilldelade budgetramen för respektive nämnd/styrelse. 
Konsekvensbeskrivningen för utbildningsnämnden är fackligt förhandlad 
den 16 mars 2020.  
 
Nämnden/styrelsens preliminära budgetram 2021 
Enligt liggande budgetförslag skulle Utbildningsnämndens ram för 2021 
landa på 357 978 kkr. exklusive löneökningar 2021 
 
Preliminära ramförändringar 2021 
I budgetförslaget är Utbildningsnämndens ram neddragen med 4 Mkr. 
 
Preliminära särskilda anslag 2021 
Inga 
 
Preliminär investeringsbudget 2021 
Förslaget till utbildningsnämndens investeringsbudget 2021 är 4 350 kkr. 
Av den föreslagna budgeten kommer 150 kkr avsättas till arbetskläder. 
Detta är en ökning av investeringsmedel med 1 350 kkr från 2020, 
exklusive arbetskläder.  
 
Sammanfattning 2020 
Utbildningsnämnden räknar med att hålla sig inom tilldelad budgetram 
2020. Vi ser att vår budget för barn i behov, den så kallade fria resursen, 
är en osäker post eftersom vi har ett krav att sätta in åtgärder när en 
elev har behov av åtgärd. Vi måste enligt lag tilldela elever de resurser 
som krävs så även om vi försöker tänka effektivt så är risken stor att vi 
inte klarar budgeten på detta område.  
Kommunernas resursfördelning till skolan är ett medel för att nå målet 
att alla elever ska få tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet. 
Det betyder att resursfördelningen ska vara anpassad till elevers olika 
behov och förutsättningar. Men kommunerna i landet ser olika ut och har 
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olika förutsättningar. Kommunen måste därför fördela resurserna efter 
de olika förutsättningar som skolorna har, år från år.  

Då antalet asylsökande minskar kan vi inte längre söka ersättning från 
Migrationsverket, däremot har vi relativt stora kostnader för 
modersmålsundervisning, studiehandledning och svenska som 
andraspråk. Vi är enligt lag skyldig att erbjuda elever detta men har inte 
budget för ändamålet. I dagsläget har vi 1,6 tjänster över budget på 
detta område.  

Antalet riktade statsbidrag för skolan är fortsatt många, fram till 2019-
12-31 har vi rekvirerat totalt 32 357 kkr varav 26 180 kkr från 
Skolverket, 5 330 kkr inklusive schablon via Socialnämnden (2 172 kkr). 
Migrationsverket samt 847 kkr från övriga. Vi vet inte, år från år, hur 
mycket statsbidrag vi kommer att ha möjlighet att söka, varpå 
budgeteringen blir svår, speciellt gällande barn i behov. 
På posten interkommunala medel hade vi ett relativt stort överskott 
2019, 3,3 Mkr. Det innebär att vi hade betydligt fler elever som sökte sig 
till vår gymnasieskola än som sökte sig till andra skolor utanför Kalix 
kommun. Det är svårt att veta i förväg hur det kommer att bli varje år 
eftersom det är eleverna som väljer var de vill gå i skola.  

Stor brist på lärare där vi idag inte kan konkurrera med lönerna mot 
friskolan, Folkhögskolan, andra kommuner och Johannisberg som utökar 
verksamheten. 

I budget 2020 förväntas Utbildningsnämnden effektivisera 4 Mkr  

SKR skriver följande den 11 februari 2020 ” Med anledning av 
Riksrevisionens rapport om riktade statsbidrag till skolan (RiR 2017:30) 
har regeringen i en skrivelse till riksdagen (Skr 2017/18:217) också 
medgivit att det finns brister i nuvarande system. Som potentiella 
utvecklingsområden framhålls bland annat en översyn av bidragens 
konstruktion och en sammanläggning av vissa bidrag eller överföring av 
riktade bidrag till generella.” 

https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplane
ring/statsbidrag/omriktadestatsbidragtillskolan.19277.html 

Det innebär att en större del av bidragen till skolan kan hamna i den 
generella påsen för kommunens statsbidrag.  
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Ekonomiska konsekvenser av föreslagen budgetram 2021 
 
Ett antal justeringar mot faktiskt utfall 2019, på områden som visat 
ekonomiskt överskott, är genomförda.  
Vi har, under flera år, haft förhållandevis gynnsamma förutsättningar för 
skolan men vi ser nu att vi har stora utmaningar gällande fler elever som 
mår dåligt och som behöver särskilt stöd. De resurser vi har för att 
hjälpa elever som behöver särskilt stöd räcker inte nu. 2019 backade 
denna post med drygt 4Mkr trots att vi räknat in 1,8 Mkr av 
statsbidragen i lagd budget och vi ser att vi under 2020 redan nu 
omfördelat medel till bland annat denna post. En nedgång av antal 
elever kan påverka budgeten positivt. 
 
Med en minskad ram på 4 Mkr förslår förvaltningen följande 
effektiviseringar:  
 
• Ett minskat antal program på gymnasieskolan är en möjlighet men 
man måste räkna med att vi kan tappa några fler elever till andra 
kommuner. En minskning av antalet program tar 3 år att genomföra fullt 
ut i och med att man stoppar intaget och måste fasa ut eleverna genom 
alla 3 år. De program som är väldigt kostnadsdrivande är 
lärlingsprogrammen, bortsett från Barn- och fritidsprogrammet lärling. 
Effektiviseringen blir 500 kkr/år i 3 år (totalt 1 500 tkr) 
 
• Vi har ca 2 Mkr i yrkesvuxmedel, detta är ingen lagstadgad 
verksamhet.  
 
• Kvällis, nattis, helgis – finns inget lagkrav på att en kommun ska ha 
omsorg på obekväm arbetstid. Kommunen ska sträva efter att erbjuda 
omsorg för barn under den tid de inte erbjuder förskola. Barnen ska då 
få omsorg så mycket som behövs utifrån föräldrarnas förvärvsarbete och 
familjens situation i övrigt 1 200 tkr 
 
• Verksamhetsutvecklare i skolan – Finns inget krav på kommunerna att 
ha verksamhetsutvecklare däremot kommer sannolikt kvalitén att 
försämras. 
 
• Specialpedagoger i förskolan 500 tkr 
• Nyckeltal för resursfördelning 
• Lokaler; Sangis skola och Ytterbyns skola 2,8 Mkr inkl lokalvård 
• Ungdomskoordinator 600 tkr 
• Person som arbetar med aktivitetsansvaret 600tkr 
• Föräldrautbildningar 300 tkr 
• Öppna förskolan 500 tkr 
• Kulturskolans frivilliga verksamhet 3,5 Mkr 
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Verksamhetsmässiga konsekvenser av effektivisering 
 
• Stor osäkerhet kring den fria resursen, behöver elever särskilt stöd är 
vi skyldiga att ge det, av den anledningen är det extra viktigt att vi 
tänker över hur vi långsiktigt använder våra resurser. 
 
• Behovet att fortsätta med Yrkesutbildningar i kommunen kvarstår och 
statsbidragen för dessa kräver att kommunerna budgeterar med lika 
mycket som statsbidragen ger. Gällande yrkesvuxutbildning samarbetar 
vi med 5-kanten. 
  
• I grundskola och gymnasieskola är kostnaderna under posten övrigt 
låga i förhållande till andra kommuner tack vare att vi förändrade 
organisationen och tog bort personal.  
 
•Verksamhetsutvecklarna är stor del i utvecklingen som skett i främst 
grundskolan. Indragning får stor påverkan på framför allt rektorernas 
arbetsbelastning och på kvalitén då Utbildningsförvaltningen är en 
väldigt platt organisation redan idag. 
 

 
 
• specialpedagoger i förskolan – tidig upptäckt blir svårare och 
antagligen uppkommer kostnader då vi kan behöva ta in kompetens 
utifrån. 
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• Nyckeltal för förskola och skola i tilldelning av resurser går att 
förändra, finns inget lagstyrt men kan påverka kvalitén. Vi ligger nu i 
paritet med övriga jämförbara kommuner. En neddragning påverkar 
antalet elever/lärare. 
• Lokaler, vi har idag Sangis skola och Ytterbyns skola  med så pass lågt 
elevantal att vi har B-form. Undervisningen i dessa skolor skulle kunna 
flyttas till andra skolor. 
• 50% Ungdomskoordinator – arbetar som länk mellan skola och 
socialtjänst. En indragning minskar våra möjligheter att arbeta direkt 
mot föräldrar och stötta dem. 
• KAA – Aktivitetsansvaret är lagstyrt men det står inget om vem som 
ska utföra arbetet. En indragning innebär att någon annan måste ta 
arbetsuppgifterna. Med anledning av vår platta organisation har vi små 
möjligheter.  
• Föräldrautbildningar – Utbildningarna är ett av sätten att arbeta 
förebyggande och främjande men inget lagstyrt i vår verksamhet.  
• Öppna förskolan – En samverkan mellan skola, socialtjänst och 
Regionen. Tidig upptäckt. 
• Kulturskolans frivilliga verksamhet – Tillför mycket av kulturen i vårt 
samhälle. Vi får mycket verksamhet för lite pengar. 
 
 
Kvalitetsmässiga 
 
Budget för fri resurs 
Risk för att vi inte klarar av att leva upp till lagkraven. Barn i behov av 
särskilt stöd har rätt till detta, oavsett brist på resurser och vi riskerar 
att inte hålla budget på grund av detta. 
 
Minskad budget för Yrkesvuxutbildning  
För våra nyanlända är det här en väg till egen försörjning. Alternativet 
blir annars att man, i många fall, kanske hänvisas till kommunalt 
försörjningsstöd. De senaste åren har vi utbildat många undersköterskor 
och nu även vårdbiträden bland annat.  
 
Indragning av omsorg på obekväm arbetstid ger ingen 
kvalitetsförsämring, däremot en försämrad service till medborgarna där 
ensamstående kvinnor är den grupp som framför allt använder servicen.  
 
Verksamhetsutvecklare i skolan – Finns inget krav på kommunerna 
att ha verksamhetsutvecklare däremot kommer sannolikt kvalitén att 
försämras. Rektorerna har inte utrymme att ta över detta arbete. Vi har 
kunnat dra ner på våra medel för fortbildning tack vare dessa tjänster då 
utvecklarna håller i stor del av fortbildningen för lärarna. Med god kvalité 
och uppskattad fortbildning. 
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Specialpedagoger i förskolan – Kvalitén på utbildningen i förskolan 
försämras. 
 
Nyckeltal för resursfördelning – Pedagogerna får fler elever i 
klassrummen, våra möjligheter att styra resurser till de yngsta eleverna 
minskar 
  
Lokaler; Sangis skola och Ytterbyns skola – Inga kvalitetsmässiga 
konsekvenser. Vi får sannolikt lättare att bedriva verksamhet med 
behörig personal, kan tillkomma kostnader för skolskjutsar. 
 
• Ungdomskoordinator 600 tkr – Sämre förebyggande och främjande 
arbete 
• Person som arbetar med aktivitetsansvaret 600tkr – Ingen som 
har utrymme att arbeta med detta 
• Föräldrautbildningar 300 tkr -  Sämre förebyggande och främjande 
arbete 
• Öppna förskolan 500 tkr - Sämre förebyggande och främjande 
arbete  
• Kulturskolans frivilliga verksamhet – Kraftig minskning av  
kulturaktiviteter i Kalix kommun 
 
Personella konsekvenser 
Utbildningsnämnden har sökt och fått beviljat många statsbidrag vilket 
bland annat lett till att nämnden haft överskott varje år. Lärarbristen 
ökar och vi ser nu att det blir svårare och svårare att få legitimerad 
personal. Lönerna stiger och det är svårt att beräkna kostnaderna för 
lärarlönerna.  
 
Arbetsmarknadsmässiga  
Under ett antal år har Vuxenutbildningen utbildat undersköterskor och 
2019 även vårdbiträden. En indragning av yrkesvuxmedel får direkt 
påverkan på medborgares ( däribland nyanlända som i hög utsträckning 
tagit del av möjligheten) möjlighet att utbilda sig och få arbete inom 
bl.a. Socialnämndens verksamhetsområde. Vid eventuell indragning av 
tjänster varslas medarbetare inom förvaltningen. 
 
Arbetsmiljömässiga 
Några medarbetare kan bli arbetslösa. 
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Konsekvenser av föreslagen budget för investeringar 
I det fall föreslagen budget antas kommer vi att prioritera enligt 
följande: 
 
INVESTERINGSPLAN - SAMMANSTÄLLNING PER NÄMND Bilaga 2

Nämnd:

Avdelning:

Period:

K-plan K-plan K-plan

2020 2021 2022

Arbetskläder 150 000 150 000

staket
Möbler 350 000 500 000 600 000

Ljudabsorbenter förskola 100 000 100 000 100 000

Belysning förskolegårdar

Vagnsgarage förskolanKemikaliefria material 
förskolan 200 000 200 000 200 000

Taggsystem skolor 100 000

IKT 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Gymnasiet 150 000 500 000 500 000

Stolar till högstadiet 500 000

Vux 100 000 200 000 200 000

Maskiner mm Naturbruks 600 000 1 200 000 1 200 000

Utemiljöer 100 000

Anpassning av lokaler 200 000

Symaskiner 150 000

TOTALT 3 000 000 4 350 000 5 200 000

Investering

Kommentarer

Utbildningsnämnden

2020-2022

 
 
Vi har under ett antal år, bytt ut gamla möbler som vi har i 
förskolor/skolor och successivt förbättrat lärmiljön i förskolor och 
skolor. IKT behöver vi byta ut, vi har en digitaliseringsstrategi att 
förhålla oss till och därför är det svårt att dra ner den budgeten. 
Gymnasieskolans budget minskas och även där kommer 
undervisningsmaterial att prioriteras.  
 
Jämställdhetsanalys 
Förslaget att dra in omsorg på ob-tid kan innebära minskade 
möjligheter för ensamstående att arbeta ob-tid. 
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Beslutsunderlag 
Konsekvensbeskrivning av preliminär budget 2021. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
Skolchefen 
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§ 41 Dnr 2019-00031 612 

Remiss - Lokalutredning Furuhedsskolan - information 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av inkomna remissvar och målsättningen är om möjligt 
att till nämnden den 18 maj 2020 ha ett förslag att gå vidare med innan 
ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade dec 6 december 2019 att skicka 
skiss/förslag på utformning av nya F-Huset vid Furuhedsskolan på remiss 
till samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, kommunstyrelsen och 
fritids- och kulturnämnden samt att personalen vid gymnasieskolan även 
ges möjlighet att lämna in synpunkter. 
 
Särskilt önskade nämnden få in synpunkter huruvida det är möjligt att 
bedriva de olika verksamheterna i de ytor som är avsatta. Detaljer och 
exakt placering av rum kommer samhällsbyggnadsnämnden arbeta fram 
i samverkan med berörda verksamheter då det står klart att varje berörd 
nämnd ser att det går att samsas i den totala ytan som är avsatt för 
varje verksamhet. 
Remissvar från samtliga nämnder inklusive styrelsen har inkommit. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll UBN 2019-12-06 1 153 - Remiss - Lokalutredning 
Skissförslag ombyggnad av F-huset vid Furuhedsskolan 
Remissvar från Socialnämnden 
Remissvar från Samhällsbyggnadsnämnden 
Remissvar från Kommunstyrelsen 
Remissvar från Fritids- och kulturnämnden 
Remissvar från berörda yrkesprogram  
Remissvar från berörda programlag 
Remissvar från Vård- och omsorgsprogrammet 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Fritids- och kulturnämnden 
Skolchefen 
Rektorer gymnasieskolan 
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§ 42 Dnr 2020-00048 005 

Samverkansavtal mellan Kalix kommun och Masaka 
District local Government genom ICLD's program för 
kommunala partnerskap 2020 - 2023 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att samarbetsavtal tecknas med Masaka 
District local government för tiden 2020 - 2023.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 22 mars 2019 att ansöka om medel 
till ett projektarbete med Masaka i Uganda där Internationellt Centrum 
för Lokal Demokrati ICLD finansierat av SIDA i samverkan med Sveriges 
kommuner och regioner SKR ger kommunens full finansiering.  
Genom erfarenhetsutbytet kring hur likartad problematik hanteras i olika 
kontexter skapar partnerskapet ny kunskap och tar fram metoder som 
stärker medborgarnas insyn och inflytande i beslutsprocesser. Resultatet 
leder till stärkt lokal demokrati och stärkta möjligheter för medborgare 
att utöva sina rättigheter. 
 
Det finns möjlighet att Kalix kommun och Masaka District local 
government tecknar ett samverkansavtal genom ICLD's program för 
kommunala partnerskap för perioden 2020 - 2023.  
 
Beslutsunderlag 
Samverkansavtal 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Ordförande i utbildningsnämnden 
Representanter i styrgruppen  
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§ 43   

Arbetsmiljö - Rapport 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner rapport om aktuella arbetsmiljöfrågor 
i verksamheterna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen rapporterar löpande till nämnden om frågor med anknytning 
till arbetsmiljö i verksamheterna. 
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§ 44   

Kränkande behandlingar - Rapport 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner rapport om kränkande behandlingar 
som tillkommit från föregående nämnd.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen rapporterar löpande till nämnden som rör kränkande 
behandlingar.  
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§ 45   

Synpunkter och klagomål - Rapport 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner rapport om inkomna  synpunkter och 
klagomål som tillkommit efter föregående nämnd.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen rapporterar löpande till nämnden om inkomna synpunkter 
och klagomål.  
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§ 46   

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

 Sommarförskola i Töre. 
 Planering förskolor - jour sommaren 2020. 
 Manhemsskolan och förändringar i Röda Hallen. 
 Utvärdering av nytt läromedel i matematik - Favoritmatematik i 

åk F-6. 
 
      
 
 


