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§ 71   

Upprop 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämndsekreteraren förrättar upprop.  
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§ 72   

Val av justerare 
Utbildningsnämndens beslut 
Till justerare väljs Sara Cave (M).  
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§ 73   

Godkännande av ärendelista 
Utbildningsnämndens beslut 
Ärendelistan godkänns med följande ändring: 
 
Rubriceringen av ärendet paragraf 80 ändras till "Utvärdering - 
Friluftsplan för Kalix kommun.  
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§ 74 Dnr 2020-00115 60 

Delegationsbeslut - Redovisning 2020-09-04 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av delegationsbeslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 
1.Rektor i förskolan har med stöd av delegationsordning F.6 beslutat om 
tid för barn i förskolan på grund av särskilda skäl, dnr 2020-93. 
 
2.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt H.19 
beviljat skolskjuts till och från Centrumskolan på grund av växelvis 
boende under läsåret 2020-21 med start v 34 (20/8), dnr 2020-28-6. 
 
3.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt H.19 
beviljat skolskjuts till och från Centrumskolan på grund av växelvis 
boende under läsåret 2020-21 med start v 34 (20/8), dnr 2020-28-7. 
 
4.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt H.19 
beviljat skolskjuts till och från Djuptjärnsskolan på grund av växelvis 
boende under läsåret 2020-21 med start v 34 (20/8), dnr 2020-28-8. 
 
5.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt H.19 
beviljat skolskjuts till och från Norrskenets friskola på grund av växelvis 
boende under läsåret 2020-21 med start v 34 (20/8) (20/8), dnr 2020-
28-9 
 
6.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt H.19 
beviljat skolskjuts till och från Djuptjärnsskolan på grund av växelvis 
boende under läsåret 2020-21 med start v 35 (24/8), dnr 2020-28-10. 
 
7.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt H.19 
beviljat skolskjuts till och från Djuptjärnsskolan på grund av växelvis 
boende under läsåret 2020-21 med start v 35 (24/8), dnr 2020-28-11. 
 
8.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt H.19 
beviljat skolskjuts till och från Sangis skola på grund av växelvis boende 
under läsåret 2020-21, dnr 2020-28-12. 
 
9.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt H.19 
beviljat skolskjuts till och från Näsbyskolan på grund av växelvis boende 
under läsåret 2020-21, dnr 2020-28-13. 
 
10.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts till och från Näsbyskolan på grund av växelvis 
boende under läsåret 2020-21, dnr 2020-28-14. 
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11.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts till och från Centrumskolan på grund av växelvis 
boende under läsåret 2020-21, dnr 2020-28-15. 
 
12.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts till och från Centrumskolan på grund av växelvis 
boende under läsåret 2020-21, dnr 2020-28-16. 
 
13.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts till och från Innanbäckens skola på grund av 
växelvis boende under läsåret 2020-21, dnr 2020-28-17. 
 
14.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts till och från Ytterbyns skola på grund av växelvis 
boende under läsåret 2020-21, dnr 2020-28-18. 
 
15.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts till och från Näsbyskolan på grund av växelvis 
boende under läsåret 2020-21, dnr 2020-28-19. 
 
16.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts till och från Näsbyskolan på grund av växelvis 
boende under läsåret 2020-21, dnr 2020-28-20. 
 
17.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts till och från Näsbyskolan på grund av växelvis 
boende under läsåret 2020-21 med start v 41, dnr 2020-28-21. 
 
19.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts till och från Ytterbyns skola på grund av växelvis 
boende under läsåret 2020-21, dnr 2020-28-22. 
 
20.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts till och från Innanbäckens skola på grund av 
växelvis boende under läsåret 2020-21, dnr 2020-28-23. 
 
21.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts mellan Påläng och Centrumskolan på grund av 
växelvis boende under läsåret 2020-21, dnr 2020-28-24. 
 
22.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts till och från Näsbyskolan på grund av växelvis 
boende under läsåret 2020-21, dnr 2020-28-25. 
 
23.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts till och från Näsbyskolan på grund av växelvis 
boende under läsåret 2020-21, dnr 2020-28-26. 
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24.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts till och från Innanbäckens skola på grund av 
växelvis boende under läsåret 2020-21, dnr 2020-28-27. 
 
25.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts till och från Innanbäckens skola på grund av 
växelvis boende under läsåret 2020-21, dnr 2020-28-28. 
 
26.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts till och från Ytterbyns skola på grund av växelvis 
boende under läsåret 2020-21, dnr 2020-28-29. 
 
27.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts till och från Centrumskolan på grund av växelvis 
boende under läsåret 2020-21, dnr 2020-28-30. 
 
28.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts till och från Norrskenets friskola på grund av 
växelvis boende under läsåret 2020-21, dnr 2020-28-31. 
 
29.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts till och från Norrskenets friskola på grund av 
växelvis boende under läsåret 2020-21, dnr 2020-28-32. 
 
30.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts till och från Norrskenets friskola på grund av 
växelvis boende under läsåret 2020-21, dnr 2020-28-33. 
 
31.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts till och från Norrskenets friskola på grund av 
växelvis boende under läsåret 2020-21, dnr 2020-28-34. 
 
32.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts till och från Centrumskolan på grund av växelvis 
boende under läsåret 2020-21, dnr 2020-28-35. 
 
33.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts till och från Innanbäckens skola på grund av 
växelvis boende under läsåret 2020-21, dnr 2020-28-36. 
 
34.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts till och från Manhemsskolan på grund av växelvis 
boende under läsåret 2020-21, dnr 2020-28-37. 
 
35.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts till och från Ytterbyns skola på grund av växelvis 
boende under läsåret 2020-21, dnr 2020-28-38. 
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36.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts till och från Ytterbyns skola på grund av växelvis 
boende under läsåret 2020-21, dnr 2020-28-39. 
 
37.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts till och från Manhemsskolan på grund av växelvis 
boende under läsåret 2020-21, dnr 2020-28-40. 
 
38.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts till och från Norrskenets friskola på grund av 
växelvis boende under läsåret 2020-21, dnr 2020-28-41. 
 
39.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts till och från Norrskenets friskola på grund av 
växelvis boende under läsåret 2020-21, dnr 2020-28-42. 
 
40.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts till och från Ytterbyns skola på grund av växelvis 
boende under läsåret 2020-21, dnr 2020-28-43. 
 
41.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts till och från Ytterbyns skola på grund av växelvis 
boende under läsåret 2020-21, dnr 2020-28-44. 
 
42.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts till och från Centrumskolan på grund av växelvis 
boende under läsåret 2020-21, dnr 2020-28-45 
 
43.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts till och från Manhemsskolan på grund av växelvis 
boende under läsåret 2020-21, dnr 2020-28-46. 
 
44.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts till och från Manhemsskolan på grund av växelvis 
boende under läsåret 2020-21, dnr 2020-28-47. 
 
45.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts till och från Innanbäckens skola på grund av 
växelvis boende under läsåret 2020-21, dnr 2020-28-48. 
 
46.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts till och från Manhemsskolan på grund av växelvis 
boende under läsåret 2020-21, dnr 2020-28-49. 
 
47.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts till och från Näsbyskolan på grund av växelvis 
boende under läsåret 2020-21, dnr 2020-28-50. 
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48.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts till och från Manhemsskolan på grund av växelvis 
boende under läsåret 2020-21, dnr 2020-28-51. 
 
49.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts till och från Centrumskolan på grund av växelvis 
boende under läsåret 2020-21, dnr 2020-28-52. 
 
50.Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts till och från Djuptjärnsskolan på grund av 
växelvis boende under läsåret 2020-21, dnr 2020-28-53. 
 
51.Rektor i förskolan har med stöd av delegationsordning F.6 förlängt 
tidigare beslut om tid i förskolan t o m 2020-12-31 på grund av särskilda 
skäl utifrån framställan från socialtjänsten. dnr 2020-93. 
 
52.Rektor vid Näsbyskolans fritidshem har beviljat plats i fritidshem på 
grund av särskilda skäl under begränsad tid höstterminen 2020, dnr 
2020-31. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av delegationsbeslut.  
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§ 75 Dnr 2020-00114 60 

Meddelanden - Redovisning 2020-09-04 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av inkomna 
meddelanden.  
 
Sammanfattning av ärendet 

1.  Skrivelse från Svensk kollektivtrafik angående skolstart 
höstterminen 2020 med anledning av Covid-19. 

2. Skolverket – Beslut om avslag till ansökan om riksrekryterande 
yrkesutbildning inom Naturbruksprogrammet. 

3. Protokoll KF 200615 – Överenskommelse mellan Kalix kommun 
och arbetsförmedlingen. 

4. Protokoll KF 200515 – Tilläggsbudget 12 mkr 2020 (Covid-19). 
5. Protokoll KF 200615 – Personalpolitiskt program – utvärdering. 
6. Protokoll KF 200615 – Motionssvar – rätt till skolpeng för studier 

på svenska skolan utomlands. 
7. Protokoll KF 200615 – Motionssvar – upprätta gemensamma 

handlingsplaner för elevfrånvaro och kränkande handlingar mot 
personal. 

8. Protokoll KF 200615 – Miljöplan – nämndernas uppföljning av 
handlingsplan. 

9. Protokoll KF 200615 – Kommunens interkontrollplan 2019 – 
uppföljning. 

10. Protokoll KF 200615 – Prognosrapport kommunen januari – april 
(helårsprognos). 

11. Protokoll KF 200615 – Finanspolicy för Kalix kommun – 
revidering. 

12. Protokoll KF 200615 – Budget 2021 – Ekonomisk plan 2022-2023, 
skattesats 2021, utgiftstak 2021 inklusive vision och övergripande 
mål. 

13. Kommunstatistik . Födda i kommunen 200101 – 200811. 
     
Beslutsunderlag 
Sammanställning av meddelanden.     
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§ 76 Dnr 2020-00001 60 

Månadsrapport 2020 - januari - juni 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av månadsrapporten för 
perioden januari - juni 2020.  
 
Sammanfattning av ärendet 
 Årsbudget 

2020 
Budget 
jan-juni 

Utfall 
jan-juni 

Period 
avvikelse 
jan-juni 

Föreg. 
prognos 
helårs 
avvikelse 

Prognos 
Helårs 
avvikelse 

Helårs 
Prognos 
2020 

Intäkter 
 

-57 742 -28 916 -36 341 7 425 7 511 8 531 -66 273 

Personal-
kostnader 

274 231 134 084 140 918 -6 833 -5 910 -6 105 280 335 

Övriga 
Verksam-
hetskostn 

158 080 79 398 78 353 1 044 -652 -878 158 959 

Total s:a 374 569 184 566 182 930 1 636 950 1 548 373 021 
 

 
Bidrag 2020: Sökta 18 978 tkr, beviljade 15 480 tkr 
 
Helårsprognos 
I dagsläget förväntas att förvaltningen har ett överskott om 1 548 tkr vid 
årsskiftet 2020. Statlig ersättning till sjuklönekostnader för april-juli 
preliminärt om ca 900 tkr är den största bidragande orsaken till det 
högre prognostiserade överskottet jämförd med föregående prognos. 
 
Faktorer som kan påverka resultatet 
Personalkostnader på förskolorna prognostiseras under höstterminen 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. 
Antalet barn som mår dåligt och som är i behov av extra stöd ökar. 
Under höstterminen 2020 kommer utökat behov av extra resurs 
motsvara 3 tjänster. I grundskolan finns det ett ökat behov av 
modersmålsundervisning, svenska som andra språk (Sva) samt en ökad 
timplan från och med höstterminen 2020 och därmed bidrar till högre 
kostnad jämförd med tilldelad budget. 
Gymnasiet beräknar ökade personalkostnader för höstterminen 2020 på 
grund av behov av fler delade grupper och mindre möjlighet till 
samläsning. 
De interkommunala intäkterna beräknas i dagsläget bli lägre än budget 
på grund av att antalet sökande från andra kommuner ser ut att bli färre 
exempelvis till Naturbruksprogrammet samt att det fortfarande råder en 
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osäkerhet i vilken utsträckning våra egna kommunelever väljer att 
studera på annan ort. 
Antalet asylsökanden minskar och alla elever ska hanteras med tilldelad 
budget, oavsett modersmål och utan de intäkter som tidigare har 
betalats in i asylpeng. 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. 
Covid-19 bidrar till beräknade högre vikariekostnader jämförd med 
budget på grund av fler sjukskrivingar. Statlig ersättning till 
sjuklönekostnader för april-juli, preliminärt om ca 900 tkr, täcker till stor 
del dessa kostnader. Verksamheter har skaffat utrustning för 
distansundervisning och har betalat vissa kostnader trots utebliven resa 
och aktivitet. 
 
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 löpande 
och kontrolleras med hjälp av Tempus samt skriftliga rutiner tillämpas 
för vikarieanskaffning. Det krävs relativt stora omprioriteringar i 
verksamheter där kostnader omfördelas till den behovsbedömda 
resursen. Tillfälliga extra intäkter och bidrag innebär inte att 
framtagandet av åtgärder för att få en budget i balans kan stanna av. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2020-08-21 § 83. 
Månadsrapport för perioden januari - juni 2020. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
Rektorer 
Övriga budgetansvariga 
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§ 77 Dnr 2020-00112 60 

Budget 2021, uppföljning efter beslut i KF 200615 - 
Utbildningsnämnden - Information 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av informationen och förutsättningarna beträffande 
budget 2021 där målet är att så tidigt som möjligt fördela 
internbudgeten inför nytt budgetår.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Av kommunfullmäktiges beslut 25 juni 2020 § 81 framgår att 
utbildningsnämndens nettobudgetram för 2021 uppgår till 357 978 kkr. 
Utbildningsnämnden har ett effektiviseringskrav för 2021 på 4 000 kkr. 
Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till 4 350 kkr inklusive riktade 
satsningar för arbetskläder.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll KF 2020-06-15 § 81 - Budget 2021 - ekonomisk plan 2022-
2023, skattesats 2021, utgiftstak 2021 inklusive vision och övergripande 
mål. 
Budget 2021 samt ekonomisk plan 2022-2023  
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§ 78 Dnr 2020-00091 60 

Remiss - Möjlighet till betyg från åk 4 - efter 
försöksverksamheten 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar godkänna skolchefens remissvar till 
Utbildningsdepartementet enligt följande: 
 
Kalix kommun tror inte att betyg från årskurs 4 ger ytterligare stöd i 
uppföljningen. Betyg är en sammanfattande summativ bedömning till 
skillnad mot de nedan uppräknade åtgärderna som är av framåtsyftande 
karaktär. Det finns en alldeles för stor osäkerhet i utvärderingen av 
resultaten av betyg från årskurs 6. Risken att måluppfyllelsen ytterligare 
försämras för dem som har det svårast i skolan är uppenbar. 
 
Kalix kommun vill trycka på att betyg från årskurs 4 inte är något som är 
önskvärt. I dagsläget fångas elever upp via IUP och skriftliga omdömen, 
detta tillsammans med läsa-skriva-räknagarantin är mer än tillräckligt. 
Betyg blir enbart stressande för eleverna och inget som ökar 
måluppfyllelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 Utredningens förslag i stort: 
 
• Skolor som vill ska kunna få sätta betyg från årskurs 4  
• Det ska vidare vara rektorn som får besluta att betyg ska sättas från 
årskurs 4 vid den skolenhet som rektorn ansvarar över  
• om skolan ska sätta betyg ska rektor anmäla detta till huvudmannen 
som anmäler till statens Skolverk  
• Ändringen i skollagen föreslås träda i kraft den 1april 2021 
 
Förslaget motiveras med att kunskapsresultaten i grundskolan behöver 
förbättras och att betyg från årskurs 4 skulle säkerställa att elever tidigt 
får det stöd som krävs för att kunna utvecklas så långt som möjligt. 
Samtidigt nämns att regeringen har infört: 
 
• Kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1 
• Nationella bedömningsstöd i matematik, svenska och svenska som 
andraspråk på lågstadiet 
•Ett obligatoriskt nationellt kartläggningsmaterial i förskoleklassen 
•En läsa- skriva- räknagaranti för tidiga stödinsatser i förskoleklassen 
och lågstadiet. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2020-08-21 § 87. 
Remissvar - Möjlighet till betyg från årskurs 4 efter försöksverksamhet. 
Remiss - Möjlighet till betyg åk 4 efter avslutad försöksverksamhet. 
Promemoria betyg åk 4 efter avslutad försöksverksamhet. 
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§ 79 Dnr 2020-00109 60 

Remiss - Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem 
och pedagogisk omsorg (SOU 2020:34) 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att godkänna skolchefens remissvar till 
Utbildningsdepartementet enligt följande: 
 
Kalix kommun har inget att invända mot förslagen i betänkandet av 
utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 2020:34).  
 
Sammanfattning av ärendet 
Utredningens uppdrag innefattar att kartlägga och analysera vilka 
utvecklingsområden som finns i fritidshemmet och vid behov föreslå 
åtgärder för att öka kvaliteten och likvärdigheten och stärka fritids-
hemmets kompensatoriska uppdrag. Utredningen ska också kart-lägga 
och analysera om pedagogisk omsorg stimulerar barns utveckling och 
lärande och vid behov lämna förslag på hur man kan främja att barn får 
likvärdiga förutsättningar inför start i förskoleklass.  Utredningen föreslår 
bland annat att: 
• Skolverket ska ges i uppdrag att ta fram riktmärken för gruppstorlekar 
i fritidshemmet. 
• Förtydligande krav om ändamålsenliga lokaler införs. 
• Skolverket ska ges i uppdrag att utveckla stödmaterial om systematiskt 
kvalitetsarbete i fritidshemmet. 
• Ett etableringsstopp för pedagogisk omsorg införs. 
• En huvudman inom pedagogisk omsorg ska se till att personalen ges 
möjlighet till kompetensutveckling samt pedagogisk handledning. 
• Varje huvudman inom pedagogisk omsorg ska systematiskt och 
kontinuerligt planera, följa upp, utveckla och utvärdera verksamheten. 
Kvalitetsarbetet ska dokumenteras. 
 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2020-08-21 § 88. 
Tjänsteskrivelse - Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och 
pedagogisk omsorg (SOU 2020:34). 
Remissvar - Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk 
omsorg (SOU 2020:34). 
Betänkande - Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk 
omsorg (SOU 2020:34.) 
Remiss från utbildningsdepartementet - Stärkt kvalitet och likvärdighet i 
fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 2020:34.) 
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§ 80 Dnr 2020-00096 60 

Utvärdering - Friluftsplan för Kalix kommun 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att godkänna följande utvärdering av friluftspolitisk 
handlingsplan för Kalix kommun: 
 
Utvärdering utbildningsnämndens område 
 
Friluftsliv för alla  
Policy: Alla människor ska ha möjlighet till ett rikt och varierat 
friluftsliv, samt nära och tillgängliga naturupplevelser. 
 
Strategi:  

 Kommunen ska öka möjligheterna till utevistelse genom att 
tillgängliggöra information.  

 Skolor och förskolor nyttjar regelbundet tätortsnära natur.  
 Kommunen ska arbeta för att den bostadsnära naturen ska 

upplevas trygg och tillgänglig.  
 Ett antal naturområden/anläggningar för friluftsliv ska ha särskild 

hög tillgänglighet.  
 
Skolor och förskolor använder naturen som klassrum, flera skolor har 
”byggt en skolskog” i vilken de undervisar eleverna. Vidare gör vi 
studiebesök, har idrott och hälsa i tätortsnära natur. Flertal förskolor har 
så kallade. ”naturrutor”, där personalen tillsammans med barnen 
besöker samma ställe i skogen och undervisar i årstidsförändringar, bär-
/skräpplockning, vikten av att använda naturen sunt, att vi är rädd om 
den natur vi har, de leker ofta lekar tillsammans med barnen som har 
med skogen att göra. Plockar material inför pysselstunder, undervisar 
barnen i ”hitta vilse”- hur barnen ska tänka/ göra om de kommer ifrån 
någon vuxen, utflykter mm.  
Några förskolor åker skridskor med barnen både inne i ishallen och ute, 
på skolornas isbanor (när dessa är spolade). Många förskolor går också 
till idrottshallar/ gymnastikhallar för att ha rytm och rörelse tillsammans 
med barnen.  
 
Dialog och samverkan 
Policy: Kommunen ska genom samverkan och dialog ta tillvara 
det lokala och ideella engagemanget i utvecklingen av 
friluftslivet. 
 
Strategi:  

 Kommunen ska samarbeta med föreningslivet för 
friluftsaktiviteter som är öppna för allmänheten.  

 Kommunen ska verka för att formerna för samverkan utvecklas 
och tydliggörs tillsammans med civilsamhället.  
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 Samarbete ska ske med myndigheter och andra kommuner för att 
utveckla det lokala friluftslivet.  

 Kommunen ska hålla sig uppdaterad och informerad om aktuell 
forskning kring friluftsliv.  

 
Utbildningsnämnden har avtal med ett antal föreningar gällande 
aktiviteter av olika slag; individuella val på gymnasiet samt 
rastaktiviteter på F-6-skolorna. En hälsoinspiratör är anställd för att hålla 
igång våra barn och unga, företrädesvis utomhus och i naturen. 
Utbildningsförvaltningen har tillsammans med den lokala 
orienteringsklubben har tagit fram orienteringskartor i nära anslutning till 
skolorna i centralorten. (Centrumskolan, Djuptjärnsskolan, 
Manhemsskolan och Furuhedsskolan). 
 
Fritidshemmen ska erbjuda elever en meningsfull fritid och rekreation. 
Av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, och 
motsvarande för sameskolan och specialskolan, framgår bland annat att 
genom att eleverna får vistas i natur och samhälle ska undervisningen i 
fritidshemmet stärka elevers möjligheter att ta del av ett aktivt 
förenings-, kultur- och friluftsliv i närmiljön. Det framgår också av det 
centrala innehållet att undervisningen i fritidshemmet ska behandla 
närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för 
kultur, fritid och rekreation. Det 
 
Hållbarhet och utveckling 
Policy: Friluftslivet i Kalix ska utvecklas hållbart och utifrån god 
kunskap om friluftslivets förutsättningar och intressenter, samt 
bidra till en god regional tillväxt, naturturism och 
landsbygdsutveckling.  
 
Strategi:  

 Friluftsliv ska tas hänsyn till i besluten för de kommunala 
naturreservaten.  

 Utveckling av naturområden i kommunen ska ske utifrån en 
helhetssyn där natur-, kultur-och friluftsvärden beaktas och 
samverkar.  

 Kommunen ska verka för en naturturism som är utvecklad och 
hållbar.  

 Kommunen ska bevara, förvalta och utveckla natur- och 
kulturlandskapet.  

 Kommunen ska synliggöra möjligheterna till friluftsliv för boende i 
kommunen.  

 Tätortsnära natur ska bevaras och utvecklas.  
 Allemansrättens rättigheter och skyldigheter ska förmedlas till 

allmänhet och besökare. 
  

Vi har utvecklat skolskogar på tre skolor; Ytterbyn, Innanbäcken samt 
Sangis. Dessa skolskogar är väldigt uppskattade. Gymnasieskolan har 
startat en utgång inom Naturbruk; Naturturism.  
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Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och kulturnämnden beslutade att skicka förslaget på 
friluftspolitisk handlingsplan för remiss till berörda nämnder. Utifrån den 
nationella friluftspolitiken och de lokala förutsättningarna i Kalix har tre 
utvecklingsområden identifierats. 
 
1. Friluftsliv för alla 
2. Dialog och samverkan 
3. Hållbarhet och utveckling 
 
Dessa tre målområden är på många sätt varandras förutsättningar och 
kan beskrivas som tre delar av en helhetssyn för att bevara och utveckla 
friluftslivets värden samt öka möjligheterna för människor att ta del av 
dessa.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2020-08-21 § 87. 
Remissvar - Friluftspolicy och handlingsplan. 
Friluftsplan 2018. 
Friluftspolitisk policy. 
Friluftspolitisk handlingsplan. 
 
Protokollsutdrag skickas till  
Fritids- och kulturnämnden 
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§ 81 Dnr 2020-00113 05 

Upphandling av inriktning Anläggningsfordon i Bygg- 
och anläggningsprogrammet årskurs 2 med start 
läsåret 2021-2022 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden uppdrar till utbildningsförvaltningen att inleda en 
upphandlingsprocess enligt LOU av utbildning inriktning 
Anläggningsfordon i Bygg- och anläggningsprogrammet från läsåret 
2021-2022 med anpassning till samverkansavtal med BDX-Företagen 
AB.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 6 december 2019 § 151 att 
komplettera det sökbara programutbudet för läsåret 2020-2021 med 
inriktning Anläggningsfordon (maskinförare) inom Bygg- och 
anläggningsprogrammet. En förutsättning för start av inriktningen är att 
avtal tecknas med extern part om samarbetsformer och delfinansiering.  
Programmet utökades från 12 platser till 22 platser. Efter 
ansökningstidens utgång och fram till den slutliga antagningen i juni 
2020 visade resultatet på 29 förstahandssökande till Bygg- och 
anläggningsprogrammet. 
 
Inriktningsvalet påbörjas till årskurs 2 med start läsåret 2021-2022.  
Inriktningen anläggningsfordon som tidigare anordnats vid 
Furuhedsskolan behöver upphandlas på nytt enligt LOU och anpassas till 
avtal om samverkan som tecknats med BDX-företagen AB.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2020-08-21 § 89. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
Ansvarig rektor för Bygg- och anläggningsprogrammet 
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§ 82 Dnr 2020-00120 60 

Ansökan om medfinansiering till projekt Forskarskolan 
PROFS 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att avslå ansökan om medfinansiering om 
2 500 000 kr fördelat över 5 år på grund av att ansvaret för 
universitetsutbildningar är ett statligt uppdrag.  
 
Sammanfattning av ärendet 
LTU vill samverka med parter i regionen för att utveckla forskarskolan 
med fokus på praktiknära forskning kopplat till lärarutbildningarna. 
Forskarskolan ska drivas under minst fem år och omfatta minst tolv 
doktorander som antas till forskarutbildning hösten 2021 med målet att 
avlägga doktorsexamen. Kostnaden för denna satsning beräknas till 68 
miljoner kronor. LTU vill teckna avtal med Region Norrbotten samt 
Norrbottens kommuner för gemensam finansiering.  
 
För att bygga starka och hållbara lärarutbildningar med tydlig 
forskningsöverbyggnad och för att bidra till utveckling i regionen startade 
i januari 2019 forskarskolan Praktiknära skolforskning, PROFS. 
Samverkansparter och finansiärer för forskarskolan är Luleå tekniska 
universitet (LTU), Region Norrbotten, Bodens kommun och Luleå 
kommun. Forskarskolan omfattar åtta doktorander och normal 
studiegång är 5 år. LTU har fyra forskningsämnen som har särskild 
betydelse för lärarutbildningen: Engelska med didaktisk inriktning, 
Matematik och lärande, Pedagogik och Svenska med didaktisk inriktning. 
Samtliga dessa ingår som utbildningsämnen på forskarnivå i 
forskarskolan.  
Syftet med forskarskolan är att bidra till kunskapsutveckling i anslutning 
till skola/förskola och lärarutbildning. Forskningsprojekten som bedrivs 
av doktoranderna anslutna till skolan behandlar praktiknära 
frågeställningar med utgångspunkt i skolans/förskolans uppdrag, 
lärarutbildning eller skolsystemet som helhet. Under hela utbildningen 
gör doktoranderna projekt av olika slag i nära samarbete med de 
kommuner som knutit sig till skolan.  
För att på lång sikt säkra lärarförsörjningen i regionen behöver vi en 
stark och hållbar lärarutbildning. En stark och hållbar lärarutbildning i 
regionen bidrar inte bara med kompetens inom universitet utan även till 
utveckling av skolan i regionen. Det möjliggör för personer i regionen att 
kunna studera vidare, men också att kunna stanna kvar i regionen och 
på så sätt bidra till fortsatt utveckling. En stark lärarutbildning med en 
forskningsöverbyggnad gör det möjligt för lärare i skolorna att meritera 
sig inom läraryrket efter avlagd examen. En lärarutbildning i regionen 
möjliggör samverkan mellan kommuner och universitet i aktuell 
forskning och utbildning samt en förutsättning för livslångt lärande och 
kompetensutveckling. 
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Denna gång har LTU vänt sig till fler kommuner för att kunna ta in fler 
doktorander i skolan, men också för ökad samverkan, erfarenhetsutbyte 
och kompetensöverföring med kommunerna i vår region, och för att vi 
tillsammans ska kunna ta hand om de utmaningar som finns för att 
säkra lärarkompetensen i länet och närliggande län genom 
lärarutbildning vid LTU. Vår målsättning är att forskarskolan och dess 
innehåll, tillsammans med pågående ULF-satsningar och kommande AIL-
satsningar ska skapa ett gott samarbete såväl mellan kommuner och 
LTU, som mellan kommuner, och att vi tillsammans skapar en region 
som kännetecknas av en god skola. 
 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2020-08-21 § 90. 
Tjänsteskrivelse - Ansökan om medfinansiering till projekt Forskarskolan 
PROFS. 
Ansökan från PROFS. 
Forskarskolan PROFS 2021. 
Avtalsförslag från PROFS Forskarskolan 2021. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Luleå Tekniska Universitet 
Skolchefen 
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§ 83 Dnr 2020-00111 612 

Slutlig antagning till gymnasieskolan läsåret 2020-21 
- Redovisning 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner redovisningen av slutlig antagning till 
gymnasieskolan läsåret 2020-2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Den slutliga antagningen inför läsåret 2020-21 är slutförd. Vissa 
kompletteringar återstår. 
I sammanställningen som redovisas framgår att beläggningen framförallt 
i yrkesprogrammen är hög med konkurrens till platser.  
  
Beslutsunderlag 
Statistik över slutliga antagna till gymnasieskolan i Kalix.  
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§ 84 Dnr 2019-00031 612 

Lokalutredning - Furuhedsskolan 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden avvaktar med beslut i lokalutredningen i väntan på ytterligare 
kompletteringar av underlag.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Alternativa lösningar för lokalanvändning av F-huset Furuhedsskolan 
 
Dagens lokaler är nedslitna och inte ändamålsenliga utifrån 
jämlikhet/jämställdhet och arbetsmiljö för elever och personal. Det finns 
ett akut behov av andra omklädningsrum och duschutrymmen för elever 
och personal i byggnaden. White arkitektbyrå har arbetat fram en 
skiss/ritning av hur det skulle kunna se ut i lokalerna utifrån att målen 
med ombyggnationen ska vara höjd kvalité, bättre jämlikhet och 
jämställdhet samt effektivare utnyttjande av lokalerna.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden samt 
fritids- och kulturnämnden ska samverka i utredningen och 
samhällsbyggnadsnämnden är sammankallande. Utredningen ska vara 
en del i utbildningsnämndens kontinuerliga arbete med att utveckla vår 
gymnasieskola. 
 
Nämnden har även haft som mål att vara så kostnadseffektiva som 
möjligt inom kommunkoncernen och därför finns även med som förslag 
att socialförvaltningen flyttar in i de här lokalerna och lämnar dyrare 
lokaler som används idag. 
Utbildningsnämnden ser, utifrån inkomna remissvar, tre olika förslag 
som bör beaktas vid beslut: 
 
1. Alternativet innebär att Socialförvaltningen delar lokaler 
med Utbildningsförvaltningen 
2. Alternativet innebär att huset fylls av Utbildning genom 
gymnasiet, vuxenutbildning och eventuella externa intressenter 
3. Vård- och omsorgsprogrammet är kvar i H-huset. De lokaler 
som de använder görs ändamålsenliga. Alternativet innebär att externa 
utbildningsanordnare kan fortsätta hyra i F-huset.  
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning -  Alternativa lösningar för lokalanvändning av F-huset 
Furuhedsskolan 
Utbildningsnämndens protokoll 2020-05-18 § 65 
Remissvar från Kommunstyrelsen 
Remissvar från Samhällsbyggnadsnämnden 
Remissvar från Fritids- och kulturnämnden 
Remissvar från Socialnämnden 
Remissvar från berörda yrkesprogram vid Furuhedsskolan 
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Remissvar från Vård- och omsorgsprogrammet 
Skissförslag 2019-11-07 - Lokalutredning 
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§ 85 Dnr 2020-00119 60 

Gång- och cykelplan i Kalix kommun - Underrättelse 
om samråd 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att ställa sig bakom Samhällsbyggnadsnämndens 
Gång- och cykelplan 2020-2030 och anser samtidigt att tillgänglighet och 
säkerhet till förskolor och skolor ska prioriteras. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Just nu pågår ett arbete med att revidera gång och cykelledsprogrammet 
för hela Kalix Kommun. Syftet med arbetet är att identifiera möjligheter 
samt behov av investeringar och upprustningar för att kunna planera och 
prioritera i kommande budgetprocesser.  
 
Gång- och cykelvägar är en viktig fråga för att barn och unga ska ta sig 
till skolan på ett säkert sätt men också en möjlighet för att välja detta 
hälsosamma alternativ. Förslaget för säkra skolvägar innebär: 
 
• Säkra skolvägar ska ha hög prioritet vid planering av 
gång- och cykelvägar i Kalix. 
• Vid våra skolor ska det finnas tillgängliga cykelparkeringar 
och säkra avlämningsplatser. 
• Passager, övergångsställen och korsningar efter skolvägar 
ska utformas trafiksäkert. 
• Barriärer efter vägar och mellan områden som försvårar 
rörelsefriheten så som höga hastigheter, stora och/ 
eller högtrafikerade vägar är faktorer som bör ses över 
för att säkerställa säkra skolvägar. 
 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2020-08-21 § 91. 
Tjänsteskrivelse - Samråd Gång- och cykelplan Kalix kommun. 
Samråd GC-plan Kalix kommun. 
Cykelplan - samrådshandling. 
 
Protokollsutdrag skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 86 Dnr 2020-00110 612 

Sökbart programutbud 2021-2022 - Information 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden avvaktar med beslut om sökbart programutbud till kommande 
nämnd den 9 oktober.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Inför kommande sökperiod till gymnasieskolan läsåret 2021-2022 ska 
nämnden under innevarande hösttermin fastställa det sökbara 
programutbudet i så god tid som möjligt.  
 
Beslutsunderlag 
Nuvarande programutbud 2020-2021. 
Historik sökande. 
Protokoll Kf 2017-04-10 § 72 - Framtidens gymnasieskola. 
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§ 87   

Arbetsmiljö - Rapport 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner rapport om arbetsmiljöfrågor i 
kommande nämnd.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen rapporterar löpande till nämnden om frågor med anknytning 
till arbetsmiljö. 
 
Nämnden informeras om följande: 

 Lägesrapport med anledning av Covid-19 och ny vägledning. 
 Frånvarosituationen samt vikarier 
 Olyckstillbud 
 Städrutiner 
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§ 88   

Kränkande behandlingar - Rapport 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner rapport om kränkande behandlingar.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen rapporterar löpande till nämnden om inkomna ärenden som 
rör kränkande behandlingar. 
 
Nämnden informeras om följande: 

 Antal anmälda kränkningar i skolorna sedan skolstarten.  
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§ 89   

Synpunkter och klagomål 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner rapporten om inkomna synpunkter 
och klagomål. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen rapporterar löpande till nämnden om inkomna synpunkter 
och klagomål. 
 
Nämnden informeras om följande: 
Enskild synpunkt/klagomål angående skolplikt i grundskolan. 
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§ 90   

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

 Nästkommande nämnd den 9 oktober inleds med föreläsning på 
förmiddagen angående nyanländas lärande och nämndens 
sammanträde förläggs till eftermiddagen. 
 

 Önskemål från Vård- och omsorgsprogrammet vid Furuhedsskolan 
om besök till deras lokaler. 

 
 Inflyttning av elever i grundskolan från Luleå kommun. 

 
 Kommande regelbunden tillsyn från Skolinspektionen planerad 

hösten 2020.  
 
      
 
 


