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§ 108   

Upprop 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämndsekreteraren förrättar upprop.  
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§ 109   

Val av justerare 
Utbildningsnämndens beslut 
Till justerare av dagens protokoll väljs Linus Häggström (M).  
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§ 110   

Godkännande av ärendelista 
Utbildningsnämndens beslut 
Ärendelistan godkänns med följande ändringar: 
 
Punkt 10 utgår - Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för 
fristående verksamhet i Töre. 
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§ 111   

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

1. Kulturrådet - Fördelning av statsbidrag för bokgåvor till förskolan, 
dnr 2018-200-60. 

 
2.  Sveriges kommuner och landsting SKL - Cirkulär 18:41 - Ägar- 

och ledningsprövning - nya krav för enskilda att bedriva 
fristående förskola. 

 
3. Sveriges kommuner och landsting SKL - Cirkulär 18:47 - 

Budgetproposition för 2019 samt höständringsbudget för år 2018. 
 

4. Femkantens vuxenutbildning - Förlängning av samverkansavtal 
perioden 2019-01-01 - 2019-12-31, dnr 2018-230-005. 

 
5. Skolinspektionen - Informationsbrev inför kommande tillsyn av 

kommunens skolor vårterminen 2019, dnr 2018-223-60. 
 

6. Rapport från riktad tillsyn från tillsynsansvarig förskolechef vid 
Norrskenets förskola under perioden 2018-09-03 - 2018-11-05, 
dnr 2018-218-60. 

 
7. Protokoll KF 2018-10-15 § 143 - Kategoristyrning - Pilotprojekt 

inom kategorin Fordon. 
 

8. Protokoll KF 2018-10-15 § 134 - Avsägelse av politiskt uppdrag 
som ersättare i utbildningsnämnden. 

 
9. Kommunstatistik - Antal födda i Kalix per upptagningsområde 

under perioden 2018-01-01 - 2018-11-20. 
 

10. Kommunstatistik - Antal födda i Kalix med jämförelser över tid 
åren 2014-2018. 

 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av meddelanden.  
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§ 112   

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

1. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 
beviljat elev skolskjuts till och från Norrskenets friskola på grund 
av växelvis boende läsåret 2018-2018, dnr 2018-24-67. 

 
2. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Djuptjärnsskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2018-2019 med start vecka 44, dnr 
2018-24-68. 

 
3. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Centrumskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2018-2019,dnr 2018-24-69. 

 
4. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

avslagit elev skolskjuts till och från Norrskenets friskola på grund 
av eget val av annan skolenhet än den skola som ingår i 
upptagningsområdet dnr 2018-24-70. 

 
5. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Näsbyskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2018-2019, med start vecka 43, dnr 
2018-24-71. 

 
6. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Centrumskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2018-2019 med start, dnr 2018-24-72. 

 
7. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Norrskenets friskola på grund 
av växelvis boende läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-73. 

 
8. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Centrumskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2018-2019 med start vecka 40, dnr 
2018-24-74. 

 
9. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Näsbyskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-75. 
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10. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 
beviljat elev skolskjuts till och från Djuptjärnsskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-76. 

 
11. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Djuptjärnsskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2018-2019,dnr 2018-24-77. 

 
12. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Djuptjärnsskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-78. 

 
13. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Innanbäckens skola på grund 
av särskilda skäl läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-79. 

 
14. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Djuptjärnsskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2018-2019, dnr 2018-24-80. 

 
15. Rektor vid Näsbyskolan har med stöd av delegationsordning L.4 

beviljat elev avgiftsfri plats i fritidshem på grund av särskilda 
skäl, dnr 2018-202-60. 

 
16. Rektor vid Näsbyskolan har med stöd av delegationsordning L.4 

beviljat elev avgiftsfri plats i fritidshem på grund av särskilda 
skäl, dnr 2018-203-60. 

 
17. Rektor vid Näsbyskolan har med stöd av delegationsordning L.4 

beviljat elev avgiftsfri plats i fritidshem på grund av särskilda 
skäl, dnr 2018-204-60. 

 
18. Rektor vid Näsbyskolan har med stöd av delegationsordning L.4 

beviljat elev avgiftsfri plats i fritidshem på grund av särskilda 
skäl, dnr 2018-205-60. 

 
19. Rektor vid Näsbyskolan har med stöd av delegationsordning L.4 

beviljat elev avgiftsfri plats i fritidshem på grund av särskilda 
skäl, dnr 2018-206-60. 

 
20. Rektor vid Näsbyskolan har med stöd av delegationsordning L.4 

beviljat elev avgiftsfri plats i fritidshem på grund av särskilda 
skäl, dnr 2018-207-60. 

 
21. Rektor vid Näsbyskolan har med stöd av delegationsordning L.4 

beviljat elev avgiftsfri plats i fritidshem på grund av särskilda 
skäl, dnr 2018-208-60. 
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22. Rektor vid Näsbyskolan har med stöd av delegationsordning L.4 
beviljat elev avgiftsfri plats i fritidshem på grund av särskilda 
skäl, dnr 2018-209-60. 

 
23. Rektor vid Näsbyskolan har med stöd av delegationsordning L.4 

beviljat elev avgiftsfri plats i fritidshem på grund av särskilda 
skäl, dnr 2018-210-60. 

 
24. Rektor vid Näsbyskolan har med stöd av delegationsordning L.4 

beviljat elev plats avgiftsfri plats i fritidshem på grund av 
särskilda skäl, dnr 2018-211-60. 

 
25. Rektor vid Innanbäckens skola har med stöd av 

delegationsordning L.4 beviljat elev fritidsplats under begränsad 
tid på grund av särskilda skäl, dnr 2018-201-60. 

 
26. Med stöd av delegationsordning E.1 beslut i brådskande ärende 

har ordföranden beslutat att ansöka om medel ur Kalix kommuns 
integrationsfond med 200 000 kronor för gymnasieskolans arbete 
med att integrera ungdomar från olika kulturer i verksamheten 
läsåret 2018.2019. Syftet är att bygga självkänsla och 
självförtroende för både individ och grupp, dnr 2018-173. 

 
27. Med stöd av delegationsordning E.1 beslut i brådskande ärende 

har ordföranden beslutat att ansöka om medel ur Kalix kommuns 
integrationsfond med för anordnande av Cafékvällar för ungdomar 
i gymnasieåldern läsåret 2018-2019. Syftet med ansökan är 
integration av människor från olika sociala och kulturella 
bakgrunder samt främja förståelse och acceptans, dnr 2018-174. 

 
28. Med stöd av delegationsordning E.1 beslut i brådskande ärende 

har ordföranden beslutat att ansöka om medel ur Kalix kommuns 
integrationsfond med 200 000 kronor för anordnande av 
Tjejträffar för ungdomar i gymnasieåldern läsåret 2018-2019. 
Syftet med ansökan är att bygga självkänsla och självförtroende 
för både individ och grupp, förebygga psykisk, ge verktyg och 
erfarenhet, dnr 2018-175. 

 
29. Med stöd av delegationsordning E.1 beslut i brådskande ärende 

har ordföranden godkänt att maxvärdet för inköp av midjestyrd 
hjullastare till Naturbruksprogrammet utökas från 750 000 kronor 
till 850 000 kronor på grund av begränsad till gång på begagnade 
objekt, dnr 2018-198. 

 
30. Med stöd av delegationsordning E.1 beslut i brådskande ärende 

har ordföranden beslutat att anta leverantörer till reviderad 
upphandling av vuxenutbildningen 2019 på grund av att en 
tidigare antagen leverantör upphör med sin verksamhet. 
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Upphandlingen för femkantens vuxenutbildning administreras av 
Piteå kommun, dnr 2018-169-005.  

 
31. Utbildningschefen har med stöd av delegationsordning H.6 

avslagit begäran från Norrköpings kommun om tilläggsbelopp 
utöver grundbeloppet för elev i behov av särskilt stöd. Beslutet 
motiveras med hänvisning till att insatserna inte är extraordinära, 
dnr 2018-2017. 

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

utökad tid i förskola på grund av särskilda skäl dnr, 2018-224. 
 

33. Förskolechef har med stöd av delegationsordning F.6 beviljat barn 
plats i förskola på OB-tid på grund av särskilda skäl 

 
34. Tillsynsansvarig förskolechef har med stöd av delegationsordning 

F.1 utfört en riktad tillsyn vid Norrskenets förskola som genererat 
följande beslut: 

 
Ansvarig tillsynsmyndighet, Kalix kommun förelägger enligt 
Skollagen 26 kap. 10§, Norrskenet att ändra sina öppettider till kl. 
06.00-18.00, med information om att det finns beredskap för 
ytterligare öppethållande. Det sker i kontakt med förskolechef, 
som utgår från Skolinspektionens bedömning, alltså ett 
öppethållande från kl. 05.45 till kl.18.15. 
Öppettiderna ska gälla alla vardagar, vid ev. stängning i juli 
månad kan samordning ske och hemkommunen ansvara för att 
erbjuda förskoleplats om behov finns. Vid sådan samordning 
kommer ekonomisk kompensation tas ut för aktuell period, i form 
av att ”barnpeng” tillfaller den som anordnar förskoleplatsen. 
Beslut gäller samtliga förskolor i kommunen, oavsett huvudman, 
för ökad likvärdighet. Kommer att delges samtliga förskolor. 
Beslut verkställs senast 2018-12-31, och kommer att följas upp i 
januari 2019, dnr 2018-218-60. 

 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av delegationsbeslut. 
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§ 113 Dnr 2018-00038 60 

Ekonomi - Månadsuppföljningar 2018 perioden januari 
- oktober 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner redovisningen av månadsapporten 
perioden januari- oktober 2019.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämndens månadsrapport januari-oktober 2018 
 
Utb Årsbudget Budget 

Jan-Okt 
Utfall 
Jan-Okt 

Helårs- 
prognos 

Helårs-
avvikelse 

Föreg 
Helårs-
avvikelse 

Intäkter -39 505,60 -35 555,10 -63 849,10 -67 142,70 27 637,10 31 360,70 
 

Personal-
kostnader 

254 475,50 203 405,40 218 842,50 273 556,20 -19 080,70 -22 140,10 

Övriga 
kostnader 

145 549,10 120 177,00 115 960,00 152 168,20 -6 619,10 -6 192,20 

Resultat 
 

360 519,00 288 027,30 270 953,40 358 581,70 1 937,30 3 028,40 

 
Sökta/beviljade bidrag tom 2018-10-31  
Sökta bidrag  Beviljade bidrag 
30,9 milj  21,5 milj. 
 
I dagsläget förväntas ett överskott på 1,9 mkr på helåret förutsatt att de 
statliga satsningarna från både Migrationsverket och Skolverket kommer 
in som planerat.  
 
Faktorer som kan påverka resultatet 
 
Flera förskoleavdelningar prognostiserar underskott på helåret på grund 
av enheter som har lediga platser och som en konsekvens delas inte all 
budget ut till enheterna utan blir kvar centralt. Vikariebehoven har varit 
mycket stora och flera avdelningar redovisar underskott på den posten. 
Inom flera enheter aviseras underskott då förskolecheferna inte anser att 
anpassning är möjlig. Antalet barn som mår dåligt och som är i behov av 
extra stöd är stor. 
  
Antalet elever som enligt lag ska erbjudas Svenska som andra språk, 
modersmålsundervisning och studiehandledning ökar i takt med att 
ersättningarna från Migrationsverket minskar. Eleverna är skrivna i Kalix 
kommun, således ska vi erbjuda denna undervisning och det medför i 
dagsläget ökade kostnader motsvarande ca 3,0 tjänster.  
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Skolbackens förskola i Töre har utökats med 2 avdelningar från hösten 
2018. Utökningen ryms inom ramen för förskolepåse. 
 
På gymnasiet har startats två nya lärlingsprogram, en 
lärlingssamordnare på 50 % och en rektor på 50 % har anställts och 
bidrar till ökade kostnader. Fordonsprogrammet har flyttat in i 
Naturbruksprogrammets tomma lokaler från höstterminen 2018. Flyttet 
bidrar till ökade kostnader under 2018 och på sikt kommer det att 
innebära lägre lokalkostnader för gymnasiet. 
  
Osäkerhet med utfallet av återsökta ersättningar från Migrationsverket 
kan påverka den prognostiserade helårsavvikelsen. 
Externa intäkter som Lågstadie- och fritidshemssatsningen samt 
återsökta pengar från Migrationsverket bidrar dock till att behovet av 
kraftfulla åtgärder är mindre.  
 
Åtgärder för en budget i balans 
  
Det krävs anpassningar inom förskoleområdet så att kostnaderna inte 
överstiger den budget ett minskat barnantal ger. Det krävs relativt stora 
omprioriteringar mellan verksamheter där budgetmedel flyttas till den 
fria resursen. Från och med oktober tillämpas nya skriftliga rutiner för 
vikarieanskaffning och kommer att följas upp löpande. Antalet nyanlända 
minskar och alla elever ska hanteras med tilldelad budget, oavsett 
modersmål och utan de intäkter som tidigare har betalats in i asylpeng. 
Tillfälliga extra intäkter innebär inte att framtagandet av åtgärder för att 
få en budget i balans kan stanna av.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-19 § 111 
Månadsrapport perioden januari - oktober 2019 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Utbildningschefen 
Rektorer 
Förskolechefer 
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§ 114 Dnr 2018-00184 60 

Fördelning av internbudget 2019 - 
Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar godkänna internbudgeten för 2019 utifrån de 
fördelningsprinciper som tillämpas.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt den ekonomiska planen för 2019 - 2021 som Fullmäktige antog 
den 18 juni 2018 uppgår utbildningsnämndens ekonomiska ram för 2019 
till 247 663 kkr. Förslaget till internbudget bygger på principer enligt den 
modell som tagits fram och godkänts av nämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-19 § 112 
Protokoll Kommunfullmäktige 2018-06-18 §  
Förslag till fördelning av internbudget 2018 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Utbildningschefen 
Rektorer 
Förskolechefer 
Övriga budgetansvariga 
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§ 115 Dnr 2018-00185 60 

Investeringsplan - Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att godkänna nedanstående investeringsplan för år 
2019: 
 
Investeringsplan 2019  
Arbetskläder 300 000 
Staket 100 000 
Möbler 600 000 
Ljudabsorbenter förskola 100 000 
Belysning förskolegårdar 50 000 
Kemikaliefria material förskolan 300 000 
Taggsystem skolor 100 000 
Gymnasiet 500 000 
Stolar till högstadiet 500 000 
Vux 200 000 
Maskiner mm Naturbruksgy 1 200 000 
Utemiljöer 100 000 
Anpassning av lokaler 200 000 
 
IKT 
Elevdatorer F-6 200 000 
ASL-datorer 150 000 
Projektorer 150 000 
Skoldatatek 50 000 
Vux 100 000 
Förskola 200 000 
Underhåll IT-miljö 200 000 
Personaldatorer 450 000 
  
Totalt 5 750 000 

 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde den 18 juni 2018 nämndernas 
ekonomiska ramar för år 2019. Utbildningsnämndens investeringsram för 
2019 uppgår till 5 750 kkr. Det är en ökning av investeringsramen från 
innevarande år som bland annat beror en satsning av arbetskläder till 
prioriterade personalgrupper inom utbildningsförvaltningen. Utifrån 
inkomna önskemål har en prioritering av investeringar gjorts på 
förvaltningsnivå. I det pågående arbetet med budgetprocessen tas 
långsiktiga investeringsbehov upp i en treårsplan.  
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-19 § 113. 
Förslag till fördelning av investeringar 2019. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Utbildningschefen 
Rektorer 
Förskolechefer 
 
 
 
 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(39) 

Sammanträdesdatum 
2018-12-07 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 116 Dnr 2018-00187 60 

Bidragsbelopp 2019 till enskilda verksamheter och 
annan pedagogisk omsorg 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden avvaktar med fastställande av slutgiltiga bidragsbelopp till 
enskilda verksamheter till kommande nämnd i januari 2019 på grund av 
att arbete med fördelningen pågår vid dagens nämnd.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Inför varje nytt budgetår efter att internbudgeten fördelats fastställs 
bidragsbeloppen till enskilda verksamheter. Vid dagens nämnd 
konstateras att beräkningen av bidrag inte är helt färdigställda varför 
ärendet framflyttas för beslut i januari 2019.  
 
Protokollsutdrag skickas till 
Förvaltningsekonomen 
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§ 117 Dnr 2018-00161 615 

Remiss - Vuxenutbildningens slutbetänkande, en 
andra och en annan chans - ett komvux i tiden  
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar godkänna nedanstående remissvar till 
Utbildningsdepartementet: 
 
Kalix kommun har inget att erinra men vill ändå peka på följande: 
 
• Förslaget i kapitel 4 med förstärkt stöd av bland annat 
specialpedagogisk kompetens inom ramen för vuxenutbildningen är bra. 
Svårigheterna med att få tag på lärare/specialpedagoger är idag stor och 
lär inte bli mindre när även vuxenutbildningen kommer att efterfråga 
sådan kompetens. Hur löser vi den ständigt återkommande frågan  med 
lärarbrist? Kurator är en kompetens som varit efterfrågad inom 
vuxenutbildningen med tanke på den målgrupp som finns i 
verksamheten. Viktigt att det vid ett eventuellt krav, tillskjuts medel så 
att alla kommuner har möjlighet att rekrytera kurator vid 
vuxenutbildningen. 
 
• Ändringarna som föreslås i kapitel 5 vad gäller 
vuxenutbildningsförordningens urvalsregler är positiva. Vi ser dock att 
det kommer krävas tydliga riktlinjer från skolverket hur man ska tolka 
urvalsreglerna samt tänka i bedömningen av individernas behov. Det 
kommer också att krävas stora vägledningsinsatser för att kartlägga 
behoven. Vi ser en risk att de som inte beviljas utbildning kan se 
bedömningen som orättvis eftersom det är just en bedömning och inte 
som tidigare en konkret regel. 
  
• Vi instämmer i förslaget i kapitel 6 om en förenklad betygsskala, med 
anledning av att betyg inte fungerar som urvalsinstrument för SFI och 
Komvux på grundläggande nivå. Det är dock tveksamt om bara en 
förenklad betygsskala skulle leda till en mer effektiv utbildning med ökad 
elevgenomströmning som utredningen förmodar. För en effektivare 
utbildning är tydliga kunskapskrav viktigare. Utbildning i svenska för 
invandrare är t.ex. inte styrd av poäng eller termin och kursen behöver 
därför konkretiseras. För att kunna individualisera utbildningen behöver 
kursmålen uttryckas explicit och det centrala innehållet formuleras i 
klartext, med ett enkelt språk och undvikande av s.k. värdeord (se 
6.2.10 s 200). Görs inte detta blir konsekvenserna att lärare diskuterar 
”vad” istället för ”hur”. Om kurserna i SFI utformas likvärdigt nationellt 
kommer det att främja tydlighet i kunskapskrav och centralt innehåll.  
Elevernas svårigheter (inte minst på SFI) att förstå betygsskalan talar 
också för en förenkling. 
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• I kapitel 7 instämmer vi i utredningens tankar att dagens krav på 
programspecifika kurser skall ersättas med områdesspecifika kurser. Men 
bara tre föreslagna områdena kan upplevas för snävt.  Det bör vara 
möjligt att kombinera kurser från vilka två högskoleförberedande 
program som helst. Den som exempelvis har ett ”halvt 
samhällsprogram” med sig från gymnasiet ska kunna välja att läsa 
kurser från naturprogrammet, teknikprogrammet eller vilket som helst 
av de högskoleförberedande förberedande programmen, som passar bäst 
för individens framtidsplaner. Då individen på detta sätt kombinerar 
programspecifika kurser från endast två (valfria) program tänker vi att 
det säkerställs att inte endast ”nybörjarkurser” väljs. 
 
• Utredningen anser i kapitel 10 att det finns många företeelser inom 
vuxenutbildningsområdet som särskiljer den från övriga 
utbildningsområdet. Det är därför viktigt att utveckla kompetensen att 
undervisa vuxna (10.1 s 374-375). Vi instämmer. Till exempel skiljer 
studie-/livssituationen sig markant mellan en elev på vuxenutbildningen 
kontra grundskola/gymnasium, och behoven av kompetensutveckling för 
lärare/skolledare inom Komvux är stora. Lärarutbildningarna ska vidare 
ha innehåll av vuxenpedagogik eller andragogik i sina kursplaner för att 
kunna väcka intresse hos lärarstuderande för arbete inom Komuvx och 
på sikt kunna öka förståelsen för den viktiga uppgift vuxenutbildningen 
har i vårt skolsystem. Vi anser vidare att enbart kompetensutveckling 
inte räcker för att locka fler lärare till Komvux, utan här spelar också 
löneutvecklingen stor roll. Då är det olyckligt att den statliga 
lärarlönesatsningen uteslöt hela Komvux lärarkår från möjligheten till 
högre lön. Med tanke på det som utredningen beskriver, Komvux än 
viktigare roll i framtida kompetensförsörjning t.ex., ter det sig ologiskt 
att just den gruppen personal inte fick del av de statliga pengarna. 
  
• Slutligen noteras i kapitel 11 behovet av ökad samverkan mellan 
Komvux, Arbetsförmedling, den egna kommunens 
arbetsmarknadsansvariga och andra kommuner när det gäller regional 
yrkesvux. Vår erfarenhet är att samverkan, både inom och mellan 
kommuner och med Arbetsförmedlingen, kan göra mycket gott för 
individers yrkesväxling och samhällets kompetensförsörjning. Kanske 
kan ett samverkansavtal, liknande det som föreslås, även innefatta 
kommunens egna enheter och Arbetsförmedlingen. D.v.s. alla berörda 
parter ingår i avtalet och deras roller och ansvarsområden formaliseras. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kalix kommun är en av remissinstanserna som fått möjlighet att svara 
på "Komvuxutredningens slutbetänkande, En andra och en annan chans 
— ett komvux i tiden (2018:71)" 
Remissvaren ska vara Utbildningsdepartementet tillhanda senast den 12 
december 2018. 
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Beslutsunderlag 
Remiss - Vuxenutbildningens slutbetänkande, en andra och en annan 
chans - Ett komvux i tiden "2018:71". 
Remissvar från Kalix kommun. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Utbildningsdepartementet 
Utbildningschefen 
Rektor för komvux 
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§ 118 Dnr 2018-00215 60 

Ansökan om medfinansiering till LONA-projekt - 
Upptäck gammelskogen i Norrbottens län 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att bevilja medfinansiering till Naturskyddsföreningen 
i Norrbotten med 20 000 kronor till LONA-projektet 2019 – ”Upptäck 
gammelskogen i Norrbottens län”. 
 
Nämnden beslutar vidare att uppdra till rektorer att informera både 
pedagoger och elever om möjligheten till utbildning i form av helgkurser 
som Naturskyddsföreningen anordnar. 
 
Reservation 
Sandra Bergström (M), Linus Häggström (M) samt Tomas Johsund (L) 
reserverar sig mot beslutet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Naturskyddsföreningen i Norrbottens län ansöker om medfinansiering till 
LONA-projekt – ”Upptäck gammelskogen i Norrbottens län” med 20 000 
kronor. 
 
Efter 12 år vill Naturskyddsföreningen göra om detta projekt för att ge 
alla möjlighet i Norrbotten att upptäcka och uppleva fantastiska 
gammelskogar i Norrbotten. Naturskyddsföreningen räknar försiktigt 
med att kunna få med 10 deltagare vi varje kurstillfälle och genomföra 
en helgkurs enligt samma modell 2006, en helgkurs per kommun. Tiden 
för genomförandet av dessa 14 kurser kommer att pågå från maj till 
oktober.  
 
Utöver själva kurshelgerna planeras att också genomföra två 
endagssamlingar för deltagare som varit med under kurshelgerna där 
intresserade i norra och södra länsdelen kan möte deltagare från övriga 
kurser. För koordineringen kommer Naturskyddsföreningen att anställa 
en person på halvtid. 
 
Yrkande 
Sandra Bergström (M): Avslag till medfinansiering från Kalix kommun. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag för röstning mot Sandra 
Bergströms (M) yrkande om avslag och finner att nämnden beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag att bevilja medfinansiering. 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-19 § 118 
Tjänsteskrivelse - Medfinansiering till LONA-projekt, 
Naturskyddsföreningen i Norrbotten 
Ansökan om medfinansiering till LONA-projekt från 
Naturskyddsföreningen i Norrbottens län. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Naturskyddsföreningen i Norrbottens län 
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§ 119 Dnr 2018-00190 60 

Upphandling av skolskjutsar inför läsåret 2020-2021 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar ge verksamheten i uppdrag att ta fram förslag till 
förfrågningsunderlag för godkännande av nämnden innan ny 
upphandling av skolskjutsar påbörjas inför läsåret 2020/2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kalix kommun har ett pågående avtal för skoltransporter med Kalix Taxi 
AB, Centrala buss i Norrbotten AB och Servicecentrum i Övre bygden 
ekonomisk förening. Avtalstiden är 2015-08-20 – 2018-06- 
(skolterminens slut) med rätt att förlänga avtalen med ett (1)+(1) år på 
samma villkor. Kommunen har åberopat rätten att nyttja båda 
optionsåren. Innevarande läsår, 2018/2019, avser optionsår ett och 
optionsår två avser läsår 2019/2020. På grund av 
skolskjutsverksamhetens omfattande karaktär kräver 
upphandlingsprocessen en lång framförhållning.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-19 § 122 
Tjänsteskrivelse - Ny upphandling av skolskjutsar 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Utbildningschefen 
Förvaltningsekonom Helena Wasserman 
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§ 120 Dnr 2018-00191 60 

Upphandling av arbetskläder till prioriterade 
personalgrupper i utbildningsförvaltningen 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att införa arbetskläder enligt antagen utredning i 
KSAPU gällande vilka grupper som är prioriterade i Kalix Kommun. 
  
Enligt antagen utredning och budgetförslag skall inköpen genomföras 
under 2019-2021. 
  
• För år 2019 gäller inköp av ytterkläder för förskollärare, barnskötare, 
fritidspedagoger och elevassistenter.  
  
• För år 2020 gäller inköp av inomhuskläder för förskollärare, 
barnskötare, fritidspedagoger och elevassistenter. 
 
• För år 2021 gäller inköp av ytterkläder för lärare lågstadiet.  
 
Budgetanslag för 2019 är 300 tkr som finns inlagt i investerings-
budgeten. 
  
Förvaltningschefen tar fram riktlinjer för arbetskläder efter avslutad 
upphandling. Upphandlingen ska göras kommunövergripande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen arbetar med att bli en attraktiv och bra arbetsgivare för att 
klara av framtidens behov av arbetskraft. En del i detta är att utreda 
möjligheterna till att ge arbetskläder till ytterligare anställda, som inte 
omfattas av lagstiftningen för skyddskläder.  
Utredningen har kartlagt vilka behov av arbetskläder som finns inom 
kommunen. En översikt av yrkenas behov och förutsättningar har 
skapats för att kunna prioritera och fördela resurser rättvist i 
kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-19 § 123 
Tjänsteskrivelse - Arbetskläder upphandling 
Protokoll Kommunfullmäktige - Riktlinjer för arbetskläder 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Utbildningschefen 
Rektorer 
Förskolechefer 
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§ 121 Dnr 2018-00214 005 

Hyresavtal skogsmaskiner för Naturbruksprogrammet 
- Förlängning med andra optionsåret 2019-09-01 -- 
2020-08-31 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att åberopa rätten till option och rätten till förlängning 
av hyresavtalen av skogsmaskiner med optionsår två som avser 
perioden 2019-09-01—2020-08-30.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kalix kommun har hyresavtal av skogsmaskiner med Ponsse AB, 
Komatsu Forest AB och John Deere Forestry AB. Avtalen löpte ut 2018-
08-30 och har förlängts med ett första optionsår avseende perioden 
2018-09-01—2019-08-30. Förlängning med optionsår två avser perioden 
2019-09-01—2020-08-30. 
 
Avtalstiden gäller för perioden 2016-02-01 - 2018-08-30. Enligt avtal har 
köparen option och rätt till förlängning av avtalen med ett plus ett år (l + 
l år). Avtalsperioder vid eventuella förlängningar ska vara 2018-09-01 - 
2019-08-30 respektive 2019-09-01 - 2020-08-30.  
 
Beställaren ska underrätta leverantören om förlängning senast fem (5) 
månader innan avtalsperiodens slut vilket innebär senast sista mars 
respektive år. För optionsår två senast 2019-03-31. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-19 § 124 
Tjänsteskrivelse - Åberopande av options år 2 gällande hyresavtal 
skogsmaskiner för Naturbruksprogrammet 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Ponsse AB 
John Deere Forestry 
Komatsu Forest AB 
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§ 122 Dnr 2018-00057 60 

Föreläggande om egenkontroll enligt miljöbalken för 
förskoleverksamheter inom Kalix kommun 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att ställa sig bakom utbildningschefens svar enligt 
nedanstående: 
 
Bygg- och miljöavdelningen har rutinmässigt utfört tillsyn av förskolor i 
kommunal regi under februari- och mars månad 2018.  
Närvarande vid besöken har varit förskolepersonal samt till viss del 
ansvarig förskolechef för förskoleverksamheterna.  
 
Alla som bedriver verksamhet i lokaler för barnomsorg och undervisning 
är enligt miljöbalken skyldiga att kontrollera sin verksamhet genom 
egenkontroll. Förskolan ska regelbundet kontrollera verksamheten och 
dess påverkan på miljö och hälsa. Det ska vara ett förebyggande arbete. 
Arbetet ska vara dokumenterat enligt Miljöbalken 26 kap.19§ och 
förordning om egenkontroll (SFS 1998:901). 
  
Allmänna råd som ska efterföljas är bl.a. folkhälsomyndighetens 
allmänna råd avseende städning (FoHMFS 2014:19) och ventilation 
(FoHFS 2014:18).  
 
Fastighetsrelaterade åtgärder och underhåll är ett ansvar som ställs på 
verksamheten. Verksamhet som bedrivs i hyrda lokaler är beroende av 
en tydlig kommunikation med fastighetsägaren för att uppfylla sitt 
verksamhetsansvar. Det innebär att verksamheten ska ha en tydlig 
skriftlig dokumentation om ansvarsfördelningen samt kännedom och 
tillgång till dokumentation som rör fastighetsrelaterade åtgärder och 
underhåll, skriftliga rutiner avseende egenkontroll och åtgärder som 
exempelvis, kontroll av radon, åtgärder/rutiner för att motverka 
legionella, kontroll av ventilation och byten av ventilationsfilter, 
underhåll lokalytor, städrutiner med mera. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden förelägger Utbildningsnämnden, att för 
förskoleverksamhet i kommunal regi som bedriver verksamhet från och 
med september 2018, upprätta dokumentation av egenkontroll för 
förskoleverksamhet i enlighet med förordningen om 
verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 1998:901), samt att delge 
tillsynsmyndigheten senast den 31 december 2018.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-19 § 124 
Tjänsteskrivelse - Föreläggande om egenkontroll 
Föreläggande från samhällsbyggnadsnämnden om egenkontroll enligt 
miljöbalken 
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Protokollsutdrag skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg och Miljöavdelningen 
Utbildningschefen 
Förskolechefer 
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§ 123 Dnr 2018-00193 60 

Systematiskt kvalitetsarbete - Redovisning 
vårterminen 2018 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner redovisningen av det systematiska 
kvalitetsarbetet som avser vårterminen 2018.   
 
Sammanfattning av ärendet 
De olika rapportdelarna som utbildningschefen redovisar två gånger per 
år är omfattande och belyser samtliga skolformer i kommunen. Det 
systematiska kvalitetsarbetet är i sin utformning kopplat till nämndens 
mål.  
 
Beslutsunderlag 
Kvalitetsrapport - Sammanställning 
Kvalitetsrapporter per skola respektive skolform 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Utbildningschefen 
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§ 124 Dnr 2018-00188 60 

Sammanträdesplan 2019 - Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att godkänna följande sammanträdesplan för år 2019: 
 
Månad Beredning 

 
Au 
 

Nämnd 
 

Januari 15/1 
 

25/1 11/1 
 

Februari 2/2  8/2 
 

Mars  8/3 22/3 
 

April 12/4   
 

Maj  3/5 17/5 
 

Juni 14/6   
 

Juli    
 

Augusti 2/8 16/8 30/8 
 

September 6/9 20/9  
 

Oktober   4/10 
 

November 8/11 22/11  
 

December   6/12 
 

  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag till sammanträdesplan 2019 är framtagen med stöd av 
Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges sammanträdesplan som 
grund.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-19 § 120 
Förslag till sammanträdesplan för utbildningsnämnden 2019 
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§ 125 Dnr 2018-00222 60 

Revisionsrapport - Upphandlingsverksamheten i Kalix 
kommun 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av revisionsrapporten och de synpunkter som 
framkommer.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kalix kommuns revisorer i Kalix kommun har granskat  
upphandlingsverksamheten i Kalix kommun. I granskningen har  
sakkunniga från PwC ingått. Granskningen har syftat till att: 
 

 Utifrån de iakttagelser som gjordes vid föregående granskning 
2015 bedöma om styrelsen och nämnderna har vidtagit 
tillräckliga åtgärder för en ändamålsenlig 
upphandlingsverksamhet med tillräcklig internkontroll. 

 
 Belysa hur kommunen tillämpar pris- kontra kvalitetskrav vid 

olika typer av upphandlingar. 
 

 Belysa upphandlingar som blivit överklagade och vilka utfall dessa  
överprövningar fått.  

 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport - Upphandlingsverksamheten i Kalix kommun 
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§ 126 Dnr 2018-00220 60 

Renovering F-huset vid Furuhedsskolan, information 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
F-huset vid Furuhedsskolan kräver omfattande åtgärder för att uppnå 
ändamålsenliga lokaler för de yrkesförberedande programmen. 
Ordföranden jämte utbildningschefen informerar nämnden om rådande 
läge.  
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§ 127 Dnr 2018-00213 60 

Omvärldsanalys 2020 - Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att godkänna omvärldsbevakningen för 2020 där olika 
områden tas upp i dokumentet ”Budgetprocessen 2020”. Utöver detta 
ser nämnden några speciellt viktiga områden att arbeta med enligt 
nedanstående för att stärka elever och skola: 
 

- Rörelse och kultur i skolan är viktiga områden för att öka 
koncentrationsförmågan och förbättra resultaten i skolan, det 
bidrar dessutom till lugnare miljö och bättre mående hos 
eleverna. Allt enligt modern forskning. 

 
- Psykisk ohälsa ökar och går även ned i åldrar, rörelse i skolan och 

kultur är viktiga områden men skolan behöver stärka tidigare 
åtgärder och förbättra kompetensen inom området. 

 
- För att minska utflyttning och öka inflyttning är eftergymnasial 

utbildning ett viktigt område. 
 

- Lärarbristen kan innebära utmaningar för kommunen i form av 
ökade krav på löner samt att vi som kommun behöver arbeta för 
att fler i Kalix kommun vill utbilda sig till lärare. 

 
- Ekonomiska utmaningar, osäkerheten gällande statens satsningar 

gör att det är svårt att bedöma vilka resurser som finns närmaste 
åren. 

 
Ordföranden får i uppdrag att godkänna eventuella kompletteringar som 
kan tillkomma som är viktiga att ha med i budgetarbetet inför 2020 
vilket intensifieras i början av 2019.    
 
Sammanfattning av ärendet 
Som ett led i den långsiktiga budgetprocessen gör utbildningsnämnden 
varje år en omvärldsbevakning som också verksamheterna involveras i 
via utbildningschefen. 
Omvärldsbevakningen är ett viktigt moment i planeringsarbetet. Det 
handlar om att skaffa sig en bild av hur omvärldsfaktorer påverkar det 
kommunala uppdraget exempelvis lagstiftning och ekonomi. I 
budgetprocessen presenterar även utbildningschefen beskrivande 
nyckeltal och diagram.  
 
Beslutsunderlag 
Budgetprocessen 2020 - Sammanställning 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Utbildningschefen  
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§ 128 Dnr 2018-00189 60 

Remiss - Äldreplan för Kalix kommun 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden har inget att erinra gällande föreslagen Äldreplan 
för Kalix kommun.  Under avsnitt 4 i planen som berör folkhälsoarbete/ 
hälsofrämjande och prevention ser nämnden att samarbete med 
utbildningsförvaltningen skulle kunna ge ett mervärde för de äldre i 
attraktiva mötesplatser.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen fick i uppdrag av socialnämnden att ta fram en 
Äldreplan. I enlighet med beslut 29 september 2016 § 106 har ett utkast 
till Äldreplan tagits fram och är nu redo för remissförfarande. 
Socialnämnden beslutade den 28 augusti 2018 § 99 att skicka ut 
Äldreplanen på remiss för att inhämta synpunkter från övriga nämnder. 
 
Äldreplanen har arbetats fram av en arbetsgrupp, ”Framtidsgruppen” 
som består av politiker och tjänstepersoner. Olika intresseorganisationer 
har haft möjlighet till att inlämna åsikter. 
 
Äldreplanen ska fungera som ett viktigt styrdokument för äldreomsorgen 
i kommunen. Äldre ska uppleva hälsa, ha ett gott liv och uppleva dagen 
som meningsfull. Det inkluderar att förbättra möjligheten att bo kvar 
hemma, känna att det är tryggt och samtidigt känna välbefinnande. 
 
Grunden för Äldreplanen utgörs av politiska mål men även andra 
styrdokument som antagits av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
nationella lagar och riktlinjer samt styrdokument. 
 
Äldreplanen ska revideras varje mandatperiod och socialförvaltningen 
ska följa upp planen vartannat år.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-19 § 119 
Remissyttrande från utbildningsförvaltningen 
Remiss - Äldreplan för Kalix kommun 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialförvaltningen 
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§ 129 Dnr 2018-00194 60 

Återrapport nämnddialoger 2018 - 
Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden godkänner nedanstående redovisning av nämnddialoger 2018 
och beslutar samtidigt att skicka återrapporten vidare till 
Kommunfullmäktige: 
 
Aktiviteter under 2018 
 
Nämnden har haft sina sammanträden utlokaliserade på olika skolor, i 
syfte att ha dialog med personal och elever. Nämnden har också i flera 
avseenden representerats av ordföranden. Även utbildningschefen har 
medverkat. 
 
• 2 februari 2018 – Utlokaliserad nämnd till vuxenutbildningen i Folkets 
Hus. Företrädare informerar om sin verksamhet med möjlighet till dialog. 
 
• 6 februari 2018 – Ordföranden inbjuden och besöker arbetsplatsträff 
vid Manhemsskolan. 
 
• 12 mars 2018 – Utlokaliserad nämnd till Naturbruksgymnasiet där 
verksamheten informerar om hela sin verksamhet med möjlighet till 
dialog. 
 
• 13 mars 2018 – Ordföranden besöker Naturbruksdagen i Siknäs med 
möjlighet till dialog med branschföreträdare och besökare. 
 
• 19 mars 2018 – Dialogdag i Folkets Hus med tema ”Ökad jämlikhet” 
tillsammans med personal inom utbildningsförvaltningen. 
 
• 15 maj 2018 – Ordföranden inbjuden och besöker arbetsplatsträff vid 
Vuxenutbildningen. 
 
• 18 maj 2018 – Utlokaliserad nämnd till Naturbruksgymnasiet i 
samband med certifiering av Naturbruksprogrammet som en del av 
Teknikcollege Norrbotten. 
 
• 19 maj 2018 – Ordföranden och utbildningschefen träffar styrelsen för 
Kalixföretagarna för dialog. 
 
• September/oktober 2018 – Ordföranden och utbildningschefen träffar 
företrädare för Byggnadsindustrins Yrkesnämnd i Norrbotten BYN för 
dialog beträffande gymnasieutbildning och inriktningsval. 
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• Möte med föräldrar i Töre angående förskolan i Töre 2018-03-26 
 
• Möte med medborgare i Töre den 23 oktober 
 
• Förvaltningen deltar på alla föräldramöten på F-6-skolorna 
 
Vidare har träffar/besök ägt rum under året av ordföranden och 
utbildningschefen till skolbyggnader/enheter som varit och är föremål för 
ombyggnation respektive flyttning av verksamheter till andra lokaler 
såsom; Nya Innanbäckens förskola, utökad förskola i Töre, 
Furuhedsskolans yrkesprogram som berörs i samband med byggnation 
till nytt seniorboende. Ytterligare besök och dialoger har ägt rum vid 
flyttning av gymnasieskolans Fordons- och transporttekniska program 
från KIAB:s lokaler till egna lokaler vid Naturbruksgymnasiet. 
Företagsbesök har också förekommit under året. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-31 § 84 enligt följande: 
Nämnddialogen ska ske minst en gång per år i varje nämnd och 
styrelsen. Nämnden och styrelsen får själv besluta om formerna för 
dialogen, och att den ska dokumenteras och återrapporteras inom 
respektive nämnd samt till kommunfullmäktige. Dialogerna 
återrapporteras till kommunfullmäktige i februari.  
 
I beslutet från fullmäktige förtydligas begreppet nämnddialog. Nämndens 
politiker, samt tjänstemän ska diskutera frågor som berör nämndens 
ansvarsområde med de kommuninvånare som är berörda av nämndens 
verksamheter.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-19 § 126 
Tjänsteskrivelse - Nämnddialoger under 2018 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige  
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§ 130   

Arbetsmiljö - Rapport 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner rapporterna angående 
arbetsmiljöfrågor.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningschefen rapporterar löpande till nämnden om frågor runt 
arbetsmiljön. 
Vid dagens nämnd informerar utbildningschefen om två 
trafikolyckstillbud som inträffat drabbat elev vid Manhemsskolan samt 
Furuhedsskolan.  
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§ 131   

Kränkande behandlingar - Rapport 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner rapport om kränkande behandlingar.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningschefen rapporterar löpande till nämnden om ärenden som rör 
kränkande behandlingar.  
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§ 132   

Synpunkter och klagomål - Rapport 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner rapport om inkomna synpunkter och 
klagomål.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningschefen rapporterar löpande till nämnden om inkomna 
synpunkter och klagomål. 
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§ 133   

Information 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av information från verksamheten.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnden informeras om följande: 
 

 Töreskolan som uppmärksammats för sitt förebyggande arbete 
via Skolverkets Face-book. 

 
 Inköp av robotar för undervisningen i gymnasieskolan.  

 
      
 
 


