
KALIX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL si(Ici3a) 
Sammanträdesdatum 
2020-05-18 

Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen, måndagen den 18 maj 2020 kl 08:15 - 14:00 

Ledamöter 

Sven Nordlund (MP), Ordförande 
Viktoria Wikström (S), 1:e vice ordförande 
Hans-Göran Sandberg (S) 
Katarina Björnfot (S) 
Torgny Olofsson (S) 
Sara Cave (M) 
Sandra Bergström (M) 
Ann-Sofie Esperi (C) 
Tomas Johsund (L) 

Ersättare 

Cecilia Lindgren Parviainen (5) 
Carina Strand (V) 
Inga-Lis Samuelsson (C) 
Anders Hjerpe (M) 

Charlotte Sundqvist, skolchef 
Helena Wasserman, förvaltningsekonom 
Bo Andersson, nämndsekreterare 

Justerare Torgny Olofsson 

Justeringens plats och tid Utbildningsförvaltningen, 2020-05-18 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer § 61 
Bo Andersson Direktjustering 

Ordförande 
Sven Nordlund 

Justerare 
Torgny Olofsson 

ANSLAG! BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-05-18 

Datum då anslaget sätts upp 2020-05-18 Datum då anslaget tas ned 2020-06-09 

Förvaringsplats för protokollet Utbildningsförvaltningen 

Underskrift 
Bo Andersson 

Justerandes sign 

   

Utdraqsbestyrkande 

   

     



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL i(d3a) 
Sammanträdesdatum 

2020-05-18 

KA 1.1X KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

§ 61 Dnr 2020-00090 612 

Köp av tomter 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att köpa 2 tomter på Skärgårdsudden för 
att i utbildningsnämndens regi genom elevbygge bygga villor. Medel för 
köp tas från kvarvarande medel för bostadsbyggande samt köp och 
utvecklig av tomtmark i attraktiva lägen enligt beslut i kommun-
fullmäktige 2017-09-14. Köpet genomförs efter att dialog och avtal är 
klara gällande finansiering och projektering mellan Bygg- och 
anläggningsprogrammet, Kalix kommun och finansiär av byggnaden. 

Reservation 
Centerpartiet, Liberalerna, Moderata samlingspartiet reserverar sig mot 
beslutet. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad vid dagens sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och anläggningsprogrammet är ett viktigt gymnasieprogram för 
att få duktiga hantverkare i Kalix. För att få så bra utbildning som möjligt 
krävs att det finns elevprojekt som omfattar alla moment i ett byggande, 
vilket har varit ett problem emellanåt. Därför är villabyggande med 
elever ett bra sätt att säkerställa att eleverna får en bra utbildning. 

Fördelen med att köpa de två kvarvarande tomterna på skärgårdsudden 
är att vi snabbt kan komma igång med planering/projektering i och med 
att tomterna är byggklara samt att väg och avlopp är framdraget. Det 
finns dessutom goda möjligheter att kommunen genom upphandling kan 
få en leverantör som står för själva materialkostnaderna fram till bygget 
är klart. Det är möjligt tack vare den marknadsföring och arbete som är 
nedlagt för området Skärgårdsudden. 

För Kalix kommun kan det dessutom vara en bra idé för att få igång 
villabyggande och bostäder för barnfamiljer. Om man ser att det går bra 
att sälja de färdiga villorna finns goda förutsättningar att vi kan fortsätta 
och påbörja ett hus varje år framöver på andra områden. 

Yrkande 
Centerpartiet, Liberalerna, Moderata samlingspartiet: 
"Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att uppdra åt 
samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med utbildningsnämnden utreda 
möjligheterna och konsekvenserna till köp av tomter på Skärgårdsudden 
för framtida elevbyggen" 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (id3a) 

Sammanträdesdatum 
2020-05-18 

KAiix KoNtkit:N 

Utbildningsnämnden 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandet för röstning mot grundförslaget från 
ordföranden och finner att nämnden beslutar enligt ordförande Sven 
Nordlunds (MP) förslag. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från ordföranden 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 
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