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§ 16   

Upprop 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämndsekreteraren förrättar upprop.  
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§ 17   

Godkännande av ärendelista 
Utbildningsnämndens beslut 
Ärendelistan godkänns med följande ändringar: 
 
Tillkommande ärende 
§ 32 - Omfördelning av investeringsmedel 2022 för Manhemsskolan. 
 
 
      
 
 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(32) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-25 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 18   

Val av justerare 
Utbildningsnämndens beslut 
Till justerare väljs Viktoria Wikström (S).  
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§ 19 Dnr 2022-00035 60 

Delegationsbeslut - Redovisning 2022-03-25 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner redovisningen av delegationsbeslut 
 
Sammanfattning av ärendet 

1. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 
beviljat skolskjuts för elev till och från Centrumskolan på grund 
av växelvis boende under vårterminen 2022 med start vecka 9, 
dnr 2022-20-2. 

 
2. Ordföranden i nämnden har med stöd av delegationsordning E.1 i 

brådskande ärende beslutat att uppdra till förvaltningschefen att 
ansluta utbildningsnämnden till Addas Ramavtal Hälso- och 
sjukvårdsmaterial 2018, dnr 2022-49. 

 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av delegationsbeslut 
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§ 20 Dnr 2022-00036 60 

Meddelanden - Redovisning 2022-03-25 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av meddelanden.  
 
Sammanfattning av ärendet 

1. Skolverket - Brev till huvudmannen angående nyanländas 
lärande. 

 
2. Kommunstatistik - Antal födda i kommunen 2022-01-01 - 2022- 

03-08. 
 

3. Reviderad läsårsplan läsåret 2022-2023. 
 

4.  Protokoll Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 220307 
§ 7 - Begäran av lönetillägg för personal under den tid de är 
anställda på Manhemsskolan.  

 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av meddelanden.  
 
 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
9(32) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-25 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 21 Dnr 2022-00033 60 

Månadsrapport 2022 - Januari - Februari 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av och godkänner redovisning av 
månadsuppföljningen för perioden januari - februari 2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
UTB Årsbudget Budget jan-feb Utfall jan-feb Helårsprognos Helårsavvikelse 
Intäkter -66 488 -6 851 -5 508 -65 503 -985
Personalkostnader 290 665 47 092 48 973 289 392 1 273
Övriga kostnader 158 247 27 459 15 938 159 216 -969
Avskr och internränta 6 379 1 063 730 6 379 0
Resultat 388 802 68 763 60 133 389 483 -681  
 
Helårsprognos 
 
Utbildningsförvaltningen räknar med per 20220228 att visa ett 
underskott om 681 tkr för 2022. 
 
Elevtransporter på grund av omlokalisering av Djuptjärnskolans 
undervisning till Gammelgården tom vecka 8 och till Innanbäcken 
vårterminen  
ut bidrar till förvaltningens prognostiserade underskott. 
 
Förskolor har under första halvåret fyllda barngrupper på de flesta 
avdelningarna och under hösten kommer flera platser att vara lediga 
platser. Budget delas ut per antalet barn och som konsekvens blir medel 
kvar centralt.  
Vårens överskott på förskolorna beräknas att balansera upp höstens 
underskott. Vikariebehovet och behov av extra resurser för barn i behov 
av särskilt stöd är stort men den sammanlagda vikariebudgeten 
beräknas att räcka inom ramen för den centrala budgeten. 
  
Grundskolorna inklusive förskoleklass och fritids räknar med att ha ett 
fortsatt stort behov av den behovsbedömda resursen på grund av ökad  
grad av s.k. hemmasittare och ett sämre mående i kombination med 
ökat socialt stöd hos elever, vilket medför behov av särskilt stöd. Skolor 
med minskande elevunderlag har utmaningar att anpassa verksamheten 
till minskat antal elever och skolor med högre antal elever jämförd med 
tilldelad budget har utmaningar att få budgeten att räcka.  
 
Budgetar för de fristående verksamheterna sammanlagt beräknas att 
räcka i dagsläget. 
Gymnasiet och Vux/Komvux prognostiserar i dagsläget en budget i 
balans. 
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Åtgärder för en budget i balans 
 
- Vikarieanvändning och vikariebehovet följs upp löpande  
- Krav att verksamheterna klarar av att anpassa personalstyrkan till det  
  barnantal verksamheter har 
- Med de löpande sökbara riktade bidragen bl.a. från Skolverket,  
  Kulturrådet, Facebook, EU och Migrationsverket kommer verksamheter  
  kunna genomföra fler satsningar 
 
Faktorer som kan komma att påverka prognosen 
 
- behovet av särskilt stöd ökar 
- migrationsverkets asylbeslut 
- befarade ökade energi och råvarupriser  
- beslut om förlängd ersättning för sjuklöner 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-09 § 22 
Månadsuppföljning januari - februari. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
Grundskolechefen 
Förskolechefen 
Rektorer 
 
 
 
 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
11(32) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-25 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 22 Dnr 2022-00043 60 

Skolmiljarden - Tillfällig förstärkning av statligt stöd 
2022 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna skolchefens förslag på 
fördelning av medel samt insatser med stöd av statsbidraget 
Skolmiljarden 2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolverket ska betala ut högst 1 400 000 000 kronor till landets 
kommuner i syfte att bidra till goda förutsättningar för att minska de 
negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av 
covid-19-pandemin. Medel ska fördelas proportionellt utifrån antalet barn 
och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel ska fördelas under 2022 
och ska användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet i 
fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala 
vuxenutbildningen. Kalix kommun tilldelas totalt 1 778 908kr varav en 
fördelning till Innovitaskolan ska göras enligt nedan.  
 
Fördelning av medlen för kommunens skolor inkl fristående enheter  
 
Antalet elever skola Kommunal vht Friskola F-9 Totalt 

Förskoleklass 158 19 177 

Grundskola 1-9 1245 172 1417 

Gymnasiet 589 0 589 

Antalet totalt skola 1992 191 2183 

Andel 91,3% 8,7% 100,0% 

Bidrag att fördela  1 778 908 kr kr/barn/år 

Kommunal verksamhet 1 623 264 kr 815 kr 

Fristående verksamheter 155 644 kr 815 kr 

Summa 1 778 908 kr 

 
Medlen ska användas till följande insatser inom Grundskola och 
Gymnasieskola 
 
• Ökat stöd psyksisk hälsa 
• Förstärkt stöd i undervisning 
• Ökad närvaro i skolan 
• Föräldrautbildning 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 20220309 § 23. 
Skolverket - Beslut om tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022. 
Tjänsteskrivelse – Skolmiljarden 2022. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
Grundskolechefen 
Förskolechefen 
Rektorer 
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§ 23 Dnr 2022-00034 60 

Budgetprocessen 2023 - Prioriteringsunderlag - 
Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av och godkänner prioriteringsunderlaget till 
budgetprocessen 2023.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I mitten av februari får förvaltningscheferna respektive nämnds 
framräknade tekniska ramar skickade från ekonomienheten. Från och 
med budgetprocessen 2022 arbetar kommunen efter prislappsmodellen i 
budgeteringsarbetet. Kortfattat innebär det att modellen i ett första steg 
i februari ger objektiva tekniska budgetramar utifrån prislappar och 
demografi till nämnderna. Föregående års ram samt demografi  innebär 
ett utgångsläge med genomsnittlig kvalitet på verksamheten. Sedan 
finns ett prioriteringsutrymme som används till politiska prioriteringar. 
Modellen är styrd av de intäkter (skatter & statsbidrag) som kommunen 
har tillsammans med finansiella mål, den ger också en tydligare koppling 
mellan investeringar och drift. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-09 § 24 
Budgetprocessen 2023 
Prioriteringsunderlag budget 2023 
Konsekvensbeskrivning budget 2023 
Investeringar budget 2023 
 
Protokollsutdrag skickas till  
Skolchefen 
Grundskolechefen 
Förskolechefen 
Rektorer 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
Skolchefen 
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§ 24 Dnr 2022-00031 612 

Sökande till gymnasieskolan läsåret 2022-2023 - 
Redovisning 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av och godkänner redovisningen av sökande 
till gymnasieskolan läsåret 2022-2023.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sammanställning av valen till gymnasieskolan är färdigställda som utgör 
underlag för beslut om vilka program och inriktningar ska starta 
höstterminen 2022. Vid dagens nämnd får nämnden en tydligare 
genomgång av sökbilden till gymnasieskolan efter att samtliga val 
inkommit.  
 
Beslutsunderlag 
Redovisning av sökande 2022-2023. 
Kommunstatistik sökande till gymnasieskolan. 
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§ 25 Dnr 2022-00032 612 

Fastställande av program, inriktningar samt 
dimensionering av antalet platser till gymnasieskolan 
årskurs 1 inklusive gymnasiesärskolan läsåret 2022-
2023 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att göra följande förändringar från det 
sökbara programutbudet inför kommande läsår 2022-2023 på grund av 
sviktande sökunderlag: 
 

 Barn- och fritidsprogrammets Lärlingsutbildning med inriktning 
Fritid och hälsa läggs vilande läsåret 2022-23 som avser 
antagning till årskurs 1. 
 

 Estetiska programmet inriktning Musik läggs vilande läsåret 2022-
23 som avser antagning till årskurs 1.  

 
 Naturbruksprogrammet inriktning Hästhållning startar ej läsåret 

2022-23 som avser antagning till årskurs 1. 
 
Samtliga sökande till berörda program ovan informeras innan den 
preliminära antagningen verkställs. 
 
Nämnden beslutar om följande programutbud för årskurs 1 som gäller 
från höstterminen 2022:  
 
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  

Naturvetenskaps-
programmet 

Naturvetenskap 20  

Teknikprogrammet 
(Ingår i Teknikcollege) 

Produktionsteknik 12  

Samhällsvetenskaps- 
programmet 

Beteendeveten-
skap 
 
Medier, 
information och 
kommunikation 

32 16 platser till 
inriktning Medier, 
information och 
kommunikation 
 
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 

Barn- och 
fritidsprogrammet 

Pedagogiskt och 
socialt arbete 

16 
 

 

Bygg- och 
anläggningsprogrammet 

Anläggningsfordon 
 
Husbyggnad 
 
 

22 10 platser till 
inriktning 
Anläggningsfordo
n 
 
12 platser till 
inriktning 
Husbyggnad 
 
Vid konkurrens 
sker urval på 
slutbetyg åk 9. 

El- och energi-
programmet 

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 
 
Inriktningsval direkt från 
åk 1 
 
Ingår i Teknikcollege 

Skogsbruk 
 
(2 valbara  
yrkesutgångar) 

30 Kurspaket mot 
yrkesutgång 
Skogsmaskin-
förare/skogs-
skötsel. 
 
Kurspaket mot 
yrkesutgång 
Trävaror och 
lastmaskiner. 
 
Vid konkurrens 
till ovanstående  
yrkesutgångar 
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 

Naturbruksprogrammet 
 
Inriktningsval direkt från 
åk 1 

Naturturism 10  

Vård- och 
omsorgsprogrammet 
 
Ingår i Vård- och 
omsorgscollege 

Inga nationella 
inriktningar 

18  

Introduktions-
programmet 
 

Inriktningar Antal platser åk 1 

Ej sökbart alternativ. 
Obehöriga sökande vid 
slutliga antagningen 
erbjuds och placeras i 
någon av inriktningarna 
för komplettering till 
behörighet för nationellt 
program 

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 
Programmet för Administration, handel och 
varuhantering 

Anpassning efter behov 

Programmet för Samhälle, natur och språk Anpassning efter behov 
Individuellt program Anpassning efter behov 

 
Sammanfattning av ärendet 
Valen till gymnasieskolan är klara och sammanställda som speglar 
resultatet den 11 februari 2022.  
Resultatet efter ansökningstidens utgång den 11 februari visar att tre (3) 
programingångar inklusive inriktningar visar ett sviktande sökunderlag.   
 
Barn- och fritidsprogrammet Lärling med inriktning Fritid och hälsa som 
föreslås läggas vilande läsåret 2022-23 visar på tre förstahandssökande 
varav en (1) behörig efter ansökningstidens utgång. 
 
Estetiska programmet inriktning Musik föreslås läggas vilande läsåret 
2022-23 som inte visar på någon förstahandssökande efter 
ansökningstidens utgång. 
 
Naturbruksprogrammet ny inriktning Hästhållning föreslås inte starta  
läsåret 2022-23 med två förstahandssökande varav en (1) behörig efter 
ansökningstidens utgång.   
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Yrkande 
Linus Häggström (M), Birgitta Evling (M), Ann-Sofie Esperi (C), Tomas 
Johsund (L): Naturbruksprogrammet med inriktning Naturturism läggs 
vilande för läsåret 2022-2023 som avser antagning till årskurs 1. 
 
Röstning 
Ordföranden ställer yrkandet för röstning mot arbetsutskottets förslag 
och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med 5 
JA-röster mot 4 NEJ-röster. 
 
Jämställdhetsanalys 
När nämnden fattar beslut om sökbart programutbud så tas alltid hänsyn 
till att erbjuda ett så varierande programutbud  som möjligt utifrån 
elevunderlag i syfte att attrahera både flickor och pojkar. Trots att vi i 
Kalix erbjuder ett brett programutbud så är det inte alltid möjligt att 
tillgodose allas önskemål då underlagen sviktar både i yrkesprogram och 
högskoleförberedande vilket årets resultat visar.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-09 § 26. 
Tjänsteskrivelse - Fastställande av program, inriktningar samt 
dimensionering av antalet platser till gymnasieskolan årskurs 1 inklusive 
gymnasiesärskolan läsåret 2022-2023. 
Sökande till gymnasieskolan läsåret 2022-2023 - redovisning 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
Gymnasieskolans rektorer 
Studie- och yrkesvägledare  
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§ 26 Dnr 2022-00037 612 

Revidering av timplaner i gymnasieskolans program 
läsåret 2022-2023 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av och beslutar godkänna gymnasieskolans 
reviderade timplaner för kommande läsår 2022-2023.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnden beslutade föregående år att timplanerna för gymnasieskolans 
program ska fastställas och godkännas årligen av nämnden. 
Sedan år 2021 efter en förändring i delegationsordningen är det 
nämnden som godkänner revidering av timplanerna inför för varje nytt 
läsår. 
Elever som läser på nationella program i gymnasieskolan har rätt till en 
garanterad undervisningstid. För de högskoleförberedande programmen 
innebär det minst 2 180 undervisningstimmar om 60 minuter och för 
yrkesprogrammen minst 2 430 undervisningstimmar om 60 minuter. 
Justeringar av timplaner i gymnasieskolan är vanligt förekommande på 
grund av organisatoriska förändringar och anpassningar från rektorerna 
som sker mellan läsåren.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Revidering av timplaner i gymnasieskolan. 
Timplan Barn- och fritidsprogrammet 
Timplan El- och energiprogrammet 
Timplan Industritekniska programmet 
Timplan Samhällsvetenskapsprogrammet 
Timplan Bygg- och anläggningsprogrammet 
Timplan Ekonomiprogrammet 
Timplan Estetiska programmet Musik 
Timplan Estetiska programmet Bild- och form 
Timplan Naturbruksprogrammet 
Timplan Teknikprogrammet 
Timplan Vård- och omsorgsprogrammet 
Timplan Fordons- och transportprogrammet 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Rektorer gymnasieskolan 
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§ 27 Dnr 2022-00044 60 

Utrustning Furuhedsskolan - F-huset 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar uppdra åt skolchefen att sälja alternativt 
kassera den utrustning som inte behövs för de yrkesutbildningar som 
idag är planerade för F-huset.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Projektering för ombyggnation av F-huset pågår enligt uppdrag. Vid 
möte med Thyréns och MAF kommer frågan om tömning av lokaler upp. 
Det finns väldigt mycket utrustning, maskiner och dylikt som behöver 
flyttas. En del av utrustningen är material som användes till den tidigare 
VVS-utbildningen som nu är nedlagd. Dessutom en maskinpark för TTC-
utbildningen som bedrevs i lokalerna. Allt är inte användbart idag och 
behöver kasseras, en del kan säljas.  
 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder en jämställdhetsanalys då beslutet har påverkan på 
kommunens jämställdhetsmål. 
 
Uppdraget: att göra utbildningarna i F-huset attraktiva för pojkar och 
flickor. I dagsläget, med de undermåliga utrymmena, är uppfattningen 
att framförallt flickor avstår från att söka berörda utbildningar. Totalt 
sett har Kalix högre andel elever inskrivna på yrkesprogrammen än 
Riket, ca 10 % högre. Andelen flickor i Kalix på yrkesprogram 2019 är 
28,7% och motsvarande siffra för pojkar är 47,9%. Lokalerna upplevs 
begränsande för framförallt flickor vilket innebär att de inte har samma 
rättigheter och möjligheter som pojkar.  Industriprogrammet är en av tre 
utbildningar medverkande i Teknikcollege. Ett av målen i avtalet är att 
öka andelen flickor på programmen. Att göra arbetsmiljön bättre är ett 
måste för att förutsättningarna ska finnas.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-09 § 28 
Tjänsteskrivelse - F-huset Furuhedsskolan utrustning 
 
Protokollsutdrag skickas till  
Skolchefen 
Rektorer gymnasieskolan 
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§ 28 Dnr 2022-00042 612 

Ansökan från Lärande i Sverige AB, Realgymnasiet, om 
godkännande som huvudman för utökning av befintlig 
fristående gymnasieskola i Luleå kommun 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden godkänner följande remissyttrande till 
Skolinspektionen beträffande ansökan från Lärande i Sverige AB om att 
starta Hotell- och turismprogrammet vid Realgymnasiet i Luleå: 
 
Yttrande 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kalix kommun har ett brett programutbud med 5 studieförberedande 
program, 7 yrkesförberedande och 1 lärlingsprogram i dagsläget. För att 
ha möjlighet att erbjuda det breda programutbudet för Östra Norrbottens 
ungdomar är vi beroende av att så många ungdomar som möjligt väljer 
att studera i kommunen.  Vid ett ytterligare utökat programutbud kan 
det påverka vår egen rekrytering och bidra till att vi måste skära i 
programutbudet om elevantalet minskar som medför att elever i större 
utsträckning söker sig till andra kommuner vilket ger ekonomiska 
konsekvenser.  
 
Organisatoriska konsekvenser 
För att bibehålla ett brett och varierande utbud så kan det även ge 
organisatoriska konsekvenser om vi inte lyckas få ihop tillräckligt stora 
samläsningsgrupper för att kunna behålla program och inriktningar över 
tid. Bifogad elevprognos över antalet 16-åringar visar att elevantalet 
minskar över tid. Inom Fyrkantens gymnasiesamverkan Luleå, Boden, 
Piteå och Älvsbyn finns redan programmet. 
 
Pedagogiska konsekvenser 
Det är värdefullt att ha fler elever och möjligheter till samläsning vilket medför 
att lärarna får ett kollegialt utbyte. Ju mindre skolenhet desto svårare blir det.  
 
Prognos antal 16-åringar i kommunen 2022-2027 
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Sammanfattning av ärendet 
Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 
som huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola 
(Realgymnasiet) i Luleå kommun från och med läsåret 2023-2024. 
Ansökan avser att inrätta Hotell- och turismprogrammet. 
 
Kommunens yttrande ska dels beskriva vilka ekonomiska, 
organisatoriska och pedagogiska konsekvenser man ser samt hur 
befolkningsprognosen ser ut över kommunens 16-åringar i ett 5-
årsperspektiv. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Remissyttrande till Skolinspektionen. 
Ansökan till Skolinspektionen för godkännande om att starta ny 
utbildning vid Realgymnasiet i Luleå kommun. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolinspektionen 
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§ 29 Dnr 2021-00205 60 

Förskola i Risön - Utredningsuppdrag 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar återremittera ärendet till kommande 
nämnd den 13 maj 2022 för att tydliggöra finansieringen av 
merkostnaderna av en ny förskola i Risön.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid ett möte på hembygdsgården på Risön, 2021-11-17, framfördes 
önskemål och behov av en förskola på Risön. Med anledning av det har 
förvaltningen skickat ut en intresseanmälan till föräldrar i 
upptagningsområdet.  
 
Intresseanmälan skickades ut till 40 hushåll i upptagningsområdet, 
samtliga hushåll har barn i åldern 0-4 år. Totalt 18 hushåll har besvarat 
enkäten, varav 14 hushåll uppges vilja ha förskoleplats i Risön. I 
efterhand har en familj hört av sig, de väntar barn och vill gärna ha plats 
på en förskola på Risön. (totalt 15 barn) 
 
Beräknade kostnader, 
Risögrund 

    
antal 
barn 

antal 
avdelningar plats för 

tjänster 
full 

beläggning 
aktuella 
tjänster 

snittlön/år, 
tkr inkl PO 

budget att 
fördela/mån 

budget att 
fördela/år 

18 1 18 3 3,00 500 000 125 000 1 500 000 
 
Personalkostnader                           750 000  i utökade kostnader 
Hyra                                                        468 000 
Lokalvård                                                 140 000  (2 timmar per dag  
                                                                             inkl. kostnad för  
                                                                             kem, förbruknings- 
                                                                             mtrl, redskap och  
                                                                              Avser endast  

    förskoledel) 
                                                             

Fastighetsskötsel/vaktmästeri                     130 000 (1,5 timme per   
                                                                              dag, inkl.  
                                                                              servicebil samt       
                                                                              visst förbruknings- 
        mtrl 
 
Maskinell snöröjning                                45 000 kr (ca 1500 m² av 
skolgård) 
 
Summa                                            1 533 000 ca i extra kostnad                            
Inköp av utrustning                           200 000 ca engångssumma 
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Beslutsunderlag 
Rektorsområdet Risön Karlsborg - Utredning 
Förskola i Risön - skrivelse 
Protokoll SBN 211214 § 175 
Protokoll UBN 220218 § 9 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
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§ 30 Dnr 2022-00039 60 

Delegationsordning - Utbildningsnämnden - 
Revidering 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna revidering av 
delegationsordningen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
På grund av att det blir skiftning av befattningshavare vad gäller 
handläggning av skolskjutsärenden behöver delegationsordningen 
revideras.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-09 § 31 
Tjänsteskrivelse - Revidering av delegationsordning 
Reviderad delegationsordning 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
Förvaltningsekonomen 
Skolskjutshandläggare 
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§ 31 Dnr 2022-00052 05 

Upphandling av kommunala vuxenutbildningar för 
femkantssamverkan 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att ge fullmakt till Luleå kommun, att för 
Kalix kommuns räkning genomföra ny upphandling av kommunala 
vuxenutbildningar där nuvarande avtal löper ut 2022-12-31. 
 
Utbildningsnämnden beslutar samtidigt att ge ordföranden i uppdrag att 
efter avslutad upphandling och utvärdering besluta om tilldelning då 
beräknat takvärde överstiger nivåerna i nuvarande delegationsordning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande avtal med leverantörerna av vuxenutbildning inom 
femkantens kommuner löper ut 2022-12-31. Utifrån överenskommelsen i 
femkanten kommer Luleå kommun att genomföra den gemensamma 
upphandlingen. Enligt aktuell tidsplan som är uppsatt kommer 
tilldelningsbeslut i respektive kommun behöva ske mellan  
2022-06-10 – 2022-06-20. Upphandlingen utformas på sådant sätt att 
fullmaktsgivaren (Utbildningsnämnden) ska ha rätt att med vinnande 
leverantör ingå ramavtal på motsvarande villkor som Luleå kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Upphandling av kommunala vuxenutbildningar för 
femkantssamverkan. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Luleå kommun, upphandlare Linda Sandström. 
Skolchefen 
Rektor för vuxenutbildningen 
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§ 32 Dnr 2022-00057  

Omfördelning av investeringsmedel 2022 för 
Manhemsskolan 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att omfördela medel i investeringsbudgeten 
2022 till markiser för Manhemsskolan ur posten "Stolar till högstadiet" 
som totalt uppgår till 500 000 kr.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Manhemsskolans markiser har visat sig vara i sämre skick än väntat 
varför läget blivit mer akut och behöver åtgärdas. En möjlig lösning som 
föreslås är att omfördela medel ur investeringsbudgeten 2022 posten 
"Stolar till högstadiet" som nämnden beslutat om den 8 oktober 2021  
§ 142.  
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§ 33 Dnr 2022-00045 60 

Flyktingmottagandet till kommunen och skolan - 
Information 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Utifrån krigssituationen i Ukraina har mottagandet av flyktingar ingen 
större påverkan för skolan i Kalix i dagsläget enligt skolchefen men läget 
kan förändras. Samtidigt nämner skolchefen att behovet av personer 
som behärskar ukrainska språket kan öka. 
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§ 34   

Arbetsmiljö - Rapport 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner rapporten vad gäller arbetsmiljön.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen lämnar löpande rapport till nämnden vad gäller 
arbetsmiljöfrågor. 
 
Vid dagens nämnd lämnar skolchefen följande rapport: 
 

 Innemiljön för personer med astmatiska problem i 
utbildningsförvaltningen förbättras men det finns fortfarande 
personer som inte kan vistas i huset. 

 
 Beträffande Djuptjärnsskolans elever åk 1-2 som varit 

utlokaliserade på grund av renovering är tillbakagången planerad 
efter påsklovet och för årskurs 3-6 efter sommarlovet. 
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§ 35   

Kränkande behandlingar - Rapport 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner rapport vad gäller kränkande 
behandlingar.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen lämnar löpande rapport om kränkande behandlingar. 
 
Vid dagens nämnd lämnas följande rapport: 
 

 Bättre rutiner har skapats för snabbare beslutsgång vid enskilda 
händelser. 
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§ 36   

Synpunkter och klagomål - Rapport 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av rapport vad gäller inkomna synpunkter och 
klagomål.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen rapporterar löpande till nämnden om inkomna synpunkter 
och klagomål. 
 
Vid dagens nämnd lämnar skolchefen följande rapport: 
 

 Ärende som rör anpassad studiegång från en av F-6-skolorna.  
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§ 37   

Information 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid dagens nämnd lämnas följande information: 
 

 Tankarna runt havsbaserad vindpark i kommunen med 100 - 200 
arbetstillfällen. 
 

 Gymnasieutredningen - Norrbottens kommuner. 
 

 ICLD-projektet med Masaka fortsätter bland annat med 
gymnasieskolans program. 

 
 Ny Hållbarhetsstrateg har anställts i kommunen där två 

förstelärare kommer att involveras. 
 

 Vikarierande rektor till Centrumskolan och Näsbyskolan. 
 

 Ny vux/gymnasiechef från juni 2022. 
 

 Personalomflyttning på grund av högre pendlingskostnader. 
 

 Behov av nya markiser till Manhemsskolan.  
 

 Beträffande F-huset Furuhedsskolan så fortsätter byggmöten. 
 

 Dialogdag planeras med förtroendevalda i utbildningsnämnden 
och personal från verksamheten 1 juni.  

 
      
 
 


