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Sammanträdesdatum 
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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen, måndagen den 27 juni 2022 kl 09:00 – 10:00 

Beslutande Ledamöter 
Sven Nordlund (MP), Ordförande 
Viktoria Wikström (S), 1:e vice ordförande 
Cecilia Lindgren Parviainen (S) ersätter Hans-Göran Sandberg (S) 
Erik Ström (S) ersätter Katarina Björnfot (S) 
Torgny Olofsson (S) 
Linus Häggström (M) ersätter Sara Cave (M) 
Birgitta Evling (M) ersätter Sandra Bergström (M) 
Inga-Lis Samuelsson (C) ersätter Ann-Sofie Esperi (C) 
Tomas Johsund (L) 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

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

Justerare Torgny Olofsson 

Justeringens plats och tid Digital justering 2022-06-27 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
Digital signering Paragrafer §§ 59-65 

 Bo Andersson  

 Ordförande 

 
Digital signering 

 

 Sven Nordlund  

 Justerare 

 
Digital signering 

 

 Torgny Olofsson  
 
  

 
Tillkännagivande 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-06-27 

Datum då anslaget sätts upp 2022-06-27 Datum då anslaget tas ned 2022-07-12 

Förvaringsplats för protokollet Utbildningsförvaltningen 
 

Underskrift 
 
Digital signering 

 

 Bo Andersson  
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§ 59   

Upprop 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämndsekreteraren förrättar upprop. 
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§ 60   

Godkännande av ärendelista 
Utbildningsnämndens beslut 
Ärendelistan godkänns. 
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§ 61   

Val av justerare 
Utbildningsnämndens beslut 
Till justerare väljs Torgny Olofsson. 
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§ 62 Dnr 2022-00098 60 

Meddelanden 2022-06-27 - Redovisning 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av inkomna 
meddelanden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
1. Statistik - Antal födda i Kalix kommun 220101 - 220612. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av meddelanden. 
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§ 63 Dnr 2022-00096 60 

Risöns förskola - Förändrad tidplan för uppstart 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att skjuta upp en eventuell start av Risöns 
förskola till årsskiftet 2022-2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade 2022-05-13 att med ett möte med 
byaföreningen i Risön samt med en utredning som grund starta upp en 
ny förskola i Risön från 1 september 2022. Inför beslut gjordes en 
inventering av hur många föräldrar som skulle vara intresserade av att 
placera sina barn på en förskola i Risön, 15 barn anmäldes. I skrivandes 
stund, i skarpt läge visar det sig att endast 4 barn är anmälda.   
 
Enheternas storlek har avgörande betydelse för hur bra och effektivt 
utbildningen kan bedrivas. De små förskolorna (1-2 avdelningar) är 
sårbara vid personalfrånvaro och samordningsvinster blir inte möjliga 
som på de större förskolorna.   
Det är också tydligt att kvalitén ofta påverkas negativt, då det kollegiala 
lärandet försvåras. 
 
Tidigare erfarenhet har visat att om barnunderlaget är alltför litet, gör 
det att vårdnadshavare väljer andra alternativ för sitt barn, med tillgång 
till fler kamratrelationer. Det scenariot fanns när förskolan i Risön 
stängdes senast. 15 föräldrar som anmält intresse är ett lågt antal och 
inte bekräftat att de 15 faktiskt väljer det. 
 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Förslag till förskjuten uppstart. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
Förskolechef 
Rektorer i förskolan 
Föräldrar som anmält intresse om barnomsorg i Risön 
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§ 64 Dnr 2022-00097 60 

Töre förskola - Utredningsuppdrag 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheten att utöka antalet platser i Töre förskola. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det är fullt i Töre förskola och förvaltningen behöver utöka antalet 
platser. Förvaltningen har sett att det skulle finnas möjlighet att utöka 
befintliga lokaler i Töreskolan men det kräver ett antal förändringar som 
Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver titta på. Senast november 
månad måste 4 barn beredas plats, därefter fylls det på fler. Skolchefen 
har ställt frågan till Samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Enheternas storlek har avgörande betydelse för hur bra och effektivt 
utbildningen kan bedrivas. De små förskolorna (1-2 avdelningar) är 
sårbara vid personalfrånvaro och samordningsvinster blir inte möjliga 
som på de större förskolorna.   
Det är också tydligt att kvalitén ofta påverkas negativt, då det kollegiala 
lärandet försvåras. 
 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Töre förskola utredningsuppdrag 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
Förskolechef 
Rektorer förskolan 
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§ 65 Dnr 2022-00099 60 

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

 Ärendet i Kommunfullmäktige 2022-06-16 § 92 - Begäran om 
tilläggsanslag 2022 - anpassningar produktionskök vid 
Naturbruksgymnasiet. 

 
 Norrbottens kommuner - Upphandling av gemensamt 

elevhälsosystem. 
 

 Samverkansarbetet inom femkanten. 
 

 Rekryteringsläget inom utbildningsförvaltningen gällande rektorer 
och personal inom elevhälsan. 

 
 Antagna till gymnasieskolan efter slutliga antagningen läsåret          

2022-2023.   
 
 
 
      
 
 


