
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(32) 

Sammanträdesdatum 
2022-10-28 

 
 

  
 
Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen, fredagen den 28 oktober 2022 kl 08:15 – 12:15 

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

 Ersättare 
Carina Strand (V) 
Linus Häggström (M) 
Anders Hjerpe (M) 
 
 

Övriga närvarande Charlotte Sundqvist, skolchef 
Helena Wasserman, förvaltningschef 
Bo Andersson, nämndsekreterare 
 
Elisabeth Karlsson, grundskolechef § 111 information 
Maria Isaksson, förskolechef § 111 information 
Bernth Lundqvist, gymnasiechef § 111 information 
 
 

Justerare Sandra Bergström 

Justeringens plats och tid Digital justering, 2022-11-01 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
Digital justering Paragrafer §§ 91-111 

 Bo Andersson  

 Ordförande 

 
Digital justering 

 

 Sven Nordlund  

 Justerare 

 
Digital justering 

 

 Sandra Bergström  
 
  

 
ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-10-28 

Datum då anslaget sätts upp 2022-11-03 Datum då anslaget tas ned 2022-11-25 

Förvaringsplats för protokollet Utbildningsförvaltningen 
 

Underskrift 
 
Digital justering 

 

 Bo Andersson  
 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(32) 

Sammanträdesdatum 
2022-10-28 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Ärendelista 

§ 91 4 
Upprop ................................................................................................................ 4 

§ 92 5 
Godkännande av ärendelista .............................................................................. 5 

§ 93 6 
Val av justerare ................................................................................................... 6 

§ 94 Dnr 2022-00136 60 
Delegationsbeslut 2022-10-28 - Redovisning ...................................................... 7 

§ 95 Dnr 2022-00140 60 
Meddelanden 2022-10-28 - Redovisning............................................................. 8 

§ 96 Dnr 2022-00138 60 
Överföring av investeringsmedel från 2022 till 2023 för minibuss till 
Naturbruksprogrammet. ...................................................................................... 9 

§ 97 Dnr 2022-00106 60 
Motion - Förskola i Morjärv ................................................................................ 10 

§ 98 Dnr 2022-00097 60 
Töre förskola - Utredningsuppdrag .................................................................... 12 

§ 99 Dnr 2022-00096 60 
Risöns förskola - Förändring uppstart ............................................................... 14 

§ 100 Dnr 2022-00131 612 
Sökbart programutbud läsåret 2023-2024 ......................................................... 15 

§ 101 Dnr 2022-00132 005 
Förlängning av hyreskontrakt med nyttjande av optionsår 1 gällande 
Komatsu Forest AB period 2023-09-01 - 2024-08-30 ........................................ 18 

§ 102 Dnr 2022-00133 005 
Förlängning av hyreskontrakt med nyttjande av optionsår 1 gällande 
John Deere Forestry AB period 2023-09-01 - 2024-08-30 ................................. 19 

§ 103 Dnr 2022-00043 60 
Skolmiljarden - Tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022 .................................. 20 

§ 104 Dnr 2022-00135 005 
Samverkansavtal mellan Kalix och Haparanda läsåret 2023-2024 .................... 21 

§ 105 Dnr 2022-00149 60 
Personalpolitiskt program 2022 - Uppföljning .................................................... 22 

§ 106 Dnr 2022-00139 60 
Utbildningsnämndens sammanträdesplan 2023 ................................................ 25 

§ 107 Dnr 2022-00189 612 
Yttrande till begäran om tilläggsanslag 2022 - kall bygghall över 
byggplan Furuhedsskolan ................................................................................. 27 

§ 108 Dnr 2022-00141 60 
Arbetsmiljö - Rapport 2022-10-28 ..................................................................... 29 

§ 109 Dnr 2022-00143 60 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(32) 

Sammanträdesdatum 
2022-10-28 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Kränkande behandlingar - Rapport 2022-10-28 ................................................ 30 
§ 110 Dnr 2022-00144 60 

Synpunkter och klagomål - Rapport 2022-10-28 ............................................... 31 
§ 111 Dnr 2022-00145 60 

Information 2022-10-28 ..................................................................................... 32 

 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(32) 

Sammanträdesdatum 
2022-10-28 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 91   

Upprop 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämndsekreteraren förrättar upprop. 
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§ 92   

Godkännande av ärendelista 
Utbildningsnämndens beslut 
Ärendelistan godkänns med tillägg att § 107 direktjusteras. 
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§ 93   

Val av justerare 
Utbildningsnämndens beslut 
Till justerare väljs Sandra Bergström (M). 
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§ 94 Dnr 2022-00136 60 

Delegationsbeslut 2022-10-28 - Redovisning 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av delegationsbesluten. 
 
Sammanfattning av ärendet 

1. Ordföranden i utbildningsnämnden har med stöd av nämndens 
beslut 2022-03-25 § 31 på delegation antagit den/de leverantörer 
med det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån grunden 
pris i rangordning 1-3 i respektive område uppdelat i när/fjärr 
undervisning samt distansundervisning som avser upphandlingen 
av Kommunala vuxenutbildningar 2022 i samverkan med 
femkantens vuxenutbildning Luleå, Kalix, Piteå, Älvsbyn samt 
Boden, dnr 2022-00052-05. 

 
2. Skolchefen har med stöd av delegationsordning E.4 fastställt 

läsårsplan för läsåret 2023-2024, dnr 2022-172. 
 

3. Ansvarig tjänsteman för gymnasieantagning har med stöd av 
delegationsordning J.1 verkställt antagning till gymnasiet årskurs 
1 läsåret 2022-2023, dnr 2022-119-612. 

 
4. Rektor för Vattentornets förskola har med stöd av 

delegationsordning F.6 beslutat om utökad vistelsetid i förskolan 
på grund av särskilda skäl, dnr 2022-183. 

 
5. Skolskjutshandläggaren har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Manhemsskolan på grund av 
växelvis boende under läsåret 2022-2023 med start vecka 40, dnr 
2022-20-62. 

 
6. Skolskjutshandläggaren har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Ytterbyns skola på grund av 
växelvis boende under läsåret 2022-2023 med start vecka 47, dnr 
2022-20-63. 

 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av delegationsbeslut. 
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§ 95 Dnr 2022-00140 60 

Meddelanden 2022-10-28 - Redovisning 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av meddelanden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
1. Kommunstatistik - Födda i kommunen 2022-01-01 - 2022-10-17. 

 
2. Skolinspektionen - Avslag på ansökan från Realgymnasiet (friskola) i 

Luleå att starta upp nationella Hotell och turismprogrammet. 
 

3. Beslutad läsårsplan i Kalix kommuns skolor läsåret 2023-2024. 
 

4. Skolverket - Aktuella regeländringar 
 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av meddelanden. 
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§ 96 Dnr 2022-00138 60 

Överföring av investeringsmedel från 2022 till 2023 
för minibuss till Naturbruksprogrammet. 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att överföra riktade investeringsmedel  
615 400 kronor för minibuss till Naturbruksprogrammet från år 2022 till 
2023 på grund av fördröjd leverans av fordonet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade 20220502, dnr 2022–00088, godkänna 
behovsanalys för inköp av ny minibuss till Naturbruksprogrammet. 
Nämnden beslutade samtidigt att anta offert från BilDahl enligt 
Naturbruksprogrammets önskemål.  
 
På grund av långa leveranstider kan fordonet, enligt leverantören, 
levereras i januari 2023 vilket innebär att för fordonet reserverade medel 
i investeringsbudget för 2022 behöver flyttas över till 2023. Totala 
summan uppgår till 615 400 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-10-18 § 85. 
Tjänsteskrivelse - Överföring av investeringsmedel från år 2022 till 2023. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
Förvaltningsekonom 
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§ 97 Dnr 2022-00106 60 

Motion - Förskola i Morjärv 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att bifalla motionen från Centerpartiet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2022 § 119 att skicka 
motionen "Förskola i Morjärv" från Centerpartiet vidare till 
utbildningsnämnden för beredning. 
 
Inga-Lis Samuelsson (C), föreslår i motion den 2 maj 2022, följande: 
 
”Det finns förskolebarn i Morjärv som saknar tillgång till förskola, oklart 
om det exakta antalet. Några barn har beretts plats på förskolor i Kalix, 
Tore och Bondersbyn. Det kan vara familjer som genom sitt arbete väljer 
att ha barnen i en annan ort än Morjärv vilket skall respekteras. Men det 
finns också familjer som hellre hade sett en placering i Morjärv om det 
alternativet funnits. Ett antal barn är av utländsk härkomst, nu också 
barn från Ukraina. De flesta föräldrarna till dessa barn saknar möjlighet 
att placera dem i förskolor på andra orter i kommunen då de inte har 
tillgång till bil och har små ekonomiska resurser. Några av familjerna är 
asylsökande. Oavsett detta är det av stor vikt att alla barn blir bättre 
omhändertagna än som nu sker. Vi ser alltför många exempel av barn 
som hamnar i utanförskap och problem då integrationen fördröjs eller 
uteblir. Att satsa på barnen, t.ex genom förskola, är väl använda pengar. 
Tidiga insatser är av största vikt då alternativen kostar ännu mer. 
 att många unga barnfamiljer väljer att bosätta sig på landsbygden där 
Morjärv är en knutpunkt med sin geografiska placering vid E10, Kalix älv 
och järnvägen. På sikt ser vi i Centerpartiet det inte som en omöjlighet 
att tågen stannar i Morjärv. Då öppnas stora möjligheter till en mer 
hållbar pendling, inte minst till de växande industrierna i Luleå och 
Boden, samtidigt som det även öppnas upp för nya möjligheter till 
etablering av småföretag i Morjärvsområdet. 
 
Morjärv hade förskola fram till 2017 som lades ner då förutsättningarna 
för att ha den kvar inte fanns, förutsättningar som nu har förändrats. 
Förskolan i Töre är full och det ska utredas om att öppna ytterligare en 
avdelning där. Här ser vi i Centerpartiet det av största vikt att visa att 
Kalix kommun, liksom Centerpartiet i Kalix, tror på Morjärv och dess 
framtid genom att utreda förutsättningarna att öppna upp en förskola. 
 
Centerpartiet i Kalix föreslår: 
- att Kalix kommun utreder möjligheten att etablera en förskola i 
Morjärv.” 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-10-19 § 86. 
Tjänsteskrivelse - Motion Morjärvs förskola. 
Motion från Centerpartiet. 
Beslut Kommunfullmäktige 2022-06-13 § 119. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 98 Dnr 2022-00097 60 

Töre förskola - Utredningsuppdrag 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden omfördelar medel för att göra nedan föreslagna 
anpassningar så kostnadseffektivt som möjligt av förskolans befintliga 
lokaler, för beredskap att ta emot fler barn. 
 
1. Öppna upp dörr till närliggande textilssal som skolan nu förfogar över 
2. Utöka plats för skötrum/toalett 
3. Installera dörr mot gård på baksidan 
4. Staket till bakgården 
I föreslagna anpassningar 1-4 som beräknas till 263 000 kronor ingår ej 
snöröjning mot gården på baksidan i ovanstående åtgärder. 
 
5. I samband med utökning av förskolans lokaler måste skolans textilsal 

ersättas vilket innebär ytterligare kostnader, grov beräkning ca 350 
kkr. Verksamheten ser över en så kostnadseffektiv lösning som 
möjligt. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Skolbackens förskola har just nu plats för 72 barn. Under de senaste 
åren har antal sökande överstigit de platser som kunnat erbjudas i Töre. 
Några familjer har fått placering på väg till/där de arbetar. Några har 
hittat andra lösningar tex. fristående förskola eller annan kommun.  
 
Aktuella siffror för innevarande verksamhetsår 2022-23 visar att 8-10 
barn utöver 72 platser önskar placering i Töre. I juni 2022 var 
motsvarande siffra 8 barn. 
Antal sökande är alltså fortsatt högre än platser som finns att tillgå, men 
kan snabbt förändras och behöver därför betraktas som dagsaktuella. 
De flesta barn börjar förskola i 1 års-åldern, därför är framförhållningen 
inte så lång, och påverkar planeringen. Andra faktorer som påverkar 
planeringen är att vårdnadshavare inte alltid ställer sitt barn i kö, samt 
in- och utflyttning. Eftersom det finns asylboenden i upptagningsområdet 
varierar antal barn mycket då in- och utflyttning sker frekvent i dessa 
boenden. 
 
En aspekt att särskilt beakta gällande Töre är att avståndet till närmaste 
alternativ förskola är längre än vad som anses rimligt. Det gör det extra 
angeläget att kunna erbjuda placering i Töre. 
 
Utifrån översyn av förskolans befintliga lokaler förslås nämnda åtgärder 
för att utöka antalet platser, och skapa mer hållbar lösning i Töre. 
 
Kostnadsberäkning för åtgärderna har inhämtats från 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, visar en kostnad på 263.000 kr. 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
13(32) 

Sammanträdesdatum 
2022-10-28 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Ytterligare förslag till anpassningar har aktualiserats såsom att flytta 
skolans textilsal till andra utrymmen som innebär ytterligare kostnader. 
 
Dessa åtgärder förväntas ge möjlighet att utöka antalet platser till ca 80. 
Eftersom åtgärderna görs i befintliga lokaler ges goda möjligheter att 
kontinuerligt anpassa verksamheten utifrån det antal barn som behöver 
plats. Åtgärderna ger större möjligheter att dela grupperna, fler tillfällen 
till undervisning och ses som kvalitetshöjande för verksamheten. 
 
Andra alternativ för lokaler har undersökts, men ses inte som valbara då 
externa byggnader försämrar möjlighet till samordning både 
pedagogiskt, och ekonomiskt. Anpassade utemiljöer finns inte tillgängliga 
i en sådan lösning och måste då ordnas. 
 
Jämställdhetsanalys 
Beslutet bedöms inte påverka flickor/pojkar eller kvinnor/män på olika 
sätt. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-10-18 § 87. 
Utbildningsnämndens protokoll 220923 § 82. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
Förskolechefen 
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§ 99 Dnr 2022-00096 60 

Risöns förskola - Förändring uppstart 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att inte öppna Risöns förskola med 
anledning av för lågt antal intresserade. 
 
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. Efter 
intresseförfrågan till vårdnadshavare i upptagningsområdet i juni visade 
det sig att endast 4 barn var anmälda.  
Utifrån det beslutade Utbildningsnämnden 2022-06-27 att skjuta upp ett 
ev. öppnande till årsskiftet 2022-2023.  
Intresseförfrågan har under oktober 2022 på nytt skickats till 
vårdnadshavare i upptagningsområdet, nu med 8 barn anmälda. 3st. 
med önskat startdatum i januari 2023, 5st till hösten 2023. 
 
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. 
 
Jämställdhetsanalys 
Beslutet bedöms inte påverka flickor/pojkar eller kvinnor/män på olika 
sätt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Risöns förskola intresseförfrågan oktober 2022. 
Protokoll utbildningsnämnden 2022-06-27 § 63. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
Förskolechefen 
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§ 100 Dnr 2022-00131 612 

Sökbart programutbud läsåret 2023-2024 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att bibehålla föregående års programutbud 
inför kommande gymnasieval läsåret 2023 - 2024 med följande 
justeringar: 
 

 Barn- och fritidsprogrammet utökas med inriktning Fritid- och 
hälsa som helt skolförlagd utbildning under förutsättning att 
utökningen inte medför några ökade kostnader. 
 

 Lärlingsutbildningen Barn- och fritidsprogrammet inriktning Fritid 
och hälsa tas bort i utbudet. 

 
 Inriktning Hästhållning i Naturbruksprogrammet tas bort i 

utbudet. 
 
Sökbart programutbud 2023-2024 enligt följande: 
 
Högskoleförberedande 
program 

Inriktningar 

Ekonomiprogrammet Ekonomi 
 

Estetiska programmet  Bild- och formgivning 
Inriktningsval från åk 1 

Estetiska programmet Musik 
Inriktningsval från åk 1 

Naturvetenskapsprogrammet 
 

Naturvetenskap 

Samhällsvetenskaps- 
programmet 

Beteendevetenskap 
Medier, information och kommunikation 

Teknikprogrammet  
Ingår i Teknikcollege  

Produktionsteknik 
 

Yrkesförberedande 
program 

Inriktningar 

Barn- och fritidsprogrammet 
  

Fritid och hälsa 
Pedagogiskt och socialt arbete  

Bygg- och anläggningsprogrammet Husbyggnad 
Anläggningsfordon BDX-profil 

El- och energiprogrammet 
  

Elteknik  

Fordons- och transportprogrammet Lastbil och mobila maskiner 
Personbil 

Industritekniska programmet 
Ingår i Teknikcollege 

Svetsteknik 

Naturbruksprogrammet 
Ingår i Teknikcollege 

Skogsbruk 
Inriktningsval från åk 1 

Naturbruksprogrammet Naturturism 
Inriktningsval från åk 1 
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Vård- och omsorgsprogrammet 
Ingår i Vård- och omsorgscollege 

Inga nationella inriktningar 

 
 

 

Introduktionsprogrammet 
 

Inriktningar 

 Programinriktat val 
Individuellt alternativ 
Yrkesintroduktion 
Språkintroduktion 
 

Program gymnasiesärskolan 
  
Programmet för Fastighet, anläggning och byggnation 
 
Programmet för Hälsa, Vård och Omsorg 
 
Programmet för Samhälle, natur och språk 
 
Programmet för Administration, handel och varuhantering 
 
Individuellt program 
  

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det sökbara programutbudet för 2023-2024 följer föregående års utbud 
med undantag av Naturbruksprogrammets inriktning Hästhållning som 
tas bort. Beträffande dimensionering av antalet platser i programmen 
respektive inriktningarna så beslutar nämnden om dessa delar efter att 
valen till gymnasieskolan är slutförda i februari 2023. 
Beträffande sökunderlaget inför kommande gymnasieval så minskar 
totala elevantalet i årskurs 9 i Kalix, Manhemsskolan och Innovitaskolan, 
från föregående år med ca 20 elever. Vi ser en relativt stor minskning av 
antalet elever från andra kommuner till innevarande läsår. 
Marknadsföringen av gymnasieskolan och programutbudet har tyvärr 
inte gått att genomföra på samma sätt under två pandemiår varför det 
är särskilt viktigt inför kommande läsår 2023-24 att göra de insatser 
som är möjliga. 
 
Yrkande  
Hans Göran Sandberg (S): Barn- och fritidsprogrammet utökas med 
inriktning Fritid- och hälsa som helt skolförlagd utbildning. 
 
Röstning 
Ordföranden ställer yrkandet för röstning och finner att nämnden 
beslutar enligt Hans-Göran Sandbergs (S) förslag.  
 
Tilläggsyrkande  
Sven Nordlund (MP) Under förutsättning att utökningen av Barn- och 
fritidsprogrammet inte medför några ökade kostnader. 
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Röstning 
Ordföranden ställer tilläggsyrkandet för röstning och finner att nämnden 
beslutar enligt Sven Nordlunds (MP) förslag. 
 
Jämställdhetsanalys 
Det är viktigt att följa utvecklingen av flickor och pojkars val till 
gymnasieskolan där målsättningen är att vi har ett programutbud som 
attraherar båda. Trots att vi i Kalix har ett brett programutbud är det 
svårt att till 100% tillgodose alla önskemål på grund av olika intressen 
och trender som påverkar. Varje år görs en översyn innan ett sökbart 
programutbud fastställs om förändringar av program och inriktningar 
krävs. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-10-18 § 88. 
Tjänsteskrivelse - Förslag till sökbart programutbud till gymnasieskolan 
inklusive gymnasiesärskolan. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
Gymnasiechefen 
Rektorer i gymnasieskolan 
Studie- och yrkesvägledare 
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§ 101 Dnr 2022-00132 005 

Förlängning av hyreskontrakt med nyttjande av 
optionsår 1 gällande Komatsu Forest AB period 2023-
09-01 - 2024-08-30 
Utbildningsnämndens beslut 
Kalix kommun, utbildningsnämnden, åberopar rätten till option och 
rätten till förlängning av hyresavtalet med Komatsu Forest AB avseende 
skogsmaskiner med optionsår ett (1) och två (2), avseende perioderna 
2023-09-01 – 2024-08-30 respektive 2024-09-01 - 2025-08-30. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt tecknat hyresavtal med Komatsu Forest AB har Kalix kommun rätt 
att åberopa förlängning av avtalet med 1+1 år där första 
förlängningsåret omfattar perioden 2023-09-01 – 2024-08-30 och andra 
förlängningsåret 2024-09-01 – 2025-08-30. 
Det är viktigt att i så god till som möjligt åberopa rätten till nyttjande av 
optionsår på grund av att leveranstiderna är långa. Enligt avtalet 
omfattar den årliga hyresperioden perioden september – april. 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår att Utbildningsnämnden beslutar förlänga 
nuvarande avtalsperiod med Komatsu Forest AB med första optionsåret 
som avser perioden 2023-09-01 - 2024-08-30. 
 
Ändringsförslag 
Sven Nordlund (MP): Kalix kommun, utbildningsnämnden, åberopar 
rätten till option och rätten till förlängning av hyresavtalet med Komatsu 
Forest AB avseende skogsmaskiner med optionsår ett (1) och två (2), 
avseende perioderna 2023-09-01 – 2024-08-30 respektive 2024-09-01 - 
2025-08-30. 
 
Röstning 
Ordföranden ställer ändringsförslaget för röstning och finner att 
nämnden beslutar enligt Sven Nordlunds (MP) förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-10-18 § 89. 
Tjänsteskrivelse - Nyttjande av optionsår 1 med Komatsu Forest AB. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Komatsu Forest AB 
Gymnasiechefen 
Rektor för Naturbruksprogrammet 
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§ 102 Dnr 2022-00133 005 

Förlängning av hyreskontrakt med nyttjande av 
optionsår 1 gällande John Deere Forestry AB period 
2023-09-01 - 2024-08-30 
Utbildningsnämndens beslut 
Kalix kommun, utbildningsnämnden, åberopar rätten till option och 
rätten till förlängning av hyresavtalet med John Deere Forestry AB 
avseende skogsmaskiner med optionsår ett (1) och två (2), avseende 
perioderna 2023-09-01 – 2024-08-30 respektive 2024-09-01 - 2025-08-
30. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt tecknat hyresavtal med John Deere Forestry AB har Kalix kommun 
rätt att åberopa förlängning av avtalet med 1+1 år där första 
förlängningsåret omfattar perioden 2023-09-01 – 2024-08-30 och andra 
förlängningsåret 2024-09-01 – 2025-08-30. 
Det är viktigt att i så god till som möjligt åberopa rätten till nyttjande av 
optionsår på grund av att leveranstiderna är långa. Enligt avtalet 
omfattar den årliga hyresperioden september – april. 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår att Utbildningsnämnden beslutar förlänga 
nuvarande avtalsperiod med John Deere Forestry AB med första 
optionsåret som avser perioden 2023-09-01 - 2024-08-30. 
 
Ändringsförslag 
Sven Nordlund (MP): Kalix kommun, utbildningsnämnden, åberopar 
rätten till option och rätten till förlängning av hyresavtalet med John 
Deere Forestry AB avseende skogsmaskiner med optionsår ett (1) och 
två (2), avseende perioderna 2023-09-01 – 2024-08-30 respektive 
2024-09-01 - 2025-08-30. 
 
Röstning 
Ordföranden ställer ändringsförslaget för röstning och finner att 
nämnden beslutar enligt Sven Nordlunds (MP) förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-10-18 § 90. 
Tjänsteskrivelse - Nyttjande av optionsår 1 med John Deere Forestry AB. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
John Deere Forestry AB 
Gymnasiechefen 
Rektor Naturbruksprogrammet 
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§ 103 Dnr 2022-00043 60 

Skolmiljarden - Tillfällig förstärkning av statligt stöd 
2022 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att nämndens avsatta medel till förfogande 
från Skolmiljarden, motsvarande cirka 80 000 kr används till att på 
försök anställa en Trygghetsvärd på högstadiet. 
 
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. 
 
Manhemsskolans personal signalerar att de har en otroligt hög 
arbetsbelastning, en av de åtgärder de föreslår är en Trygghetsvärd som 
kan ta hand om de eventuella bråk etc som uppstår i mellanrummen på 
skolan. Bodens kommun har testat detta och det har underlättat mycket 
för deras personal. Åtgärden genomförs på prov november-december. 
  
Medlen ska användas till följande insatser inom Grundskola och 
Gymnasieskola 
 
• Ökat stöd psykisk hälsa 
• Förstärkt stöd i undervisning 
• Ökad närvaro i skolan 
 
Jämställdhetsanalys 
Förslaget bedöms inte ha en primär påverkan för ökad jämlikhet, 
däremot en indirekt påverkan i form av bättre förutsättningar att nå 
ökad jämlikhet långsiktigt. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-10-18 § 91 
Tjänsteskrivelse - Skolmiljarden oktober 2022. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(32) 

Sammanträdesdatum 
2022-10-28 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 104 Dnr 2022-00135 005 

Samverkansavtal mellan Kalix och Haparanda läsåret 
2023-2024 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att förlänga nuvarande samverkansavtal 
mellan Kalix och  Haparanda för läsåret 2023-2024 som omfattar 4 
gymnasieprogram.  
 
Utbildningsnämnden ger delegation till ordföranden att komplettera 
avtalet med inriktning Fritid och hälsa i Barn- och fritidsprogrammet 
under förutsättning att ordföranden äger rätt att besluta. Samtidigt 
underrättas Haparanda kommun om föreslagen förändring av avtalet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samverkansavtalet som tecknades inför läsåret 2009-2010 omfattar 
följande utbildningar för elever i gymnasieskolan efter tillägg av 
inriktning i Barn- och utbildningsprogrammet. 
 
• Barn- och fritidsprogrammet med inriktning Pedagogiskt och socialt 
arbete samt Fritid och hälsa som i samverkan placeras vid 
Furuhedsskolan i Kalix kommun. 
 
• Fordons- och transportprogrammet med inriktningarna Lastbil och 
mobila maskiner samt Personbil som i en samverkan placeras vid 
Furuhedsskolan i Kalix kommun. 
 
• Försäljnings- och serviceprogrammet (tidigare Handels- och 
administrations-programmet) som i en samverkan placeras vid 
Tornedalsskolan i Haparanda kommun. 
 
• El- och energiprogrammet med inriktning Dator- och 
kommunikationsteknik som i en samverkan placeras vid Tornedalsskolan 
i Haparanda kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Samverkansavtal mellan Kalix och Haparanda 
angående 4 gymnasieprogram. 
Upprättat samverkansavtal läsåret 2023-2024. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Haparanda kommun 
Studie- och yrkesvägledare i Kalix och Haparanda 
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§ 105 Dnr 2022-00149 60 

Personalpolitiskt program 2022 - Uppföljning 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av det 
Personalpolitiska programmet 2022 enligt följande: 
 
Uppföljning av det personalpolitiska programmet ska utgå från 
programmets vision, värdegrund samt de fem strategiområdena. 
Styrelsen, nämnderna och bolagen ska årligen redovisa till 
kommunfullmäktige hur programmet följs. Erfarenheter ska användas i 
syfte att utveckla en lärande organisation. Regelbundna brukar- och 
medarbetarundersökningar utgör viktiga led i programmets uppföljning.  
 
Sammanfattning av insatser/åtgärder 
 

 Värdegrund – ett arbetsmaterial har tagits fram som cheferna 
ska använda på arbetsplatsträffar. Vi behöver uppdatera vårt 
MURA under kommande läsår. 

 
 Vision – Omtänksamhet och framtidstro ska genomsyra all 

verksamhet på alla nivåer. 
 

 Arbetsmiljö – Utvecklat arbetsmiljöarbetet samt rutiner. 
Systematiskt arbetsmiljö arbete (SAM) har införts i 
ledningssystemet Stratsys. Ett strukturerat och etablerat 
arbetssätt gällande rehabilitering finns i organisationen. Vi har en 
väl fungerande skyddskommitté inom vilken det finns ett bra 
samtalsklimat mellan arbetstagare och arbetsgivare. På våra 
skyddskommittéer bjuds Samhällsbyggnadsförvaltningen in för att 
vi i direkt dialog med dem ska lösa aktuella lokalfrågor. Vi har 
hösten 2021 ingått i ett projekt tillsammans med Karolinska 
institutet, gällande OSA. Det arbetet löper på sitt andra och sista 
år nu. Utbildningsförvaltningen har haft en inspektion av 
Arbetsmiljöverket, inspektionen avslutades i juni 2022.  

 
 Medarbetarskap – Ingår och är en stor del i 

värdegrundsarbetet. Ett av Friskvårdssatsningens mål är 
förbättrad hälsa och ökad nöjdhet bland våra medarbetare. Det 
finns en plan för kompetensutveckling, frågan lyfts i framtagen 
rutin vartannat år under medarbetarsamtalet 

 
 Chef- och ledarskap – Chefer inom Utbildningsförvaltningen 

genomgår den statliga rektorsutbildningen. För närvarande går 4 
rektorer utbildningen. Utbildningen är obligatorisk för alla 
rektorer. I dagsläget har vi 2 nya rektorer som kommer att söka 
in på utbildningen våren 2023. 
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 Kompetensförsörjning – kompetensförsörjningsplanen utgör 
grunden och planeringen framåt. Deltar i nätverk och 
erfarenhetsutbyte med andra kommuner. Utbildningsförvaltningen 
stöttar blivande lärare i deras utbildning, deltar i nätverk och har 
precis skrivit avtal med Teach for Sweden samt en 
överenskommelse med Norrbottens kommuner om AIL som dock 
har blivit uppskjutet. Vi arbetar även i en partsgemensam 
arbetsgrupp med HÖK-21 och dessa 4 punkter: 

- Arbetsmiljö 
- Arbetsorganisation 
- Arbetstider 
- Lönebildning 

Inom ramen för det arbetet har en kompetensförsörjningsplan 
tagits fram, i samverkan med arbetstagarparterna. 

 
 Lön och utveckling – Medarbetarsamtal och lönekriteriesamtal 

genomförs årligen. Varje år lyfter alla chefer inom 
Utbildningsförvaltningen fram prioriterade kriterier utifrån det 
systematiska kvalitetsarbetet.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen, nämnderna och bolagen ska årligen i november månad till 
kommunfullmäktige redovisa hur programmet fullföljs. Erfarenheter ska 
användas i syfte att utveckla en lärande organisation.” 
 
Personalpolitiken syftar till att skapa optimala förutsättningar dels för att 
rekrytera och behålla rätt kompetens, dels för medarbetares och chefers 
möjlighet att bedriva och utveckla verksamheterna. Härigenom stödjer 
personalpolitiken arbetet med att uppfylla medborgarnas behov och 
utgör ett stöd till mål- och budgetprocessen. Beslut om värdegrund, 
vision och strategier för personalpolitiken fattas i kommunfullmäktige 
och ska hålla över en längre period. Nämnderna fattar årliga beslut i 
samband med budget om vilka prioriteringar som ska göras för att uppnå 
målen. På verksamhetsnivå tar sig detta uttryck i förvaltningens 
åtaganden och enheternas aktiviteter, där verksamhetsplanerna även 
innefattar åtgärder för att nå de personalpolitiska målen. 
Inom ramen för lagar och avtal ska detta program också utgöra 
ramverket för kommunens agerande som arbetsgivare. 
 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-10-18 § 92. 
Tjänsteskrivelse - Uppföljning av Personalpolitiskt program 2022. 
Uppföljning Personalpolitiskt program 2022. 
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Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 106 Dnr 2022-00139 60 

Utbildningsnämndens sammanträdesplan 2023 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad sammanträdesplan 
för år 2023: 

Månad Beredning Arbetsutskott Utbildningsnämnd 
 
 

Januari Mån 2/1 
09:00 
 
Ons 18/1  
14:00 
 

 Fre 13/1 
08:15 
 
Fre 27/1 
Utbildningsdag 

Februari Ons 22/2  
14:00 

Ons 1/2  
14:00 

Fre 17/2 
08:15 
 
Fre 24/2 
Utbildningsdag 
 

Mars  Ons 8/3  
14:00 

Fre 24/3 
08:15 
 

April Ons 12/4  
14:00 

Ons 26/4  
14:00 
 

 

Maj   Fre 12/5 
08:15 
 

Juni    
 
 

Juli    
 
 

Augusti Tis 22/8  
14:00 

 
 
 

 

September Ons 27/9  
14:00 

Ons 6/9  
14:00 

Fre 22/9 
08:15 
 

Oktober  
 

Ons 11/10  
14:00 

Fre 27/10 
08:15 
 

November Ons 15/11  
14:00 

Ons 29/11  
14:00 
 

 

December  
 

 Fre 15/12 
08:15 
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Sammanfattning av ärendet 
Sammanträdesplanen för år 2023 utgår till stora delar från nuvarande 
sammanträdesplan samt att hänsyn tagits till Kommunstyrelsens och 
Kommunfullmäktiges sammanträdesplaner. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-10-18 § 93 
Förslag till sammanträdesplan 2023. 
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§ 107 Dnr 2022-00189 612 

Yttrande till begäran om tilläggsanslag 2022 - kall 
bygghall över byggplan Furuhedsskolan 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden har inget att erinra mot att, mot bakgrund av 
rådande ekonomiska omständigheter, skjuta på uppförandet av ett tak 
över byggplanen utomhus. 
 
Reservation 
Sara Cave (M), Sandra Bergström (M), Birgitta Evling (M), Ann-Sofie 
Esperi (C) reserverar sig mot beslutet. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 28 juni 2021, § 166, beslutade kommunfullmäktige att ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra ombyggnationen av 
F-huset på Furuhedsskolan enligt utbildningsnämndens förslag. 
Ombyggnationen ska genomföras effektivt och i nära samverkan med de 
verksamheter som ska nyttja lokalerna.  
 
Kommunfullmäktige beslutade därefter att samhällsbyggnadsnämnden 
ska säkerställa att tak uppförs över byggplanen utomhus samtidigt som 
ombyggnationerna av befintlig fastighet genomförs.  
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträden den 18 oktober 2021, § 189, 
redovisades den s.k. Lokalbanken. I rapporten redovisades att tak över 
byggplanen beräknades kosta mellan 3,5 – 5,0 mkr beroende på storlek 
och utförande. Kostnaden ingick inte i den ursprungliga 
kostnadsbedömningen att bygga om F-huset varvid 
Samhällsbyggnadsnämnden begärde ett tilläggsanslag under 2022 på  
5 mkr.  
 
F-Husets ombyggnation har kraftigt försenats och uppförande av tak 
över byggplanen har inte kunnat prioriteras. Sedan inriktningsbeslutet 
fattades har en bättre men kostsammare utformning i form av bygghall 
presenterats. Då investeringsbudget 2023 är ansträngd har frågan ställts 
till Utbildningsnämnden om uppförande av tak över byggplanen/bygghall 
kan anstå till budgetår 2024. 
 
Yrkesprogrammen ska förbereda eleverna direkt för arbetslivet 
Byggarbetsplatsen är föränderlig och arbetet sker både inomhus och 
utomhus. Dessutom förändras och utvecklas arbetsmetoder, material, 
verktyg och hjälpmedel. Detta ställer krav på ett flexibelt förhållningssätt 
och kontinuerligt lärande i arbetslivet. Därmed har utbildningsnämnden 
ingenting att erinra mot att skjuta på uppförandet av ett tak alt bygghall 
på byggplanen. 
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Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder en jämställdhetsanalys då beslutet har påverkan på 
kommunens jämställdhetsmål. 
Beslutet berör både flickor och pojkar och speglar den satsning en 
jämställd kommun gör för att locka sökanden till utbildning av 
kompetenser som efterfrågas på marknaden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse utbildningsförvaltningen 2022-10-25. 
Protokoll Samhällsbyggnadsnämnden 29 mars 2022 § 46. 
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-03-14. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 108 Dnr 2022-00141 60 

Arbetsmiljö - Rapport 2022-10-28 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner rapporten beträffande arbetsmiljö. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen rapporterar löpande till nämnden om aktuella frågor som rör 
arbetsmiljön. 
 
Vid dagens nämnd rapporteras om följande: 
 

 Hög arbetsbelastning för lärare vid Manhemsskolan. 
 Vikariesituationen i förskolan och grundskolan. 
 Förslag att anställa områdesvikarier i skolan. 
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§ 109 Dnr 2022-00143 60 

Kränkande behandlingar - Rapport 2022-10-28 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner rapport om kränkande behandlingar. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen rapporterar löpande till nämnden om ärenden som rör 
kränkande behandlingar inom skolan. 
 
Vid dagens nämnd rapporterar skolchefen att cirka 100 rapporterade 
ärenden som rör kränkande behandlingar inkommit via systemet Draftit 
från föregående nämnd som visar på att övervikten av ärendena är 
kopplade till årskurs 4.  
 
      
 
 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
31(32) 

Sammanträdesdatum 
2022-10-28 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 110 Dnr 2022-00144 60 

Synpunkter och klagomål - Rapport 2022-10-28 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner rapport om inkomna synpunkter och 
klagomål som tillkommit från föregående nämnd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen rapporterar löpande till nämnden om inkomna synpunkter 
och klagomål som tillkommit från föregående nämnd. 
 
Vid dagens nämnd rapporterar skolchefen att merparten av de flesta 
inkomna synpunkterna och klagomål från föregående nämnd är anonyma 
och därmed svåra att bemöta.   
 
      
 
 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
32(32) 

Sammanträdesdatum 
2022-10-28 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 111 Dnr 2022-00145 60 

Information 2022-10-28 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid dagens nämnd informeras nämnden om följande: 
 

 Uppvisande av dockan Robin som används för avancerade rollspel 
i vårdutbildningen vid vuxenutbildningen. 

 Nyanländas lärarande. 
 Något förbättrat läge med vikariebrist i förskolan. Större brist 

rapporteras i yttterområdena. 
 Skolinspektionen på besök i den pågående granskningen. 
 Avisering att information kommer att lämnas på nämnden i 

december av ICLD-projektet med besöket i Uganda under oktober 
2022. 

 
 
 
 
 
      
 
 


