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§ 114   

Upprop 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämndsekreteraren förrättar upprop.  
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§ 115   

Godkännande av ärendelista 
Utbildningsnämndens beslut 
Ärendelistan godkänns. 
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§ 116   

Val av justerare 
Utbildningsnämndens beslut 
Till justerare väljs Linus Häggström (M).  
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§ 117 Dnr 2021-00109 60 

Delegationsbeslut - Redovisning 2021-09-03 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av delegationsbesluten.  
 
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 läsåret 2021-22 med start vecka 34,               
dnr 2021-32-9. 

 
2. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat skolskjuts för elev till och från Centrumskolan på grund 
av växelvis boende under läsåret 2021-22 med start vecka 34,               
dnr 2021-32-10. 

 
3. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat skolskjuts för elev till och från Innanbäckens skola på 
grund av växelvis boende under höstterminen 2021 med start 
vecka 33, dnr 2021-32-11. 

 
4. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat skolskjuts för elev till och från Näsbyskolan på grund av 
växelvis boende under läsåret 2021-22 med start vecka 33,               
dnr 2021-32-12. 

 
5. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat skolskjuts för elev till och från Näsbyskolan på grund av 
växelvis boende under läsåret 2021-22 med start vecka 33,               
dnr 2021-32-13. 

 
6. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

avslagit skolskjuts för elev till och från Furuhedsskolan på grund 
av att andra villkor gäller för elever i gymnasieskolan, dnr 2021-
32-14. 

 
7. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat skolskjuts för elev till och från Centrumskolan på grund 
av växelvis boende under läsåret 2021-22 med start vecka 33,               
dnr 2021-32-15. 

 
8. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat skolskjuts för elev till och från Centrumskolan på grund 
av växelvis boende under läsåret 2021-22 med start vecka 33,               
dnr 2021-32-16. 
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9. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 
beviljat skolskjuts för elev till och från Innanbäckens skola på 
grund av växelvis boende under läsåret 2021-22 med start vecka 
33, dnr 2021-32-17. 

 
10. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat skolskjuts för elev till och från Djuptjärnsskolan på grund 
av växelvis boende under läsåret 2021-22 med start vecka 33,               
dnr 2021-32-18. 

 
11. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat skolskjuts för elev till och från Djuptjärnsskolan på grund 
av växelvis boende under läsåret 2021-22 med start vecka 33,               
dnr 2021-32-19. 

 
12. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat skolskjuts för elev till och från Djuptjärnsskolan på grund 
av växelvis boende under läsåret 2021-22 med start vecka 33,               
dnr 2021-32-20. 

 
13. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat skolskjuts för elev till och från Manhemsskolan på grund 
av växelvis boende under läsåret 2021-22 med start vecka 33,               
dnr 2021-32-21. 

 
14. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat skolskjuts för elev till och från Ytterbyns skola på grund 
av växelvis boende under läsåret 2021-22 med start vecka 33,               
dnr 2021-32-24. 

 
15. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat skolskjuts för elev till och från Djuptjärnsskolan på grund 
av växelvis boende under läsåret 2021-22 med start vecka 33,               
dnr 2021-32-22. 

 
16. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat skolskjuts för elev till och från Näsbyskolan på grund av 
växelvis boende under läsåret 2021-22 med start vecka 33,               
dnr 2021-32-23. 

 
17. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat skolskjuts för elev till och från Näsbyskolan på grund av 
växelvis boende under läsåret 2021-22 med start vecka 33,               
dnr 2021-32-24. 

 
18. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat skolskjuts för elev till och från Innanbäckens skola på 
grund av växelvis boende under läsåret 2021-22 med start vecka 
33, dnr 2021-32-25. 
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19. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat skolskjuts för elev till och från Ytterbyns skola på grund 
av växelvis boende under läsåret 2021-22 med start vecka 33,               
dnr 2021-32-26. 

 
20. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat skolskjuts för elev till och från Ytterbyns skola på grund 
av växelvis boende under läsåret 2021-22 med start vecka 33,               
dnr 2021-32-27. 

 
21. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat skolskjuts för elev till och från Ytterbyns skola på grund 
av växelvis boende under läsåret 2021-22 med start vecka 33,               
dnr 2021-32-28                 

 
22. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat skolskjuts för elev till och från Centrumskolan på grund 
av växelvis boende under läsåret 2021-22 med start vecka 33,               
dnr 2021-32-29. 

 
23. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat skolskjuts för elev till och från Djuptjärnsskolan på grund 
av växelvis boende under läsåret 2021-22 med start vecka 33,               
dnr 2021-32-30. 

 
24. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat skolskjuts för elev till och från Djuptjärnsskolan på grund 
av växelvis boende under läsåret 2021-22 med start vecka 33,               
dnr 2021-32-31. 

 
25. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat skolskjuts för elev till och från Norrskenets friskola på 
grund av växelvis boende under läsåret 2021-22 med start vecka 
33, dnr 2021-32-32. 

 
26. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat skolskjuts för elev till och från Norrskenets friskola på 
grund av växelvis boende under läsåret 2021-22 med start vecka 
33, dnr 2021-32-33. 

 
27. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat skolskjuts för elev till och från Ytterbyns skola på grund 
av växelvis boende under läsåret 2021-22 med start vecka 33,               
dnr 2021-32-34. 
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28. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 
beviljat skolskjuts för elev till och från Manhemsskolan på grund 
av växelvis boende under läsåret 2021-22 med start vecka 33,               
dnr 2021-32-35. 

 
29. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat skolskjuts för elev till och från Centrumskolan på grund 
av växelvis boende under läsåret 2021-22 med start vecka 33,               
dnr 2021-32-36. 

 
30. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat skolskjuts för elev till och från Innanbäckens skola på 
grund av växelvis boende under läsåret 2021-22 med start vecka 
33, dnr 2021-32-37. 

 
31. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat skolskjuts för elev till och från Innanbäckens skola på 
grund av växelvis boende under läsåret 2021-22 med start vecka 
33, dnr 2021-32-38. 

 
32. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat skolskjuts för elev till och från Manhemsskolan på grund 
av växelvis boende under läsåret 2021-22 med start vecka 33,               
dnr 2021-32-39. 

 
 

33. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 
beviljat skolskjuts för elev till och från Norrskenets friskola på 
grund av växelvis boende under läsåret 2021-22 med start vecka 
33, dnr 2021-32-40. 

 
34. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat skolskjuts för elev till och från Norrskenets friskola på 
grund av växelvis boende under läsåret 2021-22 med start vecka 
33, dnr 2021-32-41. 

 
35. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat skolskjuts för elev till och från Näsbyskolan på grund av 
växelvis boende under läsåret 2021-22 med start vecka 33,               
dnr 2021-32-42. 

 
36. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat skolskjuts för elev till och från Näsbyskolan på grund av 
växelvis boende under läsåret 2021-22 med start vecka 33, udda 
veckor, dnr 2021-32-43. 
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37. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 
beviljat skolskjuts för elev till och från Manhemsskolan på grund 
av växelvis boende under läsåret 2021-22 med start vecka 33,               
dnr 2021-32-44. 

 
38. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat skolskjuts för elev till och från Manhemsskolan på grund 
av växelvis boende under läsåret 2021-22 med start vecka 33,               
dnr 2021-32-45. 

 
39. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat skolskjuts för elev till och från Norrskenets friskola på 
grund av växelvis boende under läsåret 2021-22 med start vecka 
35, dnr 2021-32-46. 

 
40. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat skolskjuts för elev till och från Manhemsskolan på grund 
av växelvis boende under läsåret 2021-22 med start vecka 33,               
dnr 2021-32-47. 

 
41. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat skolskjuts för elev till och från Norrskenets friskola på 
grund av växelvis boende under läsåret 2021-22 med start vecka 
35, dnr 2021-32-48. 

 
42. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat skolskjuts för elev till och från Norrskenets friskola på 
grund av växelvis boende under läsåret 2021-22 med start vecka 
35, dnr 2021-32-49. 

 
43. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat skolskjuts för elev till och från Norrskenets friskola på 
grund av växelvis boende under läsåret 2021-22 med start vecka 
35, dnr 2021-32-50. 

 
 

44. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 
beviljat skolskjuts för elev till och från Manhemsskolan på grund 
av växelvis boende under läsåret 2021-22 med start vecka 36, 
udda veckor, dnr 2021-32-51. 

 
45. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat skolskjuts för elev till och från Manhemsskolan på grund 
av växelvis boende under läsåret 2021-22 med start vecka 36, 
udda veckor, dnr 2021-32-52. 
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46. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 
beviljat skolskjuts för elev till och från Manhemsskolan på grund 
av växelvis boende under läsåret 2021-22 med start vecka 36,               
dnr 2021-32-53. 

 
47. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat skolskjuts för elev till och från Manhemsskolan på grund 
av växelvis boende under läsåret 2021-22 med start vecka 36,               
dnr 2021-32-54. 

 
48. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat skolskjuts för elev till och från Centrumskolan på grund 
av växelvis boende under läsåret 2021-22 med start vecka 35,               
dnr 2021-32-55. 

 
49. Skolchefen har med stöd av delegationsordning punkt D.2 

direktupphandlat 19 multifunktionsskrivare till 
utbildningsförvaltningen genom utköp från Team Norr, Luleå, dnr 
2021-130. 

 
50. Ordföranden i nämnden har med stöd av delegationsordning 

punkt E.1 beslutat i brådskande ärende att godkänna 
huvudmannens svar till Barn- och elevombudet, Statens 
Skolinspektion avseende anmälan om kränkande behandling vid 
Innanbäckens skola, dnr 2021-125. 

 
Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut - Sammanställning 
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§ 118 Dnr 2021-00110 60 

Meddelanden - Redovisning 2021-09-03 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av meddelanden.  
 
Sammanfattning av ärendet 

1. Skolverket - Brev till huvudman för skolan angående nyanländas 
lärande. 

 
2. Beslut KF 210614 § 137 - Föreskrivsrätt om förbud. 

 
3. Beslut KSAPU 210621 § 53 - Begäran om lönetillägg för personal 

under den tid de är anställda vid Manhemsskolan. 
 

4. Beslut KS 210524 § 104 – Komplettering –Parkeringsavgifter och 
regler för anställda, politiker och elever. 

 
5. Beslut KF 210614 § 147 - Motionssvar barnomsorg på obekväm 

arbetstid. 
 

6. Beslut KF 210614 § 129 – Miljöplan – nämndernas uppföljning av 
handlingsplan. 

 
7. Beslut KF 210614 § 130 - Kalix utvecklingsprogram ur ett 

landsbygdsperspektiv 2016-2020- förlängning med ett år. 
 

8. Beslut KF 210614 § 119 - Kommunens helårsprognos januari-
april, rapport. 

 
9. Statistik Födda i Kalix kommun perioden 210101-210826. 

 
1. Statistik Födda i Kalix kommun perioden 210101-210826, 

jämförelser över tid 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av meddelanden.  
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§ 119 Dnr 2021-00001 60 

Månadsrapport 2021 - januari - juni 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av och godkänner månadsrapporten för 
perioden januari – juni 2021 som pekar mot ett underskott mot 160 000 
på helårsbasis.    
 
Sammanfattning av ärendet 

UBN jan-jun 2021
Årsbudget
2021

 Budget 
jan-juni

 Utfall 
jan-juni

 Föreg 
helårsavv

 Helårs
avvikelse

 Helårs
prognos

Intäkter -58 133 -29 110 -35 689 13 090 12 940 -71 073
Personalkostnader 281 073 141 415 145 415 -8 804 -8 234 289 307
Övr verksamhetskostnader 153 901 76 988 74 682 -4 650 -4 865 158 766
Totalsumma 376 840 189 293 184 408 -364 -160 377 000  
 
Helårsprognos 
Utbildningsförvaltningen räknar med per 20210630 att ha ett underskott 
om 160 tkr vid årsskiftet 2021 vilket är ca 200 tkr bättre jämförd med 
föregående prognos och beror på förlängt regeringsbeslut om ersättning 
för sjuklöner.  
 
Förskolor har under våren på de flesta avdelningarna fyllda barngrupper 
men beräknar under hösten att ha flera lediga platser. Det beräknas att 
vårens överskott kommer 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.  
 
Budget delas ut per antalet barn och som konsekvens kan medel bli kvar 
centralt.  
 
Statsbidrag från Skolverket, Migrationsverket och statligt bidrag för 
sjuklöner bidrar till det beräknade överskottet.  
 
Grundskolorna inklusive förskoleklass räknar med att ha ett fortsatt stort 
behov av den behovsbedömda resursen på grund av ökad grad av s.k. 
hemma-sittare och ett stort och ytterligare ökat antal av elever med 
behov av särskilt stöd.  
 
Skolor med minskande elevunderlag har utmaningar att anpassa 
verksamheten till minskat antal elever. Dessa innebär högre kostnader 
jämförd med tilldelad budget.  
 
Renovering av Djuptjärnskolan och omlokalisering av undervisning till 
Innanbäckens skola och gamla förskola samt till Gammelgårdens skola 
med tillkommande kostnader utöver budget bidrar till det 
prognostiserade underskottet i form av ökade personal- och 
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verksamhetskostnader såsom undervisningsutrustning, skolskjutsar och 
övriga transporter.  
 
Särskolans verksamheter ökar från hösten med fler elever och räknar 
med ökade personalkostnader trots prioriteringar.  
 
Budget för de fristående verksamheterna beräknas i dagsläget att räcka. 
 
Gymnasiet prognostiserar sammanlagt ett överskott om 1,0 mkr vilket 
beror på sammanlagda justeringar av intäkter, personal- och 
verksamhetskostnader främst på grund av pandemin. Av det beräknade 
överskottet står gymnasiets verksamheter för 350 tkr och de högre 
interkommunala intäkterna 650 tkr. 
 
Utvecklingsarbete på Vux/Komvux pågår inom Lärcentrum i samverkan 
mellan Norr- och Västerbotten. Verksamheten fortsätter även samverkan 
med Femkanten. Verksamheten räknar med att ha budget i balans och 
ingen ändring i prognosen jmf med föregående.  
 
Utbildningsförvaltningen har 2021-06-30: Sökta bidrag 25,0 mkr, 
beviljade 24,2 mkr  
 
Åtgärder för en budget i balans 
 

 Anpassningar i form att inte tillsätta vissa tjänster i samband med   
pensioneringar  

 Vikarieanvändning och vikariebehovet följs upp löpande.  
 Krav att verksamheterna klarar av att anpassa personalstyrkan 

till minskade barnantal.  
 Med de löpande sökbara riktade bidragen bl.a. från Skolverket, 

Kulturrådet, LTU, Facebook och Migrationsverket kommer 
verksamheter kunna genomföra fler satsningar. 

 
Faktorer som kan komma att påverka prognosen 
 

 Prognosen förutsätter att behovet av särskilt stöd inte ökar. 
 Prognosen förutsätter att hela beloppet för nämndens till 

förfogande förbrukas. 
 Prognosen förutsätter att hela bidragen ”skolmiljarden” och 

likvärdig skola förbrukas enligt plan. 
 Pandemins utveckling. 
 Eventuella flera avvikelser i interkommunala ersättningar jämförd 

med budget. 
 Migrationsverkets handläggningstakt av asylbeslut. 
 Utfallet av lönerörelsen för lärarna är inte klart per sista juni. 
 Eventuella oförutsedda kostnader på grund av omlokalisering av 

Djuptjärnskolans undervisning. 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-08-18 § 93. 
Månadsrapport perioden januari - juni 2021.  
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
Rektorer 
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§ 120 Dnr 2021-00123 60 

Budget 2021 - Fördelning av medel till förfogande 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att medel till förfogande, 547 kkr, ska 
användas till följande: 
 
• Inköp av mensskydd:  
o Red Locker till Manhemsskolan och Furuhedsskolan 
o Inköp av bindor till mellanstadieskolorna 
• Finansiering av nyanställd skolpsykolog 
• Föräldrautbildning 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid beslutet av fördelning budget 2021 beslutades att 547 kkr skulle 
reserveras för nämndens medel till förfogande.  
 
Jämställdhetsanalys 
Förslaget bedöms ha en primär påverkan för ökad jämlikhet, förslaget 
ger flickor bättre förutsättningar att känna trygghet och därmed kunna 
koncentrera sig bättre på skolan. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-08-18 § 94. 
Tjänsteskrivelse - Fördelning av medel till förfogande. 
Specifikation av behov - Red Locker. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
Rektorer 
Skolhälsovården 
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§ 121 Dnr 2021-00111 60 

Utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av 
statligt stöd  

till skolväsendet 2021 - skolmiljarden  
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna följande plan till fördelning av 
de extra medlen inom ramen för den tillfälliga förstärkningen av statligt 
stöd 2021 - Skolmiljarden: 
 

Antalet elever skola 
Kommunal 

vht Friskola F-9 Totalt 
Förskoleklass 130 21 151 
Grundskola 1-9 1238 163 1401 
Gymnasiet 594 0 594 
Antalet totalt skola 1962 184 2146 

Andel 91,4% 8,6% 100,0% 

Bidrag att fördela  319 767 kr kr/barn 
Kommunal verksamhet 292 350 kr 149 kr 
Fristående verksamheter 27 417 kr 149 kr 
Summa 319 767 kr 149 kr 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför 
beslutade regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet 
med 1 miljard kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda 
förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och 
elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Det är upp till 
varje kommun att själv bestämma hur pengarna ska användas för att 
trygga barnens rätt till utbildning. Kommunernas bidrag till enskilda 
huvudmän ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar 
vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande 
slag. 
Kommunen bestämmer själv utifrån sina aktuella behov hur medlen ska 
fördelas. Syftet med den ekonomiska förstärkningen är att den ska 
användas inom skolväsendet för att säkerställa att barn och elever får 
den utbildning de har rätt till, trots coronapandemin.  
Medel ska fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 
6–19 år i kommunen. 
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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 2021-08-18 § 96 
Tjänsteskrivelse - Förslag till fördelning av extra medel. 
Skolverket - Beslut om skolmiljarden 
Skolverket - Skolmiljarden bilaga 1, beräkning 
Skolverket - Skolmiljarden bilaga 2, fördelning 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
Rektorer 
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§ 122 Dnr 2021-00092 60 

Remiss av betänkandet En tioårig grundskola (SOU 
2021:33) 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden i Kalix kommun har läst betänkandet ”En tioårig 
grundskola” och har inget att erinra om förslagen.  
Däremot lyfter utbildningsnämnden även här problemet med att göra 
läraryrket attraktivt så att fler vill bli lärare men även att det är av vikt 
att behålla förskollärarpedagogiken i nya årskurs 1.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Utredningens uppdrag har varit att föreslå hur en tioårig grundskola, en 
tioårig grundsärskola, en elvaårig specialskola och en sju-årig sameskola 
kan införas genom att förskoleklassen görs om till en ny årskurs 1. Det 
övergripande syftet med utredningens förslag ska enligt direktivet vara 
att stärka kunskapsresultaten. Detta genom att eleverna ges mer 
undervisning utifrån grundskolans kursplaner inom den regel-och 
kompetensmässiga struktur som grundskolan har. 
 
Lågstadiet ska utökas med en ny årskurs 1 
 
Utredningen föreslår att förskoleklassen upphör som egen skolform och 
att grundskolan och motsvarande skolformer utökas med ett år genom 
en ny första årskurs. Det första året i det obligatoriska skolväsendet 
kommer därmed inte att utgöras av förskoleklass utan av en första 
årskurs i lågstadiet. Därmed blir grundskolan tioårig, grundsärskolan 
tioårig, specialskolan elvaårig och sameskolan sjuårig. Utredningens 
förslag innebär sammanfattningsvis: 
 
•Grundskolan kommer att ha tioårskurser, som indelas i lågstadium, 
mellanstadium och högstadium. Lågstadiet kommer att bestå av årskurs 
1–4, mellanstadiet av årskurs 5–7 och högstadiet årskurs 8–10. 
 
•Grundsärskolan kommer att ha tio årskurser, som indelas i lågstadium, 
mellanstadium och högstadium. Lågstadiet kommer att bestå av årskurs 
1–4, mellanstadiet av årskurs5–7 och högstadiet årskurs 8–10. 
 
•Specialskolan kommer att ha elva årskurser, som indelas i lågstadium, 
mellanstadium och högstadium. Lågstadiet kommer att bestå av årskurs 
1–5, mellanstadiet av årskurs 6–8 och högstadiet årskurs 9–11.  
 
•Sameskolan kommer att ha sju årskurser som indelas i lågstadium och 
mellanstadium. Lågstadiet kommer att bestå av årskurs1–4, 
mellanstadiet av årskurs5–7. Därefter går eleverna över till grundskolan, 
där de börjar i årskurs 8 i högstadiet. 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 210818 § 97  
Remissvar - En tioårig grundskola. 
Remiss av SOU 2021:23 från utbildningsdepartementet - En tioårig 
grundskola. 
 
Protokollsutdrag skickas till: 
Utbildningsdepartementet 
Skolchefen 
Rektorer 
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§ 123 Dnr 2021-00113 612 

Plan för uppföljning av privata utförare 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna skolchefens förslag på plan 
för uppföljning och utvärdering av privata utförare.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den 3 februari 2020 beslutat att fastställa 
program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata 
utförare i Kalix kommun samt anvisningar. Varje nämnd ska årligen 
besluta om en plan för uppföljning där följande ska finnas med  
 
• Genomförd riskbedömning  
• Vilka avtal/egna verksamheter som ska följas upp  
• Vad som ska följas upp och kontrolleras  
• Vem som ansvarar för uppföljning och kontroll  
• När rapportering ska ske till nämnden.  
 
Utbildningsnämndens plan för kontroll och uppföljning av privata utförare 
syftar till att tillgodose uppföljning och insyn i den verksamhet som 
lämnats över till privata utförare. Uppföljningen är viktigt för att 
säkerställa en god kvalité för medborgare/elev och för att säkerställa att 
utförare följer gällande avtal. Uppföljningen ska också bidra till 
kvalitetsförbättringar, lärande och utveckling i verksamheterna. 
Uppföljningsplanen baseras på en genomförd riskbedömning. Uppdraget 
sker inom ramen för det ordinarie kvalitetsarbetet som nämnden har att 
följa. 
 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 210818 § 99. 
Tjänsteskrivelse - Plan för uppföljning av privata utförare. 
Uppföljning av verksamheter som utförs av privata utförare. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
Skolchefen 
Rektorer 
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§ 124 Dnr 2021-00116 60 

Organisationsöversyn - utbildningsförvaltningen 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar ge skolchefen i uppdrag att inrätta 
förskolechef, grundskolechef samt vux/gymnasiechef Uppdraget är inom 
de riktade medel som utbildningsnämnden har för år 2022. Ny 
vux/gymnasieched rekryteras inför årsskiftet 2021-22. 
 
Reservation 
Linus Häggström (M), Sandra Bergström (M), Tomas Johsund (L), Inga-
Lis Samuelsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Linus 
Häggströms (M) återremissyrkande samt för Inga-Lis Samuelssons (C) 
tilläggsyrkande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under föregående läsår har en konsult sett över organisationen för 
Utbildningsförvaltningen. Vid genomgången blir det tydligt att 
förvaltningen är väldigt platt vilket medför att skolchefen får svårt att 
arbeta med strategiska frågor. Jämförelser har gjorts med liknande 
kommuner som har mer resurser på förvaltningsnivån. Förändringen 
innebär följande: 
 
• Omorganisation/rekrytering av 50% förskolechef 
• Omfördelning 50% utvecklare inom förskolan till 50% rektor inom     
   förskolan vilket ger totalt 300% rektorer inom förskolan 
• Omorganisation/rekrytering av 50% grundskolechef 
• Omfördelning av 50% Skoldatatek till förmån för IKT-pedagog (totalt  
  100% IKT-pedagog) 
• Nyanställning av 100% vux- och gymnasiechef 
• Översyn av administrationsorganisationen 
 
Yrkande 
Linus Häggström (M) yrkar på återremiss med motivering: ”Vi vill se en 
utredning där även rektorer, administration och stödfunktioner ingår 
med en presentation för beslut i kommande nämnd”. 
 
Röstning 
Ordföranden ställer yrkandet för röstning och finner att 
återremissyrkandet avslås. 
 
Tilläggsyrkande  
Inga-Lis Samuelsson (C) yrkar på följande: ”Att alla tjänster 
utannonseras internt förutom heltidstjänsterna som utannonseras 
externt”. 
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Röstning 
Ordföranden ställer yrkandet för röstning och finner att tilläggsyrkandet 
avslås. 
 
Tilläggsyrkande  
Sven Nordlund (MP) yrkar att arbetsutskottets beslut omformuleras 
enligt följande: ”Utbildningsnämnden beslutar ge skolchefen i uppdrag 
att inrätta förskolechef, grundskolechef samt vux/gymnasiechef. 
Uppdraget är inom de riktade medel som utbildningsnämnden har för år 
2022. Ny vux/gymnasiechef rekryteras inför årsskiftet 2021-22”. 
 
Röstning 
Ordföranden ställer yrkandet för röstning och finner att nämnden bifaller 
Sven Nordlunds (MP) tilläggsyrkande.  
 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 210818 § 100. 
Tjänsteskrivelse - Förslag till ny organisation inom 
utbildningsförvaltningen. 
Förslag till organisation - översiktsbild. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
Rektorer 
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§ 125 Dnr 2021-00112 612 

Revidering av timplaner i gymnasieskolans program 
läsåret 2021-2022 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna revidering av timplanerna för 
gymnasieprogrammen som gäller från läsåret 2021-2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Efter en förändring i delegationsordningen är det numera nämnden som 
beslutar om revidering av timplaner för gymnasieskolan på samma sätt 
som för grundskolan. Revideringen avser timplaner som gäller från 
läsåret 2021-22. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 210818 § 102. 
Reviderad timplan Fordons- och transportprogrammet 
Reviderad timplan Bygg- och anläggningsprogrammet 
Reviderad timplan Naturvetenskapsprogrammet 
Reviderad timplan Industritekniska programmet 
Reviderad timplan El- och energiprogrammet 
Reviderad timplan Estetiska programmet Bild och formgivning 
Reviderad timplan Estetiska programmet Musik 
Reviderad timplan Ekonomiprogrammet 
Reviderad timplan Barn- och fritidsprogrammet 
Reviderad timplan Naturbruksprogrammet Skogsbruk 
Reviderad timplan Naturbruksprogrammet Trä och Last 
Reviderad timplan Samhällsvetenskapsprogrammet 
Reviderad timplan Vård- och omsorgsprogrammet 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
Rektorer i gymnasieskolan 
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§ 126 Dnr 2021-00118 612 

Slutlig antagning till gymnasieskolan - Redovisning 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av godkänner redovisningen av den slutliga 
antagningen 2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Den slutliga antagningen för läsåret 2021-22 är klar. Årets resultat visar 
fortsatt att antalet sökande från den egna kommunen till andra 
kommuner/skolor ligger kvar på samma nivå som föregående år.  
Detsamma gäller antalet sökande/antagna från andra kommuner. I Kalix 
är intresset mot yrkesförberedande program betydligt högre än till 
högskoleförberedande vilket avviker i jämförelse med riket.  
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av slutlig antagning. 
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§ 127 Dnr 2021-00122 60 

Budget 2022 - Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av genomgången från förvaltningsekonomen 
angående prislappsmodellen som tar sin början i och med arbetet med 
2022 års budget. Budget 2022 tas upp på nytt i kommande nämnd den 8 
oktober 2021 inför den fördelning som väntas i december av nämndens 
internbudget 2022.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunfullmäktiges beslut den 14 juni 2021 § 120 uppgår 
utbildningsnämndens ram för 2022 till 384 664 kkr samt en 
investeringsram på 5 200 kkr. 
Vid dagens nämnd informerar förvaltningsekonomen om den nya 
prislappsmodellen som ska börja tillämpas i kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunfullmäktige 14 juni 2021 - Budget 2022 samt 
ekonomisk plan 2023-2024.  
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§ 128 Dnr 2019-00008 60 

Familjecentralen (öppna förskolan) - 
utredningsuppdrag 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av och godkänner informationen som visar 
att både Regionen och Socialnämnden är positiva till den samverkan som 
skolchefen initierat.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden gav 2019-12-06, skolchefen i uppdrag att utreda 
Familjecentralen i syfte att ytterligare förbättra och stärka verksamheten 
i Kalix. Utredningen skulle starta genom en träff mellan dagens 
huvudmän för att diskutera vilka förbättringsområden man kan 
identifiera, samt diskutera finansieringsform och organisation. 
Kommunens preventionssamordnare skulle också vara delaktig i 
utredningen. Utredningen är klar och presenterades i 
utbildningsnämnden den 19 mars 2021. 
 
Frågeställningarna som skulle besvaras var: 
 
• Stärka föräldraskapet, föräldranätverk. 
• Stärka och stötta nyanlända föräldrar och barn. 
• Vilka eventuella resurser krävs för att höja kvalitén i verksamheten. 
• Hur kan vi ytterligare öka/förbättra föräldrautbildningen. 
 
Förslag på åtgärder: 
 
• Samordnarrollen måste tydliggöras så att rollen ges förutsättningar att 
stimulera samverkan på FC i syfte att förebygga problem och stötta 
familjer, alternativt överväga andra former/chefskap 
• Förbättra samverkan mellan de ingående parterna så att helheten; 
Familjecentralen, blir effektivare än de ingående parterna var för sig. 
Därtill måste det klargöras på vilket sätt samverkan kan ske med hänsyn 
tagen till sekretessfrågor  
• Tydliggöra mål och sätta indikatorer för Familjecentralen 
• Utveckla föräldrautbildningarna – plattformen bör vara 
Familjecentralen 
• Öka kunskapen för att arbeta med familjer med särskilda behov, 
trauma och psykosociala problem. 
• Tillgång till psykologkompetens då den psykiska ohälsan ökar 
• Norrbuskonceptet på Familjecentralen 
• Utveckling av samverkan – gemensamma hembesök 
• eventuella förslag på åtgärder från regionen och Socialnämnden. 
 
Utbildningsnämnden beslutade  den 19 mars 2021 med utredningen som 
grund, att skicka ut en förfrågan till Regionen och Socialnämnden, om 
bildande av gemensam samverkansgrupp för utveckling av 
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Familjecentralen. Både Regionen och Socialnämnden har svarat och ser 
positivt på utredningen och en samverkan. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll utbildningsnämnden 2021-03-19. 
Utredning - Familjecentralen. 
 
Protokollsutdrag skickas till  
Skolchefen  
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§ 129 Dnr 2021-00097 60 

Rapport tillfällig beredning, målbild - framtida politisk 
organisation - begäran om yttrande 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden har inget att erinra mot gällande förslag på framtida 
politisk organisation. Förslaget innebär ingen förändring vad beträffar 
beredning av ärenden och beslutsunderlag för Utbildningsnämnden.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson, kommunstyrelsens 1:e 
vice ordförande Jan Nilsson, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 
Katarina Burman och ledamot i kommunstyrelsen Sven Nordlund 
meddelar i skrivelse den 29 september 2020, att Kalix kommun har 
minskat i befolkning till ca 15 900 invånare. Detta innebär att det finns 
kommunallagliga möjligheter att minska på kommunfullmäktiges storlek 
i kommunen.  
 
Vidare är det nödvändigt att titta på hur en kommun ska styras effektivt 
i framtiden, då kommunala verksamheter går in i flera olikas nämnders 
verksamhetsområden och helhetssyn är viktigt för ett effektivt nyttjande 
av resurser. Beredningen ska även ta in aspekten med representativ 
demokrati i sitt arbete.  
 
Politisk organisation beträffande styrelser, nämnder, utskott och platser 
 
Beredningen föreslår följande: 
• Att arbetsutskott i nämnder och styrelser utgår med undantag för de 
som behandlar personärenden 
• Att framtagande av handlingar och beslutsunderlag till nämnder och 
styrelsen sker i beredning likande den i SBN 
• Att antalet ledamöter i nämnder blir maximalt nio med undantag för Ks 
som fortsatt föreslås ha 13 ledamöter 
• Att Ks andra och tredje ordförande utgår 
• Att i valnämnden ska alla partier i Kf vara representerade 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 210818 § 98. 
Protokoll Kommunstyrelsen 210524 § 120 - Rapport tillfällig beredning, 
målbild, framtida politisk organisation och politiska arvoden. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 130 Dnr 2021-00124 60 

Revisionsrapport - Ersättning till förtroendevalda för 
inkomstbortfall 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden har tagit del av revisionsrapporten och beslutar 
utifrån granskningen att redovisningarna kommer att delas upp på 
kostnadsslag för ersättning till förtroendevalda för inkomstbortfall.  
 
Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PwC genomfört 
en granskning avseende hur ersättning av inkomstbortfall till 
förtroendevalda hanteras inom den kommunala organisationen. 
Granskningen tar sin utgångspunkt från kommunallagens 
revisionskapitel. Revisionsobjekt i granskningen är kommunstyrelsen, 
socialnämnden, utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt 
fritids- och kulturnämnden. 
 
Granskningen har riktats mot följande områden: 
- Rutin för att lämna in intyg/ajourhålla uppgift om inkomstbortfall 
- Särredovisning av inkomstbortfall i bokföring 
- Ansvars- och arbetsfördelning för att utföra kontroll 
- Kontrollrutiner 
- Följsamhet till riktlinjer och budget 
Utifrån genomförd granskning görs en sammantagen revisionell 
bedömning att ersättning till förtroendevalda för inkomstbortfall hanteras 
delvis på ett ändamålsenligt sätt. Den interna kontrollen inom granskade 
områden är delvis tillräcklig. 
 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport - Inkomstbortfall för förtroendevalda. 
 
Protokollsutdrag skickas till  
Revisorerna i Kalix kommun. 
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§ 131   

Anmälan om elevers frånvaro - Rapport 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner rapporten rörande elevers höga 
frånvaro.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen rapporterar löpande till nämnden om elevers avvikande 
frånvaro. 
 
Nämnden informeras om följande: 

 Pågående anmälan om vitesförläggande vid hög frånvaro.  
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§ 132   

Arbetsmiljö - rapport 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner rapporten gällande arbetsmiljön.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen rapporterar löpande till nämnden om arbetsmiljön.  
 
Nämnden informeras om följande: 

 Pågående arbete med Djuptjärnsskolan. 
 Upplevda problem i kommunhuset med inomhusmiljön för 

personal inom utbildningsförvaltningen.  
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§ 133   

Kränkande behandlingar - Rapport 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner rapporten angående kränkande 
behandlingar.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnden rapporterar löpande till nämnden som avser kränkande 
behandlingar. 
 
Vid dagens nämnd informeras nämnden om antalet inkomna 
kränkningsärenden sedan föregående nämnd samt ett pågående ärende 
om en anmälan som inkommit från Barn- och elevombudet vid Statens 
Skolinspektion.  
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§ 134   

Synpunkter och klagomål - Rapport 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner rapporten om inkomna synpunkter 
och klagomål som tillkommit sedan föregående nämnd.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen rapporterar löpande till nämnden om inkomna synpunkter  
och klagomål. 
 
Nämnden informeras om följande: 

 Önskemål om bussar sommartid. 
 Behov av lekutrusning. 
 Flyttning av elev. 
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§ 135   

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

 Kalix Hockey informerar nämnden om föreningens vision för 
framtiden. 

 Lärarbehörigheten vid Manhemsskolan vid läsårsstarten 2021. 
 Arbetsmiljön i skolan kombinerad med pandemin. 

 
 
      
 
 


