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§ 66   

Upprop 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämndsekreteraren förrättar upprop. 
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§ 67   

Godkännande av ärendelista 
Utbildningsnämndens beslut 
Ärendelistan godkänns med tillägg att § 78 direktjusteras. 
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§ 68   

Val av justerare 
Utbildningsnämndens beslut 
Till justerare väljs Sara Cave (M). 
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§ 69 Dnr 2022-00112  

Delegationsbeslut 2022-09-23 - Redovisning 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av delegationsbeslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 

1. Rektor för Prismans förskola har med stöd av delegationsordning 
F.6 beslutat om utökad tid för barn i förskola måndag – torsdag 
mellan 08:00 – 14:00 på grund av särskilda skäl. Beslutet gäller 
under tiden 280815 – 221222, dnr 2022-121. 

 
2. Skolskjutshandläggaren har med stöd av delegationsordning H.19 

avslagit elev skolskjuts till och från Centrumskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2022-2023 på grund av att villkor för 
skolskjuts inte uppfylls, dnr 2022-20-26. 

 
3. Skolskjutshandläggaren har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Näsbyskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2022-2023 med start vecka 34, dnr 
2022-20-27. 

 
4. Skolskjutshandläggaren har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Ytterbyns skola på grund av 
växelvis boende läsåret 2022-2023 med start vecka 34, dnr 
2022-20-28. 

 
5. Skolskjutshandläggaren har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Näsbyskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2022-2023 med start vecka 34, dnr 
2022-20-29. 

 
6. Skolskjutshandläggaren har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Centrumskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2022-2023 med start vecka 34, dnr         
2022-20-30. 

 
7. Skolskjutshandläggaren har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Manhemsskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2022-2023 med start vecka 34, dnr         
2022-20-31. 

 
8. Skolskjutshandläggaren har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Manhemsskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2022-2023 med start vecka 34, dnr         
2022-20-32. 
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9. Skolskjutshandläggaren har med stöd av delegationsordning H.19 
beviljat elev skolskjuts till och från Ytterbyns skola på grund av 
växelvis boende läsåret 2022-2023 med start vecka 34 (jämna 
veckor), dnr 2022-20-33. 

 
10. Skolskjutshandläggaren har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Töreskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2022-2023 med start vecka 34, dnr 
2022-20-34. 

 
11. Skolskjutshandläggaren har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Töreskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2022-2023 med start vecka 34, dnr 
2022-20-35. 

 
12. Skolskjutshandläggaren har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Djuptjärnsskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2022-2023 med start vecka 34, dnr         
2022-20-36. 

 
13. Skolskjutshandläggaren har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Ytterbyns skola på grund av 
växelvis boende läsåret 2022-2023 med start vecka 34, dnr 
2022-20-37. 

 
14. Skolskjutshandläggaren har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Manhemsskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2022-2023 med start vecka 34, dnr 
2022-20-38. 

 
15. Skolskjutshandläggaren har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Centrumskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2022-2023 med start vecka 34, dnr 
2022-20-39. 

 
16. Skolskjutshandläggaren har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Näsbyskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2022-2023 med start vecka 34, dnr 
2022-20-40. 

 
17. Skolskjutshandläggaren har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Norrskenets friskola 
(Innovitaskolan) på grund av växelvis boende läsåret 2022-2023 
med start vecka 34, dnr 2022-20-41. 

 
18. Skolskjutshandläggaren har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Norrskenets friskola 
(Innovitaskolan) på grund av växelvis boende läsåret 2022-2023 
med start vecka 34, dnr 2022-20-42. 
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19. Skolskjutshandläggaren har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Norrskenets friskola på grund 
av växelvis boende läsåret 2022-2023 med start vecka 34, dnr         
2022-20-43. 

 
20. Skolskjutshandläggaren har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Centrumskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2022-2023 med start vecka 33 (18/8), 
dnr         2022-20-22. 

 
21. Skolskjutshandläggaren har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Manhemsskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2022-2023 med start vecka 34, dnr         
2022-20-44. 

 
22. Skolskjutshandläggaren har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Manhemsskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2022-2023 med start vecka 34, dnr         
2022-20-45. 

 
23. Skolskjutshandläggaren har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Ytterbyns skola på grund av 
växelvis boende läsåret 2022-2023 med start vecka 34, dnr 
2022-20-46. 

 
24. Skolskjutshandläggaren har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Norrskenets friskola på grund 
av växelvis boende läsåret 2022-2023 med start vecka 35, dnr         
2022-20-47. 

 
25. Skolskjutshandläggaren har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Ytterbyns skola på grund av 
växelvis boende läsåret 2022-2023 med start vecka 33, dnr         
2022-20-48. 

 
26. Skolskjutshandläggaren har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Norrskenets friskola på grund 
av växelvis boende läsåret 2022-2023 med start vecka 34, dnr         
2022-20-49. 

 
27. Skolskjutshandläggaren har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Djuptjärnsskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2022-2023 med start vecka 34, dnr         
2022-20-50. 
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28. Skolskjutshandläggaren har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Manhemsskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2022-2023 med start vecka 34, dnr         
2022-20-51. 

 
29. Skolskjutshandläggaren har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Innovitaskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2022-2023 med start vecka 34, dnr 
2022-20-52. 

 
30. Skolskjutshandläggaren har med stöd av delegationsordning H.19 

inte beviljat elev skolskjuts till och från Djuptjärnsskolan på grund 
av växelvis boende läsåret 2022-2023, dnr 2022-20-53. 

 
31. Skolskjutshandläggaren har med stöd av delegationsordning H.19 

inte beviljat elev skolskjuts till och från Djuptjärnsskolan på grund 
av växelvis boende läsåret 2022-2023, dnr 2022-20-54. 

 
32. Skolskjutshandläggaren har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Innovitaskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2022-2023 med start vecka 34, dnr 
2022-20-55. 

 
33. Skolskjutshandläggaren har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Manhemsskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2022-2023 med start vecka 34,                 
dnr 2022-20-56. 

 
34. Skolskjutshandläggaren har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Manhemsskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2022-2023 med start omgående, dnr        
2022-20-57. 

 
35. Skolskjutshandläggaren har med stöd av delegationsordning H.19 

inte beviljat elev skolskjuts till och från Innovitaskolan på grund 
av växelvis boende läsåret 2022-2023, dnr 2022-20-58. 

 
36. Skolskjutshandläggaren har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Manhemsskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2022-2023 med start vecka 34, dnr 
2022-20-59. 

 
37. Ordföranden i nämnden har med stöd av delegationsordning 

punkt E.1 i brådskande ärende beslutat att nyttja optionsår 1 
enligt gällande ramavtal med Yrkesakademin AB som avser elever 
som påbörjar årskurs 2 Bygg- och anläggningsprogrammet 
inriktning Anläggningsfordon höstterminen 2023 och avslutar 
årskurs 3 vårterminen 2025, dnr 2020-113-05. 
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38. Rektor för Djuptjärns skola har med stöd av delegationsordning 

F.6 beviljat utökad vistelsetid i förskolan under begränsad tid t o 
m 31/12 2022 på grund av särskilda skäl, dnr 2022-128. 

 
 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av delegationsbeslut. 
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§ 70 Dnr 2022-00113 60 

Meddelanden 2022-09-23 - Redovisning 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av meddelanden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
1. Kalix kommun Helårsprognos 2022 - samtliga. 
2. Kulturrådet - Kommunbidrag. 
3- Beslut KF 220613 - Helårsprognos 2022. 
4. Kommunstatistik födda i kommunen 210101-210827. 
5. Skolverket - Regeländringar inom skolan. 
6. Skolverket - Ny pandemirapport om elevers mående och arbetsmiljö. 
7. Centrala Buss fordon BEP346 - Rapport händelselogg för alkolås. 
8. Centrala Buss fordon BYM619 - Rapport händelselogg för alkolås. 
9. Centrala Buss fordon DPG725 - Rapport händelselogg för alkolås. 
10. Centrala Buss fordon RBF340 - Rapport händelselogg för alkolås. 
11. Servicecentrum Övre Bygden fordon HCO182 - Rapport händelselogg 
för alkolås. 
12. Servicecentrum Övre Bygden fordon KJG61T - Rapport händelselogg 
för alkolås. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av meddelanden. 
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§ 71 Dnr 2022-00033 60 

Månadsrapport 2022 - perioden januari - juni 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner månadsrapporten för perioden 
januari - juni 2022 som pekar mot ett underskott om 2,6 miljoner i 
helårsprognosen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Resultat och helårsprognos 
 

UTB 

Årsbudget 2022 
tkr 

Prognos 
Föreg helårsavv  
2022 

Prognos 
Helårsavv 
2022 

Prognos Helår 
2022 

Intäkter -66 488 5 586 7 153 -73 641 

Personalkostnader 290 665 -4 776 -7 937 298 601 

Övr verksamhetskostnader 158 246 -2 221 -3 569 161 816 

Avskrivningar 6 379 0 1 756 4 622 

Totalsumma 388 802 -1 410 -2 597 391 399 

 
 
Helårsprognos 
 
Utbildningsförvaltningens prognos 20220630 pekar på ett underskott om 
2,6 mk för 2022 vilket är ca 1,2 mkr mer jämförd med föregående 
helårsprognos. 
 
Det beror på högre befarat skolskjutsindex för höstterminen, ökade 
personalkostnader till följd av fler elever på gymnasiesärskola, fler elever 
i friskolans verksamheter, ökat behov av behovsbedömd resurs samt 
extra personal- och verksamhetskostnader på grund av renovering och 
omlokalisering av under-visning på flera andra lokaler. 
 
Förskolor har under första halvåret fyllda barngrupper på de flesta 
avdelningarna och under hösten något lägre beläggning. Vårens 
överskott 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. hemma-sittare och ett sämre mående i kombination med 
ökat socialt stöd hos elever, vilket medför ökat behov av särskilt stöd. 
Största behovet finns på F-6-skolorna. Budgeterade medel till 
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behovsbedömd resurs och småskoletillägg tillsammans med 
överskjutande del av bidraget Likvärdig skola och Skol-miljarden 
kommer inte att räcka. 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. Befarade uteblivna ersättningar för 
elever med behov av extra stöd från annan kommun bidrar till 
underskottet. 
 
Budgetar för de fristående verksamheterna sammanlagt beräknas att 
inte räcka. Det är fler elever i verksamheter jämförd med tilldelad 
budget. 
 
Elevtransporter på grund av omlokalisering av Djuptjärnskolans 
undervisning under renoveringstiden samt beräknade ökade 
skolskjutskostnader pga. av ökat avtals-index för skolskjuts från och 
med höstterminen och ökat antal elever i Töreskolan med behov av 
skolskjuts bidrar till förvaltningens prognostiserade underskott.  
Från höstterminen 2022 ökar antalet elever på gymnasiesärskolan och 
bidrar till ökade kostnader och det prognostiserade underskottet. 
 
Gymnasiet sammanlagt prognostiserar ett överskott. Budget för 
gymnasiets verksamheter beräknas att inte räcka pga. prisökningar och 
interkommunala ersättningar beräknas att bli högre jämförd med 
budget.  
 
Vux/Komvux prognos pekar på ett underskott som kan hänföras till fler 
elever i verksamheten och fler SFI elever på folkhögskolan. 
 
Prognos för Avskrivning och ränta pekar på ett överskott då inköp av 
årets investeringar sker i huvudsak efter halvårsskiftet. 
 
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. 
 Synsätt där hela förvaltningens resurser iakttas gemensamt 

tillämpas. 
 Med de löpande sökbara riktade bidragen utöver den budgeterade 

delen bland annat från Skolverket, Kulturrådet, Meta, EU och 
Migrationsverket kommer verksamheter kunna genomföra 
satsningar utöver budget. 

 
Faktorer som kan komma att påverka prognosen 
 

 En trend med ökad grad av s.k. hemmasittare och ett stort, 
ytterligare ökat antal av elever med behov av särskilt stöd pga. 
andra orsaker kan bidra till större underskott på den 
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behovsbedömda resursen och budget för resurspersonal på 
skolorna.  

 Eventuella fler avvikelser i interkommunala ersättningar i 
gymnasiet jämförd med budget. 

 Pandemins utveckling. 
 Prisutveckling av bränsle, råvaror, metall, byggmaterial. 
 Prognosen förutsätter att bidragen för asylsökanden från 

Migrationsverket beviljas enligt inskickade underlag. 
 Tillkommande barn i förskola och skola som omfattas av 

massflyktingsdirektivet. 
 Ev. tillkommande utrustning och material till Djuptjärnskolan då 

gamla, fuktskadade behöver kastas. 
 
Sökta statsbidrag per 20220630: 13,9 mkr 
Beviljade statsbidrag per 20220630: 11,7 mkr 
 
Beslutsunderlag 
Månadsrapport UBN jan-feb 2022. 
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§ 72 Dnr 2022-00060 60 

Delårsrapport 2022 inklusive målredovisning 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av och godkänner delårsrapporten för år 
2022 som pekar mot ett överskott omfattande 3,3 miljoner. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Utbildningsnämnden har ansvaret för Kalix kommuns förskola, 
grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och Vuxenutbildning. 
Skolans uppdrag är att se till samhällets fortlevnad, tillväxt och 
utveckling. Grundläggande värden som demokrati, jämställdhet och 
nödvändigheten av att hållbar utveckling måste föras vidare till nästa 
generation. Uppdraget är också att ge möjligheter för individerna att lära 
och erövra sådana kunskaper och färdigheter så att de kan leva ett rikt 
och allsidigt liv, kan ta ansvar för både sig själva, sina närmaste och för 
samhället. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika 
egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt 
bästa i ansvarig frihet. 
 
Uppdraget, utifrån kommunens mål, är att varje individ, personal och 
elev ska känna trivsel och trygghet i skolan samt att skolan ska 
stimulera eleven att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar så att de 
kan utvecklas så långt som möjligt. 
 
Implementeringen av nya styrdokument fortlöper under läsåret, likaså 
det påbörjade OSA-projektet tillsammans med Karolinska institutet. 
 
Nämnden beslutade i feb att ingå 3-årigt samarbetsavtal med Teknikens 
Hus i Luleå i syfte att öka intresset hos barn och unga för vetenskap, 
teknik, konst och matematik. Utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen 
delar på kostnaderna. 
 
Efter genomförd utredning och beslut att starta upp en ny förskola i 
Risön från hösten 2022 har ett sent beslut tagits i juni att skjuta upp 
eventuell start till årsskiftet 2022-23 då ny inventering visar att 
barnantalet är för lågt. 
 
Utbildningsförvaltningen har av nämnden fått ett uppdrag att utreda 
möjligheterna att utöka antalet platser i Töre förskola om behovet 
kvarstår. 
 
Utifrån bilden av sökande till gymnasieskolan beslutade nämnden att två 
programingångar läggs vilande läsåret 2022-23 på grund av sviktande 
underlag som gäller programmen Barn och fritid Lärling samt Estetiska 
Musik. Vid skolstarten kan konstateras att fyra program är helt fyllda 
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samt att det finns fyra program ytterligare som endast har enstaka 
platser kvar. 
 
Gymnasiesärskolan får ett rekordår av sökande från andra kommuner till 
årskurs 1 som visar på nio nya elever. 
 
Mot bakgrund av den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet 
har en lokal digitaliseringsstrategi tagits fram och beslutats av nämnden. 
 
En ny upphandling av kommunala vuxenutbildningar är pågående via en 
fullmakt till Luleå kommunen har att upphandla för femkantssamverkan. 
 
IT-kraschen påverkade inte skolan nämnvärt eftersom de system skolan 
använder ligger i molnet. 
 
Den beslutade omorganisationen med ett till led i styrkedjan inom 
Utbildningsförvaltningen är nu till fullo genomförd och aktiv. 
 
Pandemin påverkade skolan väldigt mycket i inledningen av 2022, 
exempelvis var 27 lärare av 50 sjuka på en och samma skola och 
svårigheten att få tag på vikarier var stor. 
 
Centrum och Töreskolan har under året bedrivit praktinära forskning i 
samverkan med LTU i ett sk UILF-projekt. Lärdomarna finns 
dokumenterade i en bok som släpps hösten 2022. "Praktiknära forskning 
i förskola och skola - undervisning, forskning och utveckling i 
samverkan" 
 
Ukraina - även om det inte kom så många flyktingar till oss så hade 
kriget stor påverkan. Vi jobbade med att förbereda mottagande, 
krisberedskap och att bearbeta krigets närvaro i Europa med elever. 
 
Förskola 
Genomgående har förskolorna arbetat riktat med att utöka andelen 
undervisningstillfällen, något som har förbättrats, men behöver fortsätta 
att utvecklas. Ett mycket framgångsrikt hjälpmedel i organisering av 
undervisningen är modellen ”Superstrukturen”. Verksamhetsutvecklare 
har nu introducerat modellen till samtliga arbetslag. Ytterligare effekt 
som visar sig vid användande av modellen är att personalen upplever 
klart förbättrad, lugnare arbetsmiljö. 
 
Fortsatt utveckling av jämställdhetsarbetet, där jämställdhetsintegrering 
blev en nyckel i att omsätta ord till handling. Har avslutat deltagande i 
utvecklingsarbetet med Norrbottens kommuner. Vi tilldelades 
utvecklingsstipendium för att sprida kunskap inom området. Kommer att 
bli i form av en film om våra erfarenheter, med fokus på hur barnen får 
en mer jämställd utbildning. 
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Sommarförskolan har bemannats med, till största del ordinarie personal. 
En stor kvalitativ förbättring som planeras för även i kommande år. 
Grundskola Djuptjärn är nu färdigrenoverad och skolan nyinvigdes vid 
skolstarten vecka 34. 
 
Manhemsskolan har ett pågående Erasmusprojekt. 
 
Särskola - Hela Särskolan har fått projektet ”tillgänglig utbildning via 
kommunikation och motivation” beviljat i maj 2022 och det gäller för lå 
22/23. Innehållet är kopplat till SKUA för kommunikation och de ska 
jobba konstruktivt med att förebygga så att eleverna inte tappar 
motivationen för studier, vilket har varit ett problemområde för 
Särskolan. 
 
Gymnasieskola 
 
Skolvalet den 1/9 slutade som följer: 
Arbetarpartiet Socialdemokraterna: 64 röster = 18,18% 
Centerpartiet: 17 röster = 4,83% 
Feministiskt Initiativ: 3 röster = 0,85% 
Liberalerna: 12 röster = 3,41% 
Kristdemokraterna: 15 röster = 4,26% 
Miljöpartiet: 13 röster = 3,69% 
Moderaterna: 102 röster = 28,98% 
Sverigedemokraterna: 106 röster = 30,11% 
Vänsterpartiet: 20 röster = 5,68% 
 
Vuxenutbildning 
IT-kraschen påverkade vår verksamhet märkbart direkt från årets start. 
Det skapade mycket frustration hos lärare, studie- och yrkesvägledare 
och administration, då vi är så beroende att våra digitala system 
fungerar. Exempelvis all rapportering till CSN fick göras manuellt, vilket 
tog mycket längre tid än vanligt. 
 
En annan utmaning under första halvåret av 2022, har varit att få elever 
sökt sig till våra yrkesutbildningar, men till augusti fick vi in fler 
ansökningar. Det verkar som att individer är mer benägna att starta 
studier först till hösten, samt att arbetslösheten är mycket låg, vilket kan 
påverka antalet ansökningar. 
 
Vad gäller yrkesutbildningar, har Astar lyckats komponera ihop två 
kombinationsutbildningar för målgruppen med annat modersmål än 
svenska; en inom bygg och den andra inom restaurang. I dagsläget har 
vi tre elever som läser en sådan utbildning och fler ska starta sin 
utbildning senare i höst. 
 
Inom Lärcentra elevservice ser vi däremot att antalet bokade tentamen 
ökade märkbart under våren/försommaren 2022, samt nu under hösten. 
Två av våra vårdlärare fick ett stipendium på 265 000,- för användning 
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av rollspel inom vårdbiträdesutbildningar. Tack vare stipendiet har vi 
kunnat investera i en geriatrisk simulatordocka (nursing Anne). I 
dagarna har vi packat upp dockan och lärarna kommer att få en kortare 
utbildning av leverantören inom kort. Detta har väckt intresse även i 
Femkantens andra kommuner och vi tar emot studiebesök från Boden 
under v 35. Även Piteå har uttryckt viljan att komma på studiebesök och 
få information kring hur vi arbetar med rollspelet i undervisningen. 
 
 
Periodens resultat och helårsprognos 
 
Helårsprognos 
Belopp i tkr  

Årsbudget 373 795 

Kapitalkostnader 15 007 

Helårskostnader 392 096 

Budgetavvikelse -3 294 

  

Budgetavvikelse i % av årsbudget -0,8 % 

  
 
Driftredovisning 
Verksamhetsområde, belopp i tkr Periodbudget Utfall Periodavvikelse Helårsprognos 

Barnomsorg 37 592 34 775 2 818 1 560 

Fria förskolor 7 989 8 523 -534 0 

Förskoleklass 3 433 3 529 -96 178 

Friskola 12 648 13 733 -1 085 -400 

Grundskola 1-9 53 921 59 676 -5 756 -6 195 

Lokalkostnader försk, grundsk 20 840 21 240 -400 -194 

Övriga kostnader försk, grundsk 53 495 54 112 -616 -709 

Gymnasium 50 388 48 097 2 290 1 399 

Vuxenutbildning 7 741 8 516 -775 -619 

Avskrivningar och ränta 4 252 2 938 1 314 1 686 

Summa nettokostnader 252 299 255 139 -2 840 -3 294 

 
 
Resultatet för perioden januari-augusti för utbildningsförvaltningen 
uppgår till -2,8 mkr medan helårsprognosen pekar på ett underskott om 
-3,3 mkr. 
 
Grund- och förskolans verksamheter bidrar med - 5669 tkr till 
periodresultatet och visar ett underskott om 5760 tkr på helåret. 
Gymnasiet har ett periodöverskott om 2290 tkr och en helårsprognos om 
1399 tkr. Vux/Komvux har ett periodunderskott om 775 tkr och 
helårsprognos beräknas att bli 619 tkr i underskott. 
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Inom Grund- och förskola redovisar Barnomsorg (Förskola och fritids) ett 
överskott om 2818 tkr på perioden och prognostiserar ett överskott om 
1560 tkr på helåret. Förskolor har under första halvåret fyllda 
barngrupper på de flesta avdelningarna och under hösten något lägre 
beläggning. Vårens överskott 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. 
Sjuklöneersättningar och förväntade bidrag från Migrationsverket bidrar 
till det prognostiserade överskottet. 
 
Budgeten för Fria förskolor visar på ett periodunderskott om ca - 534 tkr 
och på helåret beräknas den tilldelade budgeten att räcka. 
 
Förskoleklass har ett periodresultat om -96 tkr och en helårsprognos om 
+178 tkr.  Prognostiserat överskott beror på dels ojämn 
tjänstefördelning av delad personal med fritids dels ersättning för 
sjuklöner och förväntade bidrag från Migrationsverket. 
 
Friskola redovisar ett underskott om -1085 tkr på perioden och ett 
prognostiserat underskott om -400 tkr på helåret. Antalet elever i 
verksamheten ökar. 
 
Grundskola åk 1-9 visar ett underskott om 5756 tkr på perioden och 
prognostiserar ett underskott om 6196 mkr på helåret. Verksamheter 
räknar med att ha ett fortsatt stort behov av den behovsbedömda 
resursen på grund av ökad grad av sämre mående i kombination med 
ökat socialt stöd hos elever, vilket medför ökat behov av särskilt stöd. 
Största behovet finns på F-6-skolorna. Budgeterade medel till 
behovsbedömd resurs och småskoletillägg tillsammans med 
överskjutande delar av bidragen Likvärdig skola och tillfällig förstärkning 
av statligt stöd ”skolmiljarden” kommer inte att räcka då helårsprognos 
pekar på 4600 tkr i underskott.  Skolor med minskande elevunderlag har 
utmaningar att anpassa verksamheten till minskat elevantal och skolor 
med högre antal elever jämförd med tilldelad budget har utmaningar att 
få budgeten att räcka. Detta innebär högre kostnader jämförd med 
tilldelad budget trots planerade åtgärder. Under omlokalisering av 
Djuptjärnsskolans undervisning till flera olika platser under renovering 
har skolan haft behov av extra personal och ökade 
verksamhetskostnader. Befarade uteblivna ersättningar för elever med 
behov av tilläggsbelopp från annan kommun bidrar till underskottet. 
Ersättning för sjuklöner och förväntade bidrag från Migrationsverket 
bidrar till mindre prognostiserat underskott. 
 
Lokalkostnader för- och grundskolan redovisar 400 tkr i underskott och 
har en årsprognos om 194 tkr i underskott och beror på larm- och 
bevakningskostnader samt extra lokalutrustning på grund av 
omlokalisering av Djuptjärnskolans renovering. 
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Övriga kostnader redovisar ett periodutfall om 616 tkr i underskott och 
har en helårsprognos pekar på 709 tkr i underskott. Skolskjutsar visar 
ett underskott om ca -1000 tkr på perioden och prognosen för helåret 
beräknas att bli  -1170 tkr. Det beräknade underskottet beror på 
Djuptjärnsskolans dagliga elevtransporter till både Gammelgården och 
Innanbäcken under vårterminen och att de höga bränslepriserna höjer 
det avtalade skolskjutsindexet för höstterminen. Särskolan 
prognostiserar en budget i balans tack vare ett bidrag från 
Specialpedagogiska myndigheten för en speciallärare. Även elevhälsa 
och kulturskola prognostiserar en budget i balans. 
 
Gymnasiet redovisar ett periodöverskott om 2290 tkr och årsprognosen 
pekar på ett överskott om 1399 tkr. Gymnasiets verksamheter 
sammanlagt redovisar ett periodöverskott om 543 tkr och 
helårsprognosen pekar på ett underskott om 201 tkr. De ökade 
råvarupriserna bidrar till högre beräknade verksamhetskostnader 
jämförd med tilldelad budget. De interkommunala ersättningarna 
beräknas att bli 1600 tkr högre jämförd med lagd budget varav 
intäkterna beräknas att bli 2500 tkr högre jämförd med lagd budget och 
de interkommunala kostnaderna pekar på ett högre utfall med 900 tkr. 
 
Vux/Komvux redovisar - 775 tkr på perioden och helårsprognos pekar på 
ett underskott om 619 tkr som kan hänföras till fler elever i 
verksamheten och fler SFI elever på folkhögskolan vilket kommunen, 
enligt lagen, behöver bekosta. 
 
Sökta statsbidrag tom aug 2022:  15,9 mkr 
Beviljade tom augusti 2022:  13,7 mkr 
 
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 
 Synsätt där hela förvaltningens resurser iakttas gemensamt 

tillämpas 
 Med de löpande sökbara riktade bidragen utöver den budgeterade 

delen bland annat från Skolverket, Kulturrådet, Meta, EU och 
Migrationsverket kommer verksamheter kunna genomföra 
satsningar utöver budget. 

 
Faktorer som kan påverka resultatet 
 

 En fortsatt ökande trend av behovsbedömd resurs av olika 
anledningar kan bidra till större underskott på den 
behovsbedömda resursen och budget för fler personal på 
skolorna. 

 Prisutveckling av drivmedel, råvaror, metall, byggmaterial. 
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 Prognosen förutsätter att bidragen för asylsökanden från 
Migrationsverket beviljas enligt inskickade underlag. 

 Tillkommande barn i förskola och skola som omfattas av 
massflyktingsdirektivet. 

 Ev. tillkommande utrustning och material till Djuptjärnskolan då 
gamla, fuktskadade behöver kastas. 

 
  Färdigställda investeringsprojekt  

 Flerårsprojekt, utgifter sedan projektens start Årets investeringar 

Belopp i tkr 

Beslutad 
totalutgift t.o.m. 

2022-08-31 

Ackumulera
t utfall 

t.o.m. 2022-
08-31 

Avvikelse 
t.o.m. 2022-

08-31 
Helårsprogn

os 2022 Budget 2022 

Utfall 
t.o.m. 

2022-08-
31 

Budgetavvi
kelse t.o.m. 
2022-08-31 

Ram investeringar        

        

Summa ram 
investeringar 

       

        

S:a färdigställda 
projekt 

       

        

 Pågående investeringsprojekt  

 Flerårsprojekt, utgifter sedan projektens start Årets investeringar 

Belopp i tkr 

Beslutad 
totalutgift t.o.m. 

2022-12-31 

Ackumulera
t utfall 

t.o.m. 2022-
08-31 

Avvikelse 
t.o.m. 2022-

08-31 
Helårsprogn

os 2022 Budget 2022 

Utfall 
t.o.m. 

2022-08-
31 

Budgetavvi
kelse t.o.m. 
2022-08-31 

Ram investeringar        

inventarier 
grundskola    1 253 1 253 365 888 

Inventarier förskola    647 647 0 647 

IKT    1 350 1 350 690 660 

Inventarier gymnasiet    1 600 1 600 111 1 489 

Inventarier vux    200 200 0 200 

S:a ram investeringar    5 050 5 050 1 165 3 885 

        

Riktade investeringar        

Arbetskläder    150 150 5 145 

S:a riktade 
investeringar    150 150 5 145 

S:a pågående projekt    5 200 5 200 1 170 4 030 

        

SUMMA 
INVESTERINGSPROJE
KT 

   5 200 5 200 1 170 4 030 

Redovisade investeringar på perioden totalt 1170 tkr. Grundskola och 
förskola har ett sammanlagt utfall om 365 tkr på perioden och en 
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helårsprognos om 1900 tkr. Utvecklingen av datamiljön (IKT) fortsätter 
enligt den långsiktiga digitaliseringsplan som finns framtagen och som 
gäller för alla verksamheter och redovisar 690 tkr genomförda 
investeringar för perioden och en prognos om 1350 tkr på helåret. 
Gymnasiet redovisar 111 tkr på perioden och helårsprognos beräknas att 
bli 1600 tkr. Vux/Komvux prognostiserar ett årsutfall om 200 tkr enligt 
plan. Budgeterade riktade medel till arbetskläder beräknas bli 150 tkr på 
helåret. 

 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2022   
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 73 Dnr 2022-00105 60 

Omprövning av beslut gällande ansökan från 
AcadeMedia (Innovitaskolan) om godkännande om 
utökning av antalet platser i fristående förskola och 
fritidshem 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att utifrån Förvaltningsrättens beslut i mål 
nr 81-22 bevilja AcadeMedia (Innovitaskolan) utökning med 18 platser i 
förskolan, från 68 till 86. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Norrskenet har i september 2021 ansökt om godkännande för att utöka 
antal platser i förskolan från 68 till 86, alltså en utökning med 18 platser.  
De avser flytta 5-åringarna från förskolans lokaler till skolans lokaler, där 
fritids finns i nuläget. Fritids kommer att flyttas inom befintliga lokaler.  
Syftet med utökningen är att kunna ta emot fler barn som finns i kö.  
De planerar att rekrytera ytterligare 3 personal för utökningen, 
barnskötare och minst en förskollärare.  
Lokalerna bedöms som tillräckligt stora och ändamålsenliga för 
utbildningen.  
Bygg- och miljöavdelningen har godkänt lokalerna för planerad 
förändring. 
 
Att beakta vid beslut är att i de kommunala förskolorna finns just nu 
stort överskott av platser, främst i de centrala förskolorna. En utökning 
av antal platser vid Norrskenet skulle ha påtaglig negativ påverkan på de 
kommunala förskolorna. Skollagen 2kap. 5§, beskriver det som 
anledning att ta hänsyn till i bedömning. 
 
Utbildningsnämnden beslutade 2021-12-17 att avslå ansökan om 
utökning av antal platser vid Norrskenets förskola. 
(Norrskenets förskola, har under tiden för hantering av ärendet bytt 
namn till Innovitaskolan) 
 
Beskrivning av ärendet 
Utifrån överklagan av Pysslingen Förskolor och Skolor AB har 
Förvaltningsrätten upphävt beslutet och återförvisar ärendet till 
Utbildningsnämnden. 
 
Jämställdhetsanalys 
Beslutet bedöms inte påverka flickor/pojkar eller kvinnor/män på olika 
sätt. 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 220907 § 63. 
Beslut från Förvaltningsrätten om upphävande av beslut mål nr 81-22 
Beslut utbildningsnämnden 211217 § 165. 
Ansökan från AcadeMedia om godkännande för utökning av antal platser 
i förskolan. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
AcadeMedia, Innovitaskolan, Kalix 
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§ 74 Dnr 2022-00122 60 

Ansökan från Pålänge fria förskola Ekonomisk 
förening om utökning av antalet platser 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att bevilja ansökan från Pålänge fria 
förskola Ekonomisk förening  utökning med fyra (4) platser, från 22 till 
26. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Pålänge Friskola Ekonomisk förening har ansökt om utökning av antal 
platser i förskolan från 22 till 26. Bedömningen är att förutsättningar i 
lokaler och utemiljö finns för detta. Förskolan behöver dock beakta att 
om antal närvarande barn överstiger 22, behöver fördelning av gruppen 
göras till fler ytor (tex. utomhus, gymnastiksal) eftersom ventilationen är 
anpassad efter det antalet. 
Bemanning/personal finns i tillräcklig omfattning för ytterligare 4 barn. 
Förskolan har rekryterat ytterligare en förskollärare. Antal platser på 
fritids är oförändrat. 
 
Jämställdhetsanalys 
Beslutet bedöms inte påverka flickor/pojkar eller kvinnor/män på olika 
sätt. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 220709 § 64. 
Tjänsteskrivelse - Ansökan om utökning av platser i Pålänge fria förskola 
Ekonomisk förening. 
Ansökan från Pålänge fria förskola Ekonomisk förening om utökning av 
antalet platser i förskolan. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Pålänge fria förskola Ekonomisk förening. 
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§ 75 Dnr 2022-00104 60 

Patientsäkerhetsberättelse 2021 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna patientsäkerhets- 
berättelsen 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen skall vårdgivaren varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse. Syftet är att öppet och tydligt redovisa 
strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra 
patientsäkerheten. Patientsäkerhetsberättelsen skall vara klar 1 mars 
varje år och redovisas till huvudman. Den skall även vara tillgänglig för 
de som vill ta del av den samt utformas så att den kan ingå i 
vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet (Stratsys). 
 
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 220907 § 65. 
Tjänsteskrivelse - Patientsäkerhetsberättelse 2021. 
Patientsäkerhetsberättelse. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Elevhälsans personal 
Skolpsykolog 
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§ 76 Dnr 2022-00108 60 

Motion - Införande av modern fluortant 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige bifalla 
motionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Rickard Mohss (L) föreslår i motion den 8 april 2022, följande: 
 
”Den 1:a september varje år så är det ”Fluortantens dag”. Liberalerna 
motionerar härmed om att Kommunfullmäktige i Kalix helst innan dess 
beslutar om att införa en ”modern flourtant” som ska arbeta med 
förebyggande tandhälsa, bland annat genom fluorsköljning. Tandhälsa är 
folkhälsa och hål i tänderna är fortfarande ett hälsoproblem för många 
barn och ungdomar i Sverige. Alla barn får inte lära sig att borsta 
tänderna på ett bra sätt, och det finns stor tillgång på livsmedel och 
godis som kan skada tänderna om man inte tar hand om dem på ett bra 
sätt. 
Tänderna är en del av kroppen och god tandhälsa har betydelse när det 
gäller att begränsa förekomst av hjärtinfarkt, diabetes och sannolikt 
även påverkan på kognitiv förmåga. Det hävdas bland annat i en hypotes 
som svenska forskare lagt fram efter en stor undersökning som gjorts i 
England, där man menar att det finns ett orsakssamband mellan hjärt-
kärlsjukdomar och tandhälsa. 
Den goda svenska tandvården beror på flera saker i kombination: 
utvecklad och regelbunden barntandvård genom Folktandvården som 
grundades 1938, uppmuntran att bara äta godis på lördagarna (som 
effekt av etiskt förkastliga Vipeholmsstudien) men framför allt på en 
regelbunden användning av fluortandkräm. 
Fluortandkräm är en svensk uppfinning som började användas i slutet på 
1950-talet. Det finns ett starkt vetenskapligt underlag som styrker att 
daglig användning av tandkräm med fluor är effektivt för att förebygga 
karies i de permanenta tänderna hos barn och ungdomar. 
Även fluorinnehållande preventionsprogram såsom fluorsköljning 
dagligen, varje vecka eller var fjortonde dag kan minska 
kariesförekomsten hos barn och ungdomar. 
Professionell behandling med fluorlack minst två gånger årligen har 
också kariesförebyggande effekt på ungas permanenta tänder, något 
som västra Götaland tagit fasta på där man fluorlackar tänderna på alla 
skolbarn varje termin i årskurs 6-9. 
Unga vuxna (18-19 år) med kariessjukdom uppgick 2018-2019 till 
närmare 70% i Västerbotten. Det finns anledning att tro att Norrbotten 
ligger på samma nivå och att åtgärder behövs. En sådan skulle kunna 
vara att återinföra fluorsköljning som tidigare fanns i skolorna och bidrog 
till den förebyggande tandhälsan.  
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Vi vill därför att: 
Kalix kommun kontaktar Region Norrbotten och Folktandvården, och 
undersöker möjligheten att i samverkan införa en modern ”Flourtant” 
som på lämpligt sätt ska arbeta för att förebygga karies i barn och 
ungdomars tänder.” 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Folktandvården inom region Stockholm bl.a. har återinfört förebyggande 
tandvård med skolan som arena. Folktandvårdens fluortanter och 
fluormän arbetar förebyggande med barn i grundskolan för att förbättra 
tandhälsan i länet. 
Fluortanten gjorde entré i skolorna för första gången på 1960-talet. På 
grund av den dåliga tandhälsan bland eleverna fylldes muggar av 0,2 
procentig natriumfluoridlösning som eleverna fick skölja med varje eller 
varannan vecka. Satsningen lyckades och tandhälsan blev bättre, 
därmed upphörde all fluorsköljning på skolorna och fluortanten försvann 
i början på 1990-talet.  
 
Tandhälsan började sedan återigen bli sämre i vissa områden i länet och 
Folktandvården i Stockholms län startade därför ett så kallat 
kariespreventionsprogram. Fluortanternas och fluormännens arbete är en 
del av programmet och i början av 2000-talet återuppstod Fluortanten. 
Fluortanterna och fluormännen ger alla barn i förskoleklasser och årskurs 
5 i Stockholms län en lektion på temat friska tänder varje år.  
Elevhälsan ska enligt skollagen främst vara förebyggande och 
hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. 
Elevhälsans interna samverkan kan ske på olika nivåer, dels inom 
elevhälsan, dels med skolledningen, lärare och övrig personal på skolan. 
Den externa samverkan kan ske med hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten samt andra aktörer runt eleverna. 
 
I östra Norrbotten har vi en fungerande samverkan mellan Regionen och 
kommunen inom ramen för Norrbus. Undertecknad föreslår att behovet 
av information och utbildning i tandvård tas upp inom Norrbus i Östra 
Norrbotten. 
 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 220907 § 66. 
Tjänsteskrivelse - Fluortant. 
Beslut KF 2022-04-11 § 79. 
Motion - Införande av modern fluortant. 
 
Protokollsutdrag skickas till  
Kommunfullmäktige 
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§ 77 Dnr 2022-00120 60 

Motion - handlingsplan för att motverka att våra 
barn/ungdomar hamnar i hedersrelaterat våld eller 
tvångsgifte 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden ser positivt på att lägga in frågor som rör 
hedersrelaterat våld och förtryck i arbetet med aktiva åtgärder i planen 
mot kränkande behandling och diskriminering, samt att aktualisera 
Skolverkets stöd till personal i för- grund- och gymnasieskolan samt 
motsvarande skolformer i hur skolan kan motverka hedersrelaterat våld 
och förtryck. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stefan Granström (C) föreslår i motion den 1 februari 2022, följande: 
 
”Centerpartiet i Kalix anser att Förskolan, grundskolan och gymnasiet 
ska vara trygga platser där barn och unga kan utvecklas och inhämta 
kunskap utan rädsla för förtryck, våld eller att deras grundläggande 
mänskliga rättigheter kränks. Alla ska ha samma möjligheter till 
utbildning och personlig utveckling oavsett, kön, ålder, sexuell läggning, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, etnisk 
tillhörighet, eller annan trosuppfattning.  
 
För att bekämpa hedersförtryck och våld behövs insatser på olika nivåer 
inte bara inom socialförvaltningen, utan i samverkan med andra 
samhällsaktörer och myndigheter. Genom att få kunskap om 
hedersrelaterat förtryck och våld samt ge riktade insatser för samtliga 
barn, elever, personal och ledning ska hedersrelaterat förtryck och våld 
motverkas. 
 
Centerpartiet Kalix föreslår: 
 
Att en handlingsplan för att motverka att våra barn och unga hamnar i  
hedersrelaterat våld eller tvångsgifte tas fram både av socialnämnden 
och utbildningsnämnden.” 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Skolan ska förebygga och bemöta hedersrelaterat våld och förtryck med 
kunskap och aktiva insatser. Det är skolans ansvar att varje elev efter 
genomgången skolgång har fått kunskaper inom området sexualitet, 
samtycke och relationer samt om hedersrelaterat våld och förtryck. 
Kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck är en förutsättning för 
att skol- och förskolepersonal både ska kunna upptäcka utsatthet hos 
eleverna och undervisa om problemet.  
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Att hantera enskilda elevers situation och få till ett välfungerande 
främjande arbete kan upplevas som svårt och skapa osäkerhet hos 
skolpersonalen. Genom att lyfta in arbetet med det främjande och 
förebyggande perspektivet och arbetet med att upptäcka och hantera 
utsatthet hos elever i skolans systematiska kvalitetsarbete samt 
genomföra analyserna kan skolan vidta åtgärder.  
 
Skolan kan lyfta in frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck i 
arbetet med aktiva åtgärder. Det kan exempelvis handla om att 
förebygga trakasserier mellan elever som har koppling till heder och som 
har samband med någon diskrimineringsgrund, exempelvis kön eller 
sexuell läggning.  
När en skola gör sin nulägesanalys som en del av det systematiska 
kvalitetsarbetet, kan frågor om hedersrelaterat våld och förtryck lyftas in 
i jämställdhetsarbetet 
 
Jämställdhetsanalys 
Under de senaste åren har antalet elever från andra länder ökat och det 
är viktigt att verksamheterna i Utbildningsförvaltningen är 
uppmärksamma på flickor och pojkars situation, särskilt dem från andra 
länder med annan kultur än den vi har i Sverige. Alla elever ska vara 
trygga i skolan och ska ha samma möjligheter att utvecklas och lära. 
Ingen ska fara illa, vare sig i hemmet eller i skolan. Utbildningen i skolan 
ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar och de mänskliga rättigheterna, så som exempelvis alla 
människors lika värde och jämställdhet. Beslutet bedöms ha stor 
påverkan för ökad jämlikhet. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 220907 § 67. 
Tjänsteskrivelse - Hedersrelaterat våld och förtryck. 
Beslut KF - 220227. 
Motion - Handlingsplan hedersrelaterat våld mm. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 78 Dnr 2022-00109 60 

Utbildningsnämndens yttrande angående återremiss 
till Samhällsbyggnadsnämnden -  Begäran om 
tilläggsanslag 2022 - anpassningar produktionskök 
kostenheten 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av och godkänner följande yttrande till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Yttrande 
De lokaler som föreslås användas av kostorganisationen används endast 
till viss del av Utbildningsnämndens verksamhet. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har förslag på lösningar för att ersätta 
de delar Utbildningsförvaltningen använder i aktuella lokaler. 
Utbildningsnämnden har inget att erinra mot förslagen, däremot önskar 
Utbildningsnämnden, mot bakgrund av yttrande från personal och 
elever, att det säkerställs att ventilationen ses över då matos från 
cafeterian sprider sig i fordonslokalerna, att det inte uppstår buller som 
stör teorisalarna samt att hänsyn tas till eventuell ökad trafik med 
matvarutransporter. Detta förutom de åtgärder som fastighetschefen 
förslår i skrivelsen.  
 
Personal på Fordonsprogrammet lyfter även krav på större ytor vid 
hantering av elbilar, i skrivandes stund har inga specifika krav hittats, i 
Branschstandard – säker hantering av högvoltssytem i elfordon utgåva 
1:2021 står inget om ett säkerhetsavstånd annat än att området ska 
skyltas och avspärras. Henrik Idermark på MRF har även kontaktats men 
inte heller han kan säga att det finns något säkerhetsavstånd. Han 
hänvisar till skriften ovan. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar den 29 mars 2022, § 47, att 
sedan kommunen förvärvade Naturbruksskolan har kostenheten nyttjat 
skolköket i huvudbyggnaden för att både tillaga och servera mat till 
skolans elever men även för tillagning av kyld kantinmat till 
socialförvaltningens verksamheter. Behov förelåg att utöka 
produktionskapaciteten för socialförvaltningen i och med att köket vid 
Rönngården inte räckte till. Nu föreligger ytterligare behov att utöka ytan 
för att producera mat till socialförvaltningen. 
 
Antalet utrymmeskrävande portioner till hemtjänsten (hemmaboende, 
Hebo) som produceras vid Rönngårdens kök har ökat. Den begränsade 
kapaciteten har lett till avsteg gällande utbud och kvalitet. 
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Planen är att ta Vattenhusets kök vid Naturbruksområdet i bruk och 
nyttja den produktionsenheten för tillagning av kyld mat till särskilda 
boenden samt hemmaboenden. På så sätt kan enheten renodla och 
utveckla den kylda maten som flyttas från Rönngårdens kök. Den varma 
maten fortsätter att produceras vid Rönngården, med ett för köket mer 
hanterbart antal portioner som minskar med ca 77 000 portioner per år. 
Köket i Naturbruksskolans huvudbyggnad återgår till att producera och 
servera måltider till skolans elever och kommer fungera som ett stöd för 
övriga skolkök vid behov. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2022 att 
minoritetsåterremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för bättre 
handlingar och ritningar samt ett yttrande vad utbildningsnämnden och 
verksamheten anser.  
 
Fastighetschefen vid samhällsbyggnadsförvaltningen har med anledning 
av detta skickat en remiss till utbildningsnämnden för att ges möjlighet 
att komma in med yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Beslut KF 2022-06-13 § 92 
Arbetsutskottets protokoll 2022-09-07 § 68 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Skolchefen 
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§ 79 Dnr 2022-00107 612 

Gemensam gymnasieantagning - Utredning 
Norrbottens Kommuner - Yttrande 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden ser, med för dagen givna förutsättningar, positivt 
till en gemensam gymnasieantagning i Norrbotten från och med 2024-
01-01. Kalix kommun vill även att det tydliggörs hur kommunerna får 
insyn i antagningen så att den kvalitetssäkras för varje huvudman. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Från Västerbottens kommuner till ledningsgruppen för Fyrkantens 
gymnasiesamverkan kom en förfrågan om att utreda möjligheter till en 
samverkan mellan Norr- och Västerbotten om gymnasieantagning. 
Ärendet fördes vidare till Norrbottens Kommuner. Ärendet aktualiserades 
vid länsträffen 13 - 14 oktober 2021, då förslag till utredning 
presenterades. Vid länsträffen deltog länets skolchefer, 
nämndsordföranden och vice nämndsordföranden. Länsträffens deltagare 
ställde sig positiva till att gå vidare och gav Norrbottens Kommuner i 
uppdrag att utreda frågan. Utredningen presenterades i april 2022. 
 
Utredningen föreslår Luleå kommun som huvudman för en gemensam 
organisation för gymnasieantagning för Norrbotten, där även 
Västerbotten ska kunna ansluta.  
 
Kalix kommun har i dagsläget och fram till 2023-12-31 en tjänsteperson 
som arbetar med gymnasieantagningen. Personen arbetar fram till 
angivet datum ovan. 
 
Tilläggsyrkande 
Sven Nordlund (M): Att arbetsutskottets förslag till beslut tydliggörs med 
följande formulering: 
 
”Utbildningsnämnden ser, med för dagen givna förutsättningar, positivt 
till en gemensam gymnasieantagning i Norrbotten från och med 2024-
01-01. Kalix kommun vill även att det tydliggörs hur kommunerna får 
insyn i antagningen så att den kvalitetssäkras för varje huvudman”. 
 
Röstning 
Ordföranden ställer tilläggsyrkandet för röstning och finner att nämnden 
beslutar bifalla tilläggsyrkandet. 
 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål. 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-09-07 § 69. 
Tjänsteskrivelse - Gemensam gymnasieantagning. 
Beslut  från BoU-beredningen Norrbotten Kommuner. 
Utredning gemensam gymnasieantagning. 
Beslut Styrelsen Norrbottens Kommuner § 29. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Styrelsen Norrbottens Kommuner 
Skolchefen 
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§ 80 Dnr 2022-00110 60 

Yttrande angående förslag till detaljplan för Kalix 
9:107 (Näsbyängarna) Del 1 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att lämna följande yttrande till förslag av 
detaljplan för Kalix 9:107 (Näsbyängarna) 
 
Yttrande 
I området ligger Näsbyskolan samt Palettens förskola. 
Utbildningsnämnden har inget att erinra gällande förslaget om 
kolonilotter i området. Gällande handel- och centrumverksamhet vill vi 
att man särskilt beaktar trafiksäkerheten och säker skolväg i anslutning 
till Förskola och skola. Utbildningsnämnden ställer samtidigt önskemål till 
samhällsbyggnadsförvaltningen att få tillgång till kolonilotter för 
förskolan och skolan som ligger i anslutning till Näsbyängarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för att 
utveckla området för handel- och centrumverksamhet samt för 
kolonilotter. Syftet är även att se över nuvarande markanvändning för 
att uppdatera detaljplanen efter dagens förutsättningar. Detaljplanen 
ersätter gällande detaljplaner till stora delar. Utbildningsnämnden ställer 
samtidigt ett önskemål till samhällsbyggnadsförvaltningen att få tillgång 
till kolonilotter för förskolan och skolan. 
 
Kommunicering 
Förslaget har kommunicerats med berörd skola och förskola. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-09-07 § 70. 
Yttrande - Samråd till detaljplan för Kalix 9:107 (Näsbyängarna) Del 1. 
Underrättelse samråd. 
Planbeskrivrning Kalix 9:107 Del 1. 
Plankarta Kalix 9:107 Del 1. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Anders Ökvist. 
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§ 81 Dnr 2022-00111 615 

Yttrande - Remiss av betänkandet En modell för att 
mäta och belöna progression inom sfi (SOU 2022:17) 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna följande remissvar över 
betänkandet "En modell för att mäta och belöna progression inom SFI 
(SOU 2022:17)": 
 
Kalix kommun instämmer till stor del med det som utredningen kommit 
fram till gällande progressionstest, ansvaret över genomförandet av det, 
hur man mäter progression och utformningen av ersättning till 
utbildningsanordnare. 
  
Utredningens förslag om nytt bedömningsinstrument (6:3)  
Instämmer delvis avseende utredningens förslag om nytt 
bedömningsinstrument. Instämmer helt med att det föreslagna 
bedömningsinstrumentet med dess två komponenter: progressionstest 
och lärverktyg, skulle kunna användas inom flera olika områden inom sfi. 
Dels för att få underlag till att utveckla/förbättra undervisningen inom sfi 
och synliggöra elevers progression för både elever själva och för 
verksamheten, dels som ett verktyg, som kunde användas i 
undervisningen. Det Kalix kommun är tveksam till är kostnaderna kring 
att ta fram instrumentet med ändamålsenligt innehåll och 
upprätthållandet av funktionen framledes. Dessutom är Kalix kommun 
tveksam till hur målgruppen kan motiveras att göra två liknande prov 
med kort tid emellan. Precis som utredningen påvisar, finns en risk för 
provtrötthet, vilket kan påverka provresultaten i negativ riktning. 
 
Utredningens förslag om att huvudmannen ansvarar för genomförandet 
av progressionstest (7.3) 
Instämmer helt. Kalix kommun anser det är bra att huvudmannen har 
ansvaret för genomförandet och att lärare beslutar över tidpunkten med 
tanke på hur heterogena sfi-grupperna är och den stora variationen i 
studietakten inom denna målgrupp. 
 
Utredningens förslag på mått av progression (10.2.1) 
Instämmer helt med resonemanget i utredningen/förslaget. 
 
Utredningens förslag om utformning av ersättningen (11.2) 
Kalix kommun har inga synpunkter kring detta förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utredningen från utbildningsdepartementet om SFI-peng till 
utbildningsanordnare redovisar i betänkandet uppdraget att föreslå hur 
en ersättning till utbildningsanordnare för kommunal vuxenutbildning i 
svenska för invandrare (SFI kan utformas baserat på uppnådda 
språkresultat. 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-09-07 § 71. 
Remissvar  från vuxenutbildningen SFI-pengautredning. 
Remissmissiv av SGI-pengautredningen. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Utbildningsdepartementet 
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§ 82 Dnr 2022-00097 60 

Töre förskola - Utredningsuppdrag 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att fortsätta utreda Töre förskola. 
 
-Öppna upp dörr till närliggande rum som skolan nu förfogar över 
-Utöka yta för hall 
-Utöka plats för skötrum/toalett 
-Installera dörr mot gård på baksidan 
-Staket till bakgården 
 
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. 
 
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 5 barn 
utöver 72 platser önskar placering i Töre. I juni 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. 
 
Kostnadskalkyl för föreslagna åtgärder har begärts av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, med svar att om åtgärderna ska 
genomföras omgående behöver löpande räkning tillämpas.  
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Eftersom antalet barn i kö har minskat något för året, kan ett alternativ 
vara att invänta kostnadskalkyl innan åtgärder påbörjas. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför den 22 september 2022 
inkommit med en kostnadsberäkning på förslagna anpassningar som 
uppgår till cirka 600 tkr. 
 
Jämställdhetsanalys 
Beslutet bedöms inte påverka flickor/pojkar eller kvinnor/män på olika 
sätt. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 220907 § 72. 
Tjänsteskrivelse - utökning av platser i Töre. 
Protokoll utbildningsnämnden 220627 § 64. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
Förskolechefen 
 
 
 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
41(50) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-23 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 83 Dnr 2022-00126 60 

Revisionsrapport - Implementering av ändrade 
läroplaner och kursplaner på grundskolenivå 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av revisionsrapporten och lägger den till 
handlingarna med följande svar på revisionsrapporten: 
 
Svar 
Återrapportering skrivs in i protokollet och återfinns dessutom i 
dokumentationen för det systematiska kvalitetsarbetet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det har gått nästan tio år sedan Skolverket senast ändrade i skolans 
styrdokument. Från och med höstterminen 2022 börjar nya läroplaner i 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan att gälla. De 
nya läroplanerna omfattar ändringar i samtliga kursplaner på 
grundskolenivå. Det har även tillkommit nya skrivningar om 
sexualitet, samtycke och relationer i läroplanernas inledande delar. 
 
Alla ändringar ska tillämpas från höstterminen 2022. Det finns inga 
övergångsregler, vilket innebär att ändringarna börjar gälla samtidigt för 
alla årskurser i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och 
specialskolan. Förändringarna innebär att skolans huvudmän behöver 
planera och organisera arbetet för att säkerställa en likvärdig 
implementering av de ändrade läroplanerna och kursplanerna. Enligt 
Skolverket bör detta utvecklings- och implementeringsarbete vara en 
integrerad del av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.  
 
Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga 
skolväsendet för ungdom och ansvarar därigenom för en ändamålsenlig 
implementering av ändrade 
läroplaner och kursplaner. Kalix kommuns revisorer har med hänsyn till 
risk och väsentlighet bedömt det angeläget att göra en granskning inom 
ovan rubricerat område. 
 
Syfte och revisionsfrågor 
Granskningens syfte att bedöma om utbildningsnämnden säkerställer en 
ändamålsenlig implementering av ändrade läroplaner och kursplaner och 
att detta sker med tillräcklig intern kontroll. 
Följande revisionsfrågor har använts för att svara mot syftet: 
1.  Tillser nämnden att det på såväl huvudmannanivå som enhetsnivå 
finns förutsättningar för att skapa en gemensam förståelse för 
förändringarna? 
2.  Finns det en tydlig planering för implementeringen på 
huvudmannanivå? 
3. Tillser nämnden att det finns en tydlig planering för implementeringen 
på enhetsnivå som utgår från planen på huvudmannanivå? 
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4. Framgår det av planeringen på enhetsnivå och huvudmannanivå hur 
implementeringen ska följas upp och utvärderas? 
5. Framgår det av planeringen på huvudmannanivå att återrapportering 
kring implementeringen ska ske systematiskt och kontinuerligt till 
huvudmannen? 
 
Fråga 1-3 utgör grund för bedömning av ändamålsenlighet och fråga 4 
och 5 utgör grund för bedömning av intern kontroll. 
 
Vår sammanfattande revisionella bedömning är att: 

 Utbildningsnämnden i allt väsentligt säkerställer en ändamålsenlig 
          implementering av ändrade läroplaner och kursplaner. 

 Utbildningsnämnden inte helt säkerställer att implanteringen sker 
med tillräcklig intern kontroll. 

 
Med utgångspunkt i ovanstående bedömning lämnar vi följande 
rekommendation till nämnden: 
 

 Att utbildningsnämnden säkerställer att återrapportering kring 
          implementeringsarbetet och dess utfall sker systematiskt och     
          kontinuerligt till nämnden samt att återrapporteringen framgår i  
          nämndens protokoll. 
 
Återrapportering är viktig för att kunna följa arbetet och förstå utfallet, 
för att vid behov kunna vidta åtgärder och justera planeringen och 
genomförandet av implementeringsarbetet.  
 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 220907 § 73. 
Tjänsteskrivelse - Svar på revisionsrapport Implementering av ändrade 
läroplaner och kursplaner på grundskolenivå. 
Revisionsrapport - Implementering av ändrade läro- och kursplaner i 
grundskolan. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kalix kommuns revisorer 
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§ 84 Dnr 2022-00127 612 

Revidering av allmänna regler för inackorderingsstöd 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna följande revidering av 
allmänna regler för inackorderingsstöd till elever i gymnasieskolan som 
behöver inackordering till följd av skolgången:  
 
Allmänna regler – inackorderingsstöd 
 
Enligt 15 kap 32 § skollagen skall hemkommunen lämna ekonomiskt 
stöd till elever i gymnasieskolan som behöver inackordering till följd av 
skolgången. Syftet med inackorderingsstödet är att minska 
merkostnaden för familjer där ungdomar måste inackorderas på 
utbildningsorten. Det är ett kommunalt bidrag som ersätter en del av 
kostnader för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet 
(folkbokföringsadressen). Bidraget kan beviljas till och med vårterminen 
det år eleven fyller 20 år. 
 
För att kunna få inackorderingsstöd ska den sökande 
 

 Vara inskriven i gymnasieskolan. 
 Vara folkbokförd hos vårdnadshavare i Kalix kommun. 
 Inte vara äldre än 20 år. 
 Studera på heltid. 
 Ha reseavstånd mellan hemmet och skolan på mer än 50 km eller 

vid kortare resväg åberopa särskilda skäl. 
 
Inackorderingsstöd ansöks läsårsvis och utbetalas högst en månad 
retroaktivt under aktuellt läsår från den månad ansökan inkommer till 
kommunen. 
 
Inackorderingsstödet från kommunen gäller dock inte 
 

 Elever som tagits emot i andra hand till ett nationellt program 
enligt 16 kap 47 § skollagen. 

 Elever på RH-anpassad utbildning. 
 Utlandssvenska elever som får studiehjälp i form av 

inackorderingsbidrag enligt studiestödslagen (1999:1395). 
 Elever som studerar på en friskola eller folkhögskola där 

inackorderingsstöd ansöks hos Centrala studiestödsnämnden 
CSN. 

 
Inackorderingsstödets storlek 
 
Inackorderingsstödet utbetalas 9 månader per läsår september–maj och 
uppgår till en 1/30 del av prisbasbeloppet som regeringen fastställer 
årligen. Utbetalning sker sista bankdagen i varje månad. 
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Ändrade förhållanden om anmälningsskyldighet 
Den som felaktigt tar emot inackorderingsstöd är skyldig att genast 
återbetala beloppet. Beslut om inackorderingsstöd grundar sig på de 
uppgifter som har lämnats i ansökan. Inackorderingsstöd betalas endast 
ut om studierna bedrivs på heltid och den studerande är berättigad till 
studiehjälp. För att undvika återkrav är det därför viktigt att anmälan 
görs till skolan/hemkommunen enligt nedan om du: 
 
• Avbryter studierna. 
• Minskar studieomfattningen från hel- till deltid. 
• Flyttar hem. 
• Ändrar folkbokföringskommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt skollagen 15 kap 32 § finns huvuddragen av de allmänna villkoren 
inskrivna men vissa detaljer behöver förtydligas och läggas till som 
kommunen själv beslutar om. Numera söks inackorderingsstöd via 
kommunens e-tjänster där det är viktigt att informationen är tydlig. 
 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-09-07 § 75. 
Tjänsteskrivelse - Revidering av allmänna regler för inackorderingsstöd. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Gymnasieskolan 
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§ 85 Dnr 2022-00119 612 

Slutlig antagning till gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan efter avslutad reservantagning 
läsåret 2022-2023 - Redovisning 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner redovisningen av den slutliga 
antagningen för läsåret 2022-2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den slutliga antagningen för läsåret 2022-2023 är slutförd. Årets resultat 
visar att det är fler kommunungdomar än föregående år som söker 
program i andra kommuner/skolor.   
Omvänt har sökande från andra kommuner till Kalix minskat. Noterbart 
är att sökande till gymnasiesärskolan ökar till innevarande läsår 
framförallt från andra kommuner. I hela gymnasiesärskolan kommer 80 
procent av eleverna från andra kommuner. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning av slutlig antagning. 
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§ 86 Dnr 2022-00114  

Arbetsmiljö - Rapport 2022-09-23 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner rapport gällande arbetsmiljö. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen rapporterar löpande till nämnden om aktuella frågor som rör  
arbetsmiljön. 
 
Vid dagens nämnd lämnas rapport om: 
 

 Sjukfrånvaro av personal. 
 Inomhusmiljön som förbättrats i tjänsterum i 

förvaltningsbyggnaden där viss personal inom 
utbildningsförvaltningen tidigare reagerat med symtom. 

 Takläckage konstaterat i Djuptjärnsskolans nyrenoverade lokaler. 
 Konstaterade vattenskador i burspråk i längor vid Manhemsskolan  
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§ 87 Dnr 2022-00115  

Redovisning av ärenden angående skolplikt och rätt 
till utbildning 2022-09-23 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av ärenden gällande 
skolplikt och rätt till utbildning, 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen lämnar löpande rapporter av ärenden rörande skolplikt och 
rätt till utbildning. 
 
Vid dagens nämnd lämnas rapport om: 
 

 Avslutat ärende hos Förvaltningsrätten beträffande utdömande av 
vite där skolplikt gäller. 

 Två barn i lägre stadium som uppvisar hög frånvaro och behöver 
utredas. 
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§ 88 Dnr 2022-00116 60 

Kränkande behandlingar - Rapport 2022-09-23 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner rapport vad gäller kränkande 
behandlingar. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen rapporterar löpande till nämnden om kränkande 
behandlingar. 
 
Vid dagens nämnd lämnas rapport om: 
 

 Skolverkets modell s.k åtgärdstrappa i arbetet med Trygghet och 
Studiero. 

 Ordningsregler och möjligheten till disciplinära åtgärder. 
 Större frekvens av kränkningsärenden i lägre åldrar/stadium. 
 Exempel på förekommande kränkningar. 
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§ 89 Dnr 2022-00117 60 

Synpunkter och klagomål - Rapport 2022-09-23 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner rapport angående inkomna 
synpunkter och klagomål som tillkommit från föregående nämnd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen rapporterar löpande till nämnden om inkomna synpunkter 
och klagomål från föregående nämnd 
 
Vid dagens nämnd lämnas rapport om: 
 

 Inkommen synpunkt på ordningen utomhus vid en av skolorna. 
 Omfattande begäran - utlämnande av handling. 
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§ 90 Dnr 2022-00118 60 

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

 Pågående implementering av nya styrdokument och ämnesplaner. 
 Nya riktlinjer som gäller för betygssättning. 
 Let’s Go Trampa på - ett begrepp för rörelse i skolan i syfte att 

uppmuntra till barn/elever att i utsträckning gå och cykla till 
skolan. 

 Information angående Yrkesakademin AB. 
 Planerad resa till Uganda i oktober 2022 inom ICLD-projektet. 
 Information om enskilda ärenden. 
 Norrbottens kommuner länsträff 12-13 oktober. 
 Planering av sökbart programutbud till gymnasiet. 
 Risöns förskola - nuläge. 

 
      
 
 


