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§ 1

Upprop 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämndsekreteraren förrättar upprop. 



Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(22)

Sammanträdesdatum 
2023-01-13 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 2

Godkännande av ärendelista 
Utbildningsnämndens beslut 
Ärendelistan godkänns med följande ändringar: 

 Punkt 10  utgår - Internkontrollplan, kommunövergripande -
Uppföljning 2022.

 Tillkommande ärende § 13 - Evakueringslokaler för
ombyggnationen, F-huset, Furuhedsskolan.
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§ 3

Val av justerare 
Utbildningsnämndens beslut 
Till justerare väljs Torgny Olofsson (S). 
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§ 4 Dnr 2022-00250 60 

Delegationsbeslut - Redovisning 2023-01-13 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av och godkänner redovisning av 
delegationsbeslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 

1. Rektor för Prismans förskola har med stöd av delegationsordning 
F.6 beviljat barn i förskolan utökad tid på grund av särskilda skäl. 
Beslutet gäller måndagar – torsdagar 08:00 – 14:00 under 
perioden 2023-01-09 – 2023-06-16, dnr 2023-00011. 

 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av delegationsbeslut. 
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§ 5 Dnr 2022-00249 60 

Meddelanden - Redovisning 2023-01-13 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av och godkänner redovisning av 
meddelanden. 

Sammanfattning av ärendet 

1. Kommunstatistik – Antal födda historik 2015 – 2022.

2. Kommunstatistik – Antal födda år 2022 per område.

3. Beslut KF 221128 § 195 – Budget 2023 samt ekonomisk plan
2024-2025.

4. Beslut KF 221128 § 205 – Begäran om tilläggsanslag, kall
bygghall vid Furuhedsskolan.

5. Politikerutbildningen med Axel Danielsson 230227 utgår.

Beslutsunderlag 
Sammanställning av meddelanden. 
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§ 6 Dnr 2022-00246 60 

Val - Utbildningsnämndens arbetsutskott 2023-01-01 - 
2026-12-31 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar om följande val till arbetsutskott under 
perioden 2023-01-01 - 2026-12-31. 

Ledamöter 
Viktoria Wikström (S), ordförande 
Torgny Olofsson (S), vice ordförande 
Linus Häggström (M) 

Ersättare 
Hans-Göran Sandberg (S) 
Ann-Sofie Esperi (C) 
Sara Cave (M) 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt utbildningsnämndens reglemente  § 19  skall det finnas ett 
arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av 3 ledamöter och 3 ersättare. 

Utbildningsnämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland 
utskottets ledamöter en ordförande och vice ordförande. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsnämndens reglemente. 

Protokollsutdrag skickas till 
Viktoria Wikström 
Torgny Olofsson 
Linus Häggström 
Hans-Göran Sandberg 
Ann-Sofie Esperi 
Sara Cave 
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§ 7 Dnr 2022-00247 60 

Val - Ordinarie ledamot för femkantens ägargrupp - 
vuxenutbildning 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att välja ordförande Viktoria Wikström (S) 
som ordinarie representant  till ägargrupp för Femkantens 
vuxenutbildning. 

Sammanfattning av ärendet 
Femkanten omfattar de fem kommunerna Kalix kommun, Bodens 
kommun, Luleå kommun, Älvsbyns kommun samt Piteå kommun. Ett 
samverkansavtal är upprättat sedan tidigare och med förlängning ett 
kalenderår i taget om avtalet inte sägs upp senast sex månader före 
avtalsperiodens utgång.  

Målet är att gemensamt ta ansvar för tillväxten och den hållbara 
utvecklingen samt efterfrågan på kompetens genom att möta individens 
behov av kompetensutveckling.  

Syftet är att skapa förutsättningar för att människor och företag ska 
kunna bo och verka i Norrbotten. 

Samarbetet omfattar en lång rad av de områden som de olika 
kommunerna verkar inom för att underlätta kompetensförsörjningen på 
orten. Femkanten är att betrakta som ett arbetsmarknadsområde och 
det är viktigt för hela området att kunna göra gemensamma 
kompetensbehovsanalyser. Genom regional samverkan kan en lång rad 
samordningsvinster uppnås.  

Utgångspunkten är att ägargruppen sammanträder 4 gånger/år. 

För Kalix kommun har tidigare ordföranden i nämnden varit ordinarie 
representant i femkantens ägargrupp varför en ny behöver utses. 
Inför föregående mandatperiod har nämnden beslutat om ersättare för 
nämndens ordförande vilket innebär att Torgny Olofsson (S) kvarstår 
som ersättare för Viktoria Wikström. 

Protokollsutdrag skickas till 
Femkantens ägargrupp för vuxenutbildning. 
Viktoria Wikström 
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§ 8 Dnr 2022-00160 60 

Fördelning av internbudget 2023 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar godkänna internbudgeten för år 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid dagens nämnd redovisas fördelningen av internbudget 2023 som  
följer samma fördelningsprinciper som tidigare internbudget 2022.  Den 
totala ramen (nettobudgetramen) uppgår för 2023 till 408 985 kkr. 

Internbudgeten har tidigare i 16 december 2022 § 118 antagits av 
utbildningsnämnden men beslutet innebar att även lyfta upp den till nya 
nämnden för beslut som påbörjar sin tjänstgöring från 2023-01-01. 

Beslutsunderlag 
Budgetfördelning 2023 

Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
Grundskolechefen 
Förskolechefen 
Gymnasie-/vuxenutbildningschef 
Rektorer 
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§ 9 Dnr 2022-00238 005 

Överenskommelse mellan Kalix kommun och Kalix 
folkhögskola angående SFI-undervisning - 
Information 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av och godkänner informationen från rektor 
för vuxenutbildningen som väcker frågan till nämnden om eventuellt 
behov av en framtida överenskommelse mellan Kalix kommun och Kalix 
folkhögskola angående SFI-undervisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Rektor för vuxenutbildningen informerar nämnden om eventuellt behov 
och väcker frågan om behovet av en överenskommelse mellan 
kommunen och Kalix Folkhögskola. Enligt rektor har antalet SFI-
studerande till Folkhögskolan ökat. Den som har rätt att gå kursen SFI 
Svenska för invandrare  har möjlighet numera att välja studera i den 
kommunala vuxenutbildningen eller via Folkhögskolan.  
 
Protokollsutdrag skickas till 
Gymnasie-/vuxenutbildningschef 
Rektor för vuxenutbildningen 
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§ 10 Dnr 2023-00001 60 

Internkontrollplan - nämndspecifika för år 2023 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar avvakta till kommande nämnd den 17 
februari 2023 med framtagande av egna nämndspecifika 
kontrollmoment. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden har möjlighet att själv besluta om egna 
nämndspecifika kontrollmoment som utvärderas årligen utöver de 
kontrollmoment som kommunen  fastställer centralt. Vid dagens nämnd 
framkommer möjliga exempel på kontrollmål för nämnden som kan bli 
aktuella.  
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§ 11 Dnr 2022-00106 60 

Förskola i Morjärv - Utredningsuppdrag 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar enligt utredningen att barn i 
Morjärvsområdet även fortsättningsvis erbjuds förskola i första hand i 
Töre alternativt i anslutning till/på väg till vårdnadshavares arbete. 
Utbildningsnämnden ser i dagsläget ingen möjlighet att öppna förskola i 
Morjärv som ett alternativ detta läge.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2022 § 119 att skicka  
motionen "Förskola i Morjärv" från Centerpartiet vidare till  
utbildningsnämnden för beredning. 
 
Inga-Lis Samuelsson (C), föreslår i motion den 2 maj 2022, följande: 
 
”Det finns förskolebarn i Morjärv som saknar tillgång till förskola, oklart  
om det exakta antalet. Några barn har beretts plats på förskolor i Kalix,  
Tore och Bondersbyn. Det kan vara familjer som genom sitt arbete väljer  
att ha barnen i en annan ort än Morjärv vilket skall respekteras. Men det  
finns också familjer som hellre hade sett en placering i Morjärv om det  
alternativet funnits. Ett antal barn är av utländsk härkomst, nu också  
barn från Ukraina. De flesta föräldrarna till dessa barn saknar möjlighet  
att placera dem i förskolor på andra orter i kommunen då de inte har 
tillgång till bil och har små ekonomiska resurser. Några av familjerna är  
asylsökande. Oavsett detta är det av stor vikt att alla barn blir bättre  
omhändertagna än som nu sker. Vi ser alltför många exempel av barn  
som hamnar i utanförskap och problem då integrationen fördröjs eller  
uteblir. Att satsa på barnen, t.ex genom förskola, är väl använda pengar.  
Tidiga insatser är av största vikt då alternativen kostar ännu mer. 
att många unga barnfamiljer väljer att bosätta sig på landsbygden där  
Morjärv är en knutpunkt med sin geografiska placering vid E10, Kalix älv  
och järnvägen. På sikt ser vi i Centerpartiet det inte som en omöjlighet  
att tågen stannar i Morjärv. Då öppnas stora möjligheter till en mer  
hållbar pendling, inte minst till de växande industrierna i Luleå och  
Boden, samtidigt som det även öppnas upp för nya möjligheter till  
etablering av småföretag i Morjärvsområdet. 
Morjärv hade förskola fram till 2017 som lades ner då förutsättningarna  
för att ha den kvar inte fanns, förutsättningar som nu har förändrats.  
Förskolan i Töre är full och det ska utredas om att öppna ytterligare en  
avdelning där. Här ser vi i Centerpartiet det av största vikt att visa att  
Kalix kommun, liksom Centerpartiet i Kalix, tror på Morjärv och dess  
framtid genom att utreda förutsättningarna att öppna upp en förskola. 
 
Centerpartiet i Kalix föreslår: 
- att Kalix kommun utreder möjligheten att etablera en förskola i  
Morjärv. 
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Utbildningsnämnden har den 28 oktober 2022 § 97 bifallit motionen att 
utreda möjligheterna och skickat sitt svar till Kommunfullmäktige för 
kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Förskola i Morjärv, utredning 
Protokollsutdrag UBN 2022-10-28 § 97 
Motion - Förskola i Morjärv 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
Skolchef 
Förskolechef 
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§ 12 Dnr 2023-00007 60 

Avropsanmälan till Adda ramavtal - Läromedel 2022 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att genom avropsanmälan ansluta 
utbildningsförvaltningen till ADDA ramavtal - Läromedel 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ramavtalet Läromedel 2017 förfaller den 31 januari 2023. Ramavtal som 
ersätter är Läromedel 2022 Ramavtalet 2022 för läromedel omfattar ett 
brett sortiment av tryckta och digitala läromedel som används i det 
pedagogiska arbetet i förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, SFI och 
vuxenutbildningar. Tryckta läromedel omfattar tryckt material med fysisk 
leverans. Digitala läromedel omfattar både helt digitalt material med 
elektronisk leverans och kombinerade läromedel som levereras i båda 
formaten.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Avropsanmälan till ADDA ramavtal -Läromedel 2022 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Upphandlingsenheten 
Rektorer 
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§ 13 Dnr 2023-00021 612 

Evakueringslokaler för ombyggnationen i F-huset 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden ser inga möjligheter att omfördela medel till andra 
och större evakueringslokaler än de förslagna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen informerar vid dagens nämnd om nuläget angående 
evakueringslokaler där det lyfts upp önskemål från verksamheten om 
andra och större lokaler än de föreslagna. I dialog med fastighetsägaren 
KIAB, projektledaren och Samhällsbyggnadsförvaltningen har chefer och 
verksamhet tillsammans diskuterat och varit och tittat på lokalerna. 
Skolchefen har meddelat att frågan om omfördelning av ökade kostnader 
motsvarande mellan 550-700 kkr kommer att lyftas till Utbildnings- 
nämnden 13 januari 2023 för beslut. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
Gymnasie-/vuxenutbildningschef 
Rektorer gymnasieskolan 
 
 
 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(22) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-13 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 14   

Information - Vindkraftsprojekt  
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Gymnasie-/vuxenutbildningschef Bernth Lundqvist informerar 
utbildningsnämnden om en den vindkraftssatsning som planeras i 
kommunen. Utifrån informationen lyfts ett framtida behov av utbildad 
arbetskraft  upp där både vuxenutbildningens roll och gymnasieskolan 
berörs.   
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§ 15   

Presentation av verksamheterna förskolan, 
grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildning 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av och godkänner presentationen från 
verksamhetsansvariga för förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen tillsammans ansvariga verksamhetschefer för 
förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen 
informerar om respektive verksamheter.  
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§ 16 Dnr 2023-00002 60 

Arbetsmiljö - Rapport 2023-01-13 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av och godkänner rapport angående 
arbetsmiljön. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen rapporterar löpande till nämnden om aktuella frågor som rör  
arbetsmiljön. 
 
Vid dagens nämnd rapporteras om följande: 
 

 Nuläget vad gäller F-huset vid Furuhedsskolan och 
ersättningslokaler. 

 Svårigheter med rekrytering av vikarier. 
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§ 17 Dnr 2023-00004 60 

Kränkande behandlingar - Rapport 2023-01-13 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av och godkänner rapport angående 
kränkande behandlingar. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen rapporterar löpande till nämnden om ärenden som rör  
kränkande behandlingar inom skolan. 
 
Vid dagens nämnd lämnar skolchefen följande rapport: 
 

 Informerar hur man inom skolan fångar upp och rapporterar 
kränkande behandlingar i systemet DRAFTIT där skolchefen ser 
helheten samt lämnar statistik från höstterminen 2022. 
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§ 18 Dnr 2023-00005 60 

Synpunkter och klagomål - Rapport 2023-01-13 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av och godkänner rapport om inkomna 
synpunkter och klagomål sedan föregående nämnd i december 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen rapporterar löpande till nämnden angående inkomna  
synpunkter och klagomål som tillkommit från föregående nämnd. 
 
Vid dagens nämnd rapporterar skolchefen om följande: 
 

 Inkommen synpunkt som berör Näsbyskolan. 
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Information - 2023-01-13 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av och godkänner informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid dagens nämnd informeras nämnden om följande:  
 

 Allvarlig trafikolycka vid Manhemsskolan, elev allvarligt skadad, 
påkörd av skolbuss. 

 Information till förtroendevalda om utbildningsdag den 27 januari 
kl 08:30 - 17:00 i Folkets Hus, lokal Rånön. 

 Statistik som visar att fler väljer yrkesprogram i Kalix i jämförelse 
med riket. 

 Planering att utlokalisera nämnderna till olika skolenheter i 
kommunen inför ny mandatperiod. 

 
 
 
 
      
 
 


