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Sammanträdesdatum 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Utbildningsnämnden 

2019-03-22 

Datum då anslaget sätts upp 2019-03-27  Datum då anslaget tas ned 2019-04-11 

Förvaringsplats för protokollet Utbildningsförvaltningen 

Underskrift 
Bo Andersson 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(3a3) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-22 

KAI.IX KM-EMUN 

Utbildningsnämnden 

Ärendelista 

§36 Dnr 854 
Upprop 4 

§37 Dnr 855 
Val av justerare 5 

§ 38 Dnr 856 
Godkännande av ärendelista 6 

§39 Dnr 832 
Anmälda delegationsbeslut - Redovisning 7 

§ 40 Dnr 831 
Meddelanden 8 

§ 41 Dnr 2019-0003460 
Månadsrapport 2019 - januari - februari 9 

§ 42 Dnr 2019-00037 612 
Fastställande av program, inriktningar samt dimensionering av 
antalet platser vid gymnasieskolan inklusive gymnasiesärskolan 
läsåret 2019-2020 11 

§ 43 Dnr 2019-00054 612 
Utredningsuppdrag - Naturturism 14 

§ 44 Dnr 2019-00038 60 
Ansökan till Skolverket om riksrekrytering med särskild variant av 
Naturbruksprogrammet till läsåret 2020-2021 - Information 15 

§45 Dnr 2019-00016 005 
Upphandling av utbildningsmaskiner till Naturbruksprogrammet 16 

§ 46 Dnr 2019-00043 612 
Remiss - Ansökan från Lärande i Sverige AB om nyetablering av en 
fristående gymnasieskola i Luleå från läsåret 2020-21 17 

§ 47 Dnr 2019-00044 612 
Remiss - Ansökan från Nya läroverket Luleå AB om nyetablering av 
en fristående gymnasieskola i Luleå från läsåret 2020-21 19 

§ 48 Dnr 2019-00049 612 
Remiss - Ansökan från Thorengruppen AB om nyetablering av en 
fristående gymnasieskola i Luleå från läsåret 2020-2021 21 

§ 49 Dnr 2019-00048 60 
Projektansökan- Kommunalt Partnerskap ICLD 23 

§ 50 Dnr 2019-00036 60 
Konsekvensbeskrivning av preliminär budgetram 2020 24 

§ 51 Dnr 2019-00046 60 
Utbildningsnämndens handlingsplan för att nå målen i Kalix kommuns 
integrationsplan 25 

§ 52 Dnr 2019-00056 60 
Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2018 - Rapport 26 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(33) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-22 

K211,1X KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

§ 53 Dnr 2019-00042 60 
Motion - Införande av Skottlandsmodellen 28 

§ 54 Dnr 2019-00047 612 
Ramar för ombyggnation vid Furuhedsskolan, information 29 

§55 Dnr 833 
Arbetsmiljö - Rapport 30 

§ 56 Dnr 834 
Kränkande behandlingar - Rapport 31 

§57 Dnr 835 
Synpunkter och klagomål Rapport 32 

§ 58 Dnr 887 
Information 33 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL .1(d3a3) 

Sammanträdesdatum 

2019-03-22 

KALIX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

 

§ 36 

Upprop 

Utbildningsnämndens beslut 
Nämndsekreteraren förättar upprop. 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(3a3) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-22 

KALIX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

§ 37 

Val av justerare 

Utbildningsnämndens beslut 
Till justerare väljs Erik Ström (S). 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(3a3) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-22 

KAL IX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

§ 38 

Godkännande av ärendelista 

Utbildningsnämndens beslut 
Ärendelistan godkänns i sin helhet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SMMMAKITRADESPRZOTOKOLL 

Sammantradesdatum 
2019-03-22 

KALIX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

§ 39 

balmäGda detegaidonsb sEut - ed vEsning 

Litblidningsnämndenv besiut 
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av anmälda 
delegationsbeslut. 

Sanun =3 fattning av ärendet 
1. Förskolechef har med stöd av delegationsordning F.6 beslutat om 

plats för barn i förskolan 15 timmar/vecka på grund av särskilda 
skäl, dnr 2019-51. 

2. Ordföranden i nämnden har med stöd av delegationsordning E.1 
beslutat godkänna ansökan till Skolverket som avser anordnande 
av särskild variant inom Naturbruksbruksprogrammets skogliga 
inriktning med start läsåret 2020-2021, dnr 2019-38. 

3. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 
beviljat elev skolskjuts till och från Näsbyskolan på grund av 
växelvis boende vårterminen 2019, dnr 2019-2-13. 

4. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 
avslagit begäran om skolskjuts för elev till och från Norrskenets 
friskola på grund av särskilda skäl. Enligt skollagen 10 kapitlet § 
32 har elever som går i den kommunala skolan i hemkommunen 
som kommunen placerat eleven i, den så kallade 
placeringsskolan, rätt till kostnadsfri skolskjuts. De elever som 
väljer att gå i en annan skolenhet än den som kommunen annars 
skulle ha placerat dem i har inte rätt till skolskjuts, dnr 2019-2-14. 

5. Rektor för Ytterbyns skola har med stöd av delegationsordning 
L.4 beviljat barn fritidsplats under begränsad tid på grund av 
särskilda skäl, dnr 2019-58. 

6. Förskolechef har med stöd av delegationsordning F.6 beviljat 
utökad tid för barn i förskolan på grund av särskilda skäl under 
perioden 2019-03-20 - 2019-04-30. Avgift enligt gällande taxa, 
dnr 2019-59. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av delegationsbeslut. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL :(33) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-22 

KAI.IX KONINIt N 

Utbildningsnämnden 

§ 40 

Meddelanden 

Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av inkomna 
meddelanden. 

Sammanfattning av ärendet 
1. Skolverket - Beslut om riktad tillsyn i Kalix förskoleklass och 

grundskola, dnr 2019-55 

2. Skolverket - Beslut om riktad tillsyn i Kalix gymnasieskolan enhet 
1, dnr 2019-55 

3. Skolverket - Beslut om riktad tillsyn i Kalix gymnasieskolan enhet 
2, dnr 2019-55 

4. Skolverket - Beslut om riktad tillsyn i Kalix gymnasieskolan enhet 
3, dnr 2019-55 

5. Kommunstatistik - Antal födda under perioden 2019-01-01 - 
2019-02-21 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av meddelanden 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(3a3) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-22 

KALIX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

§ 41 Dnr 2019-00034 60 

Månadsrapport 2019 - januari - februari 

Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av månadsrapporten för 
perioden januari - februari 2019. Nämnden ger samtidigt 
utbildningschefen i uppdrag att vid två tillfällen under året redovisa en 
mer detaljerad uppföljning som inkluderar sökta, beviljade och 
förväntade statsbidrag. 

Sammanfattning av ärendet 

UBN Ars- 
budget 

Budget 
jan-feb 

Utfall 
jan-feb 

Period- 
avvikelse 

Helårs- 
prognos 

Helårs-
avvikelse 

Intäkter -46 771,0 -4 809,0 -10 136,9 -5 327,9 -52 261,0 5 490,0 

Personal- 
Kostnader 

267 294,8 42 357,7 44 500,1 -2 142,4 272 778,8 -5 484,0 

Övr verk- 
samhets-

 

kostnader 

137 366,2 23 317,3 12 539,7 10 777,6 137 372,2 -6,0 

Summa 357 890,0 60 866,1 46 902,9 13 963,2 357 890,0 0,0 

Bidrag 2019: Sökta 10 046,3 tkr, beviljade 2 261,0 tkr 

Heiårsprognos 
I dagsläget förväntas att förvaltningen har en budget i balans vid 
årsskiftet. 

Faktorer som kan påverka resultatet 
Personalkostnader på förskolorna prognostiseras att överstiga den 
budget antalet inskrivna barn genererar då all budget inte delas ut till 
enheterna utan blir kvar centralt. Förväntade höga vikariekostnader på 
förskolor dels på grund av att det är svårt att anställa personal på deltid 
dels på grund av sjukskrivningar bland ordinarie personal. 

I grundskolan beräknas ett ökat behov av modersmålsundervisning, 
svenska som andra språk (Sva) och lovskola jämförd med tilldelad 
budget. 

Antalet barn som mår dåligt och som är i behov av extra stöd är stor och 
kan bidra till ökade kostnader. 

Antalet asylsökanden minskar och alla elever ska hanteras med tilldelad 
budget, oavsett modersmål och utan de intäkter som tidigare har 
betalats in i asylpeng. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(33) 

Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 
2019-03-22 

KALIX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

Externa intäkter som Lågstadie- och fritidshemsatsningen och Likvärdig 
skola samt återsökta pengar från Migrationsverket bidrar till att behovet 
av kraftfulla åtgärder minskar något. 

Åtgärder för en budget i balans 

Det krävs anpassningar inom förskoleområdet så att kostnaderna inte 
överstiger den budget antalet inskrivna barn ger. Det krävs relativt stora 
omprioriteringar mellan verksamheter där budgetmedel flyttas till den 
fria resursen. En översyn av vikarieanskaffning görs löpande. Tillfälliga 
extra intäkter innebär dock inte att framtagandet av åtgärder för att få 
en budget i balans kan stanna av. 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport 2019 - januari - februari 

Protokollsutdrag skickas till 
Utbildningschefen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(a33) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-22 

KAL IX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

§ 42 Dnr 2019-00037 612 

Fastställande av program, inriktningar samt 
dimensionering av antalet platser vid gymnasieskolan 
inklusive gymnasiesärskolan läsåret 2019-2020 

Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att nedanstående program och inriktningar samt 
dimensionering av antalet platser ska gälla i årkurs 1 från läsåret 2019-
2020: 

Högskoleförberedande 
program 

Inriktningar Antal 
platser 
Åk 1 

Antal platser och 
eventuella urval till 
åk 2 

Ekonomiprogrammet Ekonomi 20 

 

Estetiska programmet Bild- och formgivning 
Inriktningsval från åk 1 

8 

 

Estetiska programmet Musik 
Inriktnings val från åk 1 

8 

 

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap 20 

 

Samhällsvetenskaps- 
programmet 

Beteendevetenskap 

Medier, information och 
kommunikation 

32 16 platser till 
inriktning Medier, 
information och 
kommunikation 

Vid konkurrens sker 
urval på slut-betyg åk 
9. 

Teknikprogrammet 
Ingår i Teknikcollege 

Produktionsteknik 12 

 

Yrkesförberedande 
program 

Inriktningar Antal 
platser 
Åk 1 

Antal platser och 
eventuella urval till 
åk 2 

Barn- och fritidsprogrammet Pedagogiskt arbete 14 

 

Bygg- och 
anläggningsprogrammet 

Husbyggnad 12 

 

El- och energiprogrammet Elteknik 8 

 

Fordons- och transportprogrammet Lastbil och mobila 
maskiner 

Personbil 

12 4 platser till inriktning 
Lastbil och mobila 
maskiner. 

8 platser till inriktning 
Personbil 

Vid konkurrens sker 
urval på slut-betyg åk 
9. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL .12c1(a33) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-22 

KAI.IX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

Yrkesförberedande 
program 

Inriktningar Antal 
platser 
Åk 1 

Antal platser och 
eventuella urval till åk 
2 

Industritekniska programmet 
Ingår i Teknikcollege 

Svetsteknik 8 

 

Naturbruksprogramnnet 
Ingår i Teknikcollege 

Skog 40 25 platser till 
kurspaket mot 
yrkesutgång Skog. 

10 platser till 
kurspaket mot 
yrkesutgång 
Träindustri och 
lastmaskiner. 

5 platser till kurspaket 
mot yrkesutgång 
Naturturism och 
skogsvård. 

Vid konkurrens sker 
urval på slut-betyg åk 
9. 

Vård- och omsorgsprogrammet 
Ingår i Vård- och omsorgscollege 

Inga nationella 
inriktningar 

18 

 

Lärlingsutbildningar Inriktningar Antal platser åk 1 

Barn- och fritidsprogrammet 
Lärling 

Fritid och hälsa 2 med möjlighet till 4 platser 
om elever från 
andra kommuner antas 

Handels- och administrations- 
programmet Lärling 

Handel och service 4 

Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet Lärling 

Kök och servering 3 

Introduktionsprogrammet Inriktningar Antal platser åk 1 

 

Progranninriktat val 
Individuellt alternativ 
Yrkesintroduktion 
Språkintroduktion 

Anpassning efter behov 
Anpassning efter behov 
Anpassning efter behov 
Anpassning efter behov 

Program gymnasiesärskolan Antal platser åk 1 

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation Anpassning efter behov 
Programmet för Hälsa, Vård och Omsorg Anpassning efter behov 
Individuellt program Anpassning efter behov 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL .i3d(a33) 

Sammanträdesdatum 

2019-03-22 

KALIX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden fastställde den 31 augusti 2018 § 82 det sökbara 
programutbudet för läsåret 2019-2020. Av beslutet framgår också att 
gymnasieskolan inför läsåret 2020-2021 ser över möjligheterna till 
lärlingsutbildningar exempelvis inom Industritekniska programmet mot 
CNC och skärande bearbetning. 

Valen till gymnasieskolan inför höstterminen 2019 är klara och 
sammanställda. Från föregående år 2018-2019 och mot bakgrund av 
årets resultat har följande justeringar gjorts: 

• Antalet platser i Bygg och anläggningsprogrammet inriktning 
Husbyggnad har minskat från 18 till 12. 

• Antalet platser i Estetiska programmet har minskat från 16 till 8 i 
båda inriktningarna Bild- och formgivning respektive Musik. 

• Antalet platser i El- och energiprogrammet inriktning Elteknik har 
minskat från 12 till 8. 

• Antalet platser Naturbruksprogrammet har ökat från 36 till 40. 

• I Naturbruksprogrammet har en ny yrkesutgång mot Naturturism 
och skogsvård tillkommit. I yrkesutgångarna som erbjuds har 
antalet platser begränsats till årskurs 2 som innebär att 
yrkesutgång mot Skog har 25 platser, yrkesutgång mot 
Träindustri och lastmaskiner 10 platser samt yrkesutgång mot 
Natur-turism och skogsvård 5 platser. Vid konkurrens sker urval 
efter slutbetyg i årskurs 9. 

• I Teknikprogrammet har inriktning Samhällsbyggande och miljö 
tagits bort från det sökbara programutbudet. Inriktning 
Produktteknik kvarstår som tidigare. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2019-03-11 § 27. 
Tjänsteskrivelse - Förslag till program och inriktningar läsåret 2019-

 

2020. 
Antagningsstatistik av sökande daterad 6 mars 2019. 

Protokollsutdrag skickas till 
Utbildningschefen 
Rektorer i gymnasieskolan 
Studie- och yrkesvägledare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL .1.4d(a33) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-22 

KAI .1X KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

§ 43 Dnr 2019-00054 612 

Utredningsuppdrag - Naturturism 

Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar ge utbildningschefen i uppdrag att utreda 
möjligheterna till att erbjuda möjlig utbildning inom 
Naturturism/Besöksnäring i gymnasieskolan. 
Utredningsuppdraget redovisas i den planerade nämnden i augusti 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
I utredningsuppdraget ingår att utreda vilka möjligheter som finns att 
erbjuda utbildning i gymnasieskolan riktat mot turismsektorn. 
De utbildningar i gymnasieskolan som ligger närmast besöksnäringen 
finns inom Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet samt inom Naturbruksprogrammet. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2019-03-11 § 36. 

Protokollsutdrag skickas till 
Utbildningschefen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(33) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-22 

KAux KommuN 

Utbildningsnämnden 

§ 44 Dnr 2019-00038 60 

Ansökan till Skolverket om riksrekrytering med 
särskild variant av Naturbruksprogrammet till läsåret 
2020-2021 - Information 

Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av information beträffande ansökan som skickats in till 
Skolverket om riksrekrytering med särskild variant av 
Naturbruksprogrammet till läsåret 2020-2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om riksrekrytering med särskild variant av 
Naturbruksprogrammet till läsåret 2020-2021 har skickats in till 
Skolverket i februari 2019. Ansökningsprocessen kräver lång 
framförhållning varför deadline för ansökan var satt till februari 2019. 
Anledningen beror på att nämnden i god tid hinner få beslut om ansökan 
beviljas och därifrån besluta hur man går vidare inför det sökbara 
programutbudet som ska fastställas till läsåret 2020-2021. 

Ordföranden har med stöd av delegationsordning E.1 i brådskande 
ärende godkänt att en ansökan skickats iväg till Skolverket. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2019-03-11 § 28. 
Ansökan till Skolverket om riksrekrytering med särskild variant av 
Naturbruksprogrammet till läsåret 2020-2021. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16d(a33) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-22 

KALIX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

§ 45 Dnr 2019-00016 005 

Upphandling av utbildningsmaskiner till 
Naturbruksprogrammet 

Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar ge ordföranden delegation att besluta om tilldelning 
av leverantör för utbildningsmaskiner till Naturbruksprogrammet inför 
höstterminen 2020 efter anbudstidens utgång den 5 april 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Efter föregående nämnd den 8 februari 2019 har upphandlings-
dokumentet lagts ut som ett öppet förfarande enligt lag(2016:1145) om 
offentlig upphandling. Sista anbudsdag är satt till 2019-04-05. 

Kalix kommun har pågående avtal för skogsmaskiner för 
Naturbruksprogram, inriktning skog med tre leverantörer; Komatsu 
Forest AB, John Deere Forestry AB samt Ponsse AB. Avtalen gäller 
perioden 2016-02-01- 2018-08-30 med rätt att förlänga avtalen med ett 
(1)+(1) år på samma villkor. 

Avtalen löpte ut 2018-08-30 och har förlängts med optionsåren 1+1 
avseende perioder 2018-09-01-2019-08-30 och 2019-09-01-2020-08-
30. 

På grund av utbildningsverksamhetens karaktär kräver 
upphandlingsprocessen en lång framförhållning. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2019-03-11 § 26 
Utbildningsnämndens protokoll 2019-02-08 § 28 
Tjänsteskrivelse - Ny upphandling av hyresmaskiner 
Upphandlingsdokument 

Protokollsutdrag skickas till 
Utbildningschefen 
Ordförande i nämnden 
Rektor Mona Sundqvist 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7id(a33) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-22 

KU.IX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

§ 46 Dnr 2019-00043 612 

Remiss - Ansökan från Lärande i Sverige AB om 
nyetablering av en fristående gymnasieskola i Luleå 
från läsåret 2020-21 

Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att godkänna utbildningschefens konsekvens-
beskrivning vid nyetablering av en fristående gymnasieskola i Luleå 
enligt nedanstående: 

Ekonomiska konsekvenser 

Kalix kommun har ett brett programutbud med 5 studieförberedande 
program, 7 yrkesprogram och 3 lärlingsprogram. För att ha möjlighet att 
fortsatt erbjuda det breda programutbudet för kommunens och östra 
Norrbottens ungdomar är vi beroende av att så många ungdomar som 
möjlighet väljer att studera i kommunen. Vid ett öppnande av fler 
gymnasieskolor i regionen kan detta komma att påverka oss negativt. 

Naturbruksprogrammet är ett av de dyraste programmen att driva, 
förutsättningen för att ekonomiskt ha möjlighet att driva programmet är 
att kommunen får sökande från hela Norrbotten. I det fall ytterligare en 
skola ges möjlighet att starta programmet blir de ekonomiska 
konsekvenserna så stora att Kalix kommun blir tvingad att lägga ner 
programmet. 1 augusti 2016 tog Kalix kommun över programmet från 
Landstinget numera Regionen. Sedan övertagandet har antalet elever på 
programmet stadigt ökat vilket inneburit att konkurrensen har ökat och 
förutsättningarna att möta branschens behov stärkts. 

Organisatoriska konsekvenser 

Vid ett minskande av elevunderlaget kan kommunen inte längre 
organisera den egna gymnasieskolan på det sätt som nu görs som med 
all säkerhet leder till att kommunen tvingas lägga ner programmet. 

Pedagogiska konsekvenser 

Förvaltningen ser att det är värdefullt att ha fler elever och möjligheter 
till samläsning, vilket gör att lärarna får ett viktigt kollegialt utbyte. Ju 
mindre skolenhet desto svårare blir det. De pedagoger som nu arbetar 
på programmet har stor erfarenhet av att undervisa och inriktningen 
skog kräver både kompetens och erfarenhet av branschen. I det fall 
ytterligare en skogsutbildning startar och Kalix kommun tvingas lägga 
ner programmet försvinner stor erafenhet och kompetens vilket får stora 
konsekvenser för en redan ansträngd bransch. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(33) 

Sammanträdesdatum 

2019-03-22 

KA1,IX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 
som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid 
Realgymnasiet i Luleå kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021. Ansökan 
gäller Naturbruksprogrammet inriktningarna Skog och Djur. Antalet 
platser är 36. 

Kalix kommun är en av remissinstanserna som ges möjlighet att yttra sig 
över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). 

Kommunens remissvar ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 10 
maj 2019. 

Beslutsunderlag 
Remissvar till Skolinspektionen 
Konsekvensbeskrivning - nyetablering av fristående gymnasieskola i 
Luleå 
Ansökan från Lärande i Sverige AB 
Remissbrev från Skolinspektionen 

Protokollsutdrag skickas till 
Skolinspektionen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 91(a33) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-22 

KALIX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

§ 47 Dnr 2019-00044 612 

Remiss - Ansökan från Nya läroverket Luleå AB om 
nyetablering av en fristående gymnasieskola i Luleå 
från läsåret 2020-21 

Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att godkänna utbildningschefens konsekvens-
beskrivning vid nyetablering av en fristående gymnasieskola i Luleå 
enligt nedanstående: 

Ekonomiska konsekvenser 

Kalix kommun har ett brett programutbud med 5 studieförberedande 
program, 7 yrkesprogram och 3 lärlingsprogram. För att ha möjlighet 
fortsatt erbjuda det breda programutbudet för kommunens och Östra 
Norrbottens ungdomar är kommunen beroende av att så många 
ungdomar som möjlighet väljer att studera i kommunen. Vid ett 
öppnande av fler gymnasieskolor i regionen kan detta komma att 
påverka oss negativt. 

Organisatoriska konsekvenser 

Vid ett minskande av elevunderlaget kan kommunen inte längre 
organisera den egna gymnasieskolan på det sätt som nu görs. Detta 
kommer att innebära en minskning av antalet program. 

Pedagogiska konsekvenser 

Förvaltningen ser att det är värdefullt att ha fler elever och möjligheter 
till samläsning, vilket gör att lärarna får ett viktigt kollegialt utbyte. Ju 
mindre skolenhet desto svårare blir det. 

Sammanfattning av ärendet 
Nya läroverket Luleå AB har hos Skolinspektionen ansökt om 
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående 
gymnasieskola vid Nya läroverket Gymnasium i Luleå kommun från 
läsåret 2020/2021. Ansökan gäller Estetiska programmet inriktning 
Estetik och media samt Naturvetenskapsprogrammet inriktning 
Naturvetenskap. 

Kalix kommun är en av remissinstanserna som ges möjlighet att yttra sig 
över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). 

Kommunens remissvar ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 10 
maj 2019. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(33) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-22 

KALIX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

Beslutsunderlag 
Remissvar till Skolinspektionen 
Konsekvensbeskrivning - nyetablering av fristående gymnasieskola i 
Luleå 
Ansökan från Nya läroverket Luleå AB 
Remissbrev från Skolinspektionen 

Protokollsutdrag skickas till 
Skolinspektionen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(a33) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-22 

KALIX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

§ 48 Dnr 2019-00049 612 

Remiss - Ansökan från Thorengruppen AB om 
nyetablering av en fristående gymnasieskola i Luleå 
från läsåret 2020-2021. 

Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att godkänna utbildningschefens konsekvens-
beskrivning vid nyetablering av en fristående gymnasieskola i Luleå 
enligt nedanstående: 

Ekonomiska konsekvenser 

Kalix kommun har ett brett programutbud med 5 studieförberedande 
program, 7 yrkesprogram och 3 lärlingsprogram. För att ha möjlighet 
fortsatt erbjuda det breda programutbudet för kommunens och Östra 
Norrbottens ungdomar är kommunen beroende av att så många 
ungdomar som möjlighet väljer att studera i kommunen. Vid ett 
öppnande av fler gymnasieskolor i regionen kan detta komma att 
påverka kommunen negativt. 

Organisatoriska konsekvenser 

Vid ett minskande av elevunderlaget kan kommunen inte längre 
organisera den egna gymnasieskolan på det sätt som nu görs. Detta 
kommer att innebära en minskning av antalet program. 

Pedagogiska konsekvenser 

Förvaltningen ser att det är värdefullt att ha fler elever och möjligheter 
till samläsning, vilket gör att lärarna får ett viktigt kollegialt utbyte. Ju 
mindre skolenhet desto svårare blir det. 

Sammanfattning av ärendet 
Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 
som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid 
Nya läroverket Gymnasium i Luleå kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021. 
Ansökan gäller Estetiska programmet inriktning Estetik och media samt 
Naturvetenskapsprogrammet inriktning Naturvetenskap. 

Kalix kommun är en av remissinstanserna som ges möjlighet att yttra sig 
över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). 

Kommunens remissvar ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 10 
maj 2019. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(a33) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-22 

KALIX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

Beslutsunderlag 
Remissvar till Skolinspektionen 
Konsekvensbeskrivning - nyetablering av fristående gymnasieskola i 
Luleå 
Ansökan från Thorengruppen AB 
Remissbrev från Skolinspektionen 

Protokollsutdrag skickas till 
Skolinspektionen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13d(a33) 

Sammantrådesdatum 
2019-03-22 

KALIX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

§ 49 Dnr 2019-00048 60 

Projektansökan- Kommunalt Partnerskap ICLD 

Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden har tagit del av och beslutar skicka in projektansökan för 
ansökan om medel till ett projektarbete med Masaka i Uganda där 
Internationellt Centrum för Lokal Demokrati ICLD finansierat av SIDA i 
samverkan med Sveriges Kommuner och landsting ger kommunen full 
finansiering. 
Nämnden beslutar samtidigt att tillsammans med ordföranden i nämnden 
utse Sara Cave som representant för styrgruppen. 

Sammanfattning av ärendet 
En projektansökan för kommunalt parternskap innebär att söka medel 
för ett projektsamarbete med Masaka i Uganda, där Internationellt 
Centrum för Lokal Demokrati (finansierat av SIDA, i samverkan med 
SKL) ger oss full finansiering. I detta skede söker kommunen medel för 
en förberedelsefas, som är tänkt att följas av två års projektarbete fram 
till sommaren 2022. Parallellt med detta projektarbete, ska kommunens 
partnerskap delta i arbetet fram till UNEP:s 50-årsjubileum på 
världsnniljödagen den 5 juni 2022 i Nairobi. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2019-03-11 § 29 
Dokument för godkännande 
ICLD application-inception Kalix-Masaka 
Letter of Intent 

Protokollsutdrag skickas till 
ICLD Swedish International Centre for Local Democracy 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(a33) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-22 

KALIX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

§ 50 Dnr 2019-00036 60 

Konsekvensbeskrivning av preliminär budgetram 2020 

Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av utbildningschefens preliminära konsekvens-
beskrivning. På grund av den korta framförhållningen från att de 
ekonomiska ramarna för 2020 meddelades vill nämnden ha mer tid innan 
beslut kan tas om eventuella konsekvenser. 

Nämnden beslutar därför att delegera till utbildningsnämndens 
arbetsutskott att besluta om konsekvensbeskrivningen för 2020. Ett 
extra arbetsutskott fastställs till den 23 april 2019 kl 08:00. 

Sammanfattning av ärendet 
Kalix kommuns budget samt ekonomisk plan fastställs i juni månad. Den 
interna budgetprocessen för år 2020 påbörjades under hösten 2018. 
Vid dagens nämnd presenterar utbildningschefen en preliminär 
konsekvensbeskrivning av budgetramen 2020 som innebär ett 
effektiviseringskrav på 3 941 kkr. 
På grund av den korta framförhållningen från att de preliminära ramarna 
offentliggjordes inför dagens nämnd finns förslag att besluta om att 
konsekvensbeskrivningen behandlas vid senare tillfälle. 

Beslutsunderlag 
Konsekvensbeskrivning av preliminär budgetram 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Utbildningschefen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(a33) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-22 

FL11.1X KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

§ 51 Dnr 2019-00046 60 

Utbildningsnämndens handlingsplan för att nå målen i 
Kalix kommuns integrationsplan 

Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner uppföljningen av integrationsplanen i 
syfte att nå målen i Kalix kommuns integrationsplan. 

Sammanfattning av ärendet 
För att nå målen i integrationsplanen har förvaltningarna arbetat aktivt. 
Integrationsplanen har pekat ut vad som ska göras och varje nämnd har 
tagit fram en handlingsplan som beskriver hur verksamheterna ska 
bidra. Handlingsplanen har sammanställts till en gemensam 
handlingsplan för Kalix kommun. Handlingsplanen ska följas upp årligen 
och vara en del av budgetprocessen. Ansvaret för revidering och 
uppföljning ligger på kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2016 § 108 att: 

• Fastställa förslag till Integrationsplan. 
• En representant från varje förvaltning utses som ansvarig för 

integrationsarbetet. 
• En arbetsgrupp bildas för att träffas minst en gång per år. 
• Varje nämnd får i uppdrag att ta fram förslag till handlingsplan 

som beskriver hur nämnden ska bidra till måluppfyllelse. 
• Nämndernas handlingsplaner sammanställs till ett gemensamt 

dokument som antas av kommunstyrelsen. 
• Uppföljningen ska vara en del av det årliga mål- och 

budgetplaneringsarbetet. 
• Kommunstyrelsen ansvarar för revidering och uppföljning. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2019-03-11 § 35 
Handlingsplan - Integrationsplan uppföljning från 
utbildningsförvaltningen 
Protokoll kommunfullmäktige 2016-06-20 § 108 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(a33) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-22 

KALIX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

§ 52 Dnr 2019-00056 60 

Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2018 - 
Rapport 

Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av revisorernas rapport om ansvarsutövande 2018 och 
uppdrar till förvaltningschefen att ta fram förslag på åtgärder till 
kommande nämnd i maj 2019 utifrån de rekommendationer som 
framkommer i rapporten. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten 
samt fastställer nämndernas organisation och verksamhetsformer. 
Kommunstyrelsen skall leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter samt ha uppsikt över nämndernas och företagens 
verksamhet. Nämnderna skall inom sina områden tillse att verksamheten 
bedrivs i enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter samt utöva 
tillräcklig internkontroll över verksamheten. 

Utgångspunkten för revisorernas årliga ansvarsprövning är nämndernas 
och styrelsens ansvar för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig 
och säker verksamhet genom aktiva beslut. För att kunna göra den 
slutliga revisionella bedömningen fordras även ett ställningstagande till 
hur uppdraget fullgjorts och till resultatet i förhållande till fullmäktiges 
uppdrag. 

För 2018 års verksamhet har revisionen genomfört den årliga 
ansvarsutövande-granskningen med inriktning på om styrelsen och 
nämnderna vidtar tillräckliga åtgärder för att styra, följa upp och 
kontrollera tilldelat uppdrag. Granskningen är översiktlig till sin karaktär 
och fokuserar på styrelsens och nämndernas styrning och kontroll av 
verksamhet och ekonomi på ett övergripande plan. Granskningen har 
genomförts under perioden oktober-december 2018. 
Bedömning av ansvarsutövandet har skett dels utifrån en översiktlig 
protokoll- och dokumentationsgranskning med ett antal så kallade 
kontrollmoment, dels utifrån diskussion med respektive nämnd/styrelse. 
Revisorerna har i diskussionerna även i viss utsträckning följt upp 
vidtagna åtgärder med anledning av de bedömningar och förslag vi 
lämnat vid tidigare genomförda granskningar. 

Revisorernas iakttagelser och bedömningar avseende styrelsens och 
nämndernas ansvarsutövande 2018 sammanfattas i föreliggande 
skrivelse. I granskningen, liksom vid upprättandet av denna skrivelse, 
har revisorerna biträtts av sakkunniga från PwC. 

Beslutsunderlag 
Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2018 - Rapport 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL g an) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-22 

KALIX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

Protokollsutdrag skickas till 
Utbildningschefen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18d(a33) 

Sammanträdesdatum 

2019-03-22 

KAI.IX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

§ 53 Dnr 2019-00042 60 

Motion - Införande av Skottlandsmodellen 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar 
utbildningsnämndens svar som sitt eget och därmed avslår motionen 
mot bakgrund av att uppräknade att-satser redan finns som 
arbetsmodell Kalix kommun och i Östra Norrbotten via Norrbus. 

Sammanfattning av ärendet 
Marianne Sandström (SD) föreslår i motion den 26 november 2018 
följande: 

"Samverkan brister många gånger mellan olika aktörer kring barn i 
behov av stöd och insatser. I Skottland använder man sig av vad som 
kommit att kallas för Skottlandsmodellen; där fungerar förskolor och 
skolor som spindeln i nätet för att samordna insatser från förskola/skola, 
hälso- och sjukvård eller socialtjänst. 

Därför föreslår Marianne Sandström Sverigedemokraterna Kalix; 

Att: Den så kallade Skottlandsmodellen införs i Kalix kommun. 

Att: Professioner från socialförvaltningen, sjukvården och skolan 
samarbetar i team runt barnen och sätter in insatser oavsett om det 
handlar om sociala, pedagogiska eller andra stödjande insatser. 

Att: Varje barn och förälder vet att de först ska vända sig till en 
namngiven person på skolan, oftast en rektor eller en klasslärare, om 
barnet behöver stöd. Sedan tar en utförare från teamen vid när det 
gäller det konkreta åtgärderna. 

Att: Arbetet utgår från en "barnens plan" där behov och insatser skrivs 
ned och följs upp med föräldrarnas samtycke från barnets födelse till det 
är 18 år. 

Att: Föräldrarna bereds möjlighet att lämna samtycke för att bryta 
sekretess mellan de olika myndigheter som behöver engageras för att ge 
barnet stöd utifrån det enskilda barnets behov i samråd barnets team." 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2019-03-11 § 34 
Motionssvar - Motion Skottlandsmodellen 
Protokoll KF 2019-02-04 § 41 - Motion, införande av Skottlandsmodellen 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 143c1(33) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-22 

KALIX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

§ 54 Dnr 2019-00047 612 

Ramar för ombyggnation vid Furuhedsskolan, 
information 

Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av informationen angående den lokalutredning som 
pågår vilken nämnden ställde sig bakom i beslut från 8 februari 2019 § 
30. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden beslutade den 8 februari 2019 § 20 att ställa sig bakom att 
samhällsbyggnadsnämnden genomför en lokalutredning gällande 
Furuhedsskolan. 
Syftet med utredningen är att se över nuvarande lokalytor vid 
Furuhedsskolan för ett mer effektivt nyttjande. Målet är också att bidra 
till höjd kvalité, bättre jämlikhet och jämställdhet. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsnämndens protokoll 2019-02-08 § 30 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(33) 

Sammantrådesdatum 
2019-03-22 

KALIX K031INIUN 

Utbildningsnämnden 

§ 55 

Arbetsmiljö - Rapport 

Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner rapport om aktuella 
arbetsmiljöfrågor. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningschefen rapporterar löpande till nämnden om frågor runt 
arbetsmiljön. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(833) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-22 

KALIX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

§ 56 

Kränkande behandlingar - Rapport 

Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner utbildningschefens rapport om 
kränkande behandlingar. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningschefen rapporterar löpande till nämnden om ärenden som rör 
kränkande behandlingar. 

Vid dagens nämnd lämnas rapport om registrerade kränkning sedan 
föregående nämnd. 

Numera sker rapportering och uppföljning av kränkande behandlingar i 
det digitala verktyget Draftit. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(33) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-22 

KALIX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

§ 57 

Synpunkter och klagomål - Rapport 

Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner rapport om inkomna synpunkter och 
klagomål. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningschefen rapporterar löpande till nämnden om inkomna 
synpunkter och klagomål. 

Vid dagens nämnd lämnas rapport om synpunkter/klagomål som 
inkommit sedan föregående nämnd. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33(33) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-22 

KAL:Ix KOMNIUN 

Utbildningsnämnden 

§ 58 

Information 

Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner informationerna. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden informeras om följande: 

• Centrumskolan slutförd byggnation 
• Innanbäckens nya förskola - Lägesrapport 
• Töreskolan i media för sitt uppmärksammade arbetssätt 
• Samverkansavtalet om gymnasieprogram med Haparanda 

kommun 
• Framkomna synpunkter på kost som produceras vid f.d 

Naturbruksgymnasiet 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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