
KALIX K0313t1TN 

Utbildningsnämnden 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Mas) 
Sammanträdesdatum 
2020-02-07 

Djuptjärnsskolan, fredagen den 7 februari 2020 kl 08:15 - 15:15 

Ledamöter 

Viktoria Wikström (S), 1:e vice ordförande 
Cecilia Lindgren Parviainen (S) ersätter Sven Nordlund (MP) 
Hans-Göran Sandberg (S) 
Erik Ström (S) ersätter Katarina Björnfot (S) 
Carina Strand (V) ersätter Torgny Olofsson (5) 
Sara Cave (M) 
Sandra Bergström (M) 
Ann-Sofie Esperi (C) 
Tomas gohsund (L) 

Ersättare 

Linus Häggström (M) 
Birgitta Evling (M) 
Inga-Lis Samuelsson (C) 

Charlotte Sundqvist, skolchef 
Helena Wasserman, förvaltningsekonom 
Bo Andersson, nämndsekreterare 
Ingela Resin. Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska § 17 
Lisbeth Espling, skolsköterska § 17 
Thomas Söderlund, Nätverket Barn i behov, information § 22 
STIMO AB, information § 22 

Justerare Hans-Göran Sandberg 

Justeringens plats och tid Utbildningsförvaltningen, 2020-02-14 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer §§ 1-22 
Bo Andersson 

Ordförande 
Viktoria Wikström 

Justerare 
Hans-Göran Sandberg 

ANSLAG! BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-02-07 

Datum då anslaget sätts upp 2020-02-14 

Förvaringsplats för protokollet Utbildningsförvaltningen 

Datum då anslaget tas ned 2020-03-07 

Underskrift 
Bo Andersson 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(3a5) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-07 

KALiX KommuN 

Utbildningsnämnden 

Ärendelista 

§ 1 Dnr 1504 
Upprop 4 

§2 Dnr 1505 
Val av justerare 5 

§3 Dnr 1506 
Godkännande av ärendelista 6 

§4 Dnr 2020-00011 60 
Delegationsbeslut - Redovisning 2020-02-07 7 

§ 5 Dnr 2019-00210 60 
Meddelanden - Redovisning 2020-02-07 9 

§ 6 Dnr 2020-00006 60 
Årsredovisning 2019 - Utbildningsnämnden 10 

§ 7 Dnr 2019-0017860 
Bidragsbelopp 2020 till enskilda verksamheter och annan pedagogisk 
omsorg 15 

§ 8 Dnr 2019-00209 60 
Remiss - Möjlighet till betyg från årskurs 4 17 

§ 9 Dnr 2018-0019005 
Upphandling av skoltransporter 2020 19 

§ 10 Dnr 2020-00020 612 
Revisionsrapport - Likvärdig tillgång till utbildning på gymnasieskolan 21 

§ 11 Dnr 2020-00002 60 
Barn- och elevhälsoplan 2020, revidering 23 

§ 12 Dnr 2020-00029 612 
Hyra för korttidsboende vid internatet 24 

§13 Dnr 2019-00181 60 
Internkontrollplan uppföljning 2019 - utbildningsnämnden 25 

§ 14 Dnr 2020-00013 60 
Miljöplan - handlingsplan, uppföljning 27 

§ 15 Dnr 2020-00026 60 
Landsbygdsprogrammet 2019, uppföljning - Utbildningsnämnden 28 

§ 16 Dnr 2020-00025 60 
Fria arbetskläder, uppföljning - Utbildningsnämnden 29 

§ 17 Dnr 2020-00003 60 
Elevhälsoenkät 2019 - Redovisning 30 

§ 18 Dnr 2020-00012 612 
Sökande till gymnasieskolan läsåret 2020-2021 - Lägesrapport 31 

§19 Dnr 1501 
Arbetsmiljö - Rapport 32 

§20 Dnr 1502 
Kränkande behandlingar - Rapport 33 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(3a5) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-07 

KAI-IX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

§21 Dnr 1524 
Synpunkter och klagomål - Rapport 34 

§22 Dnr 1503 
Information 35 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL .1(Cl3a5) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-07 

KALIX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

§1 

Upprop 

Utbildningsnämndens beslut 
Nännndsekreteraren förrättar upprop. 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(3a5) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-07 

KALIX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

§2 

Val av justerare 

Utbildningsnämndens beslut 
Till justerare väljs Hans-Göran Sandberg (S) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(3a5) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-07 

KALIX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

§3 

Godkännande av ärendelista 

Utbildningsnämndens beslut 
Ärendelistan godkänns med följande ändringar: 

Punkt 7 utgår - Fördelning av internbudget 2020. 
Punkt 9 - Upphandling av skoltransporter 2020 direktjusteras. 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(35) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-07 

KALIX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

§ 4 Dnr 2020-00011 60 

Delegationsbeslut - Redovisning 2020-02-07 

Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av delegationsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 
1. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 

H.19 beviljat elev skolskjuts till och från Centrumskolan på grund 
av växelvis boende läsåret 2019-20 med start vecka 2 2020, dnr 
2019-2-108. 

2. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat elev skolskjuts till och från Näsbyskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2019-20 med start vecka 2 2020, dnr 
2019-2-109. 

3. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat elev skolskjuts till och från Norrskenets friskola på 
grund av växelvis boende under vårterminen 2020, dnr 2020-28-
1 

4. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat elev skolskjuts till och från Djuptjärnsskolan på 
grund av växelvis boende läsåret 2019-20 med start vecka 5 
2020, dnr 2020-28-2. 

5. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat elev skolskjuts till och från Djuptjärnsskolan på 
grund av växelvis boende läsåret 2019-20 med start vecka 5 
(1/2) 2020, dnr 2020-28-3. 

6. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat elev skolskjuts till och från Näsbyskolan på grund av 
växelvis boende läsåret 2019-20 med start vecka 5 (1/2) 2020, 
dnr 2020-28-4. 

7. Ordföranden i nämnden har med stöd av delegationsordning 
beslut i brådskande ärende punkt E.1 beslutat att 
investeringsmedel överförs från år 2019 till 2020 för de riktade 
projekten ombyggnad av lokaler i Fyren (objekt 18940) till 
förskoleverksamhet samt för byggande av beachvolleyplan vid 
Manhemsskolan. Överföring är tillåten under förutsättning att 
nämndens totala investeringsram sett över berörda år, inte 
överskrids, dnr 2020-19. 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL :(385) 

Samrnanträdesdatum 
2020-02-07 

KALIX K0313IUN 

Utbildningsnämnden 

8. Ordföranden i nämnden har med stöd av delegationsordning 
beslut i brådskande ärende punkt E.1 beslutat att tilldela 
delkontrakt av trafikuppdrag för skoltransporter från 
höstterminen 2020 respektive avbryta upphandling av delkontrakt 
på grund av alltför högt pris i förhållande till budget. De avbrutna 
delkontrakten upphandlas på nytt enligt LOU förenklat förfarande. 
Berörda trafikuppdrag enligt ovan preciseras i delegationsbeslut 
daterat 2019-12-19, dnr 2018-190-05. 

9. Skolchefen har med stöd av delegationsordning punkt E.4 
fastställt slutgiltig läsårsplan för läsåret 2020-2021. 

10.Skolchefen har med stöd av delegationsordning punkt D.2 
direktupphandlat "Arbetskläder för inre tjänst 2020" från 
leverantör Centersport Kalix AB, dnr 2020-00007-05. 

11.Rektor vid Centrumskolan har med stöd av delegationsordning 
punkt L.2 beviljat elev avgiftsfri plats i fritidshem på grund av 
särskilda skäl, dnr 2020-22. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av delegationsbeslut 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(3a5) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-07 

Km KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

§ 5 Dnr 2019-00210 60 

Meddelanden - Redovisning 2020-02-07 

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

Sammanfattning av ärendet 

1. Skolverket - Överenskommelse om samverkan med Kalix kommun, 
erbjudande om stöd till verksamhetsutveckling för nyanlända barn 
och elever och vid behov för barn och elever med annat modersmål 
än svenska, dnr 2019-193. 

2. Skolverket - Beslut att samverka med Kalix kommun avseende 
framtagande av nulägesanalys och åtgärdsplan inom ramen för 
uppdraget att genomföra insatser för att stärka utbildningens 
kvalitet för nyanlända barn och elever och vid behov för barn och 
elever med annat modersmål än svenska, dnr 2019-193. 

3. Protokoll KF 2019-11-25 § 224 - Vision 2030 och mål 2020. 

4. Protokoll KS 2019-12-02 § 255 - Omvärldsbevakning, 
budgetprocess. 

5. Protokoll KF 2019-11-25 § 219 - Övergripande miljöarbete. 

6. Protokoll KF 2019-11-25 § 2017 - Delårsrapport 2019. 

7. Protokoll från Haparanda kommun - Beslut om samverkan om 
gymnasieutbildningar, förlängning avtal. 

8. Kommunstatistik - Antal födda år 2019 samt historik. 

9. Förvaltningsrätten i Karlstad - Beslut om avskrivning av mål nr 
7020-19 som innebär att Migrationsverket ändrat sitt tidigare beslut 
och beviljar därmed Kalix kommun ersättning för asylsökande barn i 
förskolan i enlighet med överklagandet från kommunen, dnr 2020-
27. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av meddelanden. 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5) 

Sam manträdesdatum 
2 0 20-02-07 

KALIX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

§ 6 Dnr 2020-00006 60 

Årsredovisning 2019 - Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner årsredovisningen för år 2019 som 
visar på ett överskott omfattande 6,2 miljoner kronor. 

Sammanfattning av ärendet 

Årets resultat 

  

Årsbudget 357 890 

Kapitalkostnader 11 983 

Helårskostnader 363 714 

Budgetavvikelse 6 159 

Driftredovisning 

tkr Årsbudget Resultat Årsavvikelse 

Barnomsorg 62 362 58 297 4 065 

Fria förskolor 13 100 12 448 652 

Förskoleklass 4 607 4 670 -63 

Grundskola 1-9 82 081 84 897 -2 816 

Friskola 15 800 16 751 -951 

Lokalkostnader 33 224 33 798 -575 

Övriga kostnader 75 754 70 492 5 260 

Gymnasium 71 884 71 297 586 

Vuxenutbildning 11 065 11 064 1 

Summa nettokostnader 369 877 363 714 6 159 

Utbildningsnämndens resultat slutar på ett överskott om 6,2 mkr för 
2019. De olika huvudgrupperna bidrar enligt följande; Grundskola 5,6 
mkr, Gymnasiet 0,6 mkr och Komvux 1,2 tkr. 

Inom huvudgruppen Grundskola uppgår resultatet för förskola och 
fritids till +4,1 mkr var av fritids redovisar ett underskott om -0,6 mkr. 
Flera förskoleenheter har underskott på helåret och vikariebehoven har 
varit stora samtidigt som anpassningsbehoven har varit stora. Förskolor 
har lediga platser och som en konsekvens delas inte all budget ut utan 
blir kvar centralt. Det krävs att förskolorna klarar av att anpassa 
personalstyrkan till ett minskande barnantal för att inte underskott skall 
uppstå. Tempus som är ett webbaserat närvarosystem har införts i 
förskolan vilket har inneburit större möjligheter att hålla nere 
vikarieanvändandet. 

Fria förskolor visar ett överskott om 0,6 mkr. Det beror på minskat 
antal inskrivna barn. Förskoleklassen uppvisar ett underskott om 63 tkr. 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(a35) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-07 

KAI.IX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

Resultatet för grundskolan (åk 1-9) uppgår till -2,8 mkr. Antalet elever 
som enligt lag ska erbjudas Svenska som andra språk, 
modersmålsundervisning och studiehandledning ökar i takt med att 
ersättningarna från Migrationsverket minskar. Eleverna är skrivna i Kalix 
kommun, således ska skolan erbjuda denna undervisning och det har 
medfört, i ökade kostnader motsvarande ca 3,0 tjänster. Behovet av den 
fria resursen som använts för att möta de utmaningar skolorna ställs 
inför ökar och ger ett underskott om ca 3,6 mkr. Vissa skolor har ett 
överskott på grund av att inte ha kunnat anställa personal med rätt 
kompetens. Interkommunala ersättningar inom grundskolan har ett 
överskott om ca 0,2 mkr. 

Friskolan visar ett underskott om - 0,95 mkr och det beror på ökat 
antal inskrivna barn. 

Övriga kostnader redovisar ett överskott om 5,3 mkr. Elevhälsa och 
särskola tillsammans redovisar ett överskott om 0,9 mkr där svårigheter 
att rekrytera personal är en förklaring. Det är svårt att beräkna 
elevantalet till särskolan och det har skett en ökning av antalet elever 
hösten 2019. Skolskjutsar lämnar ett överskott om 0,3 mkr. Inom övriga 
kostnader finns externa intäkter om ca 3 mkr där kostnaderna återfinns 
inom andra verksamhetsområden. Resor och utbildning har enligt 
åtgärdsplan bidragit till minskade kostnader ca 0,2 mkr. Resor har skett 
enligt förslag till Resepolicy som har utarbetats av Arbetsgivarenheten 
och Utbildningsförvaltningen har genomfört större delen av 
fortbildningen i egen regi samt via det kollegiala lärande. Under 2019 har 
förvaltningen sökt och fått statsbidrag i olika tidsperioder, redovisat 
nedan. Viktigt att veta är att alla ansökningar inte godkänns och besked 
om detta får vi sällan innan vi gjort verksamhet av pengarna. En viss del 
av statsbidragen är direkt kopplat till motsvarande del av de kostnader vi 
har; lärarlöner är ett exempel. 

Sökta bidrag under 2019: 25,3 mkr 
Beviljade bidrag under 2019: 22,4 mkr 
Förbrukade bidrag under 2019: 18,2 mkr 

Lokalkostnader visar ett underskott om 0,6 mkr. På grundskolor och 
förskolor har genomförts anpassningar av lokaler på individnivå, 
upprustning av utbildningslokaler och för säker arbetsmiljö. 

Gymnasiet redovisar ett överskott om 0,6 mkr. Ökat antal elever i 
Naturbruksprogrammet bidrar till ökade personal- och 
verksamhetskostnader. Gymnasiets interkommunala intäkter är 1,9 mkr 
högre än beräknat och interkommunala kostnader 1,5 mkr lägre än 
beräknat. 

Komvux redovisar ett överskott på 1,2 tkr. 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL .12(335) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-07 

KALIX KommuN 

Utbildningsnämnden 

Sammanfattningsvis kan konstateras att förvaltningen har kunnat 
finansiera extra satsningar med bidrag från Skolverket såsom Likvärdig 
skola och med Migrationsverkets bidrag har extra resurser kunnat 
finansieras. Det är dock stora svårigheter att rekrytera personal vid 
denna typ av finansiering eftersom det medför att tjänsterna endast kan 
bli tillfälliga samtidigt som möjligheterna uppstår med kort varsel. 

Väsentliga händelser 
Kalix kommun rankas högst i länet och trea i hela landet på 
Lärarförbundets ranking "Bästa skolkommun 2019". 

Kalix kommun är med i projektet Aktiva skoltransporter som drivs av 
Luleå Tekniska Universitet. Syftet är att öka andelen elever som tar sig 
till och från skolan med aktiva skoltransporter som med cykel eller 
gåendes. En viktig del i projektet är att visa föräldrar att det är möjligt 
för barn att även gå och cykla till skolan under vintern. 

Utbildningsnämnden tackade i december JA till att delta i Skolverkets 
erbjudande om samverkan för nyanlända barn och elevers lärande. 

Familjecentralen och öppna förskolan firade 10-årsjubileum den 6 
september. 

Förskolan 
Införande av ett digitalt närvarosystem, Tempus. 
Projekt jämställdhet pågår. 
Nya förskolan Prisman invigdes den 3 december. Nu är verksamheten 
igång och vi har fler barn än förväntat. 
Beslut är taget att flytta verksamheten från Paletten till Fyren. 

Grundskolan 
Läsa-skriva-räknagaranti införd 1 juli 2019. 

Fritids, förskoleklassens, kvalitetsarbete uppmärksammat i positiv 
bemärkelse hos Skolverket. 

Fortsatt väldigt mycket statsbidrag till grundskolan varav det senaste är 
möjligheten att rekvirera bidrag till lärarassistenter. 

Manhemsskolan har haft ett Erasmus-samarbete med Spanien, Tyskland 
och Polen angående mobbning. 

Djuptjärnsskolan har testat Widgit, ett bildstödsprogram som visade sig 
vara väldigt bra för alla elever. 

Vår skolpsykolog har, tillsammans med en F-6-skola, jobbat med PAX, 
ett arbetssätt som kommer att introduceras på fler skolor i kommunen. 

Innanbäcken och Ytterbyn deltar i jämställdhetsprojektet. 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(3 5) 

Sammanträdesdatum 

2 0 20-02-0 7 

KALIX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

Gymnasiet 
Arbetet med att utforma moderna lokaler i F-huset fortskrider, 2020 
kommer taket på hela byggnaden att bytas. 

Vård- och omsorgsprogrammet har haft ett utbyte med Skottland och 
Naturbruksgymnasiet med Ryssland. Furuhedsskolan har även blivit 
beviljade EU-medel för att projekt som kommer att starta under hösten. 

Fordonsprogrammet har blivit QMT-certifierat. 

Antal elever på Naturbruksprogrammet slog alla rekord 2019, ny 
inriktning, Naturturism planeras. Idag finns 25 % flickor på 
programmet. 

Vuxenutbildningen 
Eleverna på vårdbiträdesutbildningen har varit ute på språkpraktik där 
de upplever att de lär sig mycket svenska. 

Vuxenutbildningen har genomfört en delegeringsutbildning för 
kommunens sjuksköterskor. 

En ny inriktning startar i höst; undersköterskefördjupning mot socialt 
arbete och psykiatri 

Kulturskolan 
Har sökt och fått beviljat 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. Delegationen från 
Masaka besöker oss 26-30/9 och vi besöker dem i februari 2020. 

Investeringsredovisning 
Investeringsredovisning Utgifter sedan projektens start Varav: investeringar 2019 

 

Färdigställda projekt 
Beslutad 

tota lutgift 
Ack. utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

IKT 

Inventarier 

Inventarier Gym 

Arbetskläder 

1 860 

975 

1 900 

300 

1 860 

974 

1 882 

206 

0 

1 

18 

94 

1 860 

975 

1 900 

300 

1 860 

974 

1 882 

206 

0 

1 

18 

94 

S:a färdigställda projekt 5 035 4 922 113 5 040 4 922 113 

Pågående projekt 
Beslutad 

totalutgift 
Ack. utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Fyren 715 24 691 715 24 691 

S:a pågående projekt 715 24 691 715 24 691 

SUMMA 

INVESTERINGSPROJEKT 
5 750 4 946 804 5 755 4 946 804 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL .1.4C1(55) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-07 

KALIX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

Utvecklingen av datamiljön fortsätter enligt den långsiktiga digitali-
seringsplan som finns framtagen som gäller för alla verksamheter, 1860 
tkr. Inventarier 975 tkr varav utrustning till Innanbäckens förskola, 810 
tkr och arbetskläder för 206 tkr. Ombyggnation av lokal Fyren har 
påbörjats. Omfördelade medel för projektet 715 tkr varav 691 tkr 
överförs till 2020 för färdigställandet av projekten. Inom gymnasiet har 
skaffats tre simulatorer, ett fordon och övrig utbildningsutrustning för 
1,9 mkr enligt plan. Riktade medel till arbetskläder 206 tkr. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019 - Utbildningsnämnden 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes siqn Utdraqsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7i5(835) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-07 

KALIX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

§7 Dnr 2019-00178 60 

Bidragsbelopp 2020 till enskilda verksamheter och 
annan pedagogisk omsorg 

Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar om följande bidrag till enskilda verksamheter och 
annan pedagogisk omsorg för år 2020: 

Sammanställning bidrag fristående verksamhet 2020, månadsbelopp 

Elevbidrag FSK Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 

(bidrag (kr) per barn och månad) 

     

Undervisning 4 312 4 835 4 339 5 001 

Läromedel och utrustning 

 

187 

 

187 

 

187 

 

519 

Elevvård 

 

0 

 

294 

 

294 

 

294 

Övrigt 

 

686 

 

686 

 

686 

 

686 

Administration 3% 

 

156 

 

180 

 

165 

 

195 

Tilläggsbelopp 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Totalt 5 341 6 183 5 671 6 694 

Momskompensation 6% 

 

320 

 

371 

 

340 

 

402 

Totalt elevbidrag 5 661 6 554 6 012 7 096 

Lokalkostnadsbidrag 

Administration 3% 

Momskompensation 6% 

1 410 1 410 1 410 1 410 

 

42 

 

42 

 

42 

 

42 

 

87 

 

87 

 

87 

 

87 

Totalt lokalkostnadsbidrag 1 539 1 539 1 539 1 539 

Grundbelopp inkl moms 7 200 8 093 7 551 8 635 

Lokalkostnad för fritids ingår i skolans lokalkostnader så inget lokalkostnadsbidrag 

utgår till fritids då fritidsverksamheten kombineras med skolverksamhet 

Elevbidrag Förskola Fritids Förskola* Fritids* 

(bidrag (kr) per barn och månad) 

 

Undervisning/Omsorg 7 799 2 322 7 799 2 322 

Läromedel och utrustning 172 42 172 42 

Övrigt 1 439 270 1 439 270 

Administration 3% 282 79 282 79 

Avdrag för avgifter -780 -540 0 

 

Totalt 8 913 2 173 9 693 2 713 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 



Momskompensation 6% 

Totalt elevbidrag inkl moms 

535 130 582 163 

9 447 2 303 10 274 2 875 

    

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL %d(35) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-07 

KALIX KOMMI 'N 

Utbildningsnämnden 

Lokalkostnadsbidrag 1 142 334 1 142 334 

Administration 3% 34 10 34 10 

Momskompensation 6% 71 21 71 21 

Totalt lokalkostnadsbidrag 1 247 365 1 247 365 

Grundbelopp inkl moms 10 694 2 668 11 521 3 240 

* kommunen placerar och debiterar platserna enligt gällande maxtaxa 
Lokalkostnadsbidraget för fritidsverksamhet som bedrivs på fria förskolor är framräknad via 
en schablon baserad på yta då lokalhyran för fritids ingår i skolans lokalhyra i kommunen 

Annan pedagogisk omsorg 

   

(bidrag (kr) per barn och månad) 

  

Undervisning/Omsorg 2 322 2 322 

Läromedel och utrustning 42 

 

42 

Övrigt 270 

 

270 

Administration 1 % 26 

 

26 

Avdrag för avgifter -540 

 

0 

Totalt 2 120 2 660 

Momskompensation 6% 127 

 

160 

Grundbelopp 2 247 2 819 

Omkostnadsersättning 500 

 

500 

Totalt bidrag 2 747 3 319 

* kommunen placerar och debiterar platserna enligt gällande maxtaxa 

Sammanfattning av ärendet 
Inför varje nytt budgetår efter att internbudgeten fördelats fastställs 
bidragsbeloppen till enskilda verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av bidragsbelopp 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Enskilda verksamheter i Kalix kommun. 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 717(a35) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-07 

KAUX KommuN 

Utbildningsnämnden 

§ 8 Dnr 2019-00209 60 

Remiss - Möjlighet till betyg från årskurs 4 

Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att godkänna följande remissvar till utbildnings-

 

departementet: 

Kalix kommun har läst promemorian "Möjlighet till betyg från årskurs 4" 
Kalix kommun har inget att invända till förslaget till ändring i 
försöksverksamheten i stort, men är tveksam till att rektor ska få besluta 
eftersom det ytterligare kan påverka likvärdigheten negativt. 

Utredningens förslag i stort: 
• Skolor som vill ska kunna få sätta betyg från årskurs 4. 
• Ändringen innebär att begränsningen av hur många skolenheter 

som får delta i försöksverksamheten tas bort. 
• Det ska vidare vara rektorn som får besluta att betyg ska sättas i 
• nämnda årskurser och skolformer vid den skolenhet som rektorn 

ansvarar för. 
• Det bedöms vidare att det är tillräckligt att rektorn gör en enkel 

anmälan om deltagande i försöksverksamheten till Skolverket. 
• Ändringen i skollagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020. 

Kalix kommun vill ändå påpeka att betyg från årskurs 4 inte är något 
som är önskvärt. I dagsläget fångas elever upp via IUP och skriftliga 
omdömen, detta tillsammans med läsa-skriva-räknagarantin är mer än 
tillräckligt. Betyg blir enbart stressande för eleverna och inget som ökar 
måluppfyllelsen. 

Reservation 
Sara Cave (M), Sandra Bergström (M), Ann-Sofie Esperi (C), Tomas 
Johsund (L) reserverar sig mot sista stycket i remissvaret och vill att 
detta stryks helt och hållet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kalix kommun är en av remissinstanserna som ges möjligt att yttra sig 
till förslaget om möjlighet till betyg från årskurs 4. 

Skälen för förslaget enligt remissunderlaget 

Enligt januariavtalet ska möjligheten för skolor som vill sätta betyg från 
årskurs 4 införas den 1 juli 2020. Mot bakgrund av regeringsformens 
beredningskrav (7 kap. 2 § regeringsformen) är det dock inte möjligt 
med ett sådant ikraftträdande. Det föreslås därför att såväl den 
föreslagna ändringen i skollagen som ändringarna i försöksförordningen 
ska träda i kraft den 1 augusti 2020. Den ändrade regleringen blir 
därmed tillämplig inför läsåret 2020/21. En skolenhet som före den 1 
augusti 2020 deltar i försöksverksamheten bör fortsatt ingå i denna och 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 71:35) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-07 

KALIX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

omfattas av de nya bestämmelserna, så länge rektorn inte har anmält till 
Skolverket att skolenheten inte längre ingår i försöket. 

Yrkande 
Sara Cave (M), Sandra Bergström (M), Ann-Sofie Esperi (C), Tomas 
Johsund (L) föreslår att sista stycket i svaret tas bort. 
Motivering: Ställningstagandet enligt nedan efterfrågas inte i remissen 
från utbildningsdepartementet: 
"Kalix kommun vill ändå påpeka att betyg från årskurs 4 inte är något som är 
önskvärt. 1 dagsläget fångas elever upp via IUP och skriftliga omdömen, detta 
tillsammans med läsa-skriva-räkna garantin är mer än tillräckligt. Betyg blir 
enbart stressande för eleverna och inget som ökar måluppfyllelsen". 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandet från Moderaterna, Centerpartiet och 
Liberalerna för röstning mot arbetsutskottets förslag och finner att 
nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

I detta ärende har skolchefen varit föredragande 

Beslutsunderlag 
Remissvar - Möjlighet till betyg från årskurs 4. 
Remiss från utbildningsdepartementet - Möjlighet till betyg från åk 4. 
Promemoria - remissunderlag 

Protokollsutdrag skickas till 
Utbildningsdepartementet 

Justerandes siqn Utdraqsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(a35) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-07 

KALIX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

§ 9 Dnr 2018-00190 05 

Upphandling av skoltransporter 2020 

Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att tilldela återstående trafikuppdrag till följande 
anbudsgivare efter upphandling genom LOU förenklat förfarande: 

Centrala Buss i Norrbotten AB tilldelas: 
Trafikuppdrag 2: Siknäs - Töre skola. 

Kalix Taxi AB tilldelas: 
Trafikuppdrag 5: Holmen - Ytterbyns skola 
Trafikuppdrag 9: Anslutning 1 Mon, Hönnyrfors, Björkudden till Kälsjärv 
Trafikuppdrag 11: Anslutning 3 Morjärvsområdet (Övermorjärv, 
Mjölafors) 
Trafikuppdrag 12: Anslutning 4 Siknäs - Töre busstation för anslutning 
till LTN 
Trafikuppdrag 13: Anslutning 5 Töreböle - Töre busstation till LTN 
Trafikuppdrag 16: Övrig taxitransport 

Servicecenter i Övre Bygden Ekonomiska förening tilldelas: 
Trafikuppdrag 10: Anslutning 2 Storsien, Gransätra, Lilla Lappträsk, 
Mansheden, Korpikå 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 
Delar av upphandlingen av skoltransporter 2020 är redan genomförd 
enligt nedan genom delegationsbeslut av ordföranden i brådskande 
ärende den 19 december 2019. 
Återstående delar/trafikuppdrag i upphandlingen avbröts den 19 
december på grund av alltför högt anbudspris i förhållande till budget 
samt brist i upphandlingsunderlag. 
Beslutet som togs i brådskande ärende för en stor delar av 
trafikuppdragen ansågs nödvändigt eftersom en helt ny upphandling av 
samtliga trafikuppdrag hade förskjutit processen alltför mycket. 
De delar som avbryts har upphandlats på nytt enligt LOU förenklat 
förfarande vilket förkortat upphandlingsprocessen och det innebär att 
nämnden som helhet kan ta beslut i kommande nämnd 7 februari 2020. 

Redan beslutade trafikuppdrag 

Centrala Buss i Norrbotten AB tilldelas: 
Trafikuppdrag 1: Övermorjärv-Morjärv-Törböle-Töre skola 
Trafikuppdrag 4: Bondersbyn-Börjelsbyn-Brattlandet-Rian-

 

Gammelgården-Kalix 
Trafikuppdrag 6: Månsbyn-Innanbäckens skola 

Justerandes siqn Utdraqsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20Cl(a35) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-07 

KALIX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

Trafikuppdrag 14: Anslutning 6 Gammelgårdens skola-västra sidan älven 
anslutning till LTN 
Trafikuppdrag 15: Badresor 

Kalix Taxi AB tilldelas: 
Trafikuppdrag 3: Sören-Sevigrå-Töre skola 
Trafikuppdrag 7: Båtskärsnäs-Sangis norra-Sangis skola 

Servicecenter i Övre bygden Ekonomiska förening tilldelas: 
Trafikuppdrag 8: Granån-Hällfors-Björkfors-Sangis skola 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Förslag till tilldelning av återstående trafikuppdrag i 
upphandlingen Skoltransporter 2020. 
Anbudsutvärdering av skoltransporter 2020. 
Arbetsutskottets protokoll 2020-01-24 § 9. 
Delegationsbeslut i brådskande ärende. 

Protokollsutdrag skickas till 
Samtliga anbudsgivare 
Upphandlare Kalix kommun 
Skolchef 
Skolskjutshandläggare 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 



w SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(a35) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-07 

 

KALIX KOMMA 

Utbildningsnämnden 

§ 10 Dnr 2020-00020 612 

Revisionsrapport - Likvärdig tillgång till utbildning på 
gymnasieskolan 

Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden godkänner revisionsrapporten från Kalix kommuns revisorer 
och beslutar utifrån de rekommendationer som framkommer i den 
revisionella bedömningen att vidta följande åtgärder: 

*Att nämnden systematiskt säkerställer att elever undervisas av 
behöriga lärare. 
Åtgärd: Under avsnittet förutsättningar i vårt systematiska 
kvalitetsarbete ska en del vara en redovisning av lärares behörighet. 

*Att nämnden säkerställer att rutiner finns för beslut om antalet och 
fördelningen av undervisningstimmar, samt klargör definitionen om vad 
som räknas som undervisningstid i syfte att säkerställa elevers 
garanterade undervisningstid. 
Åtgärd: Från och med läsåret 2020-21 ska timplanerna på gymnasiet 
beslutas av nämnden. Rutiner ska tas fram där bland annat definitionen 
av undervisningstid finns. Rutinerna implementeras under vårterminen 
2020. 

*Att nämnden följer upp elevers garanterade undervisningstid och 
tillgång till behöriga lärare. 
Åtgärd: Följs upp i det systematiska kvalitetsarbetet och synliggörs i 
verksamhetssystemet Stratsys. 

*Att nämnden vid identifierade brister inom området vidtar aktiva 
åtgärder. 
Åtgärd: Nämnden uppmanar verksamheten att lyfta upp området i 
kvalitetsarbetet och visa på eventuella brister. 

Sammanfattning av ärendet 
Förtroendevalda revisorer i Kalix kommun har granskat om 
utbildningsnämnden säkerställer att gymnasieverksamheten bedrivs på 
ett ändamålsenligt sätt samt och om nämndens interna kontroll 
avseende detta är tillräcklig. I granskningen har revisorerna biträtts av 
sakkunniga från PwC Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. 

Revisorerna rekommenderar att utbildningsnämnden säkerställer den 
interna kontrollen av fyra punkter som tas upp i rapporten. Senast den 1 
april 2020 vill Kalix kommuns revisorer ha svar från utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2020-01-24 § 13 
Tjänsteskrivelse - Likvärdig tillgång till utbildning på gymnasieskolan. 
Revisionsrapport - Likvärdig tillgång till utbildning på gymnasieskolan. 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(35) 

Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 
2020-02-07 

KALIX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

Protokollsutdrag skickas till 
Kalix kommuns revisorer 
Skolchefen 
Rektorer 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL i3d(35) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-07 

KAux KoMMUN 

Utbildningsnämnden 

§ 11 Dnr 2020-00002 60 

Barn- och elevhälsoplan 2020, revidering 

Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner den reviderade Barn- och 
elevhälsoplanen 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med en övergripande barn- och elevhälsoplan för 
Utbildningsnämndens verksamhet är att beskriva elevhälsans uppdrag, 
rutiner och organisation från förskola till gymnasieskola. Planen beskriver 
ett förhållningssätt och en struktur som alla ska vara förtrogna med, 
oberoende av var i verksamheten man befinner sig. 
Med skola avses i detta dokument förskola, förskoleklass, fritidshem, 
grund- och grundsärskola samt gymnasie- och gymnasiesärskola. 
Benämningarna barn samt barnhälsa avser barn i förskolan, 
benämningen elev avser barn/unga i förskoleklass, fritidshem, grund-, 
sär och gymnasieskola. 

Barn- och elevhälsouppdraget 
Barn- och elevhälsa är ett samlingsbegrepp för alla de insatser som görs 
för att skapa ett positivt arbetsklimat i skolan och undanröja hinder för 
varje enskilt barns/enskild elevs lärande och utveckling. 

*Barn- och elevhälsa ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande, 
på individ-, grupp- och organisationsnivå. Skolans uppdrag är att skapa 
goda lärmiljöer som stimulerar, utmanar och stödjer varje barns och 
elevs utveckling mot målen. 

• Barnhälsan omfattar rektor, förskollärare och specialpedagog. 

• Elevhälsan omfattar rektor, medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser. 

*Alla elever ska, utöver skolläkare och skolsköterska, ha tillgång till 
psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens 
Barn- och elevhälsoplanen grundar sig på de intentioner och 
viljeinriktningar som finns beskrivna i skollagen (2 kap 25-28§). 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2020-01-24 § 14 
Reviderad Barn- och elevhälsoplan 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Elevhälsan 
Skolchefen 
Rektorer 

Justerandes sign Utdracisbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL i4C1(35) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-07 

KALIX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

§ 12 Dnr 2020-00029 612 

Hyra för korttidsboende vid internatet 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att hyran för korttidsboende under 
sommaren 2020 vid kommunens internat, Furuhedsvägen 18, fastställs 
till 4 800kr/månad, övrigt enligt avtal. 

Sammanfattning av ärendet 
Kalix kommun blockhyr Region Norrbottens internat på Furuhedsvägen 
18 i Kalix. Elever från andra kommuner hyr boende under skolperioder 
till en hyra av 3 350 kr/månad. 

Förfrågan om boende under sommarferier har bland annat kommit från 
Socialförvaltningen genom att upplåta lägenheterna vid kommunens 
internat för korttidsboende på Furuhedsvägen 18 till pendlande 
sommararbetare. 

Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Hyra internat korttidsboende. 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(a35) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-07 

KALIX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

§ 13 Dnr 2019-00181 60 

Internkontrollplan uppföljning 2019 - 
utbildningsnämnden 

Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att godkänna uppföljningen av utbildningsnämndens 
interkontrollplan för år 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i november 2012 antagit "Riktlinjer för 
internkontroll för Kalix Kommun". Internkontroll är en process där såväl 
den politiska och den professionella ledningen samt personal samverkar 
och som utformas för att med rimlig grad av säkerhet kunna nå följande 
mål: 

Ändamålsenlig och konstadseffektiv verksamhet 

Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamhet 
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm. 

Vidare så ska en god internkontroll i Kalix kommun kännetecknas av: 

Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner för styrning 
En rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om 
verksamheten. 
Säkerställande av att lagar, policys, regler mm tillämpas. 
Skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar. 
Eliminering eller upptäckt av allvarliga fel. 

Det primära syftet med den interna kontrollen är att "säkerställa att den 
av fullmäktige fastställda visionen, övergripande strategierna och att 
nämndernas mål uppfylls". 

Kommunstyrelsen, som har ett övergripande ansvar, utarbetar 
gemensamma regler och riktlinjer i förvaltningsövergripande frågor. 
Kommunstyrelsen bär därmed bland annat ansvaret att se över och 
besluta vilka kommunövergripande internkontrollområden som ska gälla. 
Genom att årligen besluta om en internkontrollplan formuleras 
obligatoriska kontrollmoment vilka gäller för samtliga 
nämnder/styrelsen. Detta medför en gemensam standard för 
kommunens interna kontroll. Utöver de kommunövergripande 
kontrollmomenten kompletterar de olika facknämnderna sina 
internkontrollplaner med egna nämndspecifika kontrollområden. 

Beslutsunderlag 
Komnnunövergripande internkontroll - Utbildningsnämnden 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(35) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-07 

KALIX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL i7d(a35) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-07 

KALIX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

§ 14 Dnr 2020-00013 60 

Miljöplan - handlingsplan, uppföljning 

Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att godkänna uppföljning av utbildningsnämndens 
miljöplan 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna har ett uppdrag genom beslut i Kommunfullmäktige 2017-
02-07 § 27 att årligen redovisa en handlingsplan till Kommunstyrelsen 
med Kalix kommuns miljöplan som utgångspunkt. 

Syftet med Kalix kommuns miljöplan är att med utgångspunkt i antagen 
miljöpolicy ä ett långsiktigt och hållbart miljöarbete i kommunen. 
Miljöplanen presenterar vilka åtgärder som krävs i Kalix kommun för att 
skapa rätt förutsättningar för att skapa ett attraktivt Kalix så att fler 
väljer att flytta till och stanna i Kalix. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsnämndens handlingsplan, uppföljning av år 2019 
Kommunens övergripande arbetsmiljöplan 2017-2019 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-06 § 27 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8d(a35) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-07 

KALIX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

§ 15 Dnr 2020-00026 60 

Landsbygdsprogrammet 2019, uppföljning - 
Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att godkänna utvärdering av Landsbygdsprogrammet 
2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog i juni 2016 "Kalix Utvecklingsprogram ur ett 
landsbygdsperspektiv 2016-2020" 

Vision Kalix 2020 - en bygd av levande och hållbara byar förenade i ett 
livskraftigt centrum. 

Syfte 
Ett styrdokument för målmedvetet arbete för en levande landsbygd. 
Utvecklingsprogrammet för Kalix landsbygd är ett stöd för byar och 
kommunen i utvecklingsarbetet och är vägledande vid prioriteringar av 
insatser. Insatserna ska bidra till en positiv utveckling av byn. 

Övergripande strategi 
Vid frågor som berör enskilda eller flera byar skall frågan ställas: Hur 
kommer detta beslut att påverka byn som helhet? 
LANDSBYGDSSÄKRING. Landsbygdssäkring ska finnas med i underlag för 
beslut i dessa frågor. 

Övergripande mål 
1.Demokrati och inflytande 
2. Attraktiva bygder 
3. Fullgod service och infrastruktur 
4. Aktivt företagande 
5. Hållbar miljö 

Beslutsunderlag 
Landsbygdsprogrammet 2019 - Utvärdering, utbildningsnämnden. 
Beslutat Landsbygdsprogram KF 2016-06-20 § 105. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29d(a35) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-07 

KALIX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

§ 16 Dnr 2020-00025 60 

Fria arbetskläder, uppföljning - Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av och godkänner uppföljningen som skickas 
till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2019 anslå medel för att påbörja 
införande av arbetskläder för prioriterade grupper. Enligt beslutet ska en 
uppföljning redovisas till kommunstyrelsen senast våren 2020. 

Skolchefen har i tjänsteskrivelse utvärderat fullmäktiges beslut angående 
fria arbetskläder. 

Jämställdhetsanalys 
Beslutet med satsningen av arbetskläder bidrar till kommunens 
järnställdhetsmål. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Uppföljning, fria arbetskläder i 
utbildningsförvaltningen. 
Beslut KF 2018-06-18 § 91 - Fria arbetskläder. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(a35) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-07 

KALIX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

§ 17 Dnr 2020-00003 60 

Elevhälsoenkät 2019 - Redovisning 

Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av elevhälsoenkäten 
2019. . 

Sammanfattning av ärendet 
Elevhälsosamtal genomförs med elever i förskoleklass, årskurs fyra, 
årskurs sju samt gymnasiets första år. Varje år genomför skolsköterskor 
hälsosamtal med elever i grundskolan och gymnasiet. Resultaten av 
dessa samtal sammanställs till en rapport. 

Undersökningen är ett led i länets folkhälsoarbete. Den användas som 
kunskaps- och beslutsunderlag för berörda aktörer, politiker och andra 
makthavare, och ger en unik möjlighet att följa utvecklingen av hälsa 
hos barn i Norrbotten, dess kommuner och skolor. 

Skolsköterskorna registrerar de avidentifierade svaren i en databas som 
förvaltas av landstinget. 

Föredragande vid dagens nämnd är Ingela Resin medicinskt ansvarig 
skolsköterska samt skolsköterska Lisbeth Espling. 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11C1(a35) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-07 

KALIX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

§ 18 Dnr 2020-00012 612 

Sökande till gymnasieskolan läsåret 2020-2021 - 
Lägesrapport 

Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner redovisning de preliminära 
gymnasievalen till läsåret 2020-21. 

Sammanfattning av ärendet 
Sista dag för ansökan till gymnasieskolan läsåret 2020-21 är den 1 
februari. Vid dagens nämnd lämnas en lägesrapport av hur valen fördelat 
sig för elever tillhörande Kalix, Haparanda samt Överkalix kommuner. 
Fler ansökningar väntas strömma in från övriga delar av Norrbotten. 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(a35) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-07 

KAux Kommux 

Utbildningsnämnden 

§ 19 

Arbetsmiljö - Rapport 

Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner rapportering av aktuella 
arbetsmiljöärenden. 

Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen rapporterar löpande till nämnden om frågor med anknytning 
till arbetsmiljö. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ms) 
Sammanträdesdatum 
2020-02-07 

KAI.IX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

§ 20 

Kränkande behandlingar - Rapport 

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

Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen rapporterar löpande till nämnden som rör kränkande 
behandlingar. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14d(a35) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-07 

KALIX KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

§ 21 

Synpunkter och klagomål - Rapport 

Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av inkomna synpunkter och klagomål i kommande 
nämnd. 

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

Justerandes skin Utdraqsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35(35) 
sammanträdesdatum 
2020-02-07 

KALIX KoMMUX 

Utbildningsnämnden 

§ 22 

Information 

Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden informeras om följande: 

• STIMO AB, som anlitats som extern part för en genomlysning av 
El- och energiprogrammet vid Furuhedsskolan informerar om sitt 
resultat utifrån processen som ägt rum. 

• Thomas Söderlund, företrädare för Nätverket Barn i behov, 
informerar om utsatta barn i skolan med olika typer av 
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35

