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§ 112   

Upprop 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämndsekreteraren förrättar upprop. 
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§ 113   

Godkännande av ärendelista 
Utbildningsnämndens beslut 
Ärendelistan godkänns. 
      
 
 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(33) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-16 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 114   

Val av justerare 
Utbildningsnämndens beslut 
Till justerare väljs Ann-Sofie Esperi (C). 
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§ 115 Dnr 2022-00207 60 

Delegationsbeslut 2022-12-16 - Redovisning 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av och godkänner redovisning av 
delegationsbesluten. 
 
Sammanfattning av ärendet 

1. Ordföranden har med stöd av delegationsordning E.1 i 
brådskande ärende beslutat att ansluta utbildningsnämnden till 
Addas Ramavtal SKI Kommentus - Lekmaterial 2021, dnr 2022-
204. 

 
2. Ordföranden har med stöd av delegationsordning E.1 i 

brådskande ärende beslutat om förlängning gällande avstängning 
av elev i gymnasieskolan på grund av disciplinära åtgärder med 
stöd av Skollagen kap 5 §§ 17-18. Beslutet gäller under perioden 
2022-12-03 – 2022-12-22 som är en förlängning av rektors 
tidigare beslut som gäller tiden 2022-11-15 – 2022-12-02. 

 
3. Skolchefen har med stöd av delegationsordning D.1 

direktupphandlat 3  kombinerade kopiatorer/skrivare/scanner till 
ett värde av 148 095 kr, dnr 2022-218. 

 
4. Skolskjutshandläggaren har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Djuptjärnsskolan på grund av 
växelvis boende under läsåret 2022-2023 med start vecka 48, dnr 
2022-20-64. 

 
5. Skolskjutshandläggaren har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Djuptjärnsskolan på grund av 
växelvis boende under läsåret 2022-2023 med start vecka 48, dnr 
2022-20-65. 

 
6. Skolskjutshandläggaren har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Innanbäckens skola på grund 
av växelvis boende under läsåret 2022-2023 med start 
omgående, dnr 2022-20-66. 

 
7. Skolskjutshandläggaren har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat elev skolskjuts till och från Ytterbyns skola på grund av 
växelvis boende under läsåret 2022-2023 med start omgående, 
dnr 2022-20-67. 

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 221130 § 101. 
Sammanställning av delegationsbeslut. 
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§ 116 Dnr 2022-00206 60 

Meddelanden 2022-12-16 - Redovisning 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av och godkänner redovisning av 
meddelanden. 
 
Sammanfattning av ärendet 

1. Kommunstatistik - Födda i kommunen perioden 220101-221212. 
 

2. Brev till förtroendevalda i utbildningsnämnden angående 
förändring av kulturskolebidraget. 

 
3. Skolverket - Beslut om avgiftsnivåer för maxtaxa 2023. 

 
4. Barn- och ungdomsnämnden Haparanda - Beslut samverkansavtal 

gymnasieutbildningar. 
 

5. Beslut KF 221128 - Val av utbildningsnämnd 230101.261231. 
 

6. Beslut KF 221128 - Antal ledamöter i styrelse och nämnder. 
 

7. Beslut KF 221128 - Ny detaljplan (Näsbyängarna). 
 

 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av meddelanden. 
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§ 117 Dnr 2022-00033 60 

Månadsrapport 2022 - Januari - Oktober 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av och godkänner månadsrapporten för 
perioden januari - oktober 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 

UTB  Årsbudget
 Budget 
jan-okt

 Utfall 
jan-okt

Period
avvikelse

 Föreg 
helårsprog

 Prognos
Helårsavvike

Helårsutfall
2022

Intäkter -66 488 -55 353 -67 489 12 137 13 811 14 585 -81 072
Personalkostnader 290 665 241 365 252 512 -11 147 -11 489 -11 647 302 312
Övr verksamhetskostnader 158 247 127 013 132 775 -5 763 -7 301 -8 444 166 691
Avskrivningar 6 379 5 315 3 683 1 633 1 686 1 689 4 690
Totalsumma 388 802 318 340 321 481 -3 140 -3 294 -3 818 392 620  
 
 
Helårsprognos: 
 
Utbildningsförvaltningens prognos 202201031 pekar på ett underskott 
om 3,8 mk för 2022 vilket är ca 0,5 mkr mer jämfört med föregående 
helårsprognos. 
 
Försämring av helårsavvikelsen beror på ytterligare högre 
skolskjutsindex för höstterminen än beräknat, ökat behov av 
behovsbedömd resurs, extra personal- och verksamhetskostnader på 
grund av renovering av Djuptjärskolan och omlokalisering av 
undervisning på flera andra lokaler samt gymnasiets lägre prognos för 
virkesförsäljning. 
 
Förskolor har under våren haft på de flesta avdelningarna fyllda 
barngrupper och har under hösten haft flera lediga platser. Budget delas 
ut per antalet barn och som konsekvens blir medel kvar centralt. Vårens 
överskott på förskolorna beräknas att balansera upp höstens underskott. 
Vikariebehovet och behov av extra resurser för barn i behov av särskilt 
stöd är stort men den sammanlagda vikariebudgeten beräknas att räcka 
inom ramen för den centrala budgeten. Statsbidrag från Skolverket, 
Migrationsverket och statligt bidrag för sjuklöner bidrar till det totala 
beräknade överskottet.  
 
Grundskolorna inklusive förskoleklass och fritids räknar med att ha ett 
fortsatt stort behov av den behovsbedömda resursen på grund av ökad 
grad av s.k. hemmasittare och ett sämre mående i kombination med 
ökat socialt stöd hos elever, vilket medför ökat behov av särskilt stöd. 
Största behovet finns på F-6-skolorna. Budgeterade medel till 
behovsbedömd resurs och småskoletillägg tillsammans med 
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överskjutande del av bidraget Likvärdig skola och Skolmiljarden kommer 
inte att räcka. Skolor med minskande elevunderlag har utmaningar att 
anpassa verksamheten till minskat antal elever och skolor med högre 
antal elever jämförd med tilldelad budget har utmaningar att få 
budgeten att räcka. Befarade uteblivna ersättningar för elever med 
behov av extra stöd från annan kommun bidrar till underskottet. 
Omlokalisering av Djuptjärnskolans undervisning på grund av renovering 
fram till sommaren till tre olika lokaler med tillkommande kostnader 
utöver budget bidrar till det prognostiserade underskottet i form av extra 
personal- och verksamhetskostnader. 
 
Budgetar för de fristående verksamheterna, både i förskola och skola 
sammanlagt beräknas att inte räcka. Det är fler elever i verksamheter 
jämförd med lagd budget. 
 
Extra elevtransporter på grund av omlokalisering av Djuptjärnskolans 
undervisning under renoveringstiden samt högre skolskjutskostnader 
pga. av högt avtalsindex för skolskjuts från och med höstterminen bidrar 
till förvaltningens prognostiserade underskott på de övriga kostnaderna.  
Från höstterminen 2022 ökar antalet elever på gymnasiesärskolan men 
särskolorna räknar med en budget i balans. Kulturskolan beräknar ett 
överskott pga. något högre intäkter jämförd med lagd budget. 
 
Gymnasiet sammanlagt prognostiserar ett överskott.  Budget för 
gymnasiets verksamheter beräknas att inte räcka pga. prisökningar av 
råvaror och lägre förväntade skogsintäkter för Naturbruks. 
Interkommunala ersättningar beräknas att bli högre jämförd med 
budget.  
 
Vux/Komvux prognos pekar på ett underskott pga. befarat lägre bidrag 
till Yrkesvuxutbildning från Skolverket, och fler SFI elever på 
folkhögskolan, en kostnad som kommunen enligt lag tar. 
 
Prognos för avskrivning och ränta pekar på ett överskott då inköp av 
årets investeringar sker i huvudsak efter halvårsskiftet. 
 
Åtgärder för en budget i balans: 
 

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

till det barnantal verksamheter har. 
 Synsätt där hela förvaltningens resurser iakttas gemensamt 

tillämpas. 
 Med de löpande sökbara riktade bidragen utöver den budgeterade 

delen bland annat från Skolverket, Kulturrådet, Meta, EU och 
Migrationsverket kommer verksamheter kunna genomföra 
satsningar utöver budget. 
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Faktorer som kan komma att påverka prognosen: 
 

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

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

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

massflyktingsdirektivet. 
 Ev. tillkommande utrustning och material till Djuptjärnskolan då 

gamla, fuktskadade behöver kastas. 
 
Sökta statsbidrag per 20221031: 19,8 mkr 
Beviljade statsbidrag per 20221031: 17,1 mkr 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 221130 § 103. 
Månadsrapport januari - oktober 2022. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
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§ 118 Dnr 2022-00160 60 

Fördelning av internbudget 2023 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av godkänner fördelningen av internbudget 
för år 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid dagens nämnd redovisas fördelningen av internbudget 2023 som 
följer samma fördelningsprinciper som nuvarande internbudget 2022. 
Den totala ramen (nettobudgetramen) uppgår för 2023 till 408 985 kkr. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetfördelning 2023 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
Gymnasie/vuxchef 
Grundskolechef 
Förskolechef 
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§ 119 Dnr 2022-00137 60 

Investeringsplan 2023 - Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslaget till fördelning av 
investeringsmedel 2023. 
 
Investering Summa kr 

 
Kommentarer 

Akuta, oförutsedda utgifter 250 000  
Solskydd 350 000 Centrumskolan 
Möbler förskola, grundskola 400 000  
IKT 1 430 000  
Stolar högstadiet 400 000  
Utemiljöer 320 000  
Anpassning av lokaler 161 000  
Vuxenutbildning 100 000  
 
Gymnasiet 

  
 

Klassrumsmöbler H-huset 
gymnasiet 

200 000 Labbsalar 

Labbutrustning NV-programmet 20 000 Fler enheter kompletteras 
Kameror, kanoner, dukar mm 150 000  
Labbutrustning EE-programmet 100 000 Uppdatering utrustning 
MIG-svets 30 000  
Kompressor 80 000  
Simulatorer 200 000  
Lösen av skotare Vicent 639 000  
Carport FT-programmet 170 000 Byggprojekt BA-prog, EE-prog 

 
 
Totalt 

 
5 000 000 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i november 2022 fördelat 5 000 kkr i 
investeringsmedel för 2023. 
5 procent har avsatts till akuta, oförutsedda utgifter. Nämnden ska 
besluta om fördelning inom verksamhetsområdet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse- investeringsbudget 2023. 
Förslag till fördelning investeringar 2023. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
Grundskolechef 
Gymnasie/vuxchef 
Förskolechef 
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§ 120 Dnr 2022-00242 60 

Överföring av investeringsmedel från 2022 års 
investeringsbudget till år 2023 - Riktade medel för 
arbetskläder 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att föra över investeringsmedel från 2022 
till 2023 som avser riktade medel för arbetskläder. 
 
PROJ  
NR 

INVESTERINGSPROJEKT Budget  
2022 

Redovisning  
2022 

Begärd överföring 
från 2022 till 2023 

1427 
Riktade medel 
Arbetskläder 

150 tkr 26 tkr 124 tkr 

 
Sammanfattning av ärendet 
Riktade medel för personalen i förskola, fritids och låg- och mellanstadiet 
i investeringsbudget för 2022 behöver flyttas över till 2023 enligt 
nedanstående kalkyl. 
Nämndens totala investeringsram sett över år 2022 överskrids inte. 
 
Enligt Kalix kommuns riktlinjer för investeringar tillåts överföring av 
investeringsmedel endast under förutsättning att nämndens totala 
investeringsram sett över berörda år, inte överskrids. Överskott i 
allmänna investeringsramar får ej föras över till nästkommande år. I 
undantagsfall kan större påbörjade och tydligt definierade investeringar 
inom investeringsram överföras. Dessa överföringar skall då vara tydligt 
särredovisade i både budgetberedning och i delårsrapport samt 
årsredovisning. Överföringarna tillåts endast under förutsättning att 
nämndens totala investeringsram sett över berörda år, inte överskrids. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Överföring av investeringsmedel från 2022 års 
investeringsbudget till år 2023 - Riktade medel för arbetskläder. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
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§ 121 Dnr 2022-00243 60 

Överföring av investeringsmedel från 2022 års 
investeringsbudget till år 2023 - Utemiljöer Prismans 
förskola  
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att föra över investeringsmedel från 2022 
till 2023 för utemiljöer vid Prismans förskola. 
 
PROJ  
NR 

INVESTERINGSPROJEKT Budget  
2022 

Redovisning  
2022 

Begärd överföring från 
2022 till 2023 

1425 
Utemiljöer Prisman 
förskola 

350 tkr 202,5 tkr 137 kr 

 
Sammanfattning av ärendet 
Projektet med Utemiljöer Prisman förskola har påbörjats under hösten 
2022 och på grund av långa leveranstider av varor kommer projektet att 
färdigställas under 2023 vilket innebär att reserverade medel i 
investeringsbudget för 2022 behöver flyttas över till 2023 enligt 
nedanstående kalkyl.  
Nämndens totala investeringsram sett över år 2022 överskrids inte. 
 
Enligt Kalix kommuns riktlinjer för investeringar tillåts överföring av 
investeringsmedel endast under förutsättning att nämndens totala 
investeringsram sett över berörda år, inte överskrids. Överskott i 
allmänna investeringsramar får ej föras över till nästkommande år. I 
undantagsfall kan större påbörjade och tydligt definierade investeringar 
inom investeringsram överföras. Dessa överföringar skall då vara tydligt 
särredovisade i både budgetberedning och i delårsrapport samt 
årsredovisning. Överföringarna tillåts endast under förutsättning att 
nämndens totala investeringsram sett över berörda år, inte överskrids. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Överföring av investeringsmedel från 2022 års 
investeringsbudget till år 2023 - Utemiljöer Prismans förskola. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
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§ 122 Dnr 2022-00161 60 

Bidragsbelopp 2023 till enskilda verksamheter och 
annan pedagogisk omsorg 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar om följande bidragsbelopp 2023 till 
enskilda verksamheter och annan pedagogisk omsorg. 
 
Sammanställning bidrag fristående verksamhet 2023, månadsbelopp 
20221216   Diarienr 2022-00161 

Elevbidrag FSK Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 
(bidrag (kr) per barn och månad)      

Undervisning 4 555 5 211 4 662 5 316 

Läromedel och utrustning 193 193 234 234 

Elevvård 0 395 395 395 

Övrigt 740 740 740 847 

Administration 3% 165 196 181 204 

Tilläggsbelopp 0 0 0 0 

Totalt 5 652 6 734 6 212 6 994 

Momskompensation 6% 339 404 373 420 

Totalt elevbidrag 5 991 7 138 6 584 7 414 

     
Lokalkostnadsbidrag 1 304 1 304 1 304 1 304 

Administration 3% 39 39 39 39 

Totalt 1 344 1 344 1 344 1 344 

Momskompensation 6% 81 81 81 81 

Totalt lokalkostnadsbidrag 1 424 1 424 1 424 1 424 

     
Grundbelopp inkl moms 7 415 8 562 8 008 8 838 

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 8 278 2 525 8 278 2 525 

Läromedel och utrustning 166 42 166 42 

Övrigt 1 614 264 1 614 264 

Administration 3% 302 85 302 85 
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Avdrag för avgifter -846 -586     

Totalt 9 513 2 330 10 359 2 916 

Momskompensation 6% 571 140 622 175 

Totalt elevbidrag inkl moms 10 084 2 470 10 981 3 091 

     
Lokalkostnadsbidrag 1 123 285 1 123 285 

Administration 3% 34 9 34 9 

Totalt 1 157 293 1 157 293 

Momskompensation 6% 69 18 69 18 

Totalt lokalkostnadsbidrag 1 226 311 1 226 311 

     
Grundbelopp inkl moms 11 310 2 781 12 207 3 402 
* 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 0-5 år 6-12 år 0-5 år* 6-12 år* 

(bidrag (kr) per barn och månad)      

Undervisning/Omsorg 7 036 2 146 7 036 2 146 

Läromedel och utrustning 166 42 166 42 

Övrigt 1 538 189 1 538 189 

Administration 1 % 87 24 87 24 

Avdrag för avgifter -846 -586 0 0 

Totalt 7 982 1 815 8 828 2 401 

Momskompensation 6% 479 109 530 144 

Grundbelopp  8 461 1 923 9 357 2 545 

Omkostnadsersättning 76 76 76 76 

Totalt bidrag 8 536 1 999 9 433 2 620 
* kommunen placerar och debiterar platserna enligt gällande 
maxtaxa   
 
Sammanfattning av ärendet 
Inför varje nytt budgetår efter att internbudgeten fördelats fastställs 
bidragsbeloppen till enskilda verksamheter som omfattar förskola, 
fritidsverksamhet samt grundskola.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Bidragsbelopp till fristående verksamheter 2023. 
Fördelning av bidragsbelopp till fristående verksamheter 2023. 
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Protokollsutdrag skickas till 
Enskilda förskolor och skolor i Kalix kommun. 
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§ 123 Dnr 2022-00097 60 

Töre förskola - Utredningsuppdrag 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar omfördela medel till ett belopp av 100 000 
kr för att göra nedan föreslagna anpassningar av Töreskolans lokaler och 
investeringar i material i syfte att tillhandahålla en ändamålsenlig 
ersättningslokal för textilsslöjdsalen som omfördelats till förskolans 
verksamhet enligt beslut i Utbildningsnämndens protokoll 221028 § 98. 
 
-Inköp av höj- och sänkbara stolar samt kompletterande materialskåp.  
-Inköp och montering av projektor, duk och ljudsystem.  
-Inköp av rullvagnar till symaskinerna.  
-Inköp av pallar.  
-Installation av el för symaskiner.  
-Flytt samt installation av dammfilter samt timers.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 28 oktober 2022 § 98 att omfördela 
medel för att göra nedan föreslagna anpassningar så kostnadseffektivt 
som möjligt av förskolans befintliga lokaler, för beredskap att ta emot 
fler barn. 
 
1. Öppna upp dörr till närliggande textilssal som skolan nu förfogar över 
2. Utöka plats för skötrum/toalett 
3. Installera dörr mot gård på baksidan 
4. Staket till bakgården 
I föreslagna anpassningar 1-4 som beräknas till 263 000 kronor ingår ej 
snöröjning mot gården på baksidan i ovanstående åtgärder. 
 
5. I samband med utökning av förskolans lokaler måste skolans textilsal 
ersättas vilket innebär ytterligare kostnader, grov beräkning ca 350 kkr. 
Verksamheten ser över en så kostnadseffektiv lösning som möjligt. 
 
Efter föregående nämnd 28 oktober 2022 har en 
principöverenskommelse tecknats mellan utbildningsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen för anpassningar av förskola i del av 
skolbyggnad. Överenskommelsen omfattar markåtgärder samt stängsel 
(år 2023), nytt WC/skötrum och nya dörröppningar/dörrar. 
 
Den beräknade kostnaden uppgår till 263 tkr exkl moms. Genom 
principöverenskommelsen godtas en avvikelse mot beräknad kostnad 
med +- 15 %. 
Flytt av textilslöjd ingår ej i överenskommelsen. 
 
Höga bord från befintlig textilsal flyttas till den nya kombinerade bild- 
och textilslöjdsalen.  
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Höj- och sänkbara stolar behöver dock köpas in när nu även yngre elever 
ska kunna sitta vid borden på bildlektionerna.  
Även ett antal pallar behöver köpas in när de minsta eleverna vid vissa 
moment behöver kunna stå och arbeta vid dessa höga bord.  
Rullvagnar att förflytta symaskiner och annat material mellan sal och 
materialrum behöver köpas in.  
Projektor, duk och ljudsystem behöver köpas in då befintlig utrustning 
lämnas kvar till förskolan i den lokal de ska ta över.  
Även kompletterande skåp för förvaring av material i sal/materialrum 
behöver köpas in. Hängande eluttag till symaskinerna behöver installeras 
ovanför borden samt flytt/installation av dammfilter och timers behöver 
göras.   
 
Enligt den kostnadsberäkning som har inhämtats från 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och offerter på material, uppgår 
kostnaden för nedanstående till 100 000 kr: 
 
-Inköp av höj- och sänkbara stolar samt kompletterande materialskåp.  
-Inköp och montering av projektor, duk och ljudsystem.  
-Inköp av rullvagnar till symaskinerna.  
-Inköp av pallar.  
-Installation av el för symaskiner.  
-Flytt samt installation av dammfilter samt timers.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-15 - Anpassning lokaler Töreskolan. 
Arbetsutskottets protokoll 221130 § 111 
Protokollsutdrag 2022-10-28 § 98. 
Principöverenskommelse. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
Grundskolechefen 
Förskolechefen 
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§ 124 Dnr 2022-00203 60 

Riktlinjer för direktupphandling - Revidering 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna revidering av riktlinjer för 
direktupphandlingar. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Revidering 
Högsta förvaltningsdomstolen har genom dom, Målnr. 122-18, fastställt 
att en kommunal nämnd som självständigt fattar beslut och har en egen 
budget med en underställd förvaltning är en egen upphandlande 
myndighet. 
 
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling anger att en upphandlande 
myndighet ska fastställa riktlinjer för användning direktupphandlingar. 
 
Sedan 2019 har Utbildningsnämnden riktlinjer för direktupphandlingar i 
enlighet med Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. 
 
Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner omfattar numera även 
kommunala upphandlande myndigheter och lagen anger att den 
upphandlande myndigheten ska upprätta riktlinjer som avser 
direktupphandlingar av koncessioner. 
 
Beslutsunderlag 
Utbildningsnämndens protokoll 2022-11-30 § 107 
Tjänsteskrivelse - Revidering av riktlinjer för direktupphandling. 
Riktlinjer för direktupphandling 2022. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
Grundskolechefen 
Gymnasie-/vuxchefen 
Förskolechefen 
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§ 125 Dnr 2022-00213 60 

Kalix utvecklingsprogram ur ett landsbygdsperspektiv 
2022 - Uppföljning 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att godkänna följande utvärdering av Kalix  
utvecklingsprogram ur ett landsbygdsperspektiv 2022 som berör följande 
områden: 
 
Demokrati och inflytande 
Har vi medverkat för att: 
•I god tid informera och samråda med berörda byar innan beslut? 
•Under 2021 har dialog startat med Byaföreningen på Risön kring 
önskemål om en förskola på Risön. Dialogen med Risöborna, 
Karlsborgsborna har fortsatt under 2022. Resultatet är att det var för få 
intresserade av att placera sitt/sina barn på en förskola i Risön varvid 
nämnden tog beslutet 2022-10-28 att inte starta en förskola där.  
 
Fungerande service och infrastruktur 
Har vi medverkat för att: 
•Anpassa servicelösningar efter lokala behov 
Tack vare statens satsning på Likvärdig skola har vi kunnat köpa in 
lärhjälpmedel till alla skolor. Viss satsning på möbler, skolgårdar och 
lärmiljöer i stort har gjorts. Vid placering av barn tas alltid hänsyn till 
förskolans närhet till hemmet, och vi kan oftast erbjuda det. 
Vi har fortfarande kvar förskolor i flera byar, och anpassar platser efter 
behov i hög grad. Exempelvis i Töre, Ytterbyn, och Sangis.    
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har antagit ett reviderat utvecklingsprogram ur ett 
landsbygdsperspektiv 2016-2020 i juni 2016. Programmet har tagits 
fram i en lokalt förankrad process och antagits av kommunfullmäktige. 
 
Varje år ska en utvärdering göras som sedan presenteras för 
kommunstyrelsen. 
 
I utvärderingen ska framgå vad Utbildningsförvaltningen gjort för att: 
 
•Leva upp till andemeningen i programmet? 
•Haft dialog i frågor/aktiviteter som berör landsbygden före  
 beslut/genomförande? 
•Utvärdera om det finns det frågor/aktiviteter där dialogen kunnat vara        
 bättre? 
 
Utbildningsförvaltningen utvärderar punkterna under utveckling och 
inflytande och fungerande service och infrastruktur 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 221130 § 108 
Utvärdering av Landsbygdsprogrammet 2022. 
 
Protokollsutdrag skickas till  
Kommunstyrelsen 
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§ 126 Dnr 2022-00205 60 

Nämndsdialoger 2022 - Utbildningsnämnden - 
Uppföljning 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden godkänner redovisning av genomförda 
nämndsdialoger 2022 och beslutar skicka återrapporten vidare till 
Kommunfullmäktige. 
 
Aktiviteter under 2022 
Nämnden har haft intention att ha sina sammanträden utlokaliserade på 
olika skolor, i syfte att ha dialog med personal och elever; På grund av 
Coronapandemin har sammanträdena uteslutande hållits i Sessionssalen.  
 
• Nämnden har haft en dialogdag med verksamheten i juni   
• Dialog har hållits med medborgare boende i Risön, gällande behov av 
förskola  
• Verksamheterna skickar årligen ut brukarenkäter ut till föräldrar som 
sammanställs och redovisas till nämnden.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-31 § 84 enligt följande: 
 
Nämndsdialogen ska ske minst en gång per år i varje nämnd och 
styrelsen. Nämnden och styrelsen får själv besluta om formerna för 
dialogen, och att den ska dokumenteras och återrapporteras inom 
respektive nämnd samt till kommunfullmäktige. Dialogerna 
återrapporteras till kommunfullmäktige i februari.  
 
I beslutet från fullmäktige förtydligas begreppet nämndsdialog. 
Nämndens politiker, samt tjänstemän ska diskutera frågor som berör 
nämndens ansvarsområde med de kommuninvånare som är berörda av 
nämndens verksamheter. 
  
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 221130 § 109. 
Tjänsteskrivelse -Nämndsdialoger 2022. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 127 Dnr 2022-00139 60 

Utbildningsnämndens sammanträdesplan 2023 - 
revidering 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar godkänna revidering av sammanträdesplan 
2023. 
 

Månad Beredning Arbetsutskott Utbildningsnämnd 
 
 

Januari Mån 2/1 
09:00 
 
Ons 18/1  
14:00 

 Fre 13/1 
08:15 
 
Fre 27/1 
Utbildningsdag 

Februari Ons 22/2  
14:00 

Ons 1/2  
14:00 

Fre 17/2 
08:15 
 
Må 27/2 
Politisk utbildning samtliga 
förtroendevalda 

Mars  Ons 8/3  
14:00 

Fre 24/3 
08:15 

April Ons 12/4  
14:00 

Ons 26/4  
14:00 

 

Maj   Fre 12/5 
08:15 

Juni    
 

Juli    
 

Augusti Tis 22/8  
14:00 

 
 

 

September Ons 27/9  
14:00 

Ons 6/9  
14:00 

Fre 22/9 
08:15 

Oktober  
 

Ons 11/10  
14:00 

Fre 27/10 
08:15 

November Ons 15/11  
14:00 

Ons 29/11  
14:00 

 

December  
 

 Fre 15/12 
08:15 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
På grund av att en utbildningsdag för samtliga förtroendevalda i 
kommunen tillkommit i februari 2023 har tidigare antagen 
sammanträdesplan reviderats. Ytterligare utbildningsdagar kan komma 
att läggas in i planen som den nya nämnden 2023 får besluta om. 
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Beslutsunderlag 
Sammanträdesplan 2023 - reviderad. 
 
Protokollsutdrag skickar till 
Övriga beslutsinstanser 
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§ 128 Dnr 2022-00214 60 

Utbildningsnämndens delegationsordning - Revidering 
2022-12-16 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar godkänna revidering av 
utbildningsnämndens delegationsordning som beror på förändringar inom 
ledningsorganisationen i utbildningsförvaltningen där en ny roll 
tillkommit av Elevhälsochef som har ledningsansvaret för elevhälsans 
personal.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med översynen och förändringar inom ledningsorganisationen 
i utbildningsförvaltningen har en ny roll tillkommit i form av 
Elevhälsochef som har ledningsansvaret för elevhälsans personal.   
 
När det gäller elevhälsans medicinska ledningsansvar (MLA) är en 
vidaredelegation från elevhälsochefen nödvändig till legitimerad 
skolskolsköterska med stöd av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 
 
Detsamma gäller för elevhälsans psykologiska ledningsansvar (PLA) där 
legitimerad skolpsykolog ges delegation av elevhälsochefen i ärenden där 
skolpsykolog genomför individuella psykologiska utredningar vilka 
omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 221130 § 113. 
Tjänsteskrivelse - Revidering av delegationsordning. 
Delegationsordning - reviderad. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchef 
Elevhälsochef 
Skolpsykologer 
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§ 129 Dnr 2022-00162 60 

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 2021-2022 - 
Redovisning 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av och godkänner skolchefens redovisning  
av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2021-2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen redovisar det systematiska kvalitetsarbetet vid dagens 
nämnd. Samtliga kvalitetsrapporter per skola och skolform har i tidigare 
skede delgetts nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Kvalitetsrapport 2021-22 Ytterbyns skola 
Kvalitetsrapport 2021-22 Töre skola 
Kvalitetsrapport 2021-22 Sangis skola 
Kvalitetsrapport 2021-22 Näsbyskolan 
Kvalitetsrapport 2021-22 Manhemsskolan 
Kvalitetsrapport 2021-22 Innanbäckens skola 
Kvalitetsrapport 2021-22 Djuptjärnsskolan 
Kvalitetsrapport 2021-22 Centrumskolan 
Kvalitetsrapport 2021-22 Förskoleområde 1 
Kvalitetsrapport 2021-22Förskoleområde 2 
Kvalitetsrapport 2021-22Förskoleområde 3 
Kvalitetsrapport 2021-22Gymnasieskolan 
Kvalitetsrapport 2021-22 Kulturskolan 
Kvalitetsrapport 2021-22 Särskolan 
Kvalitetsrapport 2021-22 Vuxenutbildning 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
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§ 130 Dnr 2022-00164 60 

Arbetsmiljö - Rapport 2022-12-16 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av och godkänner skolchefens rapport 
beträffande arbetsmiljö. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen rapporterar löpande till nämnden om aktuella frågor som rör 
arbetsmiljön. 
 
Vid dagens nämnd informerar skolchefen om följande: 
 

 Centrumskolan har tidigare signalera om sämre luft där det nu 
pågår mätning av undertryck i byggnaden som kan vara orsaken. 

 Djuptjärnsskolan - Upptäckt av vattenskada. 
 Manhemsskolan - Upptäckt mögel i burspråken samt mellan 

huskroppar. 
 Furuhedsskolan – Verkställda beslut om avstängning av elev/er. 
 Manhemsskolan - Händelse relaterat till sämre mående. 
 Vikariebristen i för- och grundskola ger högre arbetsbelastning till 

övriga lärare. 
 Hög sjukfrånvaro signaleras i förskola och skola. 
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§ 131 Dnr 2022-00165 60 

Ärenden angående skolplikt och rätt till utbildning - 
Redovisning 2022-12-16 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden ta del av redovisning angående skolplikt och rätten 
till utbildning i kommande nämnd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen lämnar löpande rapporter till nämnden av ärenden rörande 
skolplikt och rätten till utbildning. 
 

 Vid dagens nämnd rapporterar skolchefen att frånvaron ökat i 
skolorna efter pandemin. Personalen jobbar löpande med 
frånvarosituationen och hemmen. 
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§ 132 Dnr 2022-00166 60 

Kränkande behandlingar - Rapport 2022-12-16 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av och godkänner rapport i  vad gäller 
kränkande behandlingar. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen rapporterar löpande till nämnden om ärenden som rör 
kränkande behandlingar inom skolan. 
 

 Vid dagens nämnd rapporterar skolchefen att 93 nya anmälningar 
inkommit sedan föregående nämnd. Nämnden tar också del av 
förekommande incidenter i grundskolan där ett främjande arbete 
pågår på individnivå. 
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§ 133 Dnr 2022-00167  

Synpunkter och klagomål - Rapport 2022-12-16 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar av och godkänner rapport angående inkomna 
synpunkter och klagomål  från föregående nämnd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen rapporterar löpande till nämnden angående inkomna 
synpunkter och klagomål som tillkommit sedan föregående nämnd. 
 

 Skolchefen rapporterar om ett större antal synpunkter och 
klagomål som inkommit under hösten där en majoritet av 
synpunkterna är kopplade till utomhusmiljön och utrustningar på 
kommunens skolgårdar. 
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Information - 2022-12-16 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del och godkänner informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid dagens nämnd lämnas följande information: 
 

 Ordföranden som avgår inför kommande  mandatperiod påtalar 
vikten av att nya nämnden väljer en ny ledamot till femkantens 
vuxenutbildning där medverkan är viktig.  

 
 Skolchefen informerar om Föräldraalliansen Sverige som är ett 

riksförbund för föräldrar och föräldrasammanslutningar som för år 
2022 presenterat ett kommunalt grundskoleindex. 

 
 Ordföranden och ledamot Sara Cave informerar nämnden och 

visar bilder från sin resa till Uganda i det pågående ICLD-
projektet. 

 
 
      
 
 


