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§ 155   

Godkännande av ärendelista 
Utbildningsnämndens beslut 
Ärendelistan godkänns med följande ändringar: 

 

Ändring punkt 7: Månadsuppföljning januari – oktober ändras till att även omfatta 
november månad 2021. 

 

Punkt 23 utgår – Begäran av lönetillägg för personal under den tid de är anställda 
på Manhemsskolan – Yttrande. 
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§ 156   

Val av justerare 
Utbildningsnämndens beslut 
Till justerare väljs Inga-Lis Samuelsson (C). 
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§ 157 Dnr 2021-00176 60 

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 2020 - 2021 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner skolchefens redovisning av det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen redovisar det systematiska kvalitetsarbetet som avser läsåret 2020-
2021. Nämnden får två gånger per år i maj och december en redovisning av SKA-
arbetet i samtliga skolformer. 
 
Beslutsunderlag 
Kvalitetsrapport – Nämndens 
Kvalitetsrapport – Förskolor 
Kvalitetsrapport – Grundskolor 
Kvalitetsrapport – Gymnasieskola 
Kvalitetsrapport – Kulturskola 
Kvalitetsrapport – Särskola 
Kvalitetsrapport – Kommunal vuxenutbildning 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
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§ 158 Dnr 2021-00187 60  

Delegationsbeslut - Redovisning 2021-12-17 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av delegationsbeslut. 

 

Sammanfattning av ärendet 

1. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat skolskjuts 
för elev till och från Djuptjärnsskolan på grund av växelvis boende under läsåret 
2021-22 med start vecka 39, dnr 2021-32-61. 
 

2. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat skolskjuts 
för elev till och från Djuptjärnsskolan på grund av växelvis boende under läsåret 
2021-22 med start vecka 39, dnr 2021-32-62. 
 

3. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat skolskjuts 
för elev till och från Ytterbyns skola på grund av växelvis boende under läsåret 
2021-22 med start omgående, dnr 2021-32-63. 
 

4. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat skolskjuts 
för elev till och från Ytterbyns skola på grund av växelvis boende under läsåret 
2021-22 med start omgående, dnr 2021-32-64. 
 

5. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat skolskjuts 
för elev till och från Manhemsskolan på grund av växelvis boende under läsåret 
2021-22 med start omgående, dnr 2021-32-65. 
 

6. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat skolskjuts 
för elev till och från Manhemsskolan på grund av växelvis boende under läsåret 
2021-22 med start 31 oktober 2021, dnr 2021-32-66. 
 

7. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat skolskjuts 
för elev till och från Näsbyskolan på grund av växelvis boende under läsåret 2021-
22, dnr 2021-32-67. 
 

8. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 avslagit skolskjuts 
för elev till och från Norrskenets friskola på grund av att det fria skolvalet medför 
ekonomiska konsekvenser för kommunen gällande skolskjuts för växelvis boende 
under läsåret 2021-22, dnr 2021-32-68. 
 

9. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 avslagit skolskjuts 
för elev till och från Norrskenets friskola på grund av att det fria skolvalet medför 
ekonomiska konsekvenser för kommunen gällande skolskjuts för växelvis boende 
under läsåret 2021-22, dnr 2021-32-69. 
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10. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 avslagit skolskjuts 
för elev till och från Norrskenets friskola på grund av att det fria skolvalet medför 
ekonomiska konsekvenser för kommunen gällande skolskjuts för växelvis boende 
under läsåret 2021-22, dnr 2021-32-70. 

 
11. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 avslagit skolskjuts 

för elev till och från Norrskenets friskola på grund av att det fria skolvalet medför 
ekonomiska konsekvenser för kommunen gällande skolskjuts för växelvis boende 
under läsåret 2021-22, dnr 2021-32-71. 
 

12. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat skolskjuts 
för elev till och från Djuptjärnsskolan på grund av växelvis boende under läsåret 
2021-22 med start vecka 44 (jämna veckor), dnr 2021-32-72. 
 

13. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat skolskjuts 
för elev till och från Näsbyskolan på grund av växelvis boende under läsåret 2021-
22 med start omgående, dnr 2021-32-73. 
 

14. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat skolskjuts 
för elev till och från Ytterbyns skola på grund av växelvis boende under läsåret 
2021-22 med start omgående, dnr 2021-32-74. 
 

15. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat skolskjuts 
för elev till och från Ytterbyns skola på grund av växelvis boende under läsåret 
2021-22 med start vecka 44 (jämna veckor), dnr 2021-32-75. 
 

16. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 avslagit skolskjuts 
för elev till och från Näsbyskolan för växelvis boende under läsåret 2021-22 på 
grund av att avståndet mellan hem och skola understiger kommunens gräns på 4 
km.), dnr 2021-32-76. 
 

17. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat skolskjuts 
för elev till och från Djuptjärnsskolan med taxitransport på grund av särskilda skäl 
under läsåret 2021-22, dnr 2021-32-77. 
 

18. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat skolskjuts 
till och från Centrumskolan på grund av växelvis boende under läsåret 2021-22 
med start v50 jämna veckor, dnr 2021-32-78. 
 

19. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 beviljat skolskjuts 
för elev till och från Djuptjärnsskolan med under vårterminen 2022 med start 
vecka 3, dnr 2021-32-79. 
 

20. Rektor för Djuptjärns förskola har med stöd av delegationsordning punkt F.6 
beslutat om ökad tid för barn i förskolan på grund av särskilda skäl, dnr 2021-175. 
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21. Rektor för Töreskolan har med stöd av delegationsordning L.2 beslutat om 
kostnadsfri plats för två barn i fritidshem under begränsad tid på grund av särskilda 
skäl, dnr 2021-95. 
 

22. Skolchefen har med stöd av delegationsordning punkt I1 beslutat om mottagande 
av elev till grundsärskolan, dnr 2021-193, dnr 2021-193. 
 

23. Skolchefen har med stöd av delegationsordning punkt E.4 beslutat om läsårets 
förläggning 2022-2023, dnr 2021-197. 

 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av delegationsbeslut. 
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§ 159 Dnr 2021-08188 60  

Meddelanden – Redovisning 2021-12-17 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av  meddelanden. 

Sammanfattning av ärendet 

1. Skolinspektionen – Uppföljning efter Regelbunden kvalitetsgranskning. 

2. Beslut KF 211008 § 192 – Revidering Internhyra. 

3. Beslut KF 211018 § 191 – Kompetensförsörjningsplan. 

4. Beslut KF 211018 § 198 – Sammanträdesplan för KS och KF 2022. 

5. Beslut KS 211108 § 208 – Julgåva till anställda. 

6. Beslut KS 211108 § 214 – Månadsrapport kommunens jan-sep 2021. 

7. Beslut KS 211108 § 209 – Revisionsrapport, ersättning förtroendevalda. 

8. Beslut KF 211129 § 246 – Finansieringsform fordonsparken. 

9. Beslut KF 211129 § 245 – Budget 2022 samt ekonomisk plan 2022-23. 

10. Beslut KF 211129 § 247 – Friskvårdsförmåner. 

11. Beslut KF 211129 § 263 – Föräldrastöd – En bra start. 

12. Beslut KF 211129 § 255 – Laddinfrastruktur i Kalix kommun. 

13. Beslut KF 211129 § 248 – Politisk organisation. 

14. Beslut KF 211129 § 249 – Arvoden och ersättningar. 

15. Läsårsplan beslutad för läsåret 2022-2023. 

16. Anmälan om personuppgiftsincident till Integrationsmyndigheten IMY. 

17. Kommunstatistik – Födda perioden 210101-211215 
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§ 160 Dnr 2021-00001 60 

Månadsrapport 2021- januari - november 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner redovisningen av månadsrapporten för januari 
– november 2021 som pekar mot ett överskott mot 522 kkr på helårsbasis. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämndens månadsrapport januari – november 2021 

Utbildningsnämndens månadsrapport januari-november 2021 

 
 

Helårsprognos: 
Utbildningsförvaltningen räknar med per 20211130 att visa ett överskott om 522 
tkr för 2021 varav överskott för gymnasiet ca 1 mkr och vux/Komvux ca 130 tkr 
samt ett underskott om ca 630 tkr för grundskolan. 
 
Förskolor har under våren haft på de flesta avdelningarna fyllda barngrupper men 
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 hos elever vilket medför behov av särskilt 
stöd. 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. Vikariebrist har 
bidragit till mindre personalkostnader i vissa verksamheter. Omlokalisering av 
Djuptjärnskolans undervisning till Innanbäckens skola och gamla förskola samt till 
Gammelgårdens skola med tillkommande kostnader utöver budget bidrar till det 
prognostiserade underskottet i form av ökade personal- och 
verksamhetskostnader.  
 
Lokalkostnader för förskolor och grundskolor prognostiseras att bli högre än 
budget pga. lokalanpassningar, kostnader för larm, bevakning och inspektion av 
lokaler.  

UBN jan-nov 2021
 Årsbudget
2021

 Budget 
jan-nov

 Utfall 
jan-nov

Period
avvikelse

 Föreg 
helårsavv

 Helårsavv
2021

Helårs
prognos

Intäkter -58 133 -54 979 -64 557 9 579 15 075 16 306 -74 439
Personalkostnader 282 862 259 772 269 414 -9 642 -9 322 -10 056 292 918
Övr verksamhetskostnader 153 901 140 755 140 047 706 -5 229 -5 728 159 629
Totalsumma 378 630 345 548 344 904 643 523 522 378 108
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Budget för de övriga kostnaderna inklusive Djuptjärnskolans extra 
elevtransporter beräknas att räcka pga. lägre personalutbildningskostnader under 
pandemin och högre netto på de interkommunala avgifterna på förskola och 
grundskola. Statlig ersättning för sjuklöner, Skolverkets bidrag och beräknade 
bidrag från Migrationsverket minskar det prognostiserade underskottet.   
 
Budgetar för de fristående verksamheterna sammanlagt beräknas att räcka. 
Friskolans elevantal ökar något och beräknas att ge ett underskott om 400 tkr och 
fristående förskolornas elevantal beräknas att minska något med ett beräknat 
överskott om 460 tkr.  
 
Gymnasiets prognostiserade överskott beror på lägre beräknade interkommunala 
kostnader och vissa verksamhetskostnader då undervisning skett på distans under 
pandemin samt högre interkommunala och verksamhetens intäkter jämförd med 
budget. 
 
Vux/Komvux verksamheter räknar med ett överskott om ca 130 tkr under 
förutsättning att kostnader för SFI inte blir större än beräknat och att de beräknade 
bidragen från femkantens samarbete beviljas in enligt plan.  
 
Utbildningsförvaltningen har 20211131 sökta bidrag 27,7mkr, beviljade 25,3 mkr, 
budgeterade 21,2 mkr. Ökning av sökta och beviljade avser i huvudsak 
Migrationsverkets bidrag.  
 
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 
- Med de löpande sökbara riktade bidragen bl.a. från Skolverket, Kulturrådet, LTU, 
Facebook, EU och    
  Migrationsverket kommer verksamheter kunna genomföra fler satsningar 
 
Faktorer som kan komma att påverka prognosen: 
- behovet av särskilt stöd ökar 
- migrationsverkets asylbeslut 
- åtgärder och aktiviteter inte kommer att genomföras enligt plan 
Beslutsunderlag 
Månadsrapport januari – november 2021 
 
Protokollsutdrag till 
Skolchefen 
Rektorer 
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§ 161 Dnr 2021-00134 60 

Fördelning av internbudget 2022 - Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar godkänna fördelningen av internbudget 2022 med 
tillägg att 450 kkr avsätts ur posten skolmiljarden till resurser för ökade insatser i 
syfte att öka närvaron i grundskolan. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt beslut i Kommunfullmäktige uppgår utbildningsnämndens budgetram för år 
2022 till 388 802 kkr. Investeringsbudgeten för 2022 uppgår till 5 200 kkr. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning och redovisning av förslag till fördelning av internbudget 2022. 
 
Protokollsutdrag till 
Skolchefen 
Rektorer 
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§ 162 Dnr 2021-00189 60 

Bidragsbelopp 2022 till enskilda verksamheter och annan 
pedagogisk omsorg 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar fastställa bidragsbelopp till enskilda verksamheter 
och annan pedagogisk omsorg för år 2022 enligt följande fördelning: 

 

Sammanställning bidrag fristående verksamhet 2022, månadsbelopp 
20211217   Diarienr 2021-189 

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

Undervisning 4 456 5 070 4 551 5 023 

Läromedel och utrustning 182 182 182 350 

Elevvård 0 375 375 375 

Övrigt 703 703 703 703 

Administration 3% 160 190 174 194 

Tilläggsbelopp 0 0 0 0 

Totalt 5 501 6 520 5 986 6 645 

Momskompensation 6% 330 391 359 399 

Totalt elevbidrag 5 831 6 911 6 345 7 044 

     
Lokalkostnadsbidrag 1 292 1 292 1 292 1 292 

Administration 3% 39 39 39 39 

Totalt 1 331 1 331 1 331 1 331 

Momskompensation 6% 80 80 80 80 

Totalt lokalkostnadsbidrag 1 411 1 411 1 411 1 411 

     
Grundbelopp inkl moms 7 242 8 322 7 756 8 455 

Lokalkostnad för fritids ingår i skolans lokalkostnader så inget lokalkostnadsbidrag  
utgår till fritids då fritidsverksamheten kombineras med 
skolverksamhet   
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Elevbidrag Förskola Fritids Förskola* Fritids* 
(bidrag (kr) per barn och månad)      

Undervisning/Omsorg 8 093 2 395 8 093 2 395 

Läromedel och utrustning 170 42 170 42 

Övrigt 1 477 273 1 477 273 

Administration 3% 292 81 292 81 

Avdrag för avgifter -810 -575     

Totalt 9 221 2 215 10 031 2 790 

Momskompensation 6% 553 133 602 167 

Totalt elevbidrag inkl moms 9 775 2 348 10 633 2 958 

     
Lokalkostnadsbidrag 1 051 291 1 051 291 

Administration 3% 32 9 32 9 

Totalt 1 083 300 1 083 300 

Momskompensation 6% 65 18 65 18 

Totalt lokalkostnadsbidrag 1 148 318 1 148 318 

     
Grundbelopp inkl moms 10 922 2 666 11 781 3 276 
* 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 6 879 2 395 6 879 2 395 

Läromedel och utrustning 0 106 0 106 

Övrigt 875 273 875 273 

Administration 1 % 78 28 78 28 

Avdrag för avgifter -575 -575 0 0 

Totalt 7 256 2 226 7 831 2 801 

Momskompensation 6% 435 134 470 168 

Grundbelopp  7 691 2 360 8 301 2 969 

Omkostnadsersättning 500 500 500 500 

Totalt bidrag 8 191 2 860 8 801 3 469 
* kommunen placerar och debiterar platserna enligt gällande 
maxtaxa   
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Sammanfattning av ärendet 
Inför varje nytt budgetår efter att internbudgeten fördelats fastställer 
bidragsbeloppen till enskilda verksamheter och annan pedagogisk omsorg. 
 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av bidragsbelopp 2022 till enskilda verksamheter och annan 
pedagogisk omsorg. 
 
Protokollsutdrag till 
Enskilda verksamheter i Kalix Kommun. 
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§ 163 Dnr 2021-00177 60 

Plan för likvärdig skola i Kalix 2022 
Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att anta planen för insatser till likvärdig skola 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, 
enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika 
bakgrund och förutsättningar. För att stärka likvärdigheten och för att alla elever 
ska få en utbildning av hög kvalitet behöver huvudmän rikta resurser utifrån lokala 
förutsättningar och behov. Det här statsbidraget är ett stöd för huvudmän att 
stärka likvärdigheten inom och mellan skolor. Ett villkor för statsbidraget är att 
huvudmannen ska ta fram en plan där det framgår vilka insatser som 
huvudmannen planerar för den period bidragsomgången gäller för. Det finns inga 
krav på hur planen ska se ut. Det finns däremot krav på att fackliga organisationer 
ska ha hörts innan vi tar fram planen. Ärendet har kommunicerats via mail med 
fackliga parter 2021-11-12.  
 
Jämställdhetsanalys  
Under de senaste åren har pojkar lyfts fram på olika sätt i skoldebatten. Det som 
har varit i fokus har varit pojkars sjunkande skolresultat, eller kanske rättare sagt 
stabilt lägre skolresultat om man jämför med gruppen flickor. Kvalitetsarbetet i 
Kalix visar liknande resultat samtidigt som forskning visar att inte alla pojkar som 
presterar sämre, utan vissa grupper av pojkar. Det är också vissa grupper av 
flickor som presterar sämre än pojkar som grupp, men dessa talas det sällan om. 
En del forskare hävdar att pojkproblemet beror på att det accepterade sättet att 
vara pojke och man, som lyfts fram, inte innehåller att läsa och lära, utan istället 
att sporta och vara cool. Arbetet med jämställdhet och de utmaningar Kalix 
kommun har är en del av arbetet som tas upp i planen Likvärdig skola. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-19 § 136 
Tjänsteskrivelse - Plan för insatser till likvärdig skola 2022. Plan för insatser till 
likvärdig skola 2022. 
Plan för insatser till likvärdig skola 2022. 
 

Protokollsutdrag till 
Skolchefen 
Rektorer 
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§ 164 Dnr 2021-00186 612 

Sökbart programutbud läsåret 2022-2023 – Komplettering av 
inriktning i Samhällsvetenskapsprogrammet - 
Utredningsuppdrag 
Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att inriktning Samhällsvetenskap inom 
Samhällsvetenskapsprogrammet, läsåret 2022- 2023 inte ska läggas sökbar. 
Rektor har sett över om det är möjligt att tjänstefördela de tillkommande kurserna 
på befintliga lärare men ser att de tillkommande kurserna inte ryms i befintliga, 
legitimerade lärares tjänster. Elevantalet sjunker och vi har redan nu svårt att fylla 
alla inriktningar. 

Reservation 
Tomas Johsund (L), Sandra Bergström (M), Birgitta Evling (M) reserverar sig mot 
beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämnden beslutade den 8 oktober 2021 § 144 att utreda och se på 
möjligheterna att erbjuda inriktning Samhällsvetenskap inom 
Samhällsvetenskapsprogrammet som sökbar till läsåret 2022-2023 efter att 
kostnader och eventuella konsekvenser är utredda. I dagsläget har kommunen 
inriktningarna Beteendevetenskap och Medier, information och kommunikation. 
Inriktningen Samhällsvetenskap ska ge kunskaper om samhällsstrukturer och om 
människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. I inriktningen ska 
eleverna bredda och fördjupa sin förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och 
förklara företeelser och sammanhang. Inriktningen ska också utveckla elevernas 
förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen. 
Tillkommande kurser i inriktningen Samhällsvetenskap är geografi 1, historia 2a, 
religionskunskap 2 och samhällskunskap 2 och 3, legitimerade lärare finns redan på 
Furuhedsskolan men inryms inte i befintliga tjänster varvid kostnader tillkommer. 
Skillnaden mellan Samhällsvetenskap och Beteendevetenskap är inte stor och idag 
erbjuds dessutom har vi geografikursen som IV-val idag.  

 
Jämställdhetsanalys  
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon påverkan 
på kommunens jämställdhetsmål. 
 
Yrkande 
Tomas Johsund (L), Sandra Bergström (M), Birgitta Evling (M)  
”Vi anser att man borde göra inriktning Samhällsvetenskap sökbar för att se om 
intresse från eleverna finns” 
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Röstning 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag för röstning mot yrkandet och finner 
att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-19 § 137 
Protokoll utbildningsnämnden 211008 § 144. Tjänsteskrivelse - Inrättande av 
inriktning Samhällsvetenskap inom Samhällsvetenskapsprogrammet 
 

Protokollsutdrag skickas till 
Skolchef 
Rektorer i gymnasieskolan 
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§ 165 Dnr 2021-00066 60 

Ansökan från AcadeMedia Innovitaskolan i Kalix om 
godkännnande om utökning av antalet platser i fristående 
förskola och fritidshem 
Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att avslå ansökan på grund av att en utökning av 
antalet platser vid Innovitaskolan skulle ha påtaglig negativ påverkan på de 
kommunala förskolorna i Kalix kommun. 
 
Reservation 
Sandra Bergström (M), Birgitta Evling (M), Tomas Johsund (L), Inga-Lis 
Samuelsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Sandra Bergströms (M) 
yrkande. 

Beskrivning av ärendet 
Norrskenets friskola numera Innovitaskolan har ansökt om godkännande för att 
utöka antal platser i förskolan från 68 till 86, alltså en utökning med 18 platser. De 
avser flytta 5-åringarna från förskolans lokaler till skolans lokaler, där fritids finns i 
nuläget. Fritids kommer att flyttas inom befintliga lokaler. Syftet med utökningen 
är att kunna ta emot fler barn som finns i kö. De planerar att rekrytera ytterligare 
3 personal för utökningen, barnskötare och minst en förskollärare. Lokalerna 
bedöms som tillräckligt stora och ändamålsenliga för utbildningen. Bygg- och 
miljöavdelningen har godkänt lokalerna för planerad förändring. Att beakta vid 
beslut är att i de kommunala förskolorna finns just nu stort överskott av platser, 
främst i de centrala förskolorna. En utökning av antal platser vid Norrskenet skulle 
ha påtaglig negativ påverkan på de kommunala förskolorna. Skollagen 2kap. 5§, 
beskriver det som anledning att ta hänsyn till i bedömning. 

Yrkande 
Sandra Bergström (M): Bifalla AcadeMedia Innovitaskolans ansökan om utökning 
av antal platser. 
 
Röstning 
Ordföranden ställer yrkandet för röstning och finner att utbildningsnämnden 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-19 § 140. 
Tjänsteskrivelse - Ansökan om godkännande om utökning av antalet platser i 
fristående förskola och fritidshem.  
Ansökan från AcadeMedia (Innovitaskolan) om godkännande om utökning av 
antalet platser i fristående skola och fritidshem. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
AcadeMedia Innovitaskolan 
Skolchefen 
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§ 166 Dnr 2021-00178 60 

Barnkonventionen – Handlingsplan - utbildningsnämnden 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad handlingsplan för efterlevnad 
enligt barnkonventionens intentioner. 

Beskrivning av ärendet 
Barnkonventionens syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter. 
Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. 
Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 och sedan den 1 januari 2020 är 
barnkonventionen en del av svensk lag. Den förstärker vikten av att anta ett 
barnperspektiv i allt som rör barnet och understryker barnets rätt att bli hörd. Det 
som framgår av Barnkonventionen ska beaktas av samtliga svenska myndigheter, 
regioner och kommuner.  

Barnkonventionens grundprinciper är följande:  

- Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. 

 - Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som 
bedöms vara barnets bästa.  

- Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, 
andligt, moraliskt och socialt.  

- Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla 
frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder 
och mognad. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 211119 § 141 
Tjänsteskrivelse - Handlingsplan barnkonventionen. Handlingsplan - 
Barnkonventionen. Barnkonsekvensanalys Kalix kommun - mall 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
Rektorer 
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§ 167 Dnr 2021-00133 60 

Sammanträdesplan 2022 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar om följande sammanträdesplan för 2022. 

Månad Beredning Arbetsutskott Nämnd 
 
 

Januari Ons 19/1 
14:00 

  

Februari Ons 23/2 
14:00 

Ons 2/2 
14:00 

Fre 18/2 
08:15 

Mars  Ons 9/3 
14:00 

Fre 25/3 
08:15 

April 13/4 
14:00 

27/4 
14:00 

 

Maj   Fre 13/5 
08:15 

Juni    
 

Juli    
 

Augusti Ons 24/8 
14:00 

 
 

 

September Ons 28/9 
14:00 

Ons 7/9 
14:00 

Fre 23/9 
08:15 

Oktober  
 

Ons 12/10 
14:00 

Fre 28/10 
08:15 

November Ons 16/11 
14:00 

Ons 30/11 
14:00 

 

December  
 

 Fre 16/12 
08:15 

 

Sammanfattning av ärendet 
Sammanträdesplanen för 2022 är framtagen med stöd Kommunstyrelsens och 
Kommunfullmäktiges sammanträdesplan för 2022. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 211119 § 149 
Tjänsteskrivelse – Skolområdet Innanbäcken/Grytnäs 
 
Protokollsutdrag till 
Övriga nämnder och styrelse 
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§ 168 Dnr 2021-00179 60 

Internkontrollplan kommunövergripande samt 
nämndspecifika – Uppföljning 2021 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar godkänna uppföljningen av den kommunövergripande 
internkontrollplanen samt för de nämndspecifika kontrollmomenten. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Internkontroll är en process där såväl den politiska och den professionella ledning 
samt all personal samverkar och som utformas för att med rimlig grad av säkerhet 
kunna nå följande mål:  

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv 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 lagar. policys, regler mm tillämpas.  

- Skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar.  

- Eliminering eller upptäckt av allvarliga fel. Genom att årligen besluta om en            
internkontrollplan formuleras obligatoriska kontrollmoment vilka gäller för samtliga 
nämnder/styrelse. 

Detta medför en gemensam standard för kommunens interna kontroll. Utöver de 
kommunövergripande obligatoriska kontrollmomenten finns möjlighet för de olika 
facknämnderna att komplettera sina internkontrollplaner med egna nämndspecifika 
kontrollområden.  

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Uppsägning av samverkansavtal kring integrationssamordnare i 
östra Norrbotten. 
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Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 169 Dnr 2013-00416 60 

Internkontrollplan 2022 – Nämndspecifika för år 2022 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att inte fastställa några nämndspecifika 
kontrollområden för år 2022 utöver de kommunövergripande som följs upp årligen. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden har möjlighet att utöver de kommunövergripande kontrollområdena ta 
fram egna nämndspecifika.  

Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
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§ 170 Dnr 2021-00181 60 

Landsbygdsprogrammet 2021 - Uppföljning 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna följande utvärdering av 
Landsbygdsprogrammet 2021: 

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. 

 
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 nu 
undersöks ev. behov av att öppna i Risön efter inkommen synpunkt. Trots 
vissa utmaningar periodvis har vi samma andel utbildade pedagoger och 
kvalité i övrigt i by-förskolorna. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har år 2016 antagit ett reviderat utvecklingsprogram ur ett 
landsbygdsperspektiv.  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. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 211119 § 144 
Tjänsteskrivelse – Utvärdering av Landsbygdsprogrammet 2021. 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 171 Dnr 2021-00182 60 

Miljöplan – Handlingsplan 2021 - Uppföljning 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av miljöplan 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med Kalix kommuns Miljöplan är att med utgångspunkt i antagen miljöpolicy 
få 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. 

Jämställdhetsanalys  
Förslaget bedöms inte ha en primär påverkan för ökad jämlikhet, däremot en 
indirekt påverkan i form av bättre förutsättningar att nå ökad jämlikhet långsiktigt. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 211119 § 145 
Tjänsteskrivelse – Uppföljning miljöplan 2021 – Utbildningsnämnden. 
Handlingsplan miljöplanuppföljning 2021. 
 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 172 Dnr 2021-00183 60 

Personalpolitiskt program 2021 - Uppföljning 
Utbildningsnämndens beslut 

Nämnden beslutar att godkänna uppföljningen av det Personalpolitiska programmet 
2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen, nämnderna och bolagen ska årligen i november månad till 
kommunfullmäktige redovisa hur personalpolitiska programmet fullföljs. 
Erfarenheter ska användas i syfte att utveckla en lärande organisation. 

 Personalpolitiken syftar till att skapa optimala förutsättningar dels för att rekrytera 
och behålla rätt kompetens, dels för medarbetares och chefers möjlighet att 
bedriva och utveckla verksamheterna. Härigenom stödjer personalpolitiken arbetet 
med att uppfylla medborgarnas behov och utgör ett stöd till mål- och 
budgetprocessen.  

Beslut om värdegrund, vision och strategier för personalpolitiken fattas i 
kommunfullmäktige och ska hålla över en längre period. Nämnderna fattar årliga 
beslut i samband med budget om vilka prioriteringar som ska göras för att uppnå 
målen. På verksamhetsnivå tar sig detta uttryck i förvaltningens åtaganden och 
enheternas aktiviteter, där verksamhetsplanerna även innefattar åtgärder för att 
nå de personalpolitiska målen. Inom ramen för lagar och avtal ska detta program 
också utgöra ramverket för kommunens agerande som arbetsgivare.  

 
Jämställdhetsanalys  
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon påverkan 
på kommunens jämställdhetsmål. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 211119 § 146 
Tjänsteskrivelse – Uppföljning personalpolitiska programmet. 
 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
30(36) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-17 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 173 Dnr 2021-00184 60 

Utbildningsnämndens handlingsplan 2021 för att nå målen i 
Kalix kommuns integrationsplan - Uppföljning 
Utbildningsnämndens beslut 

Nämnden beslutar godkänna uppföljning av nämndens handlingsplan för 2021 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 plan för Kalix kommun. Handlingsplanen ska 
följas upp årligen och vara en del av budgetprocessen. Ansvaret för revidering och 
uppföljning ligger på Kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 211119 § 147 
Uppföljning av utbildningsnämndens handlingsplan 2021. 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 

 

 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
31(36) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-17 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 174 Dnr 2021-00185 60 

Nämndsdialoger – Uppföljning 2021 - Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden att godkänna redovisningen av följande nämndsdialoger 2021 
och beslutar skicka återrapporten vidare till Kommunfullmäktige:  

Aktiviteter under 2021  

Nämnden har haft intention att ha sina sammanträden utlokaliserade på olika 
skolor, i syfte att ha dialog med personal och elever; På grund av Coronaepedemin 
har sammanträdena uteslutande hållits i Sessionssalen.  

• Vidare har 2 dialogdagar ställts in av samma anledning som ovan.  

• Dialog och möte har hållits med medborgare boende i Risön, gällande behov av 
förskola (2021-11-17).  

• 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 211119 § 148 
Tjänsteskrivelse – Nämndsdialoger 2021 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen. 
 

 

 

 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
32(36) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-17 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 175 Dnr 2021-00205 60 

Förskola i Risön – Utredning 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar ge skolchefen i uppdrag att fortsätta utreda möjligheterna till att 
öppna förskola i Risön.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Intresseföreningar i Risön har i skrivelse till utbildningsnämnden önskat att en 
förskola öppnas i Risön och framhåller att det finns underlag enligt deras 
redovisning. Av skrivelsen framgår också att det finns alternativ till lokal. 
Skolchefen har efter arbetsutskottet den 19 november 2021 påbörjat en utredning 
med en kartläggning av underlaget som redovisas vid dagens nämnd. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från intresseföreningar i Risön. 
 
Protokollsutdrag till 
Skolchefen 
Förskolechefer 
 
 
 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
33(36) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-17 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 176  

Anmälan om elevs frånvaro - Rapport 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner redovisningen.  

 

Beskrivning av ärendet 
Skolchefen rapporterar löpande till nämnden om elevers frånvaro. 

Vid dagens nämnd redovisar skolchefen om arbetet som pågår beträffande 
frånvaron i skolan. 

 
 

 

 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
34(36) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-17 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 177   

Arbetsmiljö - Rapport 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner rapport beträffande arbetsmiljön. 

 

Beskrivning av ärendet 
Skolchefen rapporterar löpande till nämnden om aktuella frågor som rör 
arbetsmiljön. 

Vid dagens nämnd informerar skolchefen om följande: 

 Upplevda problem i inomhusmiljön för en del av skolpersonalen i 
kommunhuset. 

 Situationen inom skolan på grund av bristen av vikarier.  
 

 

 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
35(36) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-17 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 178 

Synpunkter och klagomål – Rapport 
Utbildningsnämndens beslut 

Nämnden tar del av och godkänner redovisningen av inkomna synpunkter och 
klagomål efter föregående nämnd. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Skolchefen lämnar löpande rapporter som tillkommit från föregående nämnd. 

 
Vid dagens nämnd rapporteras om en inkommen synpunkt: 

 Bristfällig utomhusbelysning under mörka årstiden på en av skolgårdarna. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
36(36) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-17 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 179 

Information 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Vid dagens nämnd informeras nämnden om följande: 

 Pågående rekryteringsprocess av vux/gymnasiechef. 

 

 

 


