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§ 72   

Upprop 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämndsekreteraren förrättar upprop.  
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§ 73   

Godkännande av ärendelista 
Utbildningsnämndens beslut 
Ärendelistan godkänns med följande ändring: 
 
Tillkommande ärende 
Punkt 17 - Studier som feriearbete. 
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§ 74   

Val av justerare 
Utbildningsnämndens beslut 
Till justerare väljs Katarina Björnfot (S)  
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§ 75 Dnr 2021-00054 60 

Delegationsbeslut 2021-04-23 - Redovisning 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och beslutar att godkänna redovisning av 
delegationsbeslut.  
 
Sammanfattning av ärendet 

1. Ordföranden i nämnden har med stöd av delegationsordning E.1 i 
brådskande ärende beslutat om utökad närundervisning i 
gymnasieskolan vårterminen 2021 under veckorna 15-23,               
dnr 2021-51. 

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

brådskande ärende beslutat att stänga förskolan i Sangis, båda 
avdelningarna under perioden 2021-03-30 – 2021-04-06 på 
grund av hög smitta av covid 19. Föräldrar till barn med 
samhällsviktiga funktioner kan undantas i samråd med ansvarig 
förskolechef,          dnr 2021-55. 

 
3. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

avslagit begäran om skolskjuts för elev till och från Norrskenets 
skola på grund av att det blir en ekonomisk konsekvens för 
kommunen om eleven väljer att gå i en annan skola än den 
placeringsskola man är hänvisad till, dnr 2021-32-5.  

 
4. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat skolskjuts för elev till och från Innanbäckens på grund av 
växelvis boende med start vecka 15, dnr 2021-32-6 

 
5. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat skolskjuts för elev till och från Innanbäckens på grund av 
växelvis boende med start vecka 15, dnr 2021-32-7  

 
6. Utbildningschefen har med stöd av delegationsordning punkt D.2 

beslutat om förlängning av avtal gällande Lärplattformen 
Schoolsoft under perioden 2021-06-12 – 2023-12-11, dnr 2021-
61-005. 

 
7. Utbildningschefen har med stöd av delegationsordning punkt D.2 

beslutat om upphandling av tillfälliga skolskjutsar under 
begränsad tid där elever vid Djuptjärnsskolan behöver transport 
till andra skolenheter i kommunen på grund av att skolan stängs 
under ombyggnadstiden, dnr 2021-47-005.  
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8. Ordföranden i utbildningsnämnden beslutar med stöd av 
delegationsordning E.1 i brådskande ärende att Manhemsskolans 
årskurs 9 övergår till närundervisning på heltid från den 17 april 
2021. Årskurs 7 och 8 fortsätter med närundervisning varannan 
dag från den 17 april - 30 april 2021 för att sedan utvärdera, dnr 
2021-65. 

 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av delegationsbeslut.  
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§ 76 Dnr 2021-00058 60 

Meddelanden 2021-04-23 - Redovisning 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av inkomna 
meddelanden.  
 
Sammanfattning av ärendet 

1. Antal födda i Kalix kommun 210101 - 210420. 
 

2. Nationell vägledning för vädervarningar. 
 

3. Följebrev - Viktig information till samhällsaktörer inför 
övergången till ett förnyat vädervarningssystem. 

 
4. Viktig information för samhällsaktörer om notifieringar för 

vädervarningar från april 2021. 
 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av meddelanden.  
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§ 77 Dnr 2021-00001 60 

Månadsrapport 2021 - januari - mars 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av månadsrapporten 
som pekar mot ett underskott på 948 kkr i helårsprognosen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Utbildningsnämndens månadsrapport januari-mars 2021 
 

 
 
Per 2021-03-31 är sökta bidrag 19,3 mkr, beviljade 17,7 mkr 
 
Helårsprognos 
Utbildningsförvaltningen räknar med i dagsläget att ha ett underskott om 
947,9 tkr mkr vid årsskiftet 2021. 
 
Förskolor, barnomsorg 
Under vårterminen har förskolor de flesta avdelningarna fyllda 
barngrupper. Förskolor med flera avdelningar har ett litet behov av 
vikarier medans förskolor med få avdelningar behöver vikarier och man 
räknar med att vikariebudget inte kommer att räcka. Under hösten 2021 
kommer det att vara många barn som står i kö i Ytterbyn och som inte 
kommer att få plats på sin förskola. På de övriga områden räknar 
verksamheter med att ha färre inskrivna barn i början av  
hösten 2021. Budget delas ut per antalet barn och som konsekvens kan 
medel bli kvar centralt. 
 
Grundskola 
Grundskolan räknar med att ha ett fortsatt stort behov av den 
behovsbedömda resursen. Det ses en trend med ökad grad av s.k. 
hemmasittare och ett stort, ytterligare ökat antal av elever med behov 
av särskilt stöd på grund av andra orsaker. Skolor med minskande 
elevunderlag har utmaningar att anpassa verksamheten till minskat antal 
elever. Dessa innebär högre kostnader jämförd med tilldelad budget. 
Renovering av Djuptjärnskolan och omlokalisering av undervisning till 
Innanbäckens skola och gamla förskola samt till Gammelgårdens skola 
med tillhörande kostnader utöver budget bidrar till det prognostiserade 
underskottet i form av ökade personal- och verksamhetskostnader. Det 
beräknas att försäkringen inte täcker de extra kostnaderna bland annat 

UBN Årsbudget 
2021

Budget 
jan-mar

Utfall 
jan-mar

Period
avvikelse

Föreg 
helårsavv Helårsavv

Intäkter -58 133 -19 718 -23 356 3 638 2 505 5 540
Personalkostnader 281 073 69 747 70 768 -1 021 -1 705 -2 819
Övr verksamhetskostnader 153 900 40 510 34 802 5 709 -800 -3 668
Summa 376 840 90 539 82 214 8 325 0 -948
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skolskjuts, transport till och från fritids, lokalanpassningar, övrig 
utrustning och extra personal. 
 
Särskolans verksamhet växer men räknar med att med 
omprioriteringar kunna ha budget i balans vid årsskiftet. 
 
Budget för de fristående verksamheterna beräknas i dagsläget att räcka. 
 
Gymnasiet 
Gymnasiets verksamheter prognostiserar sammanlagt en budget i 
balans. De interkommunala ersättningarna beräknas i dagsläget att ha 
budget i balans. Från höstterminen 2021 ökar antalet elever på bygg- 
och anläggningsprogrammet och kan bidra till ökade kostnader. Att inte 
ta in nya elever på teknikprogrammet höstterminen 2021 påverkar inte 
den beräknade helårsavvikelsen för 2021 på grund av redan hög grad av 
samläsning med andra program. 
 
Komvux 
Vuxenutbildning har statat ett utvecklingsarbete inom Lärcentrum till 
vilket rekvireras statsbidrag som beviljats inom samverkan mellan Norr- 
och Västerbotten. Verksamheten kommer att fortsätta samverkan med 
Femkanten, där fokus är att söka sökbara statsbidrag för att utveckla 
verksamheten utifrån branschens och studenters behov. Verksamheten 
räknar med att ha budget i balans.  
 
Med hjälp av ett statligt extra bidrag till skolväsendet, det s.k. 
skolmiljarden, räknar utbildningsförvaltningen med att kunna satsa i 
specifika åtgärder. Syftet med bidraget är att bidra till goda 
förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och 
elever får en utbildning de har rätt till. Med de sökbara riktade bidragen 
bl.a. från Skolverket, Kulturrådet, och Migrationsverket kommer 
verksamheter kunna genomföra extra, riktade satsningar. 
 
Statlig ersättning för sjuklöner på grund av pandemin betalas enligt 
senaste regeringsbeslutet tom april 2021 och ett förslag till beslut om att 
förlänga bidragsperioden till och med juli 2021. Det tillämpade, lägre 
beräkningsgrund täcker uppskattningsvis hälften av de faktiska utbetalda 
sjuklönekostnaderna. Bidraget beräknas till en viss del att väga upp de 
prognostiserade kostnadsökningarna. Den största delen av detta bidrag 
går till barnomsorg. 
 
Den delen av lönepotten för 2021 som inte delas ut till verksamheterna 
under innevarande år och blir kvar centralt bidrar till mindre underskott.  
 
Beslutsunderlag 
Månadsrapport perioden januari - mars 2021. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen och rektorer 
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§ 78 Dnr 2021-00027 60 

Översyn av förskoleplatser i områdena Ytterbyn och 
Innanbäcken 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att, på grund av ökat antal barn i Ytterbyn, 
öppna en till avdelning förskola inne i Ytterbyns skola från hösten 2021. 
Medel tas från posten kemikaliefria material i förskolan 200 kkr ur 
investeringsbudgeten för 2021. Nämnden ger samtidigt skolchefen i 
uppdrag att titta på hur det långsiktigt kommer att se ut i Ytterbyn när 
förskolebarnen blir skolbarn med tanke på hur alla kommer att rymmas i 
skolan.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnden beslutade den 19 mars 2021 § 11 att ge utbildningschefen i 
uppdrag om en översyn av förskoleplatserna i Ytterbyn och Innanbäcken 
på grund av att beläggning och efterfrågan ökat.  
Antalet barn på rektorsområdet Innanbäcken/Ytterbyn ökar och till 
hösten finns behov av ytterligare en avdelning i Ytterbyn. Totalt sett i 
Kalix finns lediga platser och det är möjligt att erbjuda förskoleplats inne 
i centrala Kalix där de tomma platserna finns men enligt tidigare politiskt 
beslut ska, om möjligt, förskola erbjudas där barnen finns.  
 
Kommunicering av ärendet 
Ärendet har kommunicerats med föräldrar, Nyborgs Framtid personal och 
fackliga parter 
 
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 2021-04-14 § 57 
Utbildningsnämndens protokoll 2021-02-19 § 11. 
Tjänsteskrivelse - Ytterbyns skola. 
Beskrivning av rektorsområdet Ytterbyn och Innanbäcken. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
Rektorer 
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§ 79 Dnr 2021-00024 60 

Hyra vid elevinternat - Översyn av villkor 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att avtal med hyresgäster på internatet 
skrivs med inskrivna elever på gymnasieskolan, med undantag för 
korttidshyra åt Regionen etc. samt att avtalen skrivs med högst en 
termins längd.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kalix kommun blockhyr Region Norrbottens internat på Furuhedsvägen 
18 i Kalix. Elever från andra kommuner hyr boende under skolperioder. 
 
Hyresavtal tecknas för viss angiven tid, t.ex. från 210301 till 210331 och 
det anges att kontraktet förlängs med 1 månad för varje gång om det 
inte säga upp med en veckas uppsägningstid. Alternativt att det gäller 
tillsvidare med tre månaders uppsägningstid.  
 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-04-14 § 58 
Tjänsteskrivelse - Hyresavtal elevinternat. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
Rektorer gymnasieskolan 
Koordinator för elevboendet 
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§ 80 Dnr 2021-00056 612 

Korrigering av platser till inriktning i Bygg- och 
anläggningsprogrammet årskurs 2 inför läsåret 2021-
2022 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att utöka antalet platser i Bygg- och 
anläggningsprogrammets inriktning Anläggningsfordon (maskinförare) 
från 10 till 12 som gäller elever i nuvarande årskurs 1 som påbörjar sitt 
inriktningsval i årskurs 2 kommande läsår 2021-2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnden beslutade den 20 mars 2020 § 31 att Bygg- och 
anläggningsprogrammet utökas till 22 platser. Samtidigt fastställde 
nämnden att dessa platser fördelas 12 till inriktning Husbyggnad och 10 
till Anläggningsfordon (maskinförare) vid inriktningsvalet till årskurs 2. 
 
Resultatet efter elevernas val till årskurs 2 i mars 2021 visar att två 
elever som inte får sin önskade inriktning överväger att avbryta sin 
utbildning och återvända till sin hemkommun. Samtliga elever som 
antagits till programmet i årskurs 1 har dock blivit informerade på ett 
tidigt stadium att urval kan bli aktuellt om det blir fler sökande än 
antalet platser som nämnden fastställt.  
 
Det blir givetvis ett dilemma för elever som inte får sin önskade 
utbildning genom att inriktningarna i Bygg- och anläggningsprogrammet 
skiljer sig så mycket från varandra och självklart tråkigt att dessa elever 
hellre väljer att avbryta sin utbildning efter 1 år. I gymnasieförordningen 
GyF 4:2 framgår till vilka 4 program som inriktningsvalen är möjliga att 
välja direkt från årskurs 1 men tyvärr finns inte Bygg- och 
anläggningsprogrammet med bland dessa.  
 
Furuhedsskolan försöker ofta hitta lösningar och inom det avtal som just 
har undertecknats med kommande utbildningsanordnare för inriktning 
Anläggningsfordon (maskinförare) i Bygg- och anläggningsprogrammet 
finns möjlighet att utbilda 8-12 elever årligen. Därför är förslaget till 
nämnden att utöka från 10 till 12 platser i  inriktning Anläggningsfordon 
som gäller kommande årskurs 2 från läsåret 2021-22. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-04-14 § 59. 
Tjänsteskrivelse - Korrigering av platser till inriktningar. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
Rektorer i gymnasieskolan 
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§ 81 Dnr 2021-00053 60 

Revisionsrapport - Grundläggande granskning av 
utbildningsnämndens ansvarsutövande 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och föreslår utbildningsnämnden att lägga 
revisionsrapporten till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska 
granska alla styrelser och nämnder.  
Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra 
verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och 
föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga 
upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och 
rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. 
En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte 
bedrivs och utvecklas på avsett sätt. 
 
Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer 
ett underlag till uttalande i revisionsberättelse. Följande övergripande 
revisionsfråga ska besvaras: 
  
Har utbildningsnämndens förvaltning skett på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig 
intern kontroll? 
 
Granskningen omfattar följande granskningsområden: 
1.Styrning, kontroll och åtgärder. 
2.Måluppfyllelse för verksamheten. 
3.Måluppfyllelse för ekonomin 
 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-04-14 § 61 
Tjänsteskrivelse - Revisionsrapport grundläggande granskning. 
Rapport - Grundläggande granskning av ansvarsutövande 2020. 
Sammanfattning av styrelsen och nämndernas ansvarsutövande. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kalix kommuns revisorer 
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§ 82 Dnr 2021-00064 60 

Patientsäkerhetsberättelse 2020-2021 för EPI och EMI  
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar om förändring av patientsäkerhetsarbetet som 
innebär att två separata patientsäkerhetsberättelser upprättas enligt 
följande: 
 

1. Patientsäkerhetsberättelse gällande skolpsykolog i grundskolor 
och gymnasieskola där Kalix kommun är vårdgivare (EPI).   

 
2. Patientsäkerhetsberättelse gällande skolsköterskor och skolläkare 

i grundskolor och gymnasieskola där Kalix kommun är vårdgivare 
(EMI) 

 
Sammanfattning av ärendet 
•Elevhälsan bedriver ett patientsäkerhetsarbete och gör en årlig 
patientsäkerhetsberättelse.  
•Uppdraget elevhälsochef som idag är verksamhetschef för samtliga 
yrkesgrupper inom elevhälsans medicinska enhet kvarstår.  
•Medicinsk ledningsansvarig (MLA) får utökat ansvar att omfatta allt 
patientsäkerhetsarbete  inom elevhälsan.  
•Verksamhetschef får i uppdrag att se över och revidera nuvarande 
rutiner för elevhälsans patientsäkerhetsarbete 
 
Utbildningsnämnden beslutade den 30 augusti 2019 § 101 om gällande 
Patientsäkerhetsberättelse för perioden 2018-2019.  
 
Målet med patientsäkerhetsarbetet inom elevhälsan är att säkra en god 
och säker vård där risker och händelser identifieras tidigt och kan 
förebyggas. Det ska inom verksamheten finnas den bemanning och 
kompetens som är nödvändig för att på sikt uppnå dessa mål. Det ska 
även finnas säkra rutiner och lokala riktlinjer för arbetet och dessa ska 
vara kända av all personal. 
 
Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska det senast den 1 mars varje 
år skrivas en patientsäkerhetsberättelse där det ska framgå hur 
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår och 
vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten samt vilka 
resultat som uppnåtts. 
 
SFS 2010:659 Patientsäkerhetslagen 
 
SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete  
HSL 2017:30 Hälso-  och sjukvård för mindre vårdenheter 
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Idag bedriver Kalix elevhälsa två separata processer för 
patientsäkerhetsarbete trots att professionerna är vårdgrannar, har 
samma dokumentationssystem samt har samma verksamhetschef.  
 
- Patientsäkerhetsberättelse för EMI (Skolläkare och skolsköterska) 
- Patientsäkerhetsberättelse för EPI (Skolpsykolog) 
 
Det finns inget i lagen som motsätter att huvudman (vårdgivare) 
beslutar att slå samman båda processerna till att omfatta 
Patientsäkerhetsarbete för hela elevhälsans medicinska insats. Vilket ska 
omfatta Skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog (Även logoped om 
denna yrkesgrupp i framtiden tillförs elevhälsan.) 
 
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 2021-04-14 § 63 
Tjänsteskrivelse - Patientsäkerhetsberättelse. 
Patientsäkerhetsberättelse gällande skolpsykolog i grundskolor och 
gymnasieskola där Kalix kommun är vårdgivare (EPI), 
Patientsäkerhetsberättelse gällande skolsköterskor och skolläkare i 
grundskolor och gymnasieskola där Kalix kommun är vårdgivare (EMI) 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Elevhälsan 
Skolpsykolog 
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§ 83 Dnr 2019-00031 612 

Remiss - Lokalutredning - Furuhedsskolan 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra Utbildnings-
nämndens förslag som innebär att Vuxenutbildningen och Vård- och 
omsorgsprogrammet flyttar till F-huset. Därmed anses de föreslagna 
ytorna vara tillräckliga för de aktuella programmen.  
I inkomna remissvar finns förslag som skulle kunna minska kostnader 
genom att inte riva brandväggar etc, de förslagen önskar 
Utbildningsnämnden att byggnadskunniga tittar på samt att tillse att 
Särskolans vilrum och arbetsrum säkras.  
Utbildningsnämnden föreslår vidare att tak byggs över byggplanen 
utomhus i samband med ombyggnationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 19 mars 2021 § 63 att skicka det 
reviderade förslaget till lokalutredningen gällande F-huset vid 
Furuhedsskolan på remiss till berörda verksamheter, Kalixföretagarna 
samt Samhällsbyggnadsnämnden.  
På grund av en snäv tidsplan för slutförande av lokalutredningen och 
kommande beslut i Kommunfullmäktige juni 2021 har remisstiden varit 
begränsad till senast den 31 mars 2021. 
 
Remissvar har inkommit från Samhällsbyggnadsnämnden, Vård- och 
omsorgsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, 
Industritekniska programmet, El- och energiprogrammet, 
Vuxenutbildningen samt Kalixföretagarna. Svar på inkomna remissvar 
har getts vilka biläggs som underlag för kommande beslut. 
 
Tilläggsyrkande 
Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna yrkar att det säkerställs att tak 
byggs över byggplanen utomhus byggs i samband med ombyggnationen. 
 
Röstning 
Ordföranden ställer tilläggsyrkandet för röstning och finner att nämnden 
bifaller tilläggsyrkandet. 
   
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-04-14 § 55. 
Utbildningsnämndens protokoll 2021-03-19 § 63. 
Förslag till ombyggnation av F-huset vid Furuhedsskolan. 
Remissvar - Samhällsbyggnadsnämnden. 
Remissvar - Vård- och omsorgsprogrammet. 
Remissvar - Gymnasieprogrammen Industritekniska, Bygg- och 
anläggning, El- och energi. 
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Remissvar - Alternativt ritningsförslag från Industritekniska, Bygg- och 
anläggning, El- och energi. 
Remissvar - Kalixföretagarna. 
Remissvar - Vuxenutbildningen. 
Remissvar från elever i berörda program. 
Svar på remiss till Vård- och omsorgsprogrammet 
Svar på remiss till gymnasieprogrammen Industritekniska, Bygg- och 
anläggning, El- och energi. 
Svar på remiss till Kalixföretagarna. 
Svar på remiss till vuxenutbildningen. 
Behovsinventering Bygg- och anläggning. 
Behovsinventering Industri. 
Behovsinventering El- och energi. 
Behovsinventering Fordons- och transport. 
Behovsinventering VVS. 
Stjärnkvistutredningen 2020-08-27. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 84 Dnr 2021-00006 615 

Remiss - Femkantens vuxenutbildning - fördjupad 
samverkan  
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att ställa sig bakom följande remissvar under 
respektive rubrik nedan: 
 
Samverkan sker genom avtal 
Det finns idag en gemensam ägargrupp och ledningsgrupp, som är 
inarbetade och fungerar väl. Vad gäller utbildningsutbudet kan vi redan 
idag erbjuda en stor bredd av utbildningar för elever inom Femkanten i 
egen regi och i regionen som helhet via statsbidrag och IKE.  
Kan se vissa fördelar i att samordna huvudmannaskapet; att vara 
huvudman för vissa utbildningar och leverantörer istället för att hålla koll 
på alla, kunde leda till att rektorer kunde få en mer fördjupad kunskap 
om de olika utbildningarna och leverantörerna man är huvudman för, 
med tanke på ansvaret för utbildningskvalitén. Speciellt fördelaktigt för 
mindre kommuner, som kan ha svårt att ha den kompetens som krävs 
för att hålla koll på alla regleringar kring alla erbjudna utbildningar.  
Vad gäller Frisök finns det redan idag liknande möjligheter inom ramen 
för IKE, vilket har fungerat väl och tillgängliggjort ett bredare utbud av 
utbildningar för våra elever. Gemensam marknadsföring skulle nog 
kunna generera till större medvetenhet hos invånarna inom regionen 
kring vilka utbildningsmöjligheter det finns.  
Även gemensamt elevadministrativt system inom regionen skulle 
förenkla/underlätta myndighetsredovisningen, som också kunde med 
fördel samordnas i högre grad än idag i syfte att öka möjligheterna till 
mer effektiv resurs/personalanvändning och förbättra underlaget till 
kvalitétsarbetet. Idag finns en viss samverkan med branscher i samband 
med kursråden, som vi har med utbildningsleverantörerna. Utmaningen 
har dock varit att få branscherna att medverka i tillräcklig mån, vilket 
kräver att vi skulle behöva hitta ett sätt, som är med lockande för 
branscher att samverka. 
Remissvar: Utbildningsnämnden instämmer till att fortsätta att 
samverka genom avtal och utveckla punkterna gällande 
innehållet. 
 
Organisationen för samverkan förtydligas för samspel med 
ansvariga nämnder/styrelser 
Dagens organisation med ägargrupp, samordnare och ledningsgrupp är 
välinarbetad och fungerar väl. Däremot kan arbetsordningen förtydligas 
mer i syfte att få ökad giltighet för kommunernas arbete, som 
utredningen föreslår. Att uppdragsöverlämnandet sker från ägargruppen 
direkt till ledningsgruppen, vars arbete leds av en samordnare upplevs 
som enkel; att foga in ytterligare en nivå kan leda till ökat avstånd 
mellan ägargruppen och den operativa ledningsgruppen, minska 
flexibiliteten, samt krångla till arbetsordningen mer än nödvändigt. 
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Remissvar: Utbildningsnämnden instämmer delvis. 
 
Särskilt om små kommuner 
Att en kommun kan köpa huvudmannaskapet av annan kommun känns 
lättast att få till i den aktuella samverkan, som vi har idag genom att vi 
redan har ett inarbetat sätt att handha en del ärenden med IKE. 
Motivering till att med fördel ha begränsat huvudmannaskap kan läsas 
här ovan under första underrubrik. 
Remissvar: Utbildningsnämnden instämmer. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnden beslutade den 19 mars 2021 § 64 att ärendet lyfts upp i 
kommande nämnd den 23 april 2021 och där besluta om ett remissvar 
till förslaget om fördjupad samverkan. 
 
Remisstiden har förlängts till den 14 maj beträffande den fördjupade 
samverkan med femkantens vuxenutbildning. Ordföranden informerar 
nämnden om förslaget där en målsättning varit att för en genomgång av 
utredaren för femkantens vuxenutbildning.   
 
Femkantens ägargrupp beslutade den 3 oktober 2019 om en utredning 
med syfte att undersöka och kartlägga förutsättningarna för en utvecklad 
och fördjupad samverkan inom Femkantens vuxenutbildning. Utredaren 
Nina Gotthold fick också i uppgift att lämna ett eller flera förslag på 
samverkansmodeller som stärker och vidareutvecklar nuvarande 
samverkansmodell enligt de krav och förväntningar på flexibla och 
varierade vuxenutbildningsverksamheter som idag finns, från individ, 
arbetslivet och samhället i stort. 
 
Arbetsgången är att respektive kommun lämnar ett (1) gemensamt 
yttrande som utgår från utredningens förslag. Denna begäran skickas till 
samtliga ledamöter i ledningsgruppen (tjänstepersonsnivån) respektive 
ägargruppen (politiska nivån) för Femkantens vuxenutbildning. 
Kommunen avgör själva vilka personer på vilka nivåer i sin organisation 
som är delaktiga i arbetet med yttrandet.  
 
Beslutsunderlag 
Utbildningsnämndens protokoll 2021-03-19 § 64. 
Yttrande - Förslag i utredningen om fördjupad samverkan inom 
femkantens vuxenutbildning. 
Begäran om yttrande i utredning om fördjupad samverkan inom 
femkantens vuxenutbildning. 
Möjligheter till utökad samverkan och samhandling på organisationsnivå. 
Presentation av utredning 2020-11-20. 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-04-14 § 56. 
Utbildningsnämndens protokoll 2021-03-19 § 64. 
Yttrande - Förslag i utredningen om fördjupad samverkan inom 
femkantens vuxenutbildning. 
Begäran om yttrande i utredning om fördjupad samverkan inom 
femkantens vuxenutbildning. 
Möjligheter till utökad samverkan och samhandling på organisationsnivå. 
Presentation av utredning 2020-11-20. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Femkantens vuxenutbildning, ägargrupp 
Skolchefen 
Rektor för vuxenutbildningen i Kalix 
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§ 85 Dnr 2019-00144 60 

Utbildningsnämndens målarbete 2020-2022 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden ger skolchefen i uppdrag att till kommande nämnd ta fram 
förslag till indikatorer till följande fokusområden: 
 

 Kalix ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar 
för folkhälsa och livskvalité. 

 
 Öka tryggheten för flickor och kvinnor och verka för en kommun 

fri från våld. 
 

 Social utveckling, ekologisk hållbarhet och klimatpåverkan 
utformad för nästa generation. (Att minska utanförskap och 
miljöpåverkangenom att arbeta mot hållbarhetsmålen i Agenda 
2030.) 

 
 Öka andelen medborgare som har eftergymnasial utbildning . 

(Samverkan med näringslivet för innovativa lösningar.) 
(Samverkan kommun - företag - universitet, för att generera nya 
idéer för Kalix utveckling, samt bidra till forskning. 

 
 Näringsliv och arbetsmarknad med bredd och attraktivitet. 

(Möjliggöra att alla kan arbeta inom befintliga näringslivet eller 
ges möjlighet till att utveckla nya näringar och företag), 
(Förbättra kvinnors förutsättningar att utveckla och förverkliga 
idéer och driva företag.) 
Ökad samverkan med näringsliv och andra samhällsaktörer. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Efter att Kommunfullmäktige beslutade om de övergripande målen för 
Kalix kommun har utbildningsnämnden påbörjat sitt arbete med 
framtagande av fokusområden. 
 
Nämnden har avsatt tid för sitt målarbete i olika omgångar. Ett led i 
målarbetet har också varit att i dialogdagar som planerats  tillsammans 
med verksamheterna få fram bra underlag till målarbetet. På grund  av 
pågående pandemi har det inte varit möjligt att genomföra dessa 
dialogdagar som planerat.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll KF 2020-11-23 § 186 
Kommunfullmäktiges beslut - Vision och mål 2020 - 2030. 
Utbildningsförvaltningens verksamhet 2021- Styrkor och svagheter. 
 
 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(33) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-23 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
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§ 86 Dnr 2021-00062 60 

Landsbygdsprogrammet 2020 - Uppföljning 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att godkänna följande uppföljning av områdena 
Demokrati och inflytande respektive Fungerande service och 
infrastruktur: 
 
Demokrati och inflytande 
 
Har vi medverkat för att: 
• I god tid informera och samråda med berörda byar innan beslut? 
Under 2020 har dialog startat med Byaföreningen i Ytterbyn kring bristen 
på förskoleplatser i Ytterbyn. Dialog har också skett med föräldrar i Töre 
inför start av sommarförskola.  
 
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. 
 
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 samt Fungerande service och infrastruktur 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-04-14 § 62. 
Tjänsteskrivelse - utvärdering från utbildningsförvaltningen av 
Landsbygdsprogrammet 2020 
Beslut kommunfullmäktige 2016-06-20 § 105 - Landsbygdsprogram 
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Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 87 Dnr 2021-00057 60 

Information - Pandemins effekter på barn och ungas 
hälsa, elevernas mående och hälsa  
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av informationen från skolpsykologen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolpsykolog Victoria Maaherra informerar nämnden om pandemins 
effekter på barn och ungas hälsa och elevernas mående och hälsa utifrån 
skolpsykologens rapport som nämnden tagit del av. 
 
Av rapporten som skolpsykologen hänvisar till framgår att pågående 
pandemi av covid-19 har påverkat samhället i stor utsträckning. Den har 
lett till restriktioner som bidragit till förändringar inom flera områden, 
såsom skolan, hem och fritid. Inom skolan har äldre elever haft 
undervisning på distans, hemmet har förändrats på så sätt att många 
har föräldrar som jobbar hemifrån och på fritiden har förändringar skett i 
minskning av antal aktiviteter samt social samvaro för barn och unga. I 
många fall har barn och unga förlorat anhöriga i covid-19 och många har 
förlorat sina jobb. Det är svårt att veta vilka områden som har störst 
påverkan på barn och ungas hälsotillstånd, och det finns alltid 
individuella faktorer som påverkar. Oavsett eventuella orsaker till 
möjliga förändringar möter skola dessa elever dagligen och behöver vara 
förberedd på att hantera negativa effekter av pandemin.  
 
Beslutsunderlag 
Pandemins effekter på barn och ungas hälsa, elevernas mående och 
hälsa.  
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§ 88 Dnr 2021-00073 60 

Studier som feriearbete  
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden ger skolchefen i uppdrag att till kommande nämnd den 21 maj 
2021 att utreda möjligheterna att kombinera studier med feriearbete.  
 
Sammanfattning av ärendet 
På grund av pandemins effekter behöver en del elever som ligger i 
riskzonen komplettera upp sina studieresultat för sin behörighet under 
en del av ferierna framförallt under sommarlovet vilket försvårar 
möjligheten till feriearbete. 
Frågan om ersättning (ferielön) för sommarstudier har varit uppe i flera 
kommuner även före pandemin.   
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
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§ 89   

Anmälan om elevers frånvaro - Rapport 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner rapport om elevers frånvaro.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Anmälan om elevers frånvaro är en stående punkt i utbildningsnämndens 
ärendelista. 
 

 Skolchefen informerar om elever i kommunens grundskola samt 
Norrskenets friskola med onormalt hög frånvaro. 

      
 
 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
30(33) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-23 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 90   

Arbetsmiljö - Rapport 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner rapport gällande arbetsmiljö.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen ger löpande rapporter om arbetsmiljörelaterade frågor inom 
utbildningsförvaltningen. 
 

 Skolchefen informerar om en kommande aviserad inspektion från 
Arbetsmiljöverket under vårterminen 2021.  
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§ 91   

Kränkande behandlingar - Rapport 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner rapport om  kränkande behandlingar.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen rapporterar till nämnden om inkomna ärenden som rör 
kränkande behandlingar. 
 

 Skolchefen rapporterar om två händelser med våldsinslag i 
grundskolan.  
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§ 92   

Synpunkter och klagomål - Rapport 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner rapport om inkomna synpunkter och 
klagomål.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen rapporterar löpande till nämnden om inkomna synpunkter 
och klagomål. 
 
Skolchefen rapporterar vid dagens nämnd om: 
 

 Anonym synpunkt som gäller behov av förskola i Morjärv. 
 Synpunkt med beröm till Samhällsbyggnadsnämndens 

kostansvarige angående hanteringen med matlådor i 
gymnasieskolan under pågående pandemin.  
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§ 93   

Information 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottet informeras om följande: 
 

 Ordföranden informerar om inkommet önskemål till ordföranden i 
nämnden angående behovet av förskoleplatser i 
Morjärvsområdet.  

 
      
 
 


