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§ 94   

Upprop 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämndsekreteraren förrättar upprop. 
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§ 95   

Godkännande av ärendelista 
Utbildningsnämndens beslut 
Ärendelistan godkänns med tillägg att paragraf 106 direktjusteras vid 
dagens nämnd.  
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§ 96   

Val av justerare 
Utbildningsnämndens beslut 
Till justerare väljs Torgny Olofsson (S)  
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§ 97 Dnr 2021-00071 60 

Delegationsbeslut 2021-05-21 - Redovisning 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av delegationsbeslut.  
 
Sammanfattning av ärendet 

1. Ordföranden i utbildningsnämnden beslutar med stöd av 
delegationsordning E.1 i brådskande ärende att Manhemsskolans 
årskurs 9 fortsätter som tidigare med närundervisning på heltid 
vårterminen ut till och med vecka 23.  
Årskurs 7 och 8 fortsätter med närundervisning varannan dag 
som tidigare vårterminen ut till och med vecka 23, dnr 2021-74. 

 
2. Ordföranden i utbildningsnämnden beslutar med stöd av 

delegationsordning E.1 i brådskande ärende att gymnasiet ändrar 
undervisningsformen på grund av många smittade elever i 
verksamheten. Åk 3 har närundervisning 100%, åk 1 & 2 har 
fjärrundervisning 100%. Beslutet gäller veckorna 18 och 19 och 
kan förändras beroende på smittläget. Elever som behöver vara 
på skolan kommer även fortsättningsvis  att kallas in. Vi kommer 
att ta in yrkeselever för praktiska moment, vi tar in dem i mindre 
grupper. Elever som ska ha prov kommer också att tas in till 
skolan, dnr 2021-75. 
 

3. Ordföranden i utbildningsnämnden  beslutar med stöd av 
delegationsordning E.1 i brådskande ärende att gymnasieskolan 
förlänger nuvarande undervisningsform från vecka 20 och 
vårterminen ut 2021 enligt följande: 

 -Åk 3 har närundervisning 100%. 
 -Åk 1-2 har fjärrundervisning 100%. 
 -Elever som behöver vara i skolan kommer fortsättningsvis att     
  kallas in.  
-Gymnasiet kommer att ta in yrkeselever för praktiska moment i  
  mindre grupper.  
-Elever som ska ha prov kommer också att tas in till skolan,  
 dnr 2021-83. 

 
4. Ordföranden i utbildningsnämnden beslutar med stöd av 

delegationsordning E.1 i brådskande ärende att 
fjärrundervisningen i gymnasiet för eleverna i årskurs 1 i Vård- 
och omsorgsprogrammet fortsätter även vecka 20 vårterminen 
2021. Anledningen är att eleverna i berörd klass påbörjar sin APL-
period veckorna 21-22 på olika boenden och på grund av 
pandemin inte delta i närundervisning i gymnasiet förrän APL-
perioden är avslutad och därmed minskad risk för smittspridning 
till dessa boenden i Kalix, Överkalix och Haparanda, dnr 2021-80. 
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5. Ordföranden i utbildningsnämnden beslutar med stöd av 
delegationsordning E.1 i brådskande ärende att elever i årskurs 3-
6 vid Djuptjärnsskolan har fjärrundervisning måndag 17 maj, dnr 
2021-88. 

 
6. Ordföranden i utbildningsnämnden beslutar med stöd av 

delegationsordning E.1 i brådskande ärende att förlänga 
fjärrundervisningen för eleverna i årskurs 5-6 vid 
Djuptjärnsskolan. Beslutet gäller till och med den 18 maj 2021, 
dnr 2021-89. 
   

7. Beslut om förlängd fjärrundervisning för elever vid 
Djuptjärnsskolan årskurs 5-6 som även omfattar onsdag 19 maj 
samt torsdag 20 maj 2021, dnr 2021-90. 

 
8. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19 

beviljat skolskjuts för elev till och från Manhemsskolan på grund 
av växelvis boende under läsåret 2020-21med start vecka 17,               
dnr 2021-32-8. 

 
9. Rektor i förskolan har med stöd av delegationsordning F.4 

beslutat om dispens för plats i förskolan före barnets 1-års ålder 
på grund av särskilda skäl, dnr 2021-76. 

 
10. Skolchefen har med stöd av delegationsordning punkt S.2 

beslutat utfärda fullmakt till Wistrand Advokatbyrå att föra Kalix 
kommuns, Utbildningsnämnds talan i mål i förvaltningsrätten i 
Luleå rörande offentlig upphandling, förvaltningsrättens 
målnummer 774-21. Utbildningsnämnden har 26 april 2021 
mottagit föreläggande från förvaltningsrätten i Luleå rörande mål 
om offentlig upphandling, förvaltningsrättens målnummer 774-
21. Motpart är Papera Sol. AB. Förvaltningsrätten har 28 april 
2021 underrättat Kalix kommun om att svaromål i målet ska ha 
inkommit senast 12 maj 2021. Fullmakt utfärdas till Wistrand 
Advokatbyrå, Stockholm att föra Kalix kommun, 
Utbildningsnämnds talan i målet, dnr 2021-81. 

 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av delegationsbeslut.  
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§ 98 Dnr 2021-00072 60 

Meddelanden 2021-05-21 - Redovisning 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av meddelanden.  
 
Sammanfattning av ärendet 

1. Teknikcollege Norrbotten - Beslut om återcertifiering. 
  

2. Arbetsmiljöverket - Besöksavisering av inspektion i Kalix 
kommuns skolor vecka 18 vt 2021. 
 

3. Beslut KF 210412 - Riktlinjer för fordon i Kalix kommun. 
 

4. Beslut KF 210412 - Flaggpolicy för Kalix kommun. 
 

5. Förvaltningsrätten, Luleå - Föreläggande angående offentlig 
upphandling. 

 
6. Kommunstatistik - Födda i Kalix kommun 210101 - 210504. 

 
7. Kommunstatistik - Födda i Kalix kommun 210101 - 210514.  

 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av meddelanden.  
 
 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(28) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-21 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 99 Dnr 2021-00003 60 

Helårsprognos 2021 - Utbildningsnämnden januari - 
april 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner helårsprognosen som efter 4 
månader av året pekar mot ett underskott omfattande 0,4 mkr.  
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Helårsprognos 

(tkr) Helårsbudget Helårsprognos Avvikelse 

Förskola och Fritids 54 991 54 493 498 

Fria förskolor 12 680 12 800 -120 

Förskoleklass 4 669 4 729 -60 

Grundskola åk 1-9 80 640 86 204 -5 563 

Friskola 19 580 19 580 0 

Övriga kostnader 87 120 83 182 3 938 

Lokalkostnader GRU 32 668 32 668 0 

Gymnasiet 72 862 72 005 857 

Komvux 11 631 11 537 94 

Totalt: 376 841 377 198 -356 

Kommentarer till helårsprognos 

Helårsprognos 
Utbildningsförvaltning prognostiserar ett underskott om 0,4 mkr på helåret varav 
huvudverksamhet grundskola ett underskott om 1,3 mkr, gymnasium ett överskott om 
0,9 mkr och komvux ett överskott om ca 0,1 mkr. 

Barnomsorg (förskola och fritids) prognostiserar ett överskott om  ca 0,5 mkr för helåret. 
De flesta avdelningarna på förskolor har under vårterminen fyllda barngrupper. De med 
flera avdelningar har ett mindre behov av vikarier trots sjukskrivningar och de med få 
avdelningar behöver vikarier och räknar med att vikariebudget inte kommer att räcka. 
Höstterminen 2021 kommer i Ytterbyn flera barn att stå i kö och inte få plats på sin 
förskola utan utökade platser. På de övriga områden räknar verksamheter med att ha färre 
inskrivna barn i början av hösten. Budget delas ut per antalet barn och som konsekvens 
kan medel bli kvar centralt. Bidrag från Skolverket och Migrationsverket samt statlig 
ersättning för sjuklöner bidrar till överskottet. 

Budget för Fria förskolor prognostiserar att ge ett underskott om 120 tkr och beror på ökat 
antal barn i verksamheterna. 

Prognos för Förskoleklass pekar på ett underskott om 60 tkr  för helåret på grund av ökat 
behov av extra resurser i verksamheten. 

Grundskola 1-9 prognostiserar ett underskott om 5,5 mkr. Verksamheten räknar med att 
ha ett fortsatt stort behov av den behovsbedömda resursen som används för att möta de 
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utmaningar skolorna ställs inför. Prognos utöver budget ca 4,5 mkr. Ytterligare ökat antal 
av elever med behov av särskilt stöd pga. andra orsaker bidrar till ökade kostnader utöver 
tilldelad resursbudget på skolorna med ca 0,6 mkr. Skolor med minskande elevunderlag har 
utmaningar att anpassa verksamheten till minskat antal elever. Detta 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 kostnader utöver budget såsom undervisningsutrustning, möbler och mer 
resurspersonal bidrar till det prognostiserade underskottet. 

Årsprognos för lokalkostnader pekar på en budget i balans vid årsskiftet. 

Friskolans budget beräknas i dagsläget att ha en budget i balans. 

Övriga kostnader prognostiserar att ha ett överskott om 3,9 mkr trots att kostnader för 
skoltransporter för Djuptjärnsskolans elever är ca 1,5 mkr. I överskottet ingår intäkter och 
kostnader där kostnader ligger i andra verksamheter. 

Gymnasiets verksamheter prognostiserar sammanlagt ett överskott om 0,9 mkr. 
Distansundervisning bidrar till beräknade lägre verksamhetskostnader och de 
interkommunala ersättningarna prognostiserar ett överskott om 0,7 mkr. 

Komvux beräknar att ha ett överskott om ca 94 tkr. Till utveckling av Lärcentrum har 
beviljats bidrag inom samverkan mellan Norr- och Västerbotten. Komvux fortsätter 
samverkan med Femkanten för att utveckla verksamheten utifrån branschens och 
studenters behov med hjälp statsbidrag. 

Till och med 20210430 har förvaltningen sökta bidrag 21,7 mkr och beviljade 20,1 mkr. 

Åtgärder för en budget i balans 

 Anpassningar i form att inte tillsätta vissa tjänster i samband med pensioneringar.  
 Vikarieanvändning följs upp löpande och vikariebehovet kontrolleras med hjälp av 

Tempus, ett webbaserat verktyg för närvaroregistrering i förskola och fritidshem. 
 Det krävs att verksamheterna klarar av att anpassa personalstyrkan till ett 

minskande barnantal för att inte underskott skall uppstå. 
 Med de sökbara riktade bidragen bl.a. från Skolverket, Kulturrådet, LTU, Facebook 

och Migrationsverket kommer verksamheter kunna genomföra fler satsningar. 

Faktorer som kan komma att påverka prognosen 

 På grund av omlokalisering av undervisning för Djuptjärnskolas elever kan utöver 
de, i dagsläget, kända och prognostiserade kostnader tillkomma  

 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. 

 Från höstterminen 2021 ökar antalet elever på gymnasiets bygg- och 
anläggningsprogrammet och kan bidra till ökade kostnader. 

 Lönerörelsen för lärarna är inte klar och kan komma att påverka resultatet. 
 Pandemins utveckling påverkar till en viss del prognosen.  
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 Osäkerhet kring Migrationsverkets handläggningstakt av asylsökningar påverkar 
prognostisering av de förväntade bidragen till verksamheterna. 

 Eventuella fler avvikelser i interkommunala ersättningar jämförd med budget. 
 Vuxenutbildning har både under- och överproducerat inom de olika bidragen och 

det finns en risk för återbetalning beroende på hur Skolverket väljer att se på 
slutredovisningen av de olika statsbidragen. 

Investeringsprognos 

(tkr) Årsbudget Helårsprognos Avvikelse 
årsprognos 

Utfall per 21-
04-30 

Riktade medel     

Arbetskläder 150 150 0 0 

Delsumma riktade 
medel: 

150 150 0 0 

Ram     

Inventarier gru 650 650 0 0 

Inventarier förskola 300 300 0 0 

IKT försk, gru, vux 1 350 1 350 0 137 

Inventarier gymnasiet 1 700 1 700 0 100 

Inventarier komvux 200 200 0 0 

Delsumma ram: 4 200 4 200 0 237 

Summa 
investeringsprojekt 

4 350 4 350 0 237 

Kommentarer investeringsprognos 

Förvaltningen beräknar att budget är i balans per årsskiftet. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
Skolchefen 
Rektorer 
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§ 100 Dnr 2021-00069 612 

Avtal mellan Kalix kommun och Kalix Folkhögskola 
angående Artist- och musikerutbildning läsåret 2021-
2022 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att i fortsättningen från läsåret 2021-2022 
teckna ett löpande avtal mellan Kalix Folkhögskola och Kalix kommun 
gällande Artist- och musikerutbildningen med möjlighet att säga upp 
avtalet från endera parten senast i december månad före kommande 
läsårs start. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Sven Nordlund (MP) i handläggningen av 
ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Rektor för Kulturskolan ser fördelarna med ett tillsvidareavtal genom att 
både Kalix Folkhögskola och Kalix kommun slipper den årliga 
ärendehanteringen. En annan viktig förbättring enligt rektor för 
Kulturskolan är att, istället för att årligen skriva nytt avtal i maj månad, 
står istället skrivet att en uppsägning av avtalet ska vara gjort senast 
december månad före kommande läsårs start. Det innebär större 
framförhållning att hantera en eventuell nedstängning.  
Om Kalix folkhögskola skulle meddela i maj månad att de inte längre 
skriver på det årliga avtalet skulle det innebära omöjliga förutsättningar 
för Kulturskolan att ställa om personalstyrkan till den stundande 
läsårsstarten. Kulturskolan och Kalix kommun har ett långvarigt stabilt 
samarbete med Folkhögskolan som säkras ännu mer genom att inte 
skriva tillfälliga avtal. Vi ser detta som ett naturligt och positivt steg i 
tiden. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet protokoll 2021-05-05 § 78. 
Tjänsteskrivelse - Avtal med Kalix Folkhögskola angående Artist- och 
musikerutbildningen. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kalix Folkhögskola 
Rektor Kulturskolan Björn Emmoth 
Tf Rektor Per Eriksson 
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§ 101 Dnr 2021-00073 60 

Studier som feriearbete  
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar ge skolchefen i uppdrag att tillsammans med 
kommundirektören och kommunens preventionssamordnare se på 
möjligheten att skapa resurser/förutsättningar för sommarlovsstudier för 
ungdomar kombinerat med feriejobb och aktiviteter.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen uttrycker att elever kan uppfatta det som lönsamt att inte nå 
målen i skolan, etiskt känns det inte bra. Signalen skulle även kunna 
tolkas som att utbildning, kunskap och skola är så förfärligt tråkigt och 
onödigt att man behöver få betalt för att prioritera att genomföra den. 
Vidare skriver skolchefen att man nog ska vara försiktig och göra 
verklighet av detta och hänvisar till kommuner som fått kritik för 
liknande förslag. Vid dagens nämnd väcks frågan om det i stället är en 
möjlig väg att skolchefen, kommundirektören och 
preventionssamordnaren tillsammans ser på vilka alternativa vägar det 
finns för att kombinera feriejobb med aktiviteter.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-05 § 80. 
Arbetsutskottets protokoll 2021-04-23 § 88. 
Tjänsteskrivelse -Studier som feriearbeten. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
Kommundirektören 
Kommunens preventionssamordnare 
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§ 102 Dnr 2021-00070 60 

Skolskjutsregler läsåret 2021-2022 - Revidering 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och beslutar att godkänna följande revidering av 
skolskjutsregler läsåret 2021-2022 som avser avsnittet Växelvis boende: 
 
3.5 Växelvis boende 
Ett växelvis boende måste vara ett fast arrangemang där eleven bor lika 
mycket hos båda föräldrarna. Folkbokföringsadressen avgör 
skolplaceringen och rättigheten till skolskjuts men vid växelvis boende är 
eleven berättigad till skolskjuts från båda vårdnadshavarna givet att 
gällande avståndsregler uppfylls. Rätten till skolskjuts gäller endast om 
vårdnadshavaren är bosatt i kommunen vilket medför att eleven endast 
har rätt till skolskjuts inom kommunen. Särskild ansökan om skolskjuts 
vid växelvis boende skall lämnas in till kommunens 
skolskjutshandläggare inför varje läsår och kommunen gör alltid en 
individuell bedömning av varje enskilt fall. Ansökan ska, i första hand, 
ske via kommunens e-tjänst. Har inte båda vårdnadshavarna bank-ID så 
finns det en blankett att hämta från kommunens hemsida och ska vara 
underskriven av båda vårdnadshavarna. Blankett finns på kommunens 
hemsida och skall vara underskriven av båda vårdnadshavarna. 
Umgängesschema Schema för det växelvisa boendet skall lämnas till 
handläggaren i samband med ansökan och endast i undantagsfall kan 
enstaka avsteg från detta schema göras. Avstegen beviljas i 
förekommande fall av skolskjutshandäggaren.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Inför varje nytt läsår görs erforderliga justeringar av skolskjutsregler. 
Den justering som gjorts inför kommande läsår 2021-2022 gäller 
avsnittet växelvis boende.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-05 § 79. 
Tjänsteskrivelse - Revidering av skolskjutsregler läsåret 2021-2022. 
Skolskjutsregler reviderad 2021-05-21. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Förvaltningsekonomen 
Samtliga skolenheter 
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§ 103 Dnr 2021-00087 005 

Förlängning av avropsavtal från SKI Kommentus 
ramavtal Arbetsplatser och elevdatorer 2015 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att förlänga nuvarande avropsavtal med Atea Sverige 
AB ur SKI Kommentus ramavtal Arbetsplatser och elevdatorer 2015  med 
1 år enligt gällande avtalsvillkor. Förlängningsperioden omfattar tiden 
2021-06-02 – 2022-06-01.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Avrop från ramavtalet som avser elevdatorer och arbetsplatser får 
endast ske under ramavtalstiden. Ramavtalstiden är två (2) år 2019-11-
01 – 2021-06-01 med möjlighet till ett (1) års förlängning vid två (2) 
tillfällen och löper från och med den dag då det har undertecknats av 
båda parter. Eventuell förlängning av kontrakt enligt avtalet gäller med 
oförändrade villkor.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Förlängning av avropsavtal med Atea Sverige AB 
Avropsavtal Atea Sverige AB 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Atea Sverige AB  
Skolchefen 
IKT-ansvarig 
Supporttekniker IT 
Upphandlingsenheten 
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§ 104 Dnr 2021-00068 612 

Sökande till gymnasieskolan 2021-2022 efter avslutad 
omvalsperiod 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av del av och godkänner redovisning av  valen till 
gymnasieskolan inför kommande läsår 2021-22  efter avslutad 
omvalsperiod.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Ansvarig för gymnasieantagningen ger nämnden en bild över hur valen 
förändrats till gymnasieskolan efter avslutad omvalsperiod. Bilden visar 
att det 14 elever fler som tillkommit efter den 1 februari varav 8 är 
sökande från andra kommuner.  
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av sökande efter avslutad omvalsperiod.  
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§ 105 Dnr 2020-00175 612 

Ny inriktning Hästhållning inom 
Naturbruksprogrammet i Kalix - utredningsuppdrag 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner skolchefens utredning av möjligheter 
och konsekvenser med att starta upp en ny nationell inriktning inom 
Naturbruksprogrammet mot Hästhållning. Nämnden beslutar vidare att 
ge skolchefen i uppdrag att fortsätta utreda kostnader och även tillgång 
till kompetens att bedriva karaktärskurser inom inriktningen 
Hästhållning. Uppdraget redovisas i nämnden i oktober 2021. 
 
Reservation 
L, M och C reserverar sig mot beslutet med motivering: 
”Då vi är tveksamma till öppnandet av ny inriktning Hästhållning, anser 
vi det onödigt att utreda saken vidare” 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inriktning hästhållning inom Naturbruksprogrammet är en helt ny 
inriktning som tillkommer från den 1 juli 2021.  
Inom inriktningen Hästhållning får eleverna lära sig om hästen som 
biologisk varelse, dess beteende och samspelet mellan häst och 
människa. Inriktningen ger till exempel möjlighet att arbeta som 
hästskötare med inriktning mot ridning eller trav. 
Av utredningen framgår att alla gymnasiegemensamma kurser läses 
tillsammans med andra program medan karaktärskurserna för en ny 
inriktning kräver ett upphandlingsförfarande.  
 
Tilläggsyrkande 
Sven Nordlund (MP): Nämnden godkänner rapporten och föreslår att ge 
skolchefen i uppdrag att fortsätta utreda kostnader och tillgång till 
kompetens för att bedriva karaktärskurser inom inriktning Hästhållning. 
Uppdraget redovisas i nämnden i oktober 2021. 
 
Röstning 
Ordföranden ställer tilläggsyrkandet för röstning och finner att nämnden 
beslutar enligt Sven Nordlunds (MP) förslag 
 
Beslutsunderlag 
Utbildningsnämndens beslut 2020-12-11 § 131. 
Tjänsteskrivelse - Inriktning Hästhållning. 
Programplan - Inriktning Hästhållning 
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§ 106 Dnr 2021-00084 60 

Lönetillägg för lärare i högstadiet årskurs 7-9 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att skicka skrivelsen från Manhemsskolan 
vidare till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott. 
Utbildningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott gör en kartläggning över löneläget för lärare i årskurs  
7-9 och ser på möjligheten samt hur en riktad satsning inom gruppen 
lärare åk 7-9 kan ske. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
 
Sammanfattning av ärendet 
Konkurrensen är oerhört stor både inom och utanför kommunen då det 
endast finns ett fåtal behöriga 7-9 lärare. Det finns nästan ingen som 
utbildar sig till 7-9 lärare och så har det varit under en längre tid vilket 
gäller för Kalix likväl som för hela landet. De som väljer att utbilda sig till 
lärare väljer antingen att utbilda sig för behörighet 1-7 eller utbilda sig 
för behörighet till gymnasieskolan.  
 
I Kalix är behöriga 7-9 lärare efterfrågade av:  
• Manhemsskolan  
• Gymnasieskolan  
• Vuxenutbildningen  
• Folkhögskolan  
• Johannisberg  
• Fängelset i Haparanda  
• Norrskenet  
• Närliggande kommuner (konkurrensen ökar allt mer i samband med 
tågbanan vilken effektiviserar och underlättar arbetspendling)  
 
Om huvudmannen har målsättningen att ha behöriga lärare måste man 
ge verksamheten de förutsättningar som krävs. Den avgörande faktor då 
lärare söker jobb är till allra största del den lön man blir erbjuden. 
Löneläget som Manhemsskolan har är inte konkurrenskraftigt när det 
gäller nyrekrytering. De senaste åren har vi varit tvungen att tacka nej 
till flera behöriga lärare då deras löneanspråk varit långt över löneläget 
för befintlig personal. Vi kommer aldrig att kunna få behöriga lärare att 
tacka ja till tjänster om inget görs åt lönerna på högstadiet.  
 
Kalix kommun behöver omgående vidta åtgärder för att:  
• Bibehålla och locka behöriga 7-9 lärare till högstadiet  
• Stimulera och locka 1-7 lärare att vilja vidareutbilda sig till 7-9 lärare  
• Stimulera att fler studenter väljer att utbilda sig till 7-9 lärare  
 
Med hänvisning till ovanstående beskrivningar behöver beslut omgående 
tas om att ge ett lönetillägg till alla behöriga 7-9 lärare som arbetar eller 
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tar anställning på Manhemsskolan. Tillägget ska tidsbegränsas så länge 
de arbetar på Manhemsskolan. Ovan förslag till beslut omfattar ej 
medarbetare som eventuellt redan har lönetillägg för placering i 
lönestrukturen vid Manhemsskolan på grund av marknadskrafterna. 
 
Lönetilläggets storlek bör vara tillräckligt högt för att målet för 
ovanstående punkter ska vara möjliga att uppnå.  
Beräknad kostnad för 35 heltidstjänster:  
 
2500 kr/mån = 1 470 000 /år  
3000 kr/mån = 1 764 000 /år  
4000 kr/mån = 2 352 000/ år  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Lönetillägg till lärare i högstadiet. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen arbets- och personalutskott. 
Skolchefen 
Manhemsskolans rektorer 
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§ 107 Dnr 2019-00144 60 

Utbildningsnämndens målarbete 2020-2022 
Utbildningsnämndens beslut 
 

 Kalix ska vara jämlikt och inkluderande med goda 
förutsättningar för folkhälsa och livskvalité 
Indikator: 
-Rörelse i skolan 

 
 Öka tryggheten för flickor och kvinnor och verka för en 

kommun fri från våld 
Indikator:   
-Minska antalet kränkningar 
-Min utvärdering för de 3 områdena Trygghet och trivsel,  
 Inflytande, Kunskap och lärande 

 
 Social utveckling, ekologisk hållbarhet och klimatpåverkan 

utformad för nästa generation. Att minska utanförskap och 
miljöpåverkangenom att arbeta mot hållbarhetsmålen i 
Agenda 2030 
Indikatorer: 
-Agenda 2030 målbild 

 
 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 
Indikator: 
-Antal gymnasieungdomar som gått över till universitet/högskola 
direkt efter avslutad gymnasieutbildning. 
-Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 
2 år efter fullföljd gymnasieutbildning. 
 

 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. 
Indikator: 
-Skolans kontakt med lokala näringslivet. 
-Antal UF-företag. 
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Sammanfattning av ärendet 
Efter att Kommunfullmäktige beslutade om de övergripande målen för 
Kalix kommun har utbildningsnämnden tagit fram 5 fokusområden att gå 
vidare med. Skolchefen fick ett uppdrag av nämnden den 23 april 2021 
att till kommande nämnd den 21 maj komma med förslag till indikatorer. 
  
Beslutsunderlag 
Förslag till fokusområden. 
Förslag på indikatorer till fokusområden      
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§ 108 Dnr 2021-00067 60 

Systematiskt kvalitetsarbete - höstterminen 2020 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner redovisningen över det systematiska 
kvalitetsarbetet som avser höstterminen 2020.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen redovisar det systematiska kvalitetsarbetet till nämnden 2 
gånger per år, vårtermin respektive hösttermin. Vid dagens nämnd 
redovisar skolchefen det omfattande kvalitetsarbetet med en 
sammanfattning av höstterminen 2020 från samtliga berörda 
skolenheter. 
 
Beslutsunderlag 
Kvalitetsrapporter från samtliga skolenheter och skolformer.     
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§ 109   

Anmälan om elevers frånvaro 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner rapporten angående elevers 
frånvaro.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen rapporterar om aktuella barn/elever i grundskolan med hög 
frånvaro.  
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§ 110   

Arbetsmiljö - Rapport 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner rapport gällande arbetsmiljö.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen rapporterar om Djuptjärnsskolan som varit hårt drabbad av 
covid som medfört att undervisning ägt rum på distans samt 
fjärrundervisning i mellanstadiet som nödvändiga åtgärder.  
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§ 111   

Kränkande behandlingar - Rapport 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner rapport om kränkande behandlingar 
som visar att inga nya ärenden om kräkningar tillkommit från 
föregående nämnd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen informerar nämnden att antalet kränkningsärenden har en 
tendens att öka inför loven.  
 
      
 
 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
27(28) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-21 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 112   

Synpunkter och klagomål - Rapport 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner rapport om inkomna synpunkter och 
klagomål.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen rapporterar om följande inkomna synpunkter från föregående 
nämnd: 
 

 Beröm till mathantering vid Furuhedsskolan. 
 Förskolor i Ytterbyn samt Morjärvsområdet.  
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§ 113   

Information 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnden tar del av följande informationer: 
 

- Ekonomichef Jeanette Larsson och förvaltningsekonom Helena 
Wasserman informerar om Prislappsmodellen som införts i Kalix 
kommun 2021. 

 
- Personaladministratör Sara Gahm och lönehandläggare Gunilla 

Lundström informerar om införandet av ny digital 
lönerapportering för förtroendevalda där utbildningsnämnden är 
piloter. 

 
- Ann-Sofie Nilsson från STIMO AB informerar om den pågående 

organisationsöversynen inom utbildningsförvaltningen. 
 

- Karin Forsman informerar om och presenterar sitt 
jämställdhetsprojekt i Kalix kommun. 

 
- Sven Nordlund ordförande tar upp det viktiga som väntar med 

budgetering och framtid med en ny ekonomisk modell. 
 

- Skolchefen informerar om utbyte av motorsågar vid 
Naturbruksgymnasiet. 

 
      
 
 


