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Upprop
Utbildningsnämndens beslut
Nämndsekreteraren förrättar upprop.
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§ 19

Val av justerare
Utbildningsnämndens beslut
Till justerare väljs Hans-Göran Sandberg (S).
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§ 20

Godkännande av ärendelista
Utbildningsnämndens beslut
Ärendelistan godkänns med följande ändringar:
Tillkommande ärende punkt 17 - Ny förskoleverksamhet på fastigheten
Innanbäcken 8:33, föreläggande.
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§ 21

Delegationsbeslut - Redovisning
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av inkomna
delegationsbeslut.
Sammanfattning av ärendet
1. Ordföranden i nämnden har med stöd av delegationsordning E.1
beslut i brådskande ärende godkänt yttrande till Skolinspektionen
i ärende som avser anmälan om kränkande behandling av elev
vid skolor i Kalix kommun, dnr 2018-21-606.
2. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19
beviljat elev skolskjuts till och från Töre skola på grund av
växelvis boende under läsåret 2017-2018 med start vecka 13, dnr
2018-24-3.
3.

Utbildningschefen har med stöd av delegationsordning F.11
avslagit begäran om tilläggsbelopp för elev vid Norrskenets
friskola med hänvisning till att betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter skulle uppstå för kommunen, dnr 201862-606.

Beslutsunderlag
Sammanställning av delegationsbeslut
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§ 22

Dnr 94

Meddelanden
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av inkomna meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. Beslut KF 180205 § 6 - Avsägelse ersättare utbildningsnämnden
2. Beslut KF 180205 § 15 - CEMR jämställdhet
3. Beslut KF 180205 § 17 - Checklista CEMR
4. Beslut KF 180205 § 12 - Finansieringsform upphandling fordon
5. Beslut KF 180205 § 16 – Heltidsplan
6. Heltidsplan, dokument
7. Beslut KF 180206 § 23 - Motion funktionskläder
8. Beslut KF 190205 § 28 - Motion skolan Vitvattnet
9. Kommunstatistik - Antal födda perioden 180101 - 180217
Beslutsunderlag
Sammanställning av inkomna meddelanden.
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§ 23

Dnr 2018-00038 60

Ekonomi - Månadsuppföljningar 2018 - perioden
januari - februari
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner ekonomiska uppföljningen för
perioden januari - februari 2018 som efter två månader av året pekar
mot ett 0-reultat.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämndens månadsrapport januari-februari 2018
UBN

Årsbudget

Budget
jan-feb

Utfall
jan-feb

PeriodHelårsavvikelse prognos

Intäkter

-39 505,6

-3 950,6

-7 705,1

3 754,5

-41 246,1

1 740,5

Personalkostnader
Övriga
verksamhetskostnader

254 475,5

40 174,2

42 635,2

-2 461,0

256 216,1

-1 740,6

145 549,1

24 718,3

21 212,3

3 506,0

145 549,0

0,1

360 519,0

60 941,9

56 142,4

4 799,5

360 519,0

0,0

Summa

Helårsprognos
I dagsläget förväntas att förvaltningen har en budget i balans vid årsskiftet.
Faktorer som kan påverka resultatet
Ett minskat barnantal i förskolan kommer att kräva anpassningar för att inte få
underskott i verksamheterna då budgeten tilldelas per antalet barn. Antalet barn
som mår dåligt och som är i behov av extra stöd är stor. Externa intäkter som
Lågstadiesatsningen och återsökta pengar från Migrationsverket bidrar till att
behovet av kraftfulla åtgärder minskar något. Antalet nyanlända minskar och vi ska
hantera alla elever med tilldelad budget, oavsett modersmål och utan de intäkter vi
tidigare fått i asylpeng.

Åtgärder för en budget i balans:
Det krävs anpassningar inom förskoleområdet så att kostnaderna inte överstiger
den budget ett minskat barnantal ger. Det krävs relativt stora omprioriteringar
mellan verksamheter där budgetmedel flyttas till den fria resursen. En översyn av
vikarieanvändning bör göras. Tillfälliga extra intäkter innebär dock inte att
framtagandet av åtgärder för att få en budget i balans kan stanna av.
Beslutsunderlag
Månadsuppföljning januari - februari 2018
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§ 24

Dnr 2018-00029 60

Årsredovisning 2017 för Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar godkänna årsredovisningen för 2017.
Sammanfattning av ärendet
Resultat år 2017, tkr

Belopp

Årsbudget
Kapitalkostnader
Helårskostnader
Budgetavvikelse

343 628
15 293
351 408
7 513

Driftredovisning tkr

Budget

Utfall

Budgetavvikelse

Förskola och fritids
Fria förskolor
Förskoleklass
Grundskola åk 1-9
Friskola
Övriga kostnader
Lokalkostnader Gru
Gymnasiet
Komvux
Summa
nettokostnader

59 978
13 600
5 284
80 389
11 000
73 478
34 854
69 159
11 180
358 921

55 952
14 083
5 204
82 118
10 730
67 878
35 471
68 879
11 093
351 408

4 026
-483
80
-1 729
270
5 601
-617
280
87
7 513

Utbildningsnämndens resultat slutar på ett överskott på 7,5 mkr för
2017. De olika huvudgrupperna bidrar enligt följande; Grundskola 7,14
mkr, Gymnasiet +0,28 mkr och Komvux +0,09 mkr.
Inom huvudgruppen Grundskola uppgår resultatet för förskola och fritids
till 4,0 mkr. Det kommer från det faktum att Morjärvs förskola och
familjedaghem inte har haft någon verksamhet under andra halvan av
året samt att fritids redovisar ett överskott på 0,6 mkr. Flera
förskoleenheter har dock underskott på helåret och vikariebehoven har
varit stora samtidigt som anpassningsbehoven har varit stora. Förskolor
har lediga platser och som en konsekvens delas inte all budget ut utan
blir kvar centralt. Det krävs att förskolorna klarar av att anpassa
personalstyrkan till ett minskande barnantal för att inte underskott skall
uppstå. Budgeten till fria förskolor har inte räckt till utan verksamheten
visar ett underskott på -0,48 mkr. Det beror på ökat barnantal.
Förskoleklassen uppvisar ett överskott på 0,08 mkr.
Resultatet för grundskolan (åk 1-9) uppgår till -1,7 mkr på helåret.
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Budgeten för barn i behov av stöd som ingår i området grundskola har
inte räckt utan resultatet för den verksamheten uppgår till -3,2 mkr.
Budgeten för modersmål /Svenska som andraspråk (SVA) är överskriden
med -0,5 mkr. Bidragen från Skolverkets lågstadiesatsning för åk 1-3
(2,4 mkr) och från Migrationsverket till grundskolan (3,5 mkr) har täckt
dessa kostnadsökningar och med dessa externa intäkter har extra
resurser kunnat finansieras.
Budget för interkommunala ersättningar för barn skrivna i andra
kommuner visar ett underskott på -0,6 mkr. Budgeten till friskolan visar
ett överskott på 0,27 mkr.
Området övriga kostnader redovisar ett överskott på 5,6 mkr. Området
omfattar bland annat skolskjutsarna som ger ett överskott på 0,9 mkr
främst på grund av färre skjutsar under höstterminen. I området ingår
också ansvar särskola+elevhälsa (0,8 mkr) och kompetensutvecklingsmedel (0,7 mkr).
Budget för tre specialpedagoger/talpedagog inriktat mot förskolan
redovisar ett överskott på 1,1 mkr och beror på långtidssjukskrivningar
och bidrag till fortbildning. Inom området finns externa intäkter på 2,4
mkr där kostnaderna återfinns inom andra verksamhetsområden än
under övriga kostnader och kosten som uppvisar ett överskott på 1,0
mkr främst på grund av något för stor budget och sjunkande barnantal.
Huvudgruppen Gymnasiet redovisar ett överskott på 0,28 mkr. Det
kommer främst från Migrationsverkets bidrag till introduktionsprogrammet. Dessa tillfälliga, externa intäkter har kunnat finansiera
extra resurser. Interkommunala intäkterna och kostnaderna redovisar ett
underskott på -0,99 mkr på grund av färre elever från andra kommuner.
Inackorderingsstöd för elever som studerar i andra kommuner visar ett
mindre överskott på drygt 0,2 mkr.
Huvudgruppen Komvux redovisar ett överskott på 0,09 mkr. Högre
intäkt än väntat. Det är främst utbildningsnämndens andel av
schablonersättningarna som socialnämnden erhållit från migrationsverket
för kommunens olika former av mottagande som har ökat på grund av
ett stort mottagande. Statsbidraget som erhålls i samarbete med
femkanten har varit något lägre än budgeterat.
Sammanfattningsvis kan konstateras att förvaltningen har kunnat
finansiera extra satsningar med bidrag från Skolverket och med
Migrationsverkets bidrag har extra resurser kunnat finansieras. Det är
dock stora svårigheter att rekrytera personal vid denna typ av
finansiering eftersom det medför att tjänsterna endast kan blir tillfälliga
samtidigt som möjligheterna uppstår med kort varsel.
Viktiga händelser
Utbildningsförvaltningen har byggt upp system i Stratsys för att sköta
allt kvalitetsarbete i systemet.
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Familjecentralen
En styrgrupp har bildats i vilken representanter från regionen och
kommunen ingår.
Integrationsprojektet "Ett attraktivare Kalix" genomfördes.
Förskolan
Pågående arbete med kemikaliefri förskola, Tre arbetslag har deltagit i
studiebesök i andra kommuner för att utveckla kunskap om miljöns
betydelse.
Revision genomförd av PWC på uppdrag av se kommunala revisorerna,
mycket positivt resultat.
Om/nybyggnation av Innanbäckens förskola påbörjad.
Fritidshemmet och Förskoleklassen har haft ett spårkutvecklande fokus –
Språk är makt!
Det är viktigt att rusta våra elever så de kan uttrycka sig och förstå sin
omvärld på ett demokratiskt sätt där allas röst är lika värd. Det är också
viktigt att känna till källan till information, därför har vi arbetet med
källkritik. Vi har arbetat mycket med högläsningen - samtal om text, där
lärarna har fördjupat sig i samtalsmodellen Sokratiska samtal. Vår
hemsida http://www.kulix.net/moumltesplats-foumlr-laumlrande2 där vi
skriver om våra kollegiala träffar har fått god respons från andra
kommuner, det känner vi oss stolta över.
Grundskolan
Vi har fortsatt arbetet med att utveckla skolans digitalisering t ex genom
programmeringsutbildning för matematiklärare F-6 och 7-9.
G-suite for Education är nu infört på alla grundskolor. Utbildningar och
pedagogiska diskussioner återkommande under året.
På ämnesträffar tolka och diskutera skrivningarna kring digitalisering i
kursplanerna.
Favoritmatte, det nya gemensamma läromedlet i årskurs 1-6, används
och är uppskattat av elever och lärare.
Elevhälsan och rektorerna har haft utbildningsdag kring att hantera
kulturella skillnader i integrationsprocessen (Xena consulting), vilket var
mycket uppskattat.
Vi har jobbat intensivt med ämnesnätverk inom stadierna i no, so, slöjd,
engelska samt nyanländas lärande.
Vi har anställt en hälsoinspiratör för statsbidrag och arbetet med fysisk
aktivitet har tagit fart detta läsår. Vi har parallellt med detta ett
forskningsprojekt med DesignIT inom detta område.
Gymnasieskolan
Ett samarbete mellan gymnasiet och grundskola har startats gällande
laborationer. Årskurs 5 är på Furuhedsskolan och labbar. Tanken är att vi
ska utveckla intresset för naturvetenskap och att grundskolan kan ta del
av vår mer avancerade utrustning.
VO fick igenom ansökan för att skicka 3 elever på APL i Skottland. BF har
inlett samarbete med Parasport med särskolan. BF har också varit

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
12(39)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-03-12

Utbildningsnämnden

medarrangörer när Djuptjärn förskola firade 40 år. Elever på BF lärling
arrangerade Hockeyskola under veckan. 44. Samarbete mellan
Entreprenörskap och Gymnasiearbete.
Kulturcentrum Fyllde 50 år
Vuxenutbildningen
Vårdbiträdesutbildning planeras, 51 yrkespaket aktualiseras av
regeringen.
Elevhälsan, skolsköterskorna har från och med 1/7-2017 ansvar för
uppvaccinering av alla barn och unga i kommunen.
Investeringsredovisning
Tkr

Budget

Utfall

Budgetavvikelse

Inventarier BoG
IKT grundskolan
Gymnasiet
Summa
nettokostnader

1 100
1 400
1 000

1 273
1 407
807

-173
-7
193

3 500

3 487

13

Satsningen på nya klassrum har fortsatt under året både inom
grundskola och inom gymnasium i något större omfattning än
föregående år. Vissa anpassningar har gjorts på Näsbyskolan i samband
med att musikundervisningen flyttades till Fyren.
Utvecklingen av datamiljön fortsätter enligt den långsiktiga plan som
finns framtagen och som gäller för alla verksamheter.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2018-02-23 § 24
Årsredovisning 2017 för utbildningsnämnden
Protokollutdrag skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 25

Dnr 2018-00037 60

Budget 2019 - Konsekvensbeskrivning, preliminär
budgetram - utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner konsekvensbeskrivningen av budget
2019.
Sammanfattning av ärendet
Kalix kommuns budget samt ekonomisk plan fastställs i
kommunfullmäktige i juni månad. Den interna budgetprocessen för 2019
påbörjades under hösten 2017. De preliminära budgetramarna för 2019
är precis klara inför dagens nämnd som mynnat ut i följande
konsekvensbeskrivning för utbildningsnämnden:
Konsekvensbeskrivning budget 2019 - utbildningsnämnden
Kalix kommuns budget samt ekonomiskplan fastställs i
kommunfullmäktige i juni månad. Den interna budgetprocessen för åren
2019-2020 påbörjades under hösten 2017. Processen har pågått till den
6 mars när budgetberedningen tilldelade nämnder/styrelse preliminära
driftsrama för budgetåret 2019 samt plan 2019-2020.
Nämnder/styrelse skall presentera en konsekvensbeskrivning av den
preliminärt tilldelade budgetramen för respektive nämnd/styrelse.
Fackligt förhandlade konsekvensbeskrivningar ska vara kansliet tillhanda
senast 2018-04-18.
Nämnden/styrelsens preliminära budgetram 2019
Enligt liggande budgetförslag skulle Utbildningsnämndens ram för 2019
landa på 344 499 tkr. exklusive löneökningar 2018 och 2019
Preliminära ramförändringar 2019
I budgetförslaget är Utbildningsnämndens ram neddragen med 3 400
tkr. På grund av statsbidrag och medel från migrationsverket räknar
nämnden att nuvarande verksamhet klaras inom föreslagen ram, under
förutsättning att bidrag och externa medel inte minskar.
Preliminära särskilda anslag 2019
Inga
Preliminär investeringsbudget 2019
Förslaget till Utbildningsnämndens investeringsbudget 2019 är 5 700
tkr. Av den föreslagna budgeten kommer 500 tkr avsättas till
gymnasieskolan, 200 tkr till Vuxenutbildningen, 1 500 000 tkr till IKT
samt förskola och grundskola 2 300 tkr och 1 200 tkr till
Naturbruksprogrammet.
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I och med övertagandet av Naturbruksgymnasiet så kan vi komma att
behöva investera i maskiner och annan utrustning för att kunna bedriva
utbildningen. Närmast på tur att reinvestera är en skotare, i och med ett
ökat elevantal så behöver vi utöka maskinparken.
Sammanfattning 2018
Utbildningsnämnden räknar med att hålla sig inom tilldelad budgetram
2018. Vi ser att vår budget för barn i behov, den s.k fria resursen, är en
osäker post eftersom vi har ett krav att sätta in åtgärder när en elev har
behov av åtgärd. Vår s.k. förskolepåse är nu tom. Vi måste enligt lag
tilldela elever de resurser som krävs så även om vi försöker tänka
effektivt så är risken stor att vi inte klarar budgeten på detta område,
speciellt om inte lågstadiesatsningen finns kvar.
Boende för våra gymnasieelever främst från andra kommuner, trots att
vi hyr internatet ser vi brist på lägenheter inför kommande läsår
förutsatt att antal sökanden fortsätter på samma nivå.
Osäkerhet kring ersättningar från Migrationsverket när antalet nyanlända
minskar, fram till och med 20171031 har vi rekvirerat 10,5 Mkr från
Migrationsverket.
Antal riktade statsbidrag för skolan är många, fram till 20171231 har vi
rekvirerat 20,6 Mkr från Skolverket. Vi vet inte, år från år, hur mycket
statsbidrag vi kommer att ha möjlighet att söka, varpå budgeteringen
blir svår, speciellt gällande barn i behov där vi tacksamt kunnat använda
lågstadiesatsningen.
Stor brist på lärare där vi idag inte kan konkurrera med lönerna mot
friskolan, Folkhögskolan och Johannisberg som utökar verksamheten.
2 nya program startar på gymnasiet vilket kortsiktigt innebär en
utökning av budget.
IT-strategin är nu tagen och vi vet inte ännu vad kravet från staten
kommer att bli men vi kan inte idag säga att det kommer statsbidrag för
satsningen.
Vuxenutbildningen, de nya statsbidragen för yrkesvux innebär att
kommunen måste tillskjuta mer egna medel. På längre sikt är det en
vinst för kommunen för att fler kommer i arbete, men på kort sikt
innebär det ökade kostnader för utbildningsnämnden.
Ekonomiska konsekvenser
Ett antal justeringar mot faktiskt utfall 2017, på områden som visat
ekonomiskt överskott, är genomförda.
Vi har, under flera år, haft förhållandevis gynnsamma förutsättningar för
skolan men vi ser nu att vi har stora utmaningar gällande fler elever som
mår dåligt och som behöver särskilt stöd. De resurser vi har för att
hjälpa elever som behöver särskilt stöd räcker inte nu. 2017 backade
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denna post med drygt 3 Mkr och vi ser att vi under 2018 kommer att
vara tvungna att nyttja bidrag och pengar från migrationsverket för att
täcka behoven.
Den s.k. förskolepåsen har hittills varje år gått med överskott, i det fall
ett stort antal barn behöver plats i vår förskola kan den tilldelade
budgeten för förskolan gå med underskott. Ambitionen att minska
antalet barn/avdelning inom förskolan finns och blir det verklighet är det
förenat med ganska stora kostnader trots att det just nu går att söka
statsbidrag för detta ändamål. Vi har inga resurser att minska antalet
barn/avdelning i dagsläget.
Verksamhetsmässiga
Stor osäkerhet kring den fria resursen, behöver elever särskilt stöd så
ger vi det, vi är dessutom skyldiga att göra det. Glädjande så ökar
antalet elever i våra verksamheter men det medför ökade kostnader
också. Läromedel, datorer till alla elever i 7-9 och gymnasiet samt fler
klasser i skolorna ger betydligt högre kostnader mot beräknat antal
klasser.
Kvalitetsmässiga
Risk för att vi inte klarar av att leva upp till lagkraven. Barn i behov av
särskilt stöd har rätt till detta, oavsett brist på resurser och vi riskerar
att inte hålla budget på grund av detta.
Personella konsekvenser
Utbildningsnämnden har sökt och fått beviljat många statsbidrag vilket
bl.a. lett till att nämnden haft överskott varje år. Lärarbristen ökar och vi
ser nu att det blir svårare och svårare att få legitimerad personal.
Lönerna stiger och det är svårt att beräkna kostnaderna för lärarlönerna.

Arbetsmarknadsmässiga
Inga
Arbetsmiljömässiga
Inga
Beslutsunderlag
Konsekvensbeskrivning av budget 2019 för utbildningsnämnden
Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
16(39)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-03-12

Utbildningsnämnden

§ 26

Dnr 2018-00006 612

Sökande till gymnasieskolan läsåret 2018-2019 Redovisning
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av sökande till
gymnasieskolan inför läsåret 2018-2019.
Sammanfattning av ärendet
Valen till gymnasieskolan är klara och sammanställda som visar på en
bra spridning till samtliga program som varit sökbara.
Beslutsunderlag
Sammanställning av sökande till gymnasieskolan 2018-19.
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§ 27

Dnr 2018-00039 612

Fastställande av program, inriktningar samt
dimensionering av antalet platser vid Furuhedsskolan
inklusive gymnasiesärskolan läsåret 2018-2019
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar att nedanstående program och inriktningar samt
dimensionering av antalet platser ska gälla i årskurs 1 vid
Furuhedsskolan inklusive gymnasiesärskolan från läsåret 2018-2019:
Program

Inriktningar

Barn- och fritidsprogrammet

Pedagogiskt arbete

Antal
platser
Åk 1
14

Bygg- och
anläggningsprogrammet

Husbyggnad

18

El- och energiprogrammet

Elteknik

12

Ekonomiprogrammet

Ekonomi

20

Estetiska programmet

Bild- och formgivning
Inriktningsval från
åk 1
Musik
Inriktningsval från
åk 1
Lastbil och mobila
maskiner

16

Estetiska programmet

Fordons- och
transportprogrammet

Antal platser och
eventuella urval till
åk 2

16

12

2 platser till inriktning
Lastbil och mobila
maskiner

Personbil
Vid konkurrens sker
urval på slutbetyg åk
9.
Industritekniska programmet
Ingår i Teknikcollege

Svetsteknik

8

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

20

Naturbruksprogrammet

Skog

36

Samhällsvetenskapsprogrammet

Beteendevetenskap

32

Medier, information och
kommunikation

16 platser till inriktning
Medier, information
och kommunikation
Vid konkurrens sker
urval på slutbetyg åk
9.
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Lärlingsutbildningar

Inriktning

Antal platser åk 1

Barn- och fritidsprogrammet Lärling

Fritid och hälsa

Handels- och administrationsprogrammet Lärling
Restaurang- och
livsmedelsprogrammet Lärling

Handel och service

2 med möjlighet till 4
platser om elever från
andra kommuner antas
4

Kök och servering

3

Introduktionsprogrammet

Programinriktat individuellt
val
Individuellt alternativ
Yrkesintroduktion
Preparandutbildning
Språkintroduktion

Anpassning efter behov
Anpassning
Anpassning
Anpassning
Anpassning

efter
efter
efter
efter

behov
behov
behov
behov

Program gymnasiesärskolan

Antal platser åk 1

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
Programmet för Hälsa, Vård och Omsorg
Individuellt program

Anpassning efter behov
Anpassning efter behov
Anpassning efter behov

Sammanfattning
Nämnden fastställde den 6 oktober 2017 § 104 det sökbara
programutbudet för läsåret 2018-2019. Vissa förändringar har gjorts från
föregående år. Inriktning Anläggningsfordon (maskinförare) i Bygg- och
Anläggningsprogrammet har lagts vilande. Det innebär att inriktning
Husbyggnad kvarstår i programmet.
Ytterligare förändringar är att två nya lärlingsutbildningar har tillkommit
som sökbara dels Handels- och administrationsprogrammet med inriktning
Handel och service och dels Restaurang och livsmedelsprogrammet
inriktning Kök och servering.
Sökresultatet visar på en bra spridning av valen som innebär att samtliga
program fått underlag. Antalet kommunelever som söker utbildning i andra
kommuner/skolor
har minskat från föregående år medan sökande från andra kommuner till
Kalix ligger på samma nivå som senaste året.
Ett förslag till dimensionering av antalet platser i respektive program i
årskurs 1 har tagits fram i samråd med gymnasieskolans rektorer.
På grund av att Bygg- och anläggningsprogrammet endast erbjuder
inriktning Husbyggnad från hösten 2018 är förslaget att antalet platser
minskas från 25 till 18. I Naturvetenskapsprogrammet har antalet platser
minskats från 32 till 20 samt i Teknikprogrammet från 16 till 12 vilket är en
anpassning till senaste årens sökbild av dessa program.
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Vad gäller de nya lärlingsutbildningarna Handels- och
administrationsprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet
som båda fått bra med sökande är förslaget inledningsvis 4 platser
respektive 3 platser per årskurs.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden fastställde den 6 oktober 2017 § 104 det sökbara
programutbudet för läsåret 2018-2019. Vissa förändringar har gjorts från
föregående år. Inriktning Anläggningsfordon (maskinförare) i Bygg- och
Anläggningsprogrammet har lagts vilande. Det innebär att inriktning
Husbyggnad kvarstår i programmet.
Ytterligare förändringar är att två nya lärlingsutbildningar har tillkommit
som sökbara dels Handels- och administrationsprogrammet med inriktning
Handel och service och dels Restaurang och livsmedelsprogrammet
inriktning Kök och servering.
Sökresultatet visar på en bra spridning av valen som innebär att samtliga
program fått underlag. Antalet kommunelever som söker utbildning i andra
kommuner/skolor
har minskat från föregående år medan sökande från andra kommuner till
Kalix ligger på samma nivå som senaste året.
Ett förslag till dimensionering av antalet platser i respektive program i
årskurs 1 har tagits fram i samråd med gymnasieskolans rektorer.
På grund av att Bygg- och anläggningsprogrammet endast erbjuder
inriktning Husbyggnad från hösten 2018 är förslaget att antalet platser
minskas från 25 till 18. I Naturvetenskapsprogrammet har antalet platser
minskats från 32 till 20 samt i Teknikprogrammet från 16 till 12 vilket är en
anpassning till senaste årens sökbild av dessa program.
Vad gäller de nya lärlingsutbildningarna Handels- och
administrationsprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet
som båda fått bra med sökande är förslaget inledningsvis 4 platser
respektive 3 platser per årskurs.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2018-02-23 § 27.
Tjänsteskrivelse - Förslag till program, inriktningar och dimensionering av
platser till åk 1 läsåret 2018-2019.
Protokollsutdrag skickas till
Utbildningschefen
Gymnasieskolans rektorer
Studie- och yrkesvägledare
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§ 28

Dnr 2018-00034 60

Remiss - Betänkande Nationella minoritetsspråk i
skolan - förbättrade förutsättningar till undervisning
och revitalisering SOU 2017-91
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar godkänna remissyttrandet från utbildningschefen till
regeringskansliet gällande betänkandet Nationella minoritetsspråk i
skolan SOU 2017:91.
Sammanfattning av ärendet
Kalix kommun är en av remissinstanserna som fått möjlighet att yttra sig
över betänkandet Nationella minoritetsspråk i skolan, förbättrade
förutsättningar till undervisning och revitalisering SOU 2017:91.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2018-02-23 § 28
Remiss från regeringskansliet 2018-01-04
Remissyttrande från utbildningschefen
Skrivelse från Sveriges Dövas Riksförbund (SDR samt Sveriges Dövas
Ungdomsförbund (SDUF)
Protokollsutdrag skickas till
Utbildningsdepartementet
Utbildningschefen
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§ 29

Dnr 2018-00041 612

Kvalitetsgranskning av yrkesprogrammens
ändamålsenlighet vid Furuhedsskolan 1 i Kalix
kommun - Återrapportering planerade åtgärder
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar godkänna uppföljningen till Skolinspektionen från
ansvarig rektor som avser redovisning av vidtagna åtgärder efter
genomförd kvalitetsgranskning av Vård- och omsorgsprogrammet
vårterminen 2017.
Sammanfattning av ärendet
Vid Furuhedsskolan har Skolinspektionen granskat Vård- och
omsorgsprogrammet den 28-29 mars 2017.
1 samband med besöket genomfördes intervjuer med rektorer, lärare,
elever och APL-handledare (APL arbetsplatsförlagt lärande). För att
kunna bedöma rektors och lärares arbete med att skapa helhet och
sammanhang i utbildningen för eleverna på utvalt yrkesprogram har
Skolinspektionen även begärt in ett antal dokument, bland annat
dokument som visar på lärares samverkan och på vilket sätt den
arbetsplatsförlagda delen av utbildningen bidrar till helhet och
sammanhang i elevernas lärande.
I syfte att höja verksamhetens kvalitet bedömer Skolinspektionen att ett
utvecklingsarbete i första hand behöver inledas inom följande områden:
• Rektorn behöver säkerställa att lärarna i sitt arbete med planering och
genomförande av undervisningen i högre grad utgår från examensmålen.
• Rektorn behöver säkerställa att det ämnesövergripande samarbetet
mellan lärare i yrkesämnen och lärare i gymnasiegemensamma ämnen
utvecklas så att det omfattar flera gymnasiegemensamma ämnen, detta
för att eleverna ska få möjlighet till en större känsla av helhet och
sammanhang i sin utbildning.
Huvudmannen ska senast den 2018-04-27 redovisa till Skolinspektionen
vilka åtgärder som vidtagits eller planerats utifrån de
utvecklingsområden som granskaren identifierat.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2018-02-23 § 29
Redovisning av vidtagna åtgärder till Skolinspektionen 2018-02-06
Svar till Skolinspektionen 2017-05-17
Beslut från Skolinspektionen efter genomförd granskning
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Protokollsutdrag skickas till
Skolinspektionen
Ansvarig rektor vid gymnasieskolan
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§ 30

Dnr 2018-00048 60

Fordon - Finansiell leasing
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar att:


Ge Kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen fullmakt
att genom förnyad konkurrensutsättning av SKI Kommentus
ramavtal ”Finansiell Fordonsleasing 2017” upphandla finansiering
av de tjänstefordon som utbildningsförvaltningen anskaffar.



Ge utbildningschefen mandat att, efter avslutad upphandling,
teckna leasingavtal per nyanskaffat fordon.



I de fall som inköp belastar nämndens investeringsbudget nyttjas
inte finansiell leasing.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 5 februari 2018 att finansiering av
kommunens fordon får ske genom finansiell leasing upp till en nivå av 23
milj kr för åren 2018-2020. Avskrivnings- och räntekostnader skall
belasta och rymmas inom budgetram hos respektive nämnd/styrelse
som avropar fordon.
Det uppskattade kreditbehovet för utbildningsförvaltningens fordon
under 3,5 ton, under perioden 2018-03-01—2020-04-11 uppskattas till
1,3 milj kr exklusive moms.
SKI Kommentus ramavtal för Finansiell fordonsleasing 2017 omfattar:
En leasingtjänst där leverantören (banken) löpande anskaffar fordon
enligt önskemål om modell och varumärke från beställaren. Leverantören
står som ägare och hyr ut bilen/bilarna till beställaren som betalar en
leasingavgift varje månad.
Leasingavgiften bokförs som rörelsekostnad och 50% av momsen på
avgiften är avdragsgill.
• Ramavtalet gäller för fordon under 3,5 ton, även elbilar
• Leasingavgiften baseras på leasingtiden och storleken på investeringen
• Tilläggstjänster ingår inte i avtalet, enbart den finansiella leasingen
Vid leasingperiodens slut kan beställaren lämna tillbaka eller välja att
köpa ut fordonet/fordonen.
Förnyad konkurrensutsättning av SKI Kommentus ramavtal för Finansiell
fordonsleasing 2017:
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För bästa möjliga avtalsvillkor, föreslås förvaltningens behov av finansiell
leasing slås samman med Kalix kommuns övriga förvaltningars, så att
Kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen kan göra en
gemensam upphandling (förnyad konkurrensutsättning) för hela Kalix
kommuns behov av finansiell leasing.
För att Kommunstyrelsen ska ges rätt att upphandla för andra
upphandlande myndigheter/nämnder måste, i detta fall,
utbildningsnämnden ge Kommunstyrelsen och
kommunledningsförvaltningen en fullmakt.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 180223 § 30
Tjänsteskrivelse - Fordon Finansiell leasing 180221
Protokollsutdrag skickas till
Upphandlare Sara Rahm
Utbildningschefen
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§ 31

Dnr 2018-00049 60

Fordon 2018-2020 - upphandling
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar uppdra åt kommunledningskontorets upphandlare att
enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling upphandla ramavtal
omfattande nämndens behov av tjänstefordon 2018-2020.
Nämnden beslutar vidare att uppdra åt utbildningschefen att enligt lag
(2016:1145) tilldela vinnande leverantör kontrakt avseende successiva
leveranser av fordon samt ingå beställnings- och leveransavtal för
succesiva leveranser.
Sammanfattning av ärendet
Senast upphandlat ramavtal avseende kommunens behov av successiva
leveranser av fordon löpte ut den 31/12-2017.
Tidigare har Kalix kommun tecknat leveransavtal efter avrop från SKI
Kommentus ramavtal Fordon 2014-2 genom en förnyad
konkurrensutsättning bland godkända ramavtalsleverantörer.
I SKI Kommentus ramavtal Fordon 2014-2 finns 17 fordonsleverantörer
som i sin tur har cirka 1400 återförsäljare runt om i landet. Förutom
möjligheten att hitta en lokal leverantör ger ramavtalet avropande
myndigheter möjligheter att ställa högre miljökrav och välja bland fler
bilmodeller. Ramavtalet omfattar köp av fordon med alla typer av
drivmedel, det vill säga bensin, diesel, gas, etanol och el. Fordonen
uppfyller också högt ställda miljö- och säkerhetskrav.
Ramavtalet omfattar köp av fordon och är indelat i två avtalsområden:
- Personbilar
- Transportfordon upp till 3,5 ton.
Ramavtalet omfattar endast köp av nya fordon. Förvaltning som vill
leasa sina fordon kan nyttja detta avtal för fordonsinköpet till
leasingföretaget och avropa leasingtjänsten från separat avtal avseende
fordonsleasing.
SKI Kommentus ramavtal, Fordon 2014-2, har även förlängts genom
utlösande av två optionsår:
• Den första förlängningsoptionen är utnyttjades och ramavtalet
förlängdes med perioden 2017-04-13 - 2018-04-12.
• Den andra förlängningsoptionen är utnyttjades och ramavtalet
förlängdes med perioden 2018-04-13 - 2019-04-12.
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Ramavtalet kräver, som nämnts ovan, förnyad konkurrensutsättning
genom att avropsförfrågan skickas till samtliga antagna leverantörer som
erbjuder relevanta fordon inom den kategori som avropet avser.
Anbudsunderlaget kommer omfatta utbildningsnämndens behov av
fordon.
Eftersom det endast är Naturbruksgymnasiet som nyttjar egna fordon i
sin verksamhet kommer upphandlingen omfatta transporfordon för
transport av elever och utrustning:
• 1-3 minibussar inom fordonsgrupp Ea i en (1) variant med fyrhjulsdrift,
vilken rymmer 7/8 passagerare samt har 20 cm markfrigång och för
verksamheten lämpligt lastutrymme och dragvikt.
Förvaltningens avsikt är att teckna ett tidsbegränsat beställnings- och
leveransavtal för successiva leveranser av nämnda fordon inklusive
fullservice där fordonens återköpsvärde (restvärde) garanteras av
anbudsgivaren.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 180223 § 31
Tjänsteskrivelse - Fordon 2018-2020, upphandling
Protokollsutdrag skickas till
Upphandlare Sara Rahm
Utbildningschefen
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§ 32

Dnr 2018-00040 60

Förändrad stadieindelad timplan i grundskolan från
läsåret 2018-2019
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden återremitterar ärendet om förändrad stadieindelad timplan i
grundskolan till nästkommande nämnd i maj 2018 i avvaktan på att
timplanen för grundskolan blir klar från regeringen under våren 2018.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen har beslutat att från höstterminen 2018 kommer
undervisningstiden för alla elever i grundskolan att delas upp mellan låg, mellan- och högstadiet, SFS 2017:1236. Timplanen kommer att
innehålla lägsta antalet timmar per ämne i varje stadium. Detta för att
det ska bli mer lika över hela Sverige och underlätta när elever byter
skola. Bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2018. För de elever som
börjar årskurs 7, 8 eller 9 höstterminen 2018 kommer den tidigare
timplanen att gälla.
Regeringsbeslutet om stadieindelad timplan innebär ingen förändring av
den garanterade undervisningstiden för varje ämne. Däremot innebär
beslutet att eleverna ska få undervisning inom ramen för språkval senast
i årskurs 6. Förändringen innebär att kursplanerna och tillhörande
kunskapskrav i moderna språk kommer att revideras och att betyg ska
sättas från årskurs 6.
Utbildningschefen beskriver i sin tjänsteskrivelse de kvalitetsmässiga
konsekvenserna av beslutet att betyg ska sättas från och med årskurs 6
som blir stora för Kalix kommun.
Via Norrbottens kommuner har en skrivelse skickats in till regeringen
som pekar på de konsekvenser som kan bli följden av den stadieindelade
timplanen gällande moderna språk från årskurs 6.
Yrkande
Sven Nordlund (MP): Återremiss till nästkommande nämnd i maj 2018 i
avvaktan på att timplanen för grundsärskolan blir klar från regeringen
under våren 2018.
Ordföranden ställer yrkandet för röstning och finner att nämnden
beslutar enligt Sven Nordlunds förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 180308 - Stadieindelad timplan i grundskolan
Skolverkets beslut om timplan för grundskolan.
Protokollsutdrag skickas till
Utbildningschefen
Utvecklingsledare Elisabeth Karlsson
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§ 33

Dnr 2018-00036 612

Fjärde året på Teknikprogrammet läsåret 2018-2019
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar att inte erbjuda ett fjärde år av Teknikprogrammet
kommande läsår 2018-2019.
Sammanfattning av ärendet
Skolverket har i beslut den 15 december 2015 beviljat Kalix kommun 4
antagningsomgångar till ett fjärde år av Teknikprogrammet. Det är totalt
6 platser per antagningsomgång som genererar statsbidrag.
De två senaste läsåren har nämnden beslutat att inte starta upp ett
fjärde år av Teknikprogrammet. Intresset från sökande i Kalix har hittills
varit svagt. Kalix kommun har möjlighet till två ytterligare
antagningsomgångar, läsåren 2018-2019 samt 2019-2020.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 180223 § 32
Protokollsutdrag skickas till
Utbildningsnämnden
Rektorer i gymnasieskolan
Studie- och yrkesvägledare
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§ 34

Dnr 2018-00053 60

Ny förskoleverksamhet på fastigheten Innanbäcken
8:33 i Kalix kommun, föreläggande
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden ger uppdrag till utbildningschefen att följa
Samhällsbyggnadsnämndens föreläggande för ny förskoleverksamhet på
fastigheten Innanbäcken 8:33 enligt följande:


Bedriva verksamhet enligt lämnade uppgifter i anmälan och
ritning till ärendet (nr:A01-01-02) daterad 2018-01-29 avseende
utformning och belastning.



Utformar och bedriver egenkontroll av förskoleverksamhet i
enlighet med förordningen om verksamhetsutövarens
egenkontroll (SFS 1998:901).



Uppfylla bilagda folkhälsomyndighetens allmänna råd avseende
städning (FoHMFS 2014:19) och ventilation (FoHFS 2014:18).



Att upprätta och delge tillsynsmyndigheten dokument senast den
31 december 2018 gällande följande egenkontroll punkter. (I
dokumentet ska framgå ansvarig för åtgärd och frekvens av
åtgärder)
-Rutin vid behov av extra städning vid smitta, allergistäd, extra
daglig städ.
-Städning hög höjd.
-Rengöring ventilationsdon och filterbyten.
-Punktinsatser/städning efter aktivitet ex torka bord och stolar
efter aktivitet.
-Tvätt av textilier, madrasskydd, kuddar, gardiner, mattor.
-Temperaturkontroll på vattensystem.
-Rutin för fastighetsrelaterad rond, och underhåll/åtgärdsplan.



Vid förändring av verksamhet ska samhällsbyggnadsnämnden
informeras.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen, bygg- och miljöavdelningen har
mottagit anmälan om ny förskoleverksamhet från
utbildningsförvaltningen Kalix kommun genom utbildningschefen,
verksamhetsadress Lappkullevägen 29, Kalix.
Samhällsbyggnadsnämnden har därför skickat ett föreläggande för
godkännande på grund av ny verksamhet.
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Beslutsunderlag
Delegationsbeslut - Anmälan ny förskoleverksamhet enligt 38 §
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, på
fastigheten Innanbäcken 8:33, Kalix kommun.
Protokollsutdrag skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Utbildningschefen
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§ 35

Dnr 2018-00035 101

Ungdomsinflytande/Ungdomsdialog - Information
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av informationen.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden informerar nämnden om det uppdrag som
Kommunfullmäktige beslutat om den 15 juni 2015 § 143 som innebär att
genomföra ungdomsdialog. I den återrapportering som nämnden gjorde
till Kommunfullmäktige under år 2017 av uppdraget finns det frågor
enligt ordföranden att ta del av och jobba vidare med.
Bakgrunden som beskrivs till uppdragen från Kommunfullmäktige är att
barn och ungdomsgrupperna är viktiga i den framtida
samhällsutvecklingen, då det är dessa som ska arbeta och bo i
kommunen. För att fler unga människor ska välja att bo kvar i
kommunen i framtiden, så måste den gruppen få vara med och påverka
framtidens Kalix. Därför är dialog och inflytande ett viktigt
utvecklingsområde för Kalix kommun. Detta är kopplat till politiska
partiernas utveckling med färre aktiva medlemmar, samt ett minskat
engagemang från medborgarna, att engagera sig i demokrati- och
samhällsfrågor. I ungdomsgrupperna syns dessa brister tydligast och
därmed måste politiken arbeta, för att öka intresset bland barn och
ungdomar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
33(39)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-03-12

Utbildningsnämnden

§ 36

Dnr 2018-00044 60

Familjecentralen (Öppna förskolan)
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden ger uppdrag till utbildningschefen att presentera en
nulägesanalys av Familjecentralen i nästkommande nämnd i maj 2018.
Sammanfattning av ärendet
Den öppna förskolan Familjens Hus numera kallat Familjecentralen
invigdes den 20 april 2009 som är ett samverkansprojekt mellan
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen samt Region Norrbotten.
Det övergripande målet som togs 2009 var att genom samverkan med
olika verksamheter i förebyggande syfte motverka ohälsa hos familjen
och barnet. Familjecentralen vänder sig till alla i målgruppen blivande
föräldrar, föräldrar och barn 0-6 år inkluderat utlandsfödda inom Kalix
kommun.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 180223 § 36
Protokollsutdrag skickas till
Utbildningschefen
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§ 37

Dnr 2018-00005 60

Förberedelser inför ny dataskyddsförordning Lägesrapport
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner lägesrapporteringen av det pågående
förberedelsearbetet.
Sammanfattning av ärendet
Den 25 maj 2018 ersätter EU:s Dataskyddsförordning nuvarande
personuppgiftslagen som lag i Sverige. Datainspektionen bedömer att
detta innebär betydande förändringar gentemot nuvarande ordning.
Bland annat införs ökade krav på den personuppgiftsansvarige vid
misstänkt dataintrång och ekonomiska sanktionsmöjligheter mot den
personuppgiftsansvarige som bryter mot förordningens bestämmelser.
Ett arbete pågår inom utbildningsförvaltningen där informationssäkerheten diagnostiseras med hjälp av den så kallade KLASSAmetoden. Metoden, som tagits fram av SKL (Sveriges Kommuner och
Landsting), omfattar en rad självskattningsmoment där ett nuläge tas
fram för att i nästa steg se över vad som behöver prioriteras ute i
verksamheterna.
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§ 38

Synpunkter och klagomål - Rapport
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av inkomna synpunkter och klagomål.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningschefen rapporterar löpande till nämnden om inkomna
synpunkter och klagomål.
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§ 39

Kränkande behandlingar - Rapport
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av utbildningschefens rapport om pågående ärenden
gällande kränkande behandling.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningschefen rapporterar löpande till nämnden om inkomna
anmälningar som rör kränkande behandlingar inom skolans
verksamheter.
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§ 40

Arbetsmiljö - Rapport
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner utbildningschefens rapportering av
arbetsmiljöfrågor.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden beslutade den 25 augusti 2017 § 88 att delegera
arbetsmiljöansvar till utbildningschefen som innebär följande:






Ansvar för uppföljning och dokumentation av det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Utreda och följa upp tillbud och skador.
Planera och sätta arbetsmiljömål.
Följa upp förvaltningens sjukfrånvaro.
Ansvar för rehabilitering enligt gällande avtal och anvisningar.

Utifrån arbetsmiljöansvaret rapporterar utbildningschefen löpande till
nämnden om frågor som rör arbetsmiljön inom nämndens
ansvarsområde.
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§ 41

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






Justerandes sign

Behovsinventerring av lokaler inklusive hallar
Isbanor vid skolor
Samarbete med närkommuner
Datorer i skolan, finansieringsform
Inbjudan från Företagarna
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