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Upprop
Utbildningsnämndens beslut
Nämndsekreteraren förrättar upprop.
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Dnr 1220

Delegationsbeslut - Redovisning
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av delegationsbeslut.
Sammanfattning av ärendet
1. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Innanbäckens skola
på grund av växelvis boende med start vecka 37 2019, dnr 20192-63.
2. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Ytterbyns skola på
grund av växelvis boende med start vecka 36 2019, dnr 2019-264.
3. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Centrumskolan på
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020, dnr 2019-2-65.
4. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Centrumskolan på
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020, dnr 2019-2-66.
5. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Innanbäckens skola
på grund av växelvis boende läsåret 2019-2020, dnr 2019-2-67.
6. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Djuptjärns skola på
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020, dnr 2019-2-68.
7. örvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Djuptjärns skola på
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020, dnr 2019-2-69.
8. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Djuptjärns skola på
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020, dnr 2019-2-70.
9. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Djuptjärns skola på
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020, dnr 2019-2-71.
10. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Manhemsskolan på
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020, dnr 2019-2-72.
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11. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Ytterbyns skola på
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020, dnr 2019-2-73.
12. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Ytterbyns skola på
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020, dnr 2019-2-74.
13. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Centrumskolan på
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020, dnr 2019-2-75.
14. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Ytterbyns skola på
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020 under förutsättning
att ny folkbokföringsadress för en av vårdnadshavarna verkställs
enligt delegationsbeslutet, dnr 2019-2-76.
15. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Djuptjärns skola på
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020, dnr 2019-2-77.
16. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Innanbäckens skola
på grund av växelvis boende läsåret 2019-2020, dnr 2019-2-78.
17. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Innanbäckens skola
på grund av växelvis boende läsåret 2019-2020, dnr 2019-2-79.
18. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 avslagit skolskjuts för en elev på grund av att eleven går i
annan skola än den så kallade placeringsskolan vilket i det
aktuella fallet medför ekonomisk konsekvens för kommunen.
Hänvisning till Skollagen 10 kap § 32, dnr 2019-2-80.
19. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Ytterbyns skola på
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020, dnr 2019-2-81.
20. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Innanbäckens skola
på grund av växelvis boende läsåret 2019-2020, dnr 2019-2-82.
21. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Manhemsskolan på
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020, dnr 2019-2-83.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
8(35)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-10-04

Utbildningsnämnden

22. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Manhemsskolan på
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020, dnr 2019-2-85.
23. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Ytterbyns skola på
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020, dnr 2019-2-86.
24. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Ytterbyns skola på
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020, dnr 2019-2-87.
25. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Djuptjärnsskolan på
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020, dnr 2019-2-88.
26. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Ytterbyns skola på
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020, dnr 2019-2-89.
27. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Norrskenets friskola
på grund av växelvis boende läsåret 2019-2020, dnr 2019-2-90.
28. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Norrskenets friskola
på grund av växelvis boende läsåret 2019-2020, dnr 2019-2-91.
29. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Norrskenets friskola
på grund av växelvis boende läsåret 2019-2020, dnr 2019-2-92.
30. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Näsbyskolan på grund
av växelvis boende läsåret 2019-2020, dnr 2019-2-93.
31. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Näsbyskolan på grund
av växelvis boende läsåret 2019-2020, dnr 2019-2-94.
32. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Näsbyskolan på grund
av växelvis boende läsåret 2019-2020, dnr 2019-2-95.
33. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Centrumskolan på
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020, dnr 2019-2-96.
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34. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Norrskenets friskola
på grund av växelvis boende läsåret 2019-2020, dnr 2019-2-97.
35. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 beviljat skolskjuts för elev till och från Ytterbyns skola på
grund av växelvis boende läsåret 2019-2020, dnr 2019-2-98.
36. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 avslagit skolskjuts för en elev till på grund av att eleven går
i annan skola än den så kallade placeringsskolan vilket i det
aktuella fallet medför ekonomisk konsekvens för kommunen.
Hänvisning till Skollagen 10 kap § 32, dnr 2019-2-99.
37. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 avslagit skolskjuts för en elev på grund av att eleven går i
annan skola än den så kallade placeringsskolan vilket i det
aktuella fallet medför ekonomisk konsekvens för kommunen.
Hänvisning till Skollagen 10 kap § 32, dnr 2019-2-100.
38. Rektor i förskolan har med stöd av delegationsordning punk F.6
beviljat utökad tid i förskolan på grund av särskilda skäl, dnr
2019-162.
39. Rektor vid Näsbyskolan har med stöd av delegationsordning
punkt L.4 beviljat plats i fritidshem under begränsad tid på grund
av särskilda skäl, dnr 2019-163.
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegationsbeslut.
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Dnr 2019-00154 60

Meddelanden 2019-09-19
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av godkänner redovisning av inkomna meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. Skolinspektionen - Beslut om avslag för start av fristående
gymnasieskola (Thorens) i Luleå kommun.
2. Skolinspektionen - Beslut om avslag för start av fristående
gymnasieskola (Realgymnasiet) i Luleå kommun.
3. Inbjudan till föreläsning med André Bagein den 14 november.
4. Kommunstatistik - Födda i Kalix kommun januari - september
2019.
Beslutsunderlag
Sammanställning av inkomna meddelanden.
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§ 119

Dnr 2019-00145 60

Delårsrapport 2019 - Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner redovisningen av delårsrapporten för
perioden januari - augusti som pekar mot ett överskott i
helårsprognosen omfattande 2,1 miljoner kronor.
Sammanfattning av ärendet
1.1 Resultat och helårsprognos
Helårsprognos

(tkr)
Årsbudget

357 892

Kapitalkostnader

11 983

Helårskostnader

367 772

Budgetavvikelse

2 103

Budgetavvikelse i % av årsbudget

Driftredovisning

tkr

budget

Utfall

Period-

Helårs-

avvikelse

prognos

Barnomsorg

39 951

37 299

2 273

2 168

Fria förskolor

8 122

8 250

-128

200

Förskoleklass

3 061

3 066

-6

-83

54 739

56 635

-1 897

-4 299

9 796

11 115

-1 319

-1 170

Lokalkostnader

22 142

21 958

185

301

Övriga kostnader

44 536

40 766

3 770

3 270

Gymnasium

48 247

43 347

4 901

1 716

7 429

7 581

-153

0

238 023

230 017

7 626

2 103

Grundskola 1-9
Friskola

Vuxenutbildning
Summa
nettokostnader
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Periodens resultat och helårsprognos
Sökta bidrag tom 20190831 från Skolverket, Migrationsverket och
Kulturrådet totalt 20 mkr och beviljade bidrag 19,3 mkr. Av de beviljade
avser preliminärt 1,7 mkr 2020.
Periodresultatet för utbildningsförvaltningen uppgår till +7,6 mkr medan
helårsprognosen uppgår till ett överskott om 2,1 mkr. 2,9 mkr av
periodresultatet kommer från grundskolans verksamhet. Gymnasiet har
ett periodöverskott på 4,9 mkr och Vuxenutbildning ett underskott om
153 tkr på perioden.
Inom grundskolan bidrar förskola och fritids med ett överskott om 2,3
mkr på perioden och prognostiserar ett sammanlagt överskott om 2,2
mkr på helåret för den centrala budgeten. Många förskoleenheter
prognostiserar underskott på helåret på grund av att vissa förskolor har
lediga platser och som en konsekvens delas inte all budget ut till
enheterna utan blir kvar centralt. Vikariebehoven har också varit mycket
stora.
Budgeten till Fria förskolor visar på ett periodunderskott om 128 tkr och
på helåret beräknas ett överskott om 0,2 mkr på grund av att antalet
barn minskat något.
Budgeten för Friskola redovisar ett periodunderskott om 1,3 mkr på
perioden och en helårsprognos ett underskott om 1,2 mkr. Antalet elever
i skola ökar.
Förskoleklass har ett periodresultat på -6 tkr och en helårsprognos på 83 tkr. Prognostiserat underskott beror på överlappande
personalkostnader kopplade till pensioneringar och sjukskrivningar.
Området Grundskola 1-9 visar ett underskott om 1,9 mkr på perioden
och prognostiserar ett underskott om 4,3 mkr på helåret. Behovet av
den fria resursen som används för att möta de utmaningar skolorna
ställs inför ökar och ger ett prognostiserat underskott på ca 3,2 mkr.
Ökade kostnader för modersmål och SVA pekar på ett underskott om 1,5
mkr på helåret. Interkommunala ersättningar inom grundskolan pekar på
ett överskott på ca 0,4 mkr på helåret.
Lokalkostnader har ett periodutfall om +185 tkr och helårsprognos är
+300 tkr.
Övriga kostnader har ett periodutfall om 3,8 mkr och ett prognostiserat
överskott om 3,3 mkr på helåret. Skolskjutsarna visar ett överskott på
155 tkr mkr på perioden och prognosen för helåret beräknas att ha en
budget i balans. Kostnaden för skolläkare visar ett överskott på 86 tkr på
perioden och ett överskott om 50 tkr på helåret. Kostnaden för särskolan
redovisar ett överskott om 800 tkr på perioden och för helåret 510 tkr i
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överskott. Överskottet beror på svårigheten att anställa behörig
personal. Nämnden visar ett prognostiserat underskott om 150 tkr och
det finns intäkter av engångskaraktär där kostnader finns på olika
verksamheter.
Gymnasiet har ett överskott på 4,9 mkr på perioden och räknar med ett
överskott på 1,7 mkr på helåret. Den stora skillnaden mellan periodutfall
och årsprognos beror på periodiserade interkommunala intäkter och
bidrag som återsökts och beräknas att komma in från Migrationsverket.
De interkommunala intäkterna bedöms ha ett överskott på 2,0 mkr på
helåret.
Vuxenutbildning har ett underskott på 153 tkr mkr på perioden men
räknar med att ha en budget i balans på helåret.
Sammanfattningsvis kan konstateras att delvis tack vare tillfälliga
intäkter från Migrationsverket, satsningar från staten såsom Likvärdig
skola, Lågstadie- och Fritidshemssatsningen och omfördelning av budget
från förskolepåsen, har behov inom ramen för både barn i behov av stöd
samt småskoletillägget kunnat tillgodoses. Posten "Fri resurs" går trots
det kraftigt back då behovet successivt ökat de senaste 4 åren.
Prognosen förutsätter att sökta och beviljade bidrag kommer in som
planerat.
Åtgärder för en budget i balans
Utbildningsförvaltningen arbetar löpande med åtgärder för att hålla
budget i balans. Det krävs att verksamheterna klarar av att anpassa
personalstyrkan till ett minskande barnantal för att inte underskott skall
uppstå. Genomgång och uppföljning av vikarieanvändning genomförs
kontinuerligt under året och nya skriftliga rutiner tillämpas för
vikarieanskaffning. Vikarieanvändning följs upp löpande och
vikariebehovet kontrolleras med hjälp av Tempus, ett webbaserat
verktyg för närvaroregistrering i förskola och fritidshem.
Det krävs relativt stora omprioriteringar mellan verksamheter där
budgetmedel flyttas till den fria resursen för att inte sluta med
underskott vid årets slut. Det betyder att andra områden måste klara av
att anpassa sig till en lägre budet.
Faktorer som kan påverka resultatet
Det finns stor osäkerhet med utfallet av återsökta ersättningar från
Migrationsverket och innebär att utfallet kan bli antingen sämre eller
bättre. Andelen avslag på återsök som Migrationsverket beslutat om har
ökat och antalet asylsökanden minskat på grund av snabbare
handläggning hos myndigheten.
Antal elever som enligt lag ska erbjudas Svenska som andraspråk,
modersmålsundervisning och studiehandledning ökar i takt med att
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ersättningarna från Migrationsverket minskar. Eleverna som är skrivna i
Kalix kommun ska vi erbjuda denna undervisning och det medför i
dagsläget ökade kostnader motsvarande ca 3,0 tjänster.
På gymnasiet har antalet platser ökats på Naturbruksprogrammet vilket
innebär ökade personal- och verksamhetskostnader och högre
interkommunala intäkter för höstterminen 2019.
Händelser av väsentlig betydelse
Förskolan
Införande av ett digitalt närvarosystem, Tempus.
Student från LTU skriver sitt examensarbete; om vår verksamhet
Projekt jämställdhet pågår.
Implementering av reviderad läroplan.
Snart inflyttningsklart i den nya förskolan "Prisman", bara utemiljön
kvar.
Grundskolan
Läsa-skriva-räknagaranti införd 1 juli 2019.
Totalt 428 bidrag i vår årliga skrivartävling för åk 4-6.
Högstadiets rockkonsert inbringade drygt 14 000 till förmån för
barncancerfonden.
Fritids förskoleklassens kvalitetsarbete uppmärksammat i positiv
bemärkelse hos Skolverket.
Fortsatt väldigt mycket statsbidrag till grundskolan varav det senaste är
möjligheten att rekvirera bidrag till lärarassistenter.
Gymnasiet
Arbetet med att utforma moderna lokaler i F-huset fortskrider. I år
kommer taket på hela byggnaden att bytas. Vård- och
omsorgsprogrammet har haft ett utbyte med Skottland och
Naturbruksgymnasiet med Ryssland. Furuhedsskolan har även blivit
beviljade EU-medel för att projekt som kommer att starta under hösten.
Vuxenutbildningen
Eleverna på vårdbiträdesutbildningen har varit ute på språkpraktik där
de upplever att de lär sig mycket svenska.
Vuxenutbildningen har genomfört en delegeringsutbildning för
kommunens sjuksköterskor.
En ny inriktning startar i höst; undersköterskefördjupning mot socialt
arbete och psykiatri
Kulturskolan
Har sökt och fått beviljat medel för ett projektsamarbete med Masaka i
Uganda, där Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (finansierat av
SIDA, i samverkan med SKL) ger oss full finansiering. Delegationen från
Masaka besöker oss 26-30/9
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1.2 Investeringsredovisning
(tkr)

Årsbudget

Utfall

Helårsprognos

Inventarier Bog

2 550

229

2 550

IKT grundskolan

1 500

381

1 500

Inventarier Gymnasiet

1 700

665

1 700

Summa
nettokostnader

5 750

1 275

5 750

Utvecklingen av datamiljöerna fortsätter enligt den långsiktiga plan som
arbetats fram.
Planerad anpassning av lokaler och utemiljöer på grundskola och
förskolor. Möbler och utrustning till Innanbäckens och Fyrens nya
förskolor. Utökning av undervisningsutrustning till Naturbruksutbildning
enligt plan.
1.3 Uppföljning åtgärdsprogram
Nytt för året är att uppföljning åtgärdsplan har fått ett eget avsnitt och
ska kommenteras. Beslut Kommunfullmäktige 2019-04-15 §58.
Tempus infört i förskolan, vilket innebär större möjligheter att hålla nere
vikarieanvändandet.
Resor sker enligt förslag till Resepolicy som har utarbetats av
Arbetsgivarenheten.
Stor restriktivitet gällande fortbildning och resor råder.
Utbildningsförvaltningen genomför större delen av fortbildningen i egen
regi samt via det kollegiala lärande.
Omfördelning av budget sker, från förskolepåsen till fria resurser.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 2019 – Utbildningsnämnden
Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen
Skolchefen
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§ 120

Dnr 2019-00153 60

Genomlysning av utbildningsnämndens områden
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar att skolchefen får i uppdrag att tillsätta en
arbetsgrupp med skolchef, kommundirektör och ekonomichef för att
påbörja analys av organisation, strukturer och processer i
verksamheterna för att säkerhetsställa att de är optimala utifrån
kvalitéts- och ekonomiaspekter.
Genomlysningen ska utreda:


Genomlysa och tydligt beskriva Utbildningsnämndens
verksamheter uppdelat på lagstyrda och icke lagstyrda.



Synliggöra eventuella skillnader i förutsättningar mellan olika
verksamhetsområden.



Innehålla analys av nyckeltal.



Ge förslag på åtgärdsplaner för att bedriva en kvalitativ
verksamhet inom ramen för budget.



Leverera väl genomarbetat underlag för politiska beslut och
eventuellt förslag på effektiviseringar av utbildningsnämndens
verksamhetsområden.

Genomlysningen ska generera en slutrapport som ska presentera
följande:





Analys av nyckeltal
Bemanningsekonomi – metoder, utbildning och analys
Förslag till åtgärdsplaner för samtliga områden
Bemanning, semester/vikariatsbudget

Återrapportering sker löpande till nämnden och målsättningen är att
redovisa en slutrapport under första halvåret 2020.
Sammanfattning av ärendet
Inför 2020 väntas en allt mer ansträngd ekonomisk situation och en
genomlysning av alla nämnder är därmed nödvändig för att
kvalitetssäkra de nödvändiga åtgärder nämnden nödgas göra inför
framtiden.
Genomlysningen ska utreda:


Justerandes sign
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Synliggöra eventuella skillnader i förutsättningar mellan olika
verksamhetsområden.



Innehålla analys av nyckeltal.



Ge förslag på åtgärdsplaner för att bedriva en kvalitativ
verksamhet inom ramen för budget.




Leverera väl genomarbetat underlag för politiska beslut och
eventuellt förslag på effektiviseringar av Utbildningsnämndens
verksamhetsområden.

Genomlysningen ska generera en slutrapport som ska presentera
följande:





Analys av nyckeltal
Bemanningsekonomi – metoder, utbildning och analys
Förslag till åtgärdsplaner för samtliga områden
Bemanning, semester/vikariatsbudget

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-19 § 98
Tjänsteskrivelse - Genomlysning av utbildningsnämndens verksamheter.
Protokollsutdrag skickas till
Skolchefen
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Dnr 2019-00054 612

Utredningsuppdrag - Naturturism
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar att godkänna utredningen om möjligheter till
inrättande av utbildning/yrkesutgång mot naturturism/turismsektorn.
Sammanfattning av ärendet
I utredningsuppdraget ingår att utreda vilka möjligheter som finns att
erbjuda utbildning i gymnasieskolan riktat mot turismsektorn.
Skolverkets redovisning av ett regeringsuppdrag 2016-11-14 1 (dnr
2015:1247) ger Skolverket en definition av begreppet Naturturism där
man utgått från den definition av naturturism som utarbetats av Svenska
Ekoturismföreningen Denna definition säger att naturturism är förflyttad
konsumtion i form av aktiviteter, boende, måltider och andra
turismtjänster där själva naturupplevelsen är i centrum.
Besöksnäringen står för en växande del av Sveriges ekonomi och
sysselsättning och har under ett antal år ökat kraftfullt. Turistexporten,
det vill säga utländska besökares konsumtion i Sverige, har haft en ännu
snabbare ökningstakt. Besöksnäringen är en arbetskraftsintensiv
bransch som skapar många arbetstillfällen. Varje år får många tusen
unga människor sitt första arbete inom besöksnäringen och för många
blir det en livsstil att arbeta med turism och upplevelser.
Enligt Visit Sweden, som till hälften ägs av staten via
Näringsdepartementet och till hälften av besöksnäringen via Svensk
Turism AB, visar flera trender på ett generellt ökat intresse av hållbar
konsumtion och mer medvetna val i människors resande, vilket betyder
att den ökade marknadsföringen av Sveriges natur- och ekoturism bör
ligga rätt i tiden. För att bland annat öka kännedomen om Sverige som
naturdestination på en global marknad har regeringen tilldelat Visit
Sweden extra resurser.
Skolchefen summerar sin utredning att Naturbruksprogrammet ses som
det program i gymnasieskolan inom vilket Kalix kommun har de bästa
förutsättningarna att bedriva utgången mot Naturturism. Dessutom blir
det billigaste alternativet Naturbruksprogrammet eftersom gymnasiet har
möjligheter att få in fler elever från andra kommuner till programmet,
likt skolan har innevarande läsår 2019-20. I dagsläget har skolan inte
Hotell- och turismprogrammet och en uppstart skulle innebära relativt
stora kostnader.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-19 § 99
Tjänsteskrivelse - Utredning Naturturism
Arbetsutskottets protokoll 2019-03-11 § 36.
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Protokollsutdrag skickas till
Skolchefen
Rektorer i gymnasieskolan
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§ 122

Dnr 2019-00147 612

Fastställande av sökbart programutbud läsåret 20202021
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar att fastställa följande sökbara programutbud inför
valen till gymnasieskolan läsåret 2020-2021:

Program
Högskoleförberedande
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet

Inriktningar
Ekonomi
Bild- och formgivning
Musik
Naturvetenskap
Beteendevetenskap
Medier, information och
kommunikation
Produktionsteknik

Inriktningsval görs direkt från åk 1

Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet

Teknikprogrammet
Ingår i Teknikcollege
Program
Yrkesförberedande
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet

Inriktningar
Pedagogiskt arbete
Husbyggnad
Elteknik
Personbil
Lastbil och mobila maskiner
Svetsteknik

Industritekniska programmet
Ingår i Teknikcollege
Naturbruksprogrammet
Ingår i Teknikcollege

Justerandes sign

Skog
Inom inriktning Skog erbjuds tre
valbara yrkesutgångar mot:

Skog

Träindustri och
lastmaskiner
 Naturturism

Vård- och omsorgscollege
Ingår i Vård- och omsorgscollege
Lärlingsutbildningar

Inga nationella inriktningar

Barn- och fritidsprogrammet
Handels- och
administrationsprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Fritid och hälsa
Handel och service
Kök och servering
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Introduktionsprogrammet

Inriktningar
Programinriktat val
Yrkesintroduktion
Individuellt alternativ
Språkintroduktion

Gymnasiesärskolan
Programmet för administration, handel och varuhantering
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
Individuella program
Sammanfattning av ärendet
Det sökbara programutbudet som föreslås är identiskt med de program
och inriktningar som startat höstterminen 2019 utifrån beslut av
nämnden 22 mars 2019 § 42.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-19 § 100.
Tjänsteskrivelse - Förslag till sökbart programutbud läsåret 2020-2021.
Protokollsutdrag skickas till
Skolchefen
Rektorer i gymnasieskolan
Studie- och yrkesvägledare
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§ 123

Dnr 2019-00156 005

Kompletterande upphandling av utbildning till
kommunala vuxenutbildningen
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att efter genomförd utvärdering anta
nedanstående anbudsgivare till kompletterande utbildning till kommunala
vuxenutbildningen:
Anbud 1 Astar AB, organisationsnummer 556614-8093
Anbud 2 Exlearn Education AB, organisationsnummer 556960-0215
Sammanfattning av ärendet
De anbud som lämnats av antagna anbudsgivare klarar samtliga ställda
kvalificerings- samt obligatoriska krav. Utbildningsområdena indelas i
närundervisning respektive distansundervisning. Målet med den
kompletterande upphandlingen är att säkerställa tillgång till
kompletterande vuxenutbildning som håller hög och jämn kvalitet med
utgångspunkt i lag och förordning.
Upphandlingen omfattar Älvsbyn, Luleå, Boden, Kalix och Piteå
kommuners behov av kompletterande vuxenutbildningstjänster.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-19 § 102
Tjänsteskrivelse - Kompletterande upphandling av utbildning till
kommunala vuxenutbildningen.
Protokollsutdrag skickas till
Piteå Kommun, upphandlingsenheten
Kommunala vuxenutbildningen i Kalix kommun
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§ 124

Dnr 2019-00161 05

Upphandling - förnyad konkurrensutsättning enligt
SKI Kommentus ramavtal Arbetsplatser och
elevdatorer 2015
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden ger verksamheten i uppdrag att upphandla digitala enheter
genom förnyad konkurrensutsättning enligt SKI Kommentus ramavtal
Arbetsplatser och elevdatorer 2015.
Sammanfattning av ärendet
För inköp av digitala enheter till förskola och skola behöver en ny
konkurrensutsättning göras enligt SKI Kommentus ramavtal
Arbetsplatser och elevdatorer 2015.
Kalix kommun har möjlighet att göra den förnyade konkurrensutsättningen via samma ramavtal som använts tidigare, SKI Kommentus
ramavtal Arbetsplatser och elevdatorer 2015 och det är det
tillvägagångssätt som kommunens upphandlingsansvarige
rekommenderar. Upphandlingsvärdet överstiger skolchefens delegation
varför nämnden måste ta beslut om upphandlingen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Upphandling av digitala enheter.
Protokollsutdrag skickas till
Skolchefen
Upphandlingsenheten
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§ 125

Dnr 2019-00063 612

Föreläggande enligt tobakslagen avseende
Furuhedsskolan, Kalix Studenten 1
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna följande svar på
samhällsbyggnadsnämndens förläggande enligt tobakslagen, dnr
0146/2019-HTS:
1. Föreläggande: Omedelbart städa verksamhetensområde från
cigarettfimpar och eventuella cigarettpaket.
Svar: Är redan genomförd och beställd av vaktmästare att göra
detta återkommande.
2. Föreläggande: Till bygg- och miljöavdelningen senast 2019-10-31
lämna in uppgifter om hur skolan tänker upprätthålla
rökningsförbudet.
Svar: I Furuhedsskolans regler står:
Rökning (gäller även e-cigaretter) är enligt ny lag från 1 juli 2019
förbjuden på alla allmänna platser till exempel busshållplatser,
parkeringar, restauranger etc. Vilket givetvis innebär att förbudet
omfattar rökning på hela Furuhedsskolans område.
Reglerna är framtagna i samråd med elevrådet och alla elever
informeras om dessa regler vid terminsstart samt vid behov.
Kontakt med föräldrar tas om elev bryter mot reglerna. (Gäller
icke myndiga elever)
Sammanfattning av ärendet
Vid livsmedelsinspektion vid Furuhedsskolans livsmedelshantering den
12 februari 2019 uppmärksammades fimpar samt rökande ungdomar på
skolans verksamhetsområde. Se bilagda foto fimpar.
Samhällsbyggnadsnämnden förelägger Kalix kommuns
utbildningsförvaltning med
att vid Furuhedsskolan på fastigheten Kalix Studenten 1:
1. Omedelbart städa verksamhetensområde från cigarettfimpar och
eventuella cigarettpaket.
2. Till bygg- och miljöavdelningen senast 2019-10-31 lämna in uppgifter
om hur skolan tänker upprätthålla rökningsförbudet.
Skäl för beslut
Skolverksamheter och skolgårdar omfattas av tobakslagens rökförbud.
Cigarettfimpar vilseleder om rökförbudet och bedöms som ett tyst
medgivande till rökning på skolgården. Eftersom rökande ungdomar
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uppmärksammades på skolgården vid tillfället, samt det låg
cigarettfimpar runt byggnaden så har skolans ledning indirekt godkänt
rökning på skolgården.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Svar på föreläggande enligt tobakslagen.
Föreläggande från samhällsbyggnadsnämnden enligt tobakslagen.
Protokollsutdrag skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 126

Dnr 2019-00149 60

Sammanträdesplan för utbildningsnämnden 2020
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar att återremittera sammanträdesplanen för 2020 till
kommande nämnd i december för korrigering av sammanträdesdagar.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till sammanträdesplan 2020 tas fram med stöd av
Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges sammanträdesplan. Vid
dagens nämnd framkommer att korrigering behöver göras av vissa
sammanträdesdagar.
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§ 127

Dnr 2019-00148 005

Samverkansavtal läsåret 2020-2021 mellan Kalix
kommun och Haparanda kommun gällande
gymnasieutbildningar
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar att förlänga samverkansavtalet med Haparanda
gällande gymnasieutbildningar för läsåret 2020-2021.
Sammanfattning av ärendet
Den 12 oktober 2009 beslutade Kommunfullmäktige att teckna avtal
med Haparanda kommun om samverkan runt 4 gymnasieprogram. Det
gäller Fordons- och transportprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet
som båda anordnas i Kalix kommun samt Handels- och
administrationsprogrammet exklusive lärling och El- och
energiprogrammet inriktning Dator- och kommunikationsteknik som
anordnas i Haparanda kommun.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-19 § 105.
Tjänsteskrivelse - Förlängning av samverkansavtal lä 2020-2021.
Förslag till samverkansavtal mellan Kalix kommun och Haparanda
kommun.
Protokollsutdrag skickas till
Haparanda kommun
Skolchefen
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§ 128

Dnr 2018-00190 60

Upphandling av skoltransporter 2020
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar att godkänna upphandlingsunderlaget för
skoltransporter från läsåret 2020-2021 och ger därmed verksamheten i
uppdrag att verkställa ett upphandlingsförfarande. Nämnden vill
samtidigt tydliggöra att tidspassningen för skoltransporterna är en viktig
faktor.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden har tidigare gett verksamheten i uppdrag att ta fram förslag till
upphandlingsunderlag för godkännande av nämnden innan ny
upphandling av skolskjutsar påbörjas inför läsåret 2020/2021.
Skolchefen redovisar de väsentligaste delarna till nämnden.
Beslutsunderlag
Upphandlingsunderlag för skoltransporter 2020.
Protokollsutdrag skickas till
Skolchefen
Upphandlare samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningsekonom
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§ 129

Dnr 2019-00158 60

Kostpolitiskt program 2019 - Remiss
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar att godkänna skolchefens yttrande till revideringar av
kostpolitiskt program 2019.
Sammanfattning av ärendet
Kostchefen har arbetat fram ett reviderat kostpolitiskt program som
Skolchefen fått del av 2019-09-16. Synpunkter ska vara kostchefen
tillhanda senast 21 oktober och dessförinnan vara nämndbehandlat. På
grund av att remissförfarandet är sent så har inte elevråden tagit del av
det enligt skolchefen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-19 § 106.
Yttrande kostpolitiskt program 2019.
Kostpolitiskt program med revideringar.
Protokollsutdrag skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Kostchef Hanna Lyhamn
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§ 130

Dnr 2019-00031 612

Lokalutredning - Furuhedsskolan
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av redovisningen gällande den pågående
lokalutredningen vid Furuhedsskolan.
Sammanfattning av ärendet
Lokalutredningen vid Furuhedsskolan fortlöper där utredaren i tidigare
skede presenterat alternativa lösningar. En arbetsgrupp är utsedd i
gymnasieskolan som medverkar i det arbetet. Ordföranden och
skolchefen informerar löpande till nämnden om de senast framtagna
förslagen.
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§ 131

Dnr 2019-00155 60

Arbetsmiljö - Rapport
Utbildningsnämndens beslut
Med stöd av skolchefens arbetsmiljörapport beslutar nämnden att ge
skolchefen i uppdrag att göra en genomlysning av El- och
energiprogrammet vid Furuhedsskolan utifrån följande aspekter:





Kvalité i undervisningen
Systematiska kvalitetsarbetet
Arbetsmiljö och arbetsbelastning kopplat till resurstilldelning
Värdegrundsfrågor

Genomlysningen ska göras av extern part.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningschefen rapporterar löpande till nämnden om frågor runt
arbetsmiljön.
Vid dagens nämnd informeras nämnden om klagomål som tagits emot av
huvudmannen både internt och externt gällande olika aspekter inom
utbildningen vid El- och energiprogrammet vid Furuhedsskolan. Påtalade
brister har ökat de senaste 3 åren och upplevelsen är att åtgärder är
nödvändiga att vidta.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag skickas till
Skolchefen
Rektorer i gymnasieskolan
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§ 132

Kränkande behandlingar - Rapport
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av skolchefens rapport om kränkande behandlingar.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningschefen rapporterar löpande till nämnden som rör kränkande
behandlingar.
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§ 133

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.
Vid dagens nämnd lämnas rapport om synpunkter och klagomål som
inkommit sedan föregående nämnd.
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§ 134

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

Justerandes sign



Innanbäckens förskola angående utemiljön



Afrikabesöket från Masaka inom ICLD-projektet där ordförande
Sven Nordlund och ledamot Sara Cave deltagit.



Utvärdering av överenskommelsen Norrbus Norrbottens län.



Generation PEP - För engagemang kring barn och ungas hälsa,
initiativtagare kronprinsessparet.



Tempus - Nytt webbaserat verktyg för närvaro och
schemaläggning i förskolan.



Förskolan Fyren på Näsbyområdet.



Sent inkomna internfakturor från samhällsbyggnadsförvaltningen.
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