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§ 47

Upprop
Utbildningsnämndens beslut
Nämndsekreteraren förrättar upprop.
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§ 48

Val av justerare
Utbildningsnämndens beslut
Till justerare väljs Torgny Olofsson (S)
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§ 49

Godkännande av ärendelista
Utbildningsnämndens beslut
Ärendelistan godkänns med följande ändringar:
Tillkommande ärende § 61 - Köp av tomter (omedelbar justering).
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§ 50

Dnr 2020-00060 60

Delegationsbeslut - Redovisning 2020-05-18
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner redovisning delegationsbeslut.
Sammanfattning av ärendet
1. Ordföranden i nämnden har med stöd av delegationsordning punkt E.1
beslut i brådskande ärende beslutat den 25 mars att under en begränsad
tid inte erbjuda förskola till barn vars föräldrar är föräldralediga eller
arbetslösa, 15-timmarsbarn. Anledningen beror på rådande läge med
Coronavirus och smittorisk samt förhöjd säkerhet. Undantaget de barn
som av någon anledning har behov av förskolan, dnr 2020-53.
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegationsbeslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
7(32)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-18

Utbildningsnämnden

§ 51

Dnr 2020-00061 60

Meddelanden - Redovisning 2020-05-18
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. Skolinspektionen - Beslut om tematisk kvalitetsgranskning vid
Manhemsskolan, dnr 2020-72.
2. Protokoll Krisledningsnämnd 200406 - Lunchmat för
gymnasieelever.
3. Protokoll Krisledningsnämnd 200406 - Tilläggsbudget med
anledning av Covid 19.
4. Protokoll Krisledningsnämnd 200406 - Köp av boende från
besöksnäringen i Kalix.
5. Protokoll Krisledningsnämnd 200406 - Gåva till anställda i Kalix
kommun.
6. Protokoll Kommunfullmäktige 200406 – Tillfällig revidering –
Riktlinjer för debitering och kravhantering (Covid 19).
7. Protokoll Kommunfullmäktige 200406 – Avsägelse av ersättare i
utbildningsnämnden.
8. Protokoll Kommunfullmäktige 200406 – Val av ny ersättare i
utbildningsnämnden.
9. Konkurrensverket 200331 - Avskrivning av ärende angående
direktupphandling, dnr 2020-46.
10. Förvaltningsrätten i Luleå 200330 - DOM angående överklagat
beslut om retroaktivt avdrag för utbetalade bidrag till Pålänge Fria
förskola, ekonomisk förening, dnr 2019-73.
11. Kommunstatistik - Antal födda i Kalix kommun 2020-01-01 2020-04-24.
12. Kommunstatistik – Antal födda i Kalix kommun 2020-01-01 –
2020-04-2 med jämförelse över tid.

Beslutsunderlag
Sammanställning av meddelanden.
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§ 52

Dnr 2020-00001 60

Månadsrapport 2020 januari - mars
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner månadsrapporten för perioden
januari - mars 2020.
Sammanfattning av ärendet
UBN

Årsbudget
-57 742
274 231
158 080

Budget
Jan-Mar
-20 195
66 128
41 617

Utfall
Jan-Mar
-11 684
69 213
37 267

Helårsprognos
-61 599
277 652
158 517

Helårsavvikelse
3 858
-3 481
-437

Intäkter
Personalkostnader
Övr verksamhetskostn
Summa

374 569

87 551

94 796

374 569

-60

Bidrag 2020: Sökta 6792,5 tkr, beviljade 5862,8 tkr
Helårsprognos
I dagsläget förväntas ett underskott om 60 tkr vid årsskiftet 2020.
Faktorer som kan påverka resultatet
Personalkostnader på förskolorna prognostiseras att överstiga den
budget antalet inskrivna barn genererar då all budget inte delas ut till
enheterna utan blir kvar centralt. Förväntade höga vikariekostnader på
förskolor dels pga. att det är svårt att anställa personal på deltid dels
pga. sjukskrivningar bland ordinarie personal. Antalet barn som mår
dåligt och som är i behov av extra stöd är stor och beräknas att bidra till
ökade kostnader.
I grundskolan beräknas ett stort behov av modersmålsundervisning och
svenska som andra språk (Sva) samt att en ökad timplan från och med
höstterminen 2020 bidrar till högre kostnad jämförd med tilldelad
budget.
Gymnasiet beräknar ökade personalkostnader för höstterminen 2020 på
grund av behov av fler delade grupper och mindre möjlighet till
samläsning.
Antalet asylsökanden minskar och alla elever ska hanteras med tilldelad
budget, oavsett modersmål och utan de intäkter som tidigare har
betalats in i asylpeng.
Externa bidrag som Likvärdig skola samt återsökta pengar från
Migrationsverket bidrar till att behovet av kraftfulla åtgärder minskar
något.
Prognosen förutsätter att sökta och beviljade bidrag kommer in som
planerat. Tillkommande, nya bidrag att söka från Skolverket för riktade
åtgärder ger utrymme för att finansiera satsningar. På grund av covid-19
beräknas vikariekostnader bli högre än budget på grund av fler
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sjukskrivingar och verksamheter har fått ta vissa resekostnader trots
utebliven resa.
Åtgärder för en budget i balans
Det krävs att verksamheterna klarar av att anpassa personalstyrkan till
ett minskande barnantal för att ett underskott inte ska uppstå.
Genomgång och uppföljning av vikarieanvändning genomförs löpande
och kontrolleras med hjälp av Tempus samt skriftliga rutiner tillämpas
för vikarieanskaffning. Det krävs relativt stora omprioriteringar i
verksamheter där kostnader omfördelas till den fria resursen. Tillfälliga
extra intäkter och bidrag innebär dock inte att framtagandet av
åtgärder för att få en budget i balans kan stanna av.
Uppföljning av åtgärdsprogram
Tempus, ett webbaserat närvarosystem som införts i förskolan innebär
större möjligheter att hålla nere vikarieanvändandet. Resor sker enligt
förslag till Resepolicy som har utarbetats av Arbetsgivarenheten för
kommunen. Det råder stor restriktivitet gällande fortbildning och resor.
Utbildningsförvaltningen genomför större delen av fortbildningen i egen
regi samt via det kollegiala lärandet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2020-04-28 § 62.
Månadsrapport januari - mars 2020.
Protokollsutdrag skickas till
Skolchefen
Rektorer
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§ 53

Dnr 2020-00055 60

Helårsprognos 2020 för utbildningsnämnden januari april
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av helårsprognosen 2020
baserad på perioden januari - april.
Sammanfattning av ärendet
(tkr)

Helårsbudget

Helårsprognos

Förskola och Fritids

58 572

57 976

596

Fria förskolor

12 830

13 145

-315

Förskoleklass

Avvikelse

4 390

5 246

-856

Grundskola åk 1-9

80 751

82 999

-2 248

Friskola

18 360

18 360

0

Övriga kostnader

85 599

83 066

2 433

Lokalkostnader GRU

33 117

32 987

130

Gymnasiet

70 375

70 381

94

Komvux
Totalt:

10 575

10 575

0

374 569

374 735

-166

Kommentarer till helårsprognos
Utbildningsförvaltning prognostiserar ett underskott om 166 tkr på
helåret varav huvudområdet grundskola ett underskott om 260 tkr,
gymnasium ett överskott om 94 tkr och vuxenskolan en budget i balans.
Prognos för barnomsorg, förskola och fritids, för helåret ligger på ett
överskott om 596 tkr. I förskolor finns avdelningar som inte är
fullbelagda och prognostiserar därför ett underskott eftersom budget
tilldelas per antalet inskrivna barn. Förväntade höga vikariekostnader på
förskolor dels pga. att det är svårt att anställa personal på deltid dels
pga. sjukskrivningar bland ordinarie personal.
Prognos för fria förskolor blir ett underskott om 315 tkr på grund av fler
inskrivna barn från och med kvartal två. Friskolan beräknas ha budget i
balans. Förskoleklass har högre personalkostnader på grund av
sjukskrivningar och pensionering och prognostiserar ett underskott om
856 tkr på helåret.
Grundskola 1-9 beräknar ett underskott om 2 248 tkr. Det finns ett stort
antal barn som mår dåligt och är i behov av särskilt stöd och budgeten
för behovsbedömd resurs kommer inte att räcka. Det finns ett ökat
behov av modersmålsundervisning, svenska som andra språk (Sva) samt
en ökad timplan från och med höstterminen 2020 bidrar till högre
kostnad jämförd med tilldelad budget.
Årsprognos för lokalkostnader i grundskolan ligger på ett överskott om

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
11(32)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-18

Utbildningsnämnden

130 tkr och övriga kostnader pekar på ett överskott om 2435 tkr.
Gymnasiet prognostiserar ett överskott om 94 tkr och vuxenskolan visar
på en helårspronos med budget i balans.
Sökta bidrag tom 2020-04-30 för 16,3 mkr, varav beviljade t o m
2020-04-30 13 mkr.
Åtgärder för en budget i balans
Genomgång och uppföljning av vikarieanvändning genomförs löpande
och kontrolleras med hjälp av Tempus samt skriftliga rutiner tillämpas
för vikarieanskaffning. Barnantalet inom förskolan är högre under våren
och lägre under hösten så det krävs arbete med anpassningar och
återhållsamhet för att få budget i balans så att kostnaderna inte
överstiger den budget ett minskat barnantal ger.
Det krävs relativt stora omprioriteringar mellan verksamheter där
budgetmedel flyttas till den behovsbedömda resursen.
Tillfälliga extra intäkter innebär dock inte att framtagandet av åtgärder
för att få en budget i balans kan stanna av.
Faktorer som kan komma att påverka prognosen
Ett minskat barnantal i förskolan kommer att kräva anpassningar för att
inte få underskott i verksamheterna då budgeten tilldelas per antalet
barn. Inom flera enheter aviseras underskott då förskolecheferna inte
anser att anpassning är möjlig.
Antalet barn som mår dåligt och som är i behov av extra stöd ökar. Vi
vet att vi under hösten kommer att ta emot elever i grundskolan som
kräver extra resurs, i dagsläget motsvarande 3 tjänster. Antalet
nyanlända elever minskar vilket kräver anpassningar i verksamheterna,
de asylsökande som glädjande blivit svenska medborgare och Kalixbor
ska nu in i ordinarie verksamhet för vilken vi inte kan eftersöka medel.
Alla elever ska hanteras med tilldelad budget, oavsett modersmål och
utan de intäkter vi tidigare fått i asylpeng.
På grund av covid-19 beräknas vikariekostnader bli högre än budget på
grund av fler sjukskrivingar. Verksamheter har fått ta vissa kostnader
trots utebliven, planerad tjänst eller aktivitet och det har skaffats teknisk
utrustning för distansundervisning. Hyres- och övriga intäkter kommer
att bli lägre än planerad.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att externa intäkter som
Skolverkets bidrag till Lågstadiesatsning under vårterminen och Likvärdig
skola samt återsökta bidrag från Migrationsverket bidrar till att behovet
av kraftfulla åtgärder minskar något. Tillkommande, nya bidrag att söka
från Skolverket för riktade åtgärder ger utrymme för att finansiera
satsningar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
12(32)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-18

Utbildningsnämnden

Investeringsprognos
(tkr)

Årsbudget

Helårsprognos

Avvikelse

Inventarier gru, försk.

750

750

0

Arbetskläder, riktade
medel

150

150

0

1 350

1 350

0

Gymnasiet

750

750

0

Fyren

691

691

0

3 691

3 691

0

IKT gru, försk, vux

Totalt:

Kommentarer investeringsprognos
Satsningar på undervisningsutrustning, klassrum samt inne- och
utemiljöer inom förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenskolan
enligt plan. Riktade medel till arbetskläder. Utveckling av datamiljöer i
förskolan, grundskolan och vuxen utbildning fortsätter enligt den
långsiktiga plan som arbetats fram. Ombyggnation av lokaler på
förskolan Fyren, påbörjats 2019 och reserverade medel överförts till
2020.
Beslutsunderlag
Helårsprognos, sammanställning.
Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen
Skolchefen
Rektorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
13(32)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-18

Utbildningsnämnden

§ 54

Dnr 2020-00056 005

Avtal mellan Kalix kommun och Kalix Folkhögskola
gällande Artist- och musikerutbildning läsåret 20202021
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar att godkänna upprättat avtal mellan Kalix kommun
och Kalix Folkhögskola gällande Artist- och musikerutbildning för
kommande läsår 2020-2021.
Jäv
På grund av jäv deltar inte ordförande Sven Norlund (MP) i
handläggningen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Efter att Kalix Folkhögskola blev huvudman för Artist- och
musikerutbildningen från läsåret 2014-2015 har 1-åriga avtal tecknats.
Utbildningen är en del av Kalix Folkhögskolas utbud.
Avtalet innebär att Kalix Folkhögskola köper tjänst av Kalix kommun
enligt följande:
- Utbildningstjänst, planering, genomförande, uppföljning och
utvärdering enligt Kalix Folkhögskolas kvalitetssystem.
- Lärartjänst
- Lokaler, utbildningen sker i kommunens lokaler
- Utrustning
Gemensamt mellan linjen och skolan
Kalix Artist- och musikerutbildning (KAMU har samma start- och sluttider
som övriga utbildningar i Folkhögskolan. Utgångspunkten är att KAMU
deltar på gemensamma ceremonier, som t ex skolstart och
skolavslutning. Vidare så ska andra aktiviteter, såsom skolgemensamma
föreläsningar eller trivseldag, i normala fall även inkludera KAMU.
Övergripande funktioner som hemsida, ansökningstjänst,
marknadsföring, administrativt material sker inom ramen för
huvudmannen Kalix Folkhögskola.
KAMU och andra utbildningar inom Kalix Folkhögskola, har ett ömsesidigt
ansvar att samarbeta på ett sätt som gagnar utbildningarna på skolan.
Det kan ske i Folkhögskolans lokaler, på Kulturcentrum. eller på annan
plats.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2020-04-28 § 65.
Förslag till avtal mellan Kalix kommun och Kalix Folkhögskola läsåret
2020-21.
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Protokollsutdrag skickas till
Folkhögskolan
Rektor Kulturskolan
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§ 55

Dnr 2020-00080 005

Samverkansavtal mellan Kalix kommun och BDX
Företagen AB avseende utbildning av
anläggningsmaskinförare
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att teckna samverkansavtal med BDX
Företagen AB avseende utbildning av anläggningsmaskinförare inom
Bygg- och anläggningsprogrammet i Kalix kommun.
Sammanfattning av ärendet
Avtalets syfte är att utbildningsnämnden och BDX Företagen AB avser att
inleda ett samarbete genom att teckna samverkansavtal avseende
utbildning av anläggningsmaskinförare.
Genom ett sådant avtal avser parterna att gemensamt finansiera
utbildningen av anläggningsmaskinförare. Utbildningen kännetecknas
därigenom av parternas profilering av Kalix som utbildningsort och BDX
Företagen AB som framtida arbetsgivare. Utbildningen startar hösten
2020 och yrkeskurserna som är aktuella för delfinansieringen påbörjas
hösten 2021.
Parternas åtaganden beträffande finansiering, profilering och
marknadsföring ingår i förslag till samverkansavtal samt att upphandling
av utbildning sker av Kalix kommun enligt LOU.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2020-04-28 § 66.
Förslag till samverkansavtal mellan Kalix kommun och BDX Företagen
AB.
Protokollsutdrag skickas till
BDX Företagen AB
Skolchefen
Rektorer i gymnasieskolan
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§ 56

Dnr 2020-00057 60

Skolskjutsregler 2020-21, revidering
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar att godkänna revidering av skolskjutsregler för läsåret
2020-2021.
Sammanfattning av ärendet
Inför varje nytt läsår fastställer nämnden vilka skolskjutsregler som ska
gälla, För kommande läsår 2020-2021har revidering skett i avsnittet som
gäller för gymnasieskolan.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2020-04-28 § 67.
Reviderade skolskjutsregler för läsåret 2020-2021.
Protokollsutdrag skickas till
Förvaltningsekonomen
Kommunens grundskolor samt gymnasieskolan
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§ 57

Dnr 2018-00040 60

Stadieindelad timplan i grundskolan från läsåret 20202021
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar att godkänna ett fortsatt avvikande från kravet på
språkval från åk 6.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden beslutade 2018-05-18, §54, att anta föreslagen stadieindelad
timplan för grundskolan från och med höstterminen 2018. Nämnden
godkände att verksamheten avvek från kravet på språkval från årskurs
6.
De kvalitetsmässiga konsekvenserna av beslutet att betyg ska sättas
från och med årskurs 6 antogs bli så stora att Kalix kommun planerade
att inte följa beslutet, och endast ge undervisning i moderna språk i åk
7-9. Beslutet innebar inga förändringar i det totala antal minuter i
moderna språk.
Enligt en artikel i Skolvärlden 5.2019, sidan 41 står att läsa:
"Stadieindelad timplan blev en nådastöt för moderna språk.
Allt fler elever väljer bort moderna språk, men det fattas ändå lärare.
Och bristen på lärare bidrar till att ännu färre utbildar sig, i stället för
tvärtom. Flera kommuner väljer att helt lägga ner undervisningen i
franska eller tyska.
Orsaken: Den stadieindelade timplanen tillsammans med skriande
lärarbrist och kortsiktiga politiska beslut".
Kalix kommun har inte sett den utvecklingen gällande moderna språk.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2020-04-28 § 70.
Tjänsteskrivelse - Uppföljning stadieindelad timplan i grundskolan från
läsåret 2018-2019.
Protokoll utbildningsnämnden 2018-05-18 § 54.
Protokollsutdrag skickas till
Skolchefen
Rektorer i grundskolan
Utvecklingsledare
Verksamhetsutvecklare

Justerandes sign
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§ 58

Dnr 2020-00062 60

Rutiner för tillsyn av fristående förskolor och
pedagogisk omsorg
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar att godkänna revidering av rutiner för tillsyn av
fristående förskolor och pedagogisk omsorg.
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med Skollagen (2010:800) 26 kap. 4, 6-16, 18, 27 §, samt 2
kap. 5 §.


Kommunen har ansvar för godkännande och tillsyn av fristående
förskolor, fritidshem i anslutning till skolenhet med förskoleklass,
grundskola eller grundsärskola och pedagogisk omsorg.



Kommunen har rätt att inspektera verksamheten och inhämta de
upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för
tillsynen.



Fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg står
under tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs.



Det övergripande syftet med tillsynen är att höja kvaliteten i den
verksamhet som granskas.



Syftet med tillsynen är att säkerställa att verksamheten bedrivs
med god kvalitet och i enlighet med skollag, läroplan samt Kalix
kommuns riktlinjer för fristående förskola, skolbarnsomsorg och
pedagogisk omsorg.

Ytterligare syfte är att arbeta förebyggande genom att ge råd och
vägledning utifrån de regler som styr verksamheten så att huvudmannen
själv kan upptäcka och åtgärda eventuella brister.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2020-04-20 § 71.
Reviderade rutiner för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk
omsorg.
Protokollsutdrag skickas till
Skolchefen
Ansvarig rektor för tillsyn av fristående förskolor.
Fristående förskolor i kommunen.

Justerandes sign
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§ 59

Dnr 2020-00059 612

Sökande till gymnasieskolan efter avslutad
omvalsperiod 2020-21 - Information
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av sökande efter
avslutad omvalsperiod.
Sammanfattning av ärendet
Efter den 1 februari och den preliminära antagningen avslutats i mars
månad har de sökande möjlighet att korrigera sina tidigare gjorda val
alternativt göra en helt ny ansökan till gymnasieskolan. Det är upp till
varje kommun att besluta om omvalsmöjligheter. Inför kommande läsår
2020-2021 är korrigeringar/nyval möjliga under tiden 20 april - 4 maj.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Sökande till gymnasieskolan efter avslutad
omvalsperiod.

Justerandes sign
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§ 60

Dnr 2020-00004 60

Töreskolans elevhälsoprojekt - Slutredovisning
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av informationen och godkänner slutredovisningen av
Töreskolans elevhälsoprojekt.
Sammanfattning av ärendet
Kalix kommun och Töreskolan har under 2017 beviljats statsbidrag för
hälsofrämjande skolutveckling.
Syftet med bidraget är att stödja huvudmän att arbeta med
hälsofrämjande skolutveckling för en ökad måluppfyllelse.
Hälsofrämjande skolutveckling handlar om att synliggöra att hälsoarbete
i skolan är en del av en långsiktig skolutvecklingsprocess. Huvudmän kan
söka bidrag för insatser som ska öka elevers välbefinnande och
måluppfyllelse. Bidraget ska användas till pågående eller nya insatser
som bidrar till hälsofrämjande skolutveckling.
Läroplanerna innehåller många centrala formuleringar som ger
vägledning för det hälsofrämjande arbetet och hur utbildningen ska
utformas för att främja alla elevers utveckling och lärande. För att få
bidrag ska insatsen tydligt kopplas till utbildningens mål.
Töreskolans elevhälsoprojekt har uppmärksammats i stora delar av
Sverige som vill ta del av det framgångsrika arbetet som utförts i Töre.
Rektor Helena Öhman och socialpedagog Oliver Åström är föredragande.

Justerandes sign
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§ 61

Dnr 2020-00090 612

Köp av tomter
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att köpa 2 tomter på Skärgårdsudden för
att i utbildningsnämndens regi genom elevbygge bygga villor. Medel för
köp tas från kvarvarande medel för bostadsbyggande samt köp och
utvecklig av tomtmark i attraktiva lägen enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-09-14. Köpet genomförs efter att dialog och avtal är
klara gällande finansiering och projektering mellan Bygg- och
anläggningsprogrammet, Kalix kommun och finansiär av byggnaden.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad vid dagens sammanträde.
Reservation
Centerpartiet, Liberalerna, Moderata samlingspartiet reserverar sig mot
beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Bygg- och anläggningsprogrammet är ett viktigt gymnasieprogram för
att få duktiga hantverkare i Kalix. För att få så bra utbildning som möjligt
krävs att det finns elevprojekt som omfattar alla moment i ett byggande,
vilket har varit ett problem emellanåt. Därför är villabyggande med
elever ett bra sätt att säkerställa att eleverna får en bra utbildning.
Fördelen med att köpa de två kvarvarande tomterna på skärgårdsudden
är att vi snabbt kan komma igång med planering/projektering i och med
att tomterna är byggklara samt att väg och avlopp är framdraget. Det
finns dessutom goda möjligheter att kommunen genom upphandling kan
få en leverantör som står för själva materialkostnaderna fram till bygget
är klart. Det är möjligt tack vare den marknadsföring och arbete som är
nedlagt för området Skärgårdsudden.
För Kalix kommun kan det dessutom vara en bra idé för att få igång
villabyggande och bostäder för barnfamiljer. Om man ser att det går bra
att sälja de färdiga villorna finns goda förutsättningar att vi kan fortsätta
och påbörja ett hus varje år framöver på andra områden.
Yrkande
Centerpartiet, Liberalerna, Moderata samlingspartiet:
"Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att uppdra åt
samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med utbildningsnämnden utreda
möjligheterna och konsekvenserna till köp av tomter på Skärgårdsudden
för framtida elevbyggen"

Justerandes sign
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Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet för röstning mot grundförslaget från
ordföranden och finner att nämnden beslutar enligt ordförande Sven
Nordlunds (MP) förslag.
Beslutsunderlag
Skrivelse från ordföranden.
Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
23(32)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-18

Utbildningsnämnden

§ 62

Dnr 2020-00058 60

Systematiskt kvalitetsarbete - höstterminen 2019
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av det systematiska
kvalitetsarbetet som avser höstterminen 2019 till kommande nämnd den
18 maj 2020.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningschefen redovisar kvalitetsuppföljningar löpande 2 gånger per
år till nämnden enligt fastställd tidplan.
Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att alla som
arbetar i förskolan, skolan, fritidshemmet och vuxenutbildningen ska
kunna ge barn- och elever en likvärdig utbildning.
Enligt skollagen 4 kap innebär ett systematiskt kvalitetsarbete att alla
som arbetar i förskolan, skolan, fritidshemmet och vuxenutbildningen
kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande
till nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar utbildningen.
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§ 63

Dnr 2020-00088 612

Fördelning av kostnader inom sjukhusskolan
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden ställer sig bakom styrelsen för Norrbottens
kommuner genom att fastställa en modell för årlig fördelning av
överskjutande kostnader för Sjukhusskolan. Kostnaden fördelas
procentuellt på befolkningsmängd för de kommuner som haft inskrivna
barn under det senaste helåret. Modellen gäller från och med år 2020.
Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun söker årligen bidrag för särskild undervisning på sjukhus,
Skollagen (2010:800), kap 24, §17. Det statliga bidraget täcker inte
Sjukhusskolans kostnader och detta förslag till beslut presenterar en
modell för att kunna fortsätta arbetet med bibehållen verksamhet.
Erhållet, sökt och beviljat statsbidrag uppgår till 940 000 kronor
samtidigt som kostnaderna uppgår till 1 415 178 kronor under 2020.
Förslaget bygger på att fördela den överskjutande kostnaden (under
2020 motsvarande 475 000 kronor) baserat efter folkmängd, mellan
kommuner som använt sig av Sjukhusskolan de två senaste åren.
Beloppen grundar sig på utfall motsvarande 1 år och om statsbidraget
inte höjs är ofinansierade kostnader årligen återkommande.
Sjukhusskolan vid Sunderby sjukhus är till för alla elever från
förskoleklass till och med gymnasiet. Skolan har hela länet som
upptagningsområde och är till för de elever som på grund av sjukdom
eller liknande skäl inte kan delta i det vanliga skolarbetet och som
vårdas på sjukhus.
Föredelningen av överskjutande kostnad föreslås träda i kraft 2020,
vilket skulle ge en helårskonsekvens motsvarande 475 000 kronor.
Fördelningen skulle innebära att den överskjutande kostnaden fördelas
procentuellt på de kommuner som haft inskrivna elever vid
Sjukhusskolan baserat på befolkningsmängd, enligt tabell 1. För
nästkommande år tas en ny tabell fram utifrån användning av
Sjukhusskolan.
Beslutsunderlag
Beslut från styrelsen för Norrbottens kommuner 2020-03-12 .
Protokollsutdrag skickas till
Styrelsen för Norrbottens kommuner
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§ 64

Dnr 2020-00079 60

Kulturpolitiskt program för Kalix kommun - remissvar
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden anser det bra att Fritids- och kulturnämnden tagit
fram en plan som tydliggör det viktiga arbetet med kulturen i Kalix
kommun.


Nämnden ser ett värde av att även ha med skolan som en av
samverkansparterna på sidan 23.



Fortsätta utveckla samverkan mellan fritidsgård, civilsamhället,
skolan, kulturskolan och biblioteken.



Utbildningsnämnden saknar också något om Kulturcentrum och
den utveckling man skulle kunna se där samt att ta vara på
studieförbundens och Folkhögskolans möjligheter.



Programmet är väldigt omfattande med mycket text vilket kan
göra den svårläst.

Sammanfattning av ärendet
Fritids- och kulturförvaltningen har arbetat fram ett reviderat förslag till
kulturpolitiskt program för Kalix kommun för nämnderna att ta ställning
till och komma in med synpunkter.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll - 2020-04-28 § 72.
Remissvar - Kulturpolitiskt program 2020.
Kulturpolitiskt program för Kalix kommun.
Protokollsutdrag skickas till
Fritids- och kulturnämnden.
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§ 65

Dnr 2019-00031 612

Lokalutredning - Furuhedsskolan
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar att lokalutredningen flyttas fram till kommande
nämnd den 4 september 2020 och om möjligt vid den tidpunkten kunna
presentera ett förslag att gå vidare med innan ärendet överlämnas till
Kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden beslutade den 20 mars § 41 att utifrån inkomna remissvar
angående lokalutredningen vid Furuhedsskolan om möjligt till nämnden
den 18 maj 2020 ha ett förslag att gå vidare med innan ärendet
överlämnas till Kommunstyrelsen.
På grund av det läget som nuvarande Corona-pandemin förorsakat har
lokalutredningen inte kunnat slutföras varför ärendet behöver måste
flyttas fram till senare tidpunkt.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2020-04-28 § 64.
Protokoll utbildningsnämnden 200320 § 41.
Remissvar från Kommunstyrelsen.
Remissvar från Samhällsbyggnadsnämnden.
Remissvar från Fritids- och kulturnämnden.
Remissvar från Socialnämnden.
Remissvar från berörda yrkesprogram vid Furuhedsskolan.
Remissvar från Vård- och omsorgsprogrammet.
Skissförslag Lokalutredning
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§ 66

Dnr 2020-00082 60

Motion - information om smittspridning från förskola,
skola till vårdnadshavare
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta anta
utbildningschefens svar som sitt eget och därmed avslå motionen mot
bakgrund av att det redan finns riktlinjer.
Sammanfattning av ärendet
Marianne Sandström (SD) föreslår i motion den 20 februari 2020,
följande:
”Då det inte ter sig finnas några riktlinjer kring vilken information
vårdnadshavare skall erhålla då det förekommer olika typer av
smittsamma sjukdomar inom verksamheter som förskola och skola anser
jag att en översyn av hur Kalix kommun ger information till
vårdnadshavarna vid smittor på förskola, skola och fritidsverksamhet
behöver genomföras. Jag anser att det är en självklarhet att
verksamheterna i fråga ska informera vårdnadshavare om olika
smittsamma sjukdomar och åkommor, vinterkräksjuka, mässling, röda
hund, löss etc. Det finns dock uppgifter om att vissa förskolor inom
kommunen sagt sig inte vilja delge denna information varken genom
anslag på förskolan eller genom SMS då man anser att detta är
”ovälkomnande”. Det får aldrig bli en prestigesak för en verksamhet att
underlåta att ge information till vårdnadshavarna om smittsamma
sjukdomar och andra smittsamma åkommor (t.ex. löss). Det är av stor
vikt för att minska smittspridning att vårdnadshavarna hålls informerade,
vilket exempelvis kan ske via plattformen Tempus.
Med anledning av detta yrkar motionsställaren på följande:
- Att Kalix kommun utreder vilka rutiner verksamheterna inom Kalix
kommun skall ha för att vårdnadshavare skall erhålla information om
smittsamma sjukdomar och åkommor på förskolor, skolor och
fritidshem.”
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Information om smittspridning.
Motion - information om smittspridning från förskola, skola till
vårdnadshavare
Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 67

Dnr 2019-00144 60

Utbildningsnämndens målarbete 2020-2022
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden avvaktar med att påbörja sitt målarbete och lyfter frågan på
nytt i kommande nämnd den 4 september 2020.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2019 om ny vision 2030
och målområden 2020.
Beskrivning av visionen 2030
"Kalix är platsen där drömmar blir verklighet. Här är allt möjligt, och alla
får utvecklas utifrån sina förutsättningar. Kalix är lugnt, tryggt och
välkomnande, här är det enkelt att leva med närhet och natur, kultur
och friluftsliv. Besökare möts av öppna, toleranta och nytänkande
människor. Här prioriteras det jämställda livet. Utveckling ska bedrivas
på ett hållbart sätt med influenser från hela världen"
Tidplanen för processen med Vision 2030 och målområden som KF
beslutade om innebär att nämnderna och verksamheterna under hösten
2020 för dialog om fokusområden, kvalitetsmått och aktiviteter med stöd
av schematisk beskrivning av processen enligt bilaga 1 till
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25.
Beslutsunderlag
Protokoll Kommunfullmäktige 2019-11-25 § 225
Bilaga 1 till Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25 Vision 2030 och
målområden 2020
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§ 68

Arbetsmiljö - Rapport
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner rapport om arbetsmiljöfrågor.
Sammanfattning av ärendet
Skolchefen rapporterar löpande till nämnden om frågor med anknytning
till arbetsmiljö.
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§ 69

Kränkande behandlingar - Rapport
Utbildningsnämndens beslut
Arbetsutskottet tar del av och godkänner rapport om kränkande
behandlingar.
Sammanfattning av ärendet
Skolchefen rapporterar löpande till nämnden om inkomna ärenden som
rör kränkande behandlingar.
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§ 70

Information
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner informationerna.

Sammanfattning av ärendet
Nämnden informeras om följande:









Justerandes sign

Rapporterad frånvaro under utredning av elever inskrivna
Norrskenets friskola.
Töreskolan - sommarjour förskola och fritidsverksamhet.
Kompetensförsörjningen.
Femkantssamarbetet - Fördjupat samarbete.
Gymnasieutredningen.
Distansundervisning.
Rektorernas utvecklingsarbete.
Nyrekryterade rektorer till kommunala vuxenutbildningen samt
särskolan.
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