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§ 108   

Upprop 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämndsekreteraren förrättar upprop.  
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§ 109   

Godkännande av ärendelista 
Utbildningsnämndens beslut 
Ärendelistan godkänns med följande ändringar: 
 
Tillkommande ärende § 119 – Internkontrollplan – nämndspecifika  
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§ 110   

Val av justerare 
Utbildningsnämndens beslut 
Till justerare väljs Ann-Sofie Esperi (C).  
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§ 111 Dnr 2020-00169 60 

Delegationsbeslut - Redovisning 2020-12-11 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och beslutar godkänna redovisning av 
delegationsbeslut.  
 
Sammanfattning av ärendet 

1. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 
H.19 beviljat skolskjuts till och från Djuptjärnsskolan på grund av 
växelvis boende under läsåret 2020-21 med start vecka 43 udda 
veckor, dnr 2020-28-76. 

 
2. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 

H.19 beviljat skolskjuts till och från Näsbyskolan på grund av 
växelvis boende under läsåret 2020-21 med start vecka 43 udda 
veckor, dnr 2020-28-77. 

 
3. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 

H.19 beviljat skolskjuts till och från Centrumskolan på grund av 
växelvis boende under läsåret 2020-21 med start vecka 45, dnr 
2020-28-78. 

 
4. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 

H.19 beviljat skolskjuts till och från Ytterbyns skola på grund av 
växelvis boende under läsåret 2020-21 med start vecka 51, dnr 
2020-28-79. 

 
5. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 

H.19 beviljat skolskjuts till och från Innanbäckens skola på grund 
av växelvis boende under läsåret 2020-21 med start vecka 47, 
dnr 2020-28-80. 

 
6. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 

H.19 beviljat skolskjuts till och från Djuptjärnsskolan på grund av 
växelvis boende under läsåret 2020-21 med start omgående, dnr 
2020-28-81. 

 
7. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt 

H.19 beviljat skolskjuts till och från Djuptjärnsskolan på grund av 
växelvis boende under läsåret 2020-21 med start omgående, dnr 
2020-28-82. 

 
8. Rektor i grundskolan har med stöd av delegationsordning punkt 

F.6 beslutat om avgiftsfri plats i fritidshem för en grupp 
barn/elever under begränsad tid för ytterligare språkträning enligt 
särskilt stöd, dnr 2020-171. 
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9. Rektor i förskolan har med stöd av delegationsordning punkt F.6 
beslutat om utökad tid i förskolan på grund särskilda skäl under 
begränsad tid, dnr 2020-172. 

 
10. Rektor i förskolan har med stöd av delegationsordning punkt F.6 

beslutat om utökad tid i förskolan på grund särskilda skäl under 
begränsad tid, dnr 2020-173. 

 
11. Rektor för vuxenutbildningen har med stöd av delegationsordning 

O.2 beslutat att erlägga interkommunal ersättning för 
vuxenstuderande som sökt utbildning i annan kommun delkurs 4 i 
svenska, 200p, dnr 2020-148. 

 
12. Skolchefen har med stöd av delegationsordning punkt D.2 

beslutat om inköp av webbtjänst Polyglutt Skola avrop via SKL 
Kommentus ramavtal Läromedel 2017 som avser tillgång av 
digitala skönlitterära böcker på olika språk, dnr 2020-153. 

 
13. Skolchefen har med stöd av delegationsordning punkt D.2 

beslutat om inköp av skyddsutrustning med anledning av covid 19 
via avrop från Kommentus ramavtal Hälso- och sjukvårdsmateriel 
2018, dnr 2020-177. 

 
14. Ordföranden i nämnden har med stöd av delegationsordning 

punkt E.1 i brådskande ärende beslutat att Öppna förskolan 
(Familjecentralen) stängs från torsdag 12 november 2020 på 
grund av ökad smittorisk av Covid 19. Beslut om återöppnande 
tas när läget så tillåter, dnr 2020-176. 

 
15. Ordföranden i utbildningsnämnden beslutar med stöd av 

delegationsordning E.1 i brådskande ärende att gymnasieskolan 
delvis övergår till distansundervisning från vecka 48 enligt 
följande:            Elever åk 2 på högskoleförberedande program 
kommer att ha distansundervisning måndag-torsdag udda veckor, 
fredagar udda veckor har åk 2 fysiska lektioner på skolan, alltså 
ej distansundervisning, på grund av samläsning IV val. Samma 
upplägg gäller för åk 3 jämna veckor. Detta för att minska antalet 
elever på plats. Åk 1 högskoleförberedande samt samtliga 
yrkesprogram åk 1-3 har ordinarie skolgång på plats. Detta gäller 
från och med v.48 till och med jullovet. Vad beträffar Estetiska 
programmet som har samläsning i B-form sker det i dialog med 
rektor och lärarna. Om det finns inplanerade 
nationella/gemensamma prov får detta göras enligt planering och 
ta in berörda elever. Vid frågor specifik klass eller grupp kontakta 
respektive rektor. 

 
16. Rektor i förskolan med tillsynsansvar av fria förskolor har med 

stöd av   delegationsordning punkt F.1 utövat tillsyn vid 
Tallbackskottarnas fria förskola. Tillsynsbeslutet innebär att 
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huvudmannen för den fria förskolan behöver skicka in en 
ekonomisk prognos för kommande år senast 2021-01-20, dnr 
2020-181. 

 
17. Rektor i förskolan med tillsynsansvar av fria förskolor har med 

stöd av delegationsordning punkt F.1 utövat tillsyn vid Pålänge 
fria förskola. Tillsynsbeslutet innebär att huvudmannen för den 
fria förskolan behöver arbeta aktivt för att säkerställa en god 
arbetsmiljö för personalen, med särskilt fokus på att förbättra 
samarbete och kommunikation mellan ledning och personal. 
Återkoppling till ansvarig vid Kalix kommun med beskrivning av 
åtgärder senast 2021-01-20 dnr 2020-182. 

 
18. Ordföranden i nämnden har med stöd av delegationsordning 

punkt E.1 i brådskande ärende beslutat att gymnasieskolans 
samtliga årskurser med undantag av Introduktionsprogrammet 
övergår till distansundervisning från måndag 7 december 2020. 
Beslutet gäller till och med 6 januari 2021, dnr 2020-186. 

 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av delegationsbeslut.  
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§ 112 Dnr 2020-00170 60 

Meddelanden - Redovisning 2020-12-11 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av meddelanden.  
 
Sammanfattning av ärendet 

1. Beslut KF 200928 § 148 - Köp av tomter Skärgårdsudden. 
 

2. Beslut KS 201109 § 213 - Gåva till anställda. 
 

3. Datainspektionen - Beslut om tillstånd för kameraövervakning vid 
Naturbruksgymnasiet. 
 

4. Kommunstatistik - Antal födda perioden 200101-201124. 
 

5. Kommunstatistik - Antal födda t o m 291124 med jämförelser 
över tid. 
 

6. Polismyndigheten - Försök till bedrägeri i gymnasieskolan, dnr 
2020-147. 
 

7. Kammarrätten - Beslut efter överklagan från Pålänge fria förskola, 
dnr 2019-73. 

 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av meddelanden.  
 
 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
11(44) 

Sammanträdesdatum 
2020-12-11 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 113 Dnr 2020-00001 60 

Månadsrapport 2020 - januari - oktober 2020 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner redovisningen av månadsrapporten 
för perioden januari-oktober 2020 som pekar mot ett överskott 
omfattande 1,9 miljoner i helårsprognosen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
 

 
Sökta bidrag tom 20201031 från Skolverket, Migrationsverket och 
Kulturrådet totalt 19,4 mkr och beviljade bidrag 15,7 mkr. 
 
Helårsprognos 
 
I dagsläget förväntas utbildningsförvaltningen har ett överskott om 1899 
tkr vid årsskiftet 2020. Fortsatt statlig ersättning för sjuklönekostnader 
även för aug-sep bidrar till det högre prognostiserade överskottet 
jämfört med föregående prognos. 
 
Vissa förskoleenheter prognostiserar underskott på helåret på grund av 
att enheterna kommer att ha lediga platser under höstterminen och som 
en konsekvens delas inte all budget ut till enheterna utan blir kvar 
centralt. Vikariebehoven har på vissa förskoleenheter varit större än vad 
budget ger utrymme för och på vissa har kraftigt reducerat barnantal till 
följd av covid-19 har möjliggjort att bedriva verksamheten utan vikarier 
trots hög sjukfrånvaro hos personalen. 
  
I grundskolan har behovet av den behovsbedömda resursen som 
används för att möta de utmaningar skolorna ställs inför ökat och ger ett 
prognostiserat sammanlagt underskott för behovsbedömd resurs och 
småskoletillägg om 3,9 mkr. Antalet barn som mår dåligt och som är i 
behov av extra stöd ökar. I grundskolan finns det ett större behov av 
modersmålsundervisning, svenska som andra språk (Sva) samt en ökad 
timplan från och med höstterminen 2020 och därmed bidrar till högre 
kostnad jämförd med tilldelad budget.  
 
Budget för friskolan och fria förskolor kommer inte att räcka på grund av 
ökat antal elever i verksamheter. 
 
Gymnasiets verksamheter sammanlagt prognostiserar ett överskott. De 
interkommunala ersättningarna beräknas bli 1 500 tkr lägre än budget 

 Årsbudget
 Budget 
jan-okt

 Utfall 
jan-okt

Period
avvikelse 
jan-okt

Prognos
Helårs
avvikelse

Föreg prognos
helårs
avvikelse

Prognos
helårs
utfall

Intäkter -57 742 -51 877 -58 687 6 810 10 041 9 026 -67 783
Personalkostnader 274 231 224 533 233 500 -8 967 -7 198 -7 259 281 428
Övr verksamhetskostnader 158 080 129 896 124 222 5 673 -944 -490 159 025
Totalsumma 374 569 302 552 299 035 3 516 1 899 1 277 372 670
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på grund av att antalet sökande från andra kommuner är färre 
exempelvis till Naturbruksprogrammet.   
 
Vuxenutbildning pekar på en budget i balans på helåret. 
 
Faktorer som kan påverka resultatet 
 
Det finns stor osäkerhet med utfallet av återsökta ersättningar från 
Migrationsverket och det innebär att utfallet kan bli antingen sämre eller 
bättre. Andelen avslag på återsök som Migrationsverket beslutat om har 
ökat och antalet asylsökanden minskat. 
 
Antal elever som enligt lag ska erbjudas Svenska som  andraspråk,  
modersmålsundervisning och studiehandledning ökar i takt med att 
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 jämförd med 
tilldelad budget. 
 
Vuxenutbildning kommer att fortsätta i samverkan med Femkanten, där 
fokus är att söka de statsbidrag som går att söka i syfte att utveckla 
verksamheten utifrån branschens och studenters behov. Covid-19 har 
lett till vissa utmaningar bland annat i form av ökat söktryck framförallt 
yrkesvux utbildningar. Extra statsbidrag har sökts via Femkanten. 
 
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. Vi genomför nu 
försök med att registrera personalen också i Tempus för att ytterligare få 
kontroll på säkerhet, ar-betsmiljö och effektivitet. 
Det krävs relativt stora omprioriteringar mellan verksamheter där 
budgetmedel flyttas till den behovsbedömda resursen för att inte sluta 
med underskott vid årets slut. Det betyder att andra områden måste 
klara av att anpassa sig till en lägre budget. 
Det krävs relativt stora omprioriteringar mellan verksamheter där 
budgetmedel flyttas till den behovsbedömda resursen för att inte sluta 
med underskott vid årets slut. Det betyder att andra områden måste 
klara av att anpassa sig till en lägre budget. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 201127 § 118 
Månadsrapport perioden januari - oktober 2020 
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Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
Rektorer 
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§ 114 Dnr 2020-00158 60 

Fördelning av internbudget 2021 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar anta internbudgeten för 2021 med förbehåll gällande 
lönepotten som är preliminärt fördelad vid dagens nämnd vilket 
nämnden godkänner. 
 
Nämnden beslutar vidare att 547 000 kronor som inte har fördelats ut i 
gymnasieskolans budget läggs centralt till utbildningsnämndens 
förfogande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämndens budgetram att fördela för 2021 uppgår till 361 977 
kkr. Skolchefen och förvaltningsekonomen redovisar förslaget till 
fördelning med de förändringar som gjorts från föregående år. I övrigt 
följer resursfördelningen tidigare budgetprinciper till förskolor, 
förskoleklass, fritidsverksamhet, grundskolor, gymnasieskolan samt 
vuxenutbildningen. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2020 om ett 
effektiviseringskrav på 4 000 kkr.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 201127 § 119. 
Förslag till fördelning av internbudget 2021 enligt redovisning. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
Rektorer 
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§ 115 Dnr 2020-00159 60 

Investeringsplan 2021 - utbildningsnämnden 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar godkänna upprättad investeringsplan för år 2021.  

Fördelning av investeringsbudget 2021 

Nämnd: Utbildningsnämnden     

      

Arbetskläder 150000   

Möbler 500000   

Ljudabsorbenter förskola 100000   

Kemikaliefria material förskolan 200000   

IKT 1500000   

Gymnasiet 500000   

Vux 200000   

Maskiner mm Naturbruks 1200000   

    

      

TOTALT 4350000   
  
Sammanfattning av ärendet 
Investeringsbudgeten för år 2021 uppgår till 4 350 kkr utifrån den 
ekonomiska planen och Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2020 § 81.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 201127 § 120. 
Förslag till investeringsplan 2021. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
Rektorer 
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§ 116 Dnr 2020-00166 60 

Plan för insatser till likvärdig skola i Kalix 2021 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att godkänna planen för insatser till likvärdig skola 
2021 med tillägget att i planen tydligare lyfta fram utvecklingsområdet 
jämställdhet samt arbetet med hemmasittare.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög 
kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att 
kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. För att 
stärka likvärdigheten och för att alla elever ska få en utbildning av hög 
kvalitet behöver huvudmän rikta resurser utifrån lokala förutsättningar 
och behov. Det här statsbidraget är ett stöd för huvudmän att stärka 
likvärdigheten inom och mellan skolor. 
Ett villkor för statsbidraget är att huvudmannen ska ta fram en plan där 
det framgår vilka insatser som huvudmannen planerar för den period 
bidragsomgången gäller för.  
Det finns inga krav på hur planen ska se ut. Det finns däremot krav på 
att fackliga organisationer ska ha hörts innan planen tas fram. 
 
Jämställdhetsanalys 
Under de senaste åren har pojkar lyfts fram på olika sätt i skoldebatten. 
Det som har varit i fokus har varit pojkars sjunkande skolresultat, eller 
kanske rättare sagt stabilt lägre skolresultat om man jämför med 
gruppen flickor. Kvalitetsarbetet i Kalix visar liknande resultat samtidigt 
som forskning visar att inte alla pojkar som presterar sämre, utan vissa 
grupper av pojkar. Det är också vissa grupper av flickor som presterar 
sämre än pojkar som grupp, men dessa talas det sällan om. En del 
forskare hävdar att pojkproblemet beror på att det accepterade sättet att 
vara pojke och man, som lyfts fram, inte innehåller att läsa och lära, 
utan istället att sporta och vara cool. Arbetet med jämställdhet och de 
utmaningar Kalix kommun har är en del av arbetet som tas upp i planen 
Likvärdig skola. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 201127 § 124 
Plan för insatser till likvärdig skola 2021. 
Tjänsteskrivelse - Plan för insatser till likvärdig skola 2021. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
Skolverket 
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§ 117 Dnr 2020-00165 60 

Ansvar för att skolplikt fullgörs - Föreläggande om vite 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att följande arbetsgång tillämpas vid föreläggande om 
vite för skolpliktiga elever: 
 
1. Avvägande bör ske i varje enskilt fall med utgångspunkt från att ett 
föreläggande utan vite bör utdömas innan föreläggande med vite 
utdöms. 
 
2. Vitesstorlek på 1 procent (1 %) av respektive vårdnadshavares 
årsinkomst 
(löpande) i de fall eleven inte kommer eller deltar i undervisningen 
och vårdnadshavare inte gör vad som ankommer på dem att 
göra för att så ska ske. 
 
3. Om tidigare utdömt vite inte resulterat i att eleven fullgör sin skolplikt 
kan beloppet höjas med 0,5 procent (0,5 %). 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
SL (2010:800) 7 kap 20§ och 22-23§§ reglerar ansvar för fullgörande av 
skolplikten. 20§ Vårdnadshavarens ansvar. Den som har vårdnaden om 
ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt. 22§ 
Huvudmannens ansvar. Kommunen ska se till att eleverna i dess 
grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång. När skolpliktig elev 
börjar eller slutar vid en fristående skola eller utan giltig orsak är 
frånvarande i betydande utsträckning från obligatoriska inslag, ska 
huvudmannen snarast lämna uppgifter om detta till hemkommunen. 
 
23§ Föreläggande och vite. Om en skolpliktig elev inte fullgör sin 
skolgång och 
detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har gjort vad denne är 
skyldig att göra för att så ska ske, får hemkommunen förelägga elevens 
vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Ett föreläggande enligt 
första stycket får förenas med vite. Ett beslut om föreläggande gäller 
omedelbart om inte annat beslutas. 
 
Yttrande 
Om skolpliktig elev inte fullgör sin skolplikt och detta beror på att 
vårdnadshavare inte har gjort vad som denna är skyldig att göra för att 
så ska ske, får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att 
fullgöra sina skyldigheter. Ett föreläggande får förenas med vite. Ett 
föreläggande skall vara väl underbyggt med gedigen utredning och 
vårdnadshavare och elev skall ges möjlighet att inkomma med en 
beskrivning kring orsaken till frånvaron. 
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Vitesbeloppets storlek 
Enligt VitesL 3 § ska vitesbeloppet bestämmas med hänsyn till 
vårdnadshavares ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i 
övrigt. Målet med vitet är att det ska antas förmå vårdnadshavare att 
följa föreläggandet. Beloppet ska alltså vara tillräckligt avskräckande. Vid 
omvärldsanalys av vitesbelopp landar procentsatsen vid 1 procent av 
respektive vårdnadshavares årsinkomst samt vid tidigare utdömt vite 
inte resulterat i att eleven fullgör sin skolplikt kan beloppet höjas med 
0,5 procent. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 201127 § 125. 
Tjänsteskrivelse - Ansvar för att skolplikt fullgörs, föreläggande om vite. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
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§ 118 Dnr 2020-00161 60 

Internkontrollplan - uppföljning 2020 
Kommunövergripande 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att godkänna uppföljningen av interkontrollplanen 
2020 med de kontrollmoment som ingår i kommunens övergripande 
internkontrollplan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Internkontroll är en process där såväl den politiska och den 
professionella ledning samt all personal samverkar och som utformas för 
att med rimlig grad av säkerhet kunna nå följande mål: 
 
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamhet 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm 
 
Vidare så ska en god internkontroll i Kalix Kommun kännetecknas av: 
• Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner för styrning 
• En rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om    
  verksamheten 
• Säkerställande av att lagar, policys, regler mm tillämpas 
• Skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar 
• Eliminering eller upptäckt av allvarliga fel. 
 
Genom att årligen besluta om en internkontrollplan formuleras 
obligatoriska kontrollmoment vilka gäller för samtliga nämnder/styrelse. 
Detta medför en gemensam standard för kommunens interna kontroll.  
Utöver de kommunövergripande obligatoriska kontrollmomenten finns 
möjlighet för de olika facknämnderna att komplettera sina 
internkontrollplaner med egna nämndspecifika kontrollområden. 
 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 201127 § 126 
Internkontrollplan 2020 - uppföljning 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
Skolchefen 
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§ 119 Dnr 2020-00187 60 

Internkontrollplan 2021 - nämndspecifika 
utbildningsnämnden 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att följande nämndspecifika kontrollmoment ska ingå i 
utbildningsnämndens internkontrollplan 2021. 
 
• Kommunikation gällande måluppfyllelse till elever och föräldrar i   
  Schoolsoft 
• Uppföljning av barnomsorgsavgifter gällande 15-timmarsbarn 
• Intäkter i gymnasieskolan 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utöver de generella kontrollmålen som Kommunstyrelsen antagit har 
nämnderna möjlighet att själv sätta upp egna kontrollmål. Skolchefen 
har tidigare ställt önskemål till nämnden att så tidigt som möjligt inför 
nytt år bestämmer vilka kontrollmoment de anser vara viktiga att följa 
upp under innevarande år som sedan redovisas i den årliga 
uppföljningen. 
Den 19 mars 2020 beslutade nämnden om följande tre nämndspecifika 
kontrollområden att följa upp enligt nedan:  
  

 Kommunikation gällande måluppfyllelse till elever och föräldrar i 
Schoolsoft. 

 Kostnad för förseningsavgifter. 
 Uppföljning av barnomsorgsavgifter gällande 15-timmarsbarn. 

 
Inför år 2021 har uppföljning av kostnad för förseningsavgifter tagits 
bort samtidigt som området Intäkter i gymnasieskolan tillkommit som ett 
nytt internkontrollområde.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse -Nämndspecifika kontrollområden 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
Rektorer 
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§ 120 Dnr 2020-00180 60 

Förfrågan om deltagande i pilotprojekt med ICLD 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att Kalix kommun deltar i pilotprojektet med ICLD 
Internationellt Center för Lokal Demokrati.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kalix kommun har som en av sex kommuner/regioner i Sverige, fått 
förfrågan av ICLD (Internationellt Center för Lokal Demokrati) att delta i 
ett pilotprojekt.  
Pilotprojektet har som syfte att ge ICLD ett underlag och kunskap om 
vilka förutsättningar svenska kommuner/regioner behöver för att 
genomföra effektiva informations- och kommunikationsinsatser om 
svenskt utvecklingssamarbete. De kommuner/regioner som beviljas 
medel ska bidra till Sidas strategi för informations- och 
kommunikationsverksamhet, där tjänstepersoner, politiker och 
medborgare i kommuner och regioner i Sverige informeras om vårt 
internationella engagemang och partnerskapets syfte. Ytterligare ska vi 
informera om svenskt utvecklingssamarbete och främja öppen debatt, 
folklig förankring, stärkt engagemang och brett deltagande i Sverige för 
en rättvis och hållbar global utveckling. 
 
Arbetet handlar alltså helt och hållet om det redan existerande ICLD – 
Projekt som är igång och är inte beroende av insatser från vår 
internationella part (Masaka i Uganda). Arbetet ska genomföras under 
2021 och slutredovisas till ICLD i december 2021. Det högsta belopp 
som är möjligt att ansöka om är 300 000kr. Medlen ska användas för att 
täcka kostnader kopplat till att kunna ta fram 
kommunikationsunderlag/genomföra kommunikationssatsningar. T.ex. 
kostnader för en kommunikatör, konsulter eller material. 
 
De delmål som ska uppnås med satsningen är: 

 Tjänstepersoner/Politiker/medborgare är informerade om 
kommunens engagemang i svenskt utvecklingssamarbete genom 
programmet Kommunalt Partnerskap. 
 

 Tjänstepersoner/Politiker har ökad kunskap om kommunens 
engagemang i svenskt utvecklingssamarbete genom programmet 
Kommunalt Partnerskap. 

 
 Tjänstepersoner och/eller lokalpolitiker har en tydlig bild av hur 

kommens/regionens engagemang i programmet Kommunalt 
Partnerskap bidrar till svenskt utvecklingssamarbete. 
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 Tjänstepersoner och/eller lokalpolitiker har ökad kunskap om 
genomförandet av ett kommunalt partnerskap. 
 

 Lokalmedia förmedlar en faktabaserad bild av kommunens 
internationella utvecklingssamarbete 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 201127 § 136 
Tjänsteskrivelse - Pilotprojekt med ICLD 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
Per Eriksson och Björn Emmoth, Kulturskolan 
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§ 121 Dnr 2020-00138 612 

Revisionsrapport - Ekonomistyrning inom 
gymnasieskolan 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden tar del av revisionsrapporten och lämnar följande 
svar till revisorernas rekommendationer enligt nedan:  
 
Säkerställa att fastställd roll- och ansvarsfördelning är uppdaterad, 
tillämpas och är känd inom verksamheten. Vidare bör skolchefens och 
förvaltningsekonomens roll avseende ekonomistyrningen tydliggöras.  
Svar: Dokumentet revideras och aktualiseras. 
 
Följa upp ekonomi och elevernas kunskapsresultat i ett sammanhang, för 
att vid fördelning av budget ta hänsyn tas till eventuella särskilda behov 
eller åtgärder vid bristande kunskapsresultat.  
Svar: Budget för nästkommande år tas i vanliga fall i juni månad, 
elevernas resultat syns löpande under läsåret då betyg sätts 
senast 2 veckor efter avslutad kurs.  Utbildningsnämnden får 
rapport om resultatet 2 ggr/år, i mars och i december. Nämnden 
har vid dessa redovisningar, en möjlighet att omfördela medel 
inom budgetramen. 
 
Utveckla den ekonomiska uppföljningen till att omfatta analys av det 
ekonomiska resultatet för gymnasieskolan, samt uppföljning av 
interkommunala ersättningar och bidrag till fristående gymnasieskolor.  
Svar: Detta görs vid varje nämndstillfälle. 
 
Årligen, i samband med ekonomiska konsekvensanalyser eller 
utredningar rörande gymnasieskolan, beakta kostnader per program 
samt upprätta analys för om ett program är ekonomiskt hållbart att 
fortsatt bedrivas.  
Svar: Görs varje höst, nämnden får en redovisning av antal 
elever/program samt förslag på dimensionering av programmen 
kommande läsår. 
 
Nämnden bör årligen säkerställa att beslut fattas kring debitering av 
interkommunala elever, samt överväga om beslutet att interkommunala 
elever ska debiteras enligt riksprislistan ska ändras med anledning av att 
det inte följer skollagens intentioner och huvudprincip. 
Svar: Vid tidpunkten för införandet av debitering av 
interkommunala ersättningar med rikspris var inte avvikelserna 
så stora mot riksgenomsnittet men vi ser inga problem med 
korrigera tidigare beslut och återgå till debitering enligt 
skollagens intentioner och huvudprincip.  
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Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av Kalix kommuns förtroendevalda revisorer har PwC 
genomfört en granskning av ekonomistyrning inom gymnasieskolan. 
Granskningen tar utgångspunkt från Kommunallagen (2017:725) samt 
Skollagen (2010:800). Granskningen har syftat till att bedöma om 
utbildningsnämnden säkerställt att gymnasieverksamheten bedrivits på 
ett ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt samt 
med tillräcklig intern kontroll.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 201127 § 131. 
Tjänsteskrivelse - Ekonomistyrning inom gymnasieskolan. 
Revisionsrapport - Ekonomistyrning inom gymnasieskolan. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kalix kommuns revisorer 
Skolchefen 
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§ 122 Dnr 2020-00162 60 

Revisionsrapport - Arvodesregler för förtroendevalda 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att utifrån genomförd granskning lämna följande svar 
på rekommendationer av vilka utbildningsnämnden berörs enligt nedan: 
  
För att utveckla kontrollfunktionen bör dels kommunstyrelsen se till att 
utsedda attestanter ges relevant utbildning för uppdraget, dels 
kommunstyrelse och nämnder inkludera "korrekt lön och arvoden" i sina 
internkontrollplaner.  
Svar: Ett arbete pågår redan via Kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PwC genomfört 
en granskning av tillämpning och intern kontroll avseende arvodesregler 
för förtroendevalda. Granskningen tar sin utgångspunkt från 
kommunallagens revisionskapitel. Revisionsobjekt i granskningen är 
kommunstyrelse och nämnder. Granskningen har fokuserat på följande 
områden:  
 
-Arvodesregler: utformning och tolkning  
-Handläggningsrutiner  
-Kontroller  
-Återrapportering till kommunstyrelse/kommunfullmäktige 
 
Granskningen syftar till att pröva om kommunstyrelsens och 
nämndernas tillämpning av arvodesreglementet är ändamålsenlig, samt 
om kontrollen av tillämpningen är tillräcklig. Följande frågor har 
formulerats inför granskningen:  
 
•I vilken utsträckning upplevs arvodesreglerna vara heltäckande?  
•Hur hanteras frågor när behov av tolkning av bestämmelserna uppstår?  
•Vilka rutiner finns avseende arvoden och övriga ersättningar? Finns 
rutiner för rättelser och eventuella återbetalningar av felaktigt utbetalda 
ersättningar?  
•Vilka kontrollmoment finns för arvoden och övriga ersättningar?  
•Vilken återrapportering till kommunstyrelsen alternativt 
kommunfullmäktige sker av arvodesreglernas tillämpning?  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Revisionsrapport - Arvodesregler för förtroendevalda 
Revisionsrapport - Arvodesregler för förtroendevalda. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kalix kommuns revisorer 
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§ 123 Dnr 2020-00163 60 

Revisionsrapport - Direktupphandlingar 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och beslutar att lägga rapporten till handlingarna 
utan åtgärd.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förtroendevalda revisorer i Kalix kommun genomfört en granskning av 
kommunens upphandlingsverksamhet med fokus på direktupphandling. 
Granskningen har syftat till att pröva om kommunens 
direktupphandlingar genomförs i enlighet med LOU och kommunens eget 
regelverk, samt om kommunen har de riktlinjer som krävs för 
direktupphandling. I granskningen har revisorerna biträtts av 
sakkunniga från PwC. I revisionen har stickprov gjorts i nämnderna 
rörande direktupphandlingar och för utbildningsnämndens del fanns inget 
att anmärka.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 201127 § 133 
Revisionsrapport - Direktupphandlingar 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 124 Dnr 2020-00057 60 

Skolskjutsregler 2020-21, revidering 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att godkänna revidering av dokumentet 
skolskjutsregler för läsåret 2020-2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnden beslutade vid föregående nämnd 9 okt 2020 § 100 om nya 
villkor som gäller bidrag för elever i gymnasieskolan med besvärlig 
resväg där kollektivtrafik saknas. Som en följdeffekt av beslutet behöver 
även nuvarande dokument för skolskjutsregler revideras.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Revidering av skolskjutsregler 2020-2021. 
Skolskjutsregler reviderade för läsåret 2020-2021. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Helena Wasserman, förvaltningsekonom tillika skolskjutsansvarig. 
Skolenheter 
 
 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
28(44) 

Sammanträdesdatum 
2020-12-11 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 125 Dnr 2020-00124 60 

Sammanträdesplan 2021 - Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att godkänna upprättad sammanträdesplan för 2021.  
 
Månad Beredning 

14:00 
Au 
14:00 

Nämnd 
08:15 

Januari 
 

Ons 20/1 
14:00 

  

Februari 
 

Ons 24/2 
14:00 

Ons 3/2 
14:00 

Fre 19/2 
08:15 

Mars 
 

 Ons 3/3 
14:00 

Fre 19/3 
08:15 

April 
 

Ons 21/4 
14:00 

  

Maj 
 

 Ons 5/5 
14:00 

Fre 21/5 
08:15 

Juni 
 

   

Juli 
 

   

Augusti 
 

Ons 4/8 
14:00 

Ons 18/8 
14:00 

 

September 
 

Ons 8/9 
14:00 

Ons 22/9 
14:00 

Fre 3/9 
08:15 

Oktober 
 

  Fre 8/10 
08:15 

November 
 

Ons 10/11 
14:00 

Ons 24/11 
Kl 14:00 

 

December 
 

  Fre 10/12 
08:15 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag till sammanträdesplan 2021 har tagits fram med stöd av 
Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges sammanträdesplan.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 201127 § 135. 
Förslag till sammanträdesplan för utbildningsnämnden 2021. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Övriga nämnder 
Informationsenheten 
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§ 126 Dnr 2020-00167 612 

Sökbart programutbud i gymnasiesärskolan läsåret 
2021-2022 - Komplettering 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att komplettera det sökbara programutbudet för 
gymnasiesärskolan med Programmet för hälsa, vård och omsorg inför 
kommande läsår 2021-2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Programutbudet i gymnasiesärskolan är idag av begränsad omfattning 
och anpassat efter elevunderlag. Skolan har under åren haft möjlighet till 
flexibla lösningar och samläsning dels med särskolans befintliga program 
men också med gymnasieskolans nationella program i syfte att hålla 
nere kostnaderna. Rektor för särskolan hänvisar till att 
gymnasiesärskolan kommer att få fler elever från egen grundskola samt 
tillskott från annan kommun kommande år. Önskemålet från rektor är 
därför att komplettera utbudet med Programmet för hälsa, vård och 
omsorg kommande läsår 2021-2022. 
 
Kompletteringen innebär följande sökbara programutbud för 
gymnasiesärskolan läsåret 2021-2022. 
 

Programmet för administration, handel och varuhantering 
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation 
Programmet för hälsa, vård och omsorg 
Individuella program 

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 201127 § 128. 
Tjänsteskrivelse - Komplettering av sökbart programutbud i 
gymnasiesärskolan. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
Gymnasieskolans rektorer 
Studie- och yrkesvägledare 
 
 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
30(44) 

Sammanträdesdatum 
2020-12-11 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 127 Dnr 2020-00142 60 

Systematiskt kvalitetsarbete - vårterminen 2020 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av och godkänner redovisningen av det systematiska 
kvalitetsarbetet som avser vårterminen 2020. 
 
Nämnden beslutar samtidigt att inrätta en kvalitetsdag (halvdag) genom 
en extra nämnd vid lämplig tidpunkt i januari 2021 på grund av att 
kvalitetsarbetet anses så viktig del för nämnden.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen redovisar det omfattande kvalitetsarbetet som avser 
vårterminen 2020. Nämnden får två gånger per år i maj och december 
en ingående redovisning av alla förekommande skolformer inom 
utbildningsförvaltningen. Det systematiska arbetet är i sin utformning 
kopplat till nämndens mål. I underlaget som nämnden tagit del av i 
ärendet redovisas  det material som verksamheten tagit fram för en 
dialogdag som också har anknytning till kvalitetsarbetet vilken fick 
ställas in på grund av pågående pandemi.  
 
Beslutsunderlag 
Kvalitetsrapport - Förskolor 
Kvalitetsrapport - Grundskolor 
Kvalitetsrapport - Gymnasieskolan 
Kvalitetsrapport - Kulturskolan 
Kvalitetsrapport - Särskolan 
Kvalitetsrapport - Vuxenutbildning 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
Rektorer 
 
 
 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
31(44) 

Sammanträdesdatum 
2020-12-11 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 128 Dnr 2020-00160 60 

Omvärldsbevakning 2022 – Budgetprocessen - 
Information 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden informeras om den ekonomiska styrmodellen som kommer att 
förändras och ersättas av en ny modell så kallad Prislappsmodellen inför 
kommande år 2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Många kommuner har övergått till en ny ekonomisk styrmodell, så kallad 
prislappsmodellen.  
 
Syftet med prislappsmodellen är att det ska ge förutsättningar för: 
- Stärkt ekonomi 
- Realistiska budgetramar 
- Koppling till demografin 
- Medvetna politiska prioriteringar 
- Långsiktig planering 
   
 
 
      
 
 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
32(44) 

Sammanträdesdatum 
2020-12-11 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 129 Dnr 2020-00113 05 

Upphandling av inriktning Anläggningsfordon i Bygg- 
och anläggningsprogrammet årskurs 2 med start 
läsåret 2021-2022 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att en LOU-upphandling genomförs som avser 
utbildningsanordnare till inriktning Anläggningsfordon i Bygg- och 
anläggningsprogrammet med start läsåret 2021-2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnden beslutade den 4 september 2020 § 81 att ge utbildnings-
förvaltningen i uppdrag att inleda en upphandlingsprocess enligt LOU av 
utbildning inriktning Anläggningsfordon i Bygg- och anläggnings-
programmet från läsåret 2021-2022 med anpassning till 
samverkansavtal med BDX-Företagen AB. Ett upphandlingsunderlag har 
tagits fram som planeras att läggas ut direkt efter att nämnden den 11 
december 2020 är genomförd.   
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 201127 § 123 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunens upphandlare 
Skolchefen 
Rektorer 
 
 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
33(44) 

Sammanträdesdatum 
2020-12-11 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 130 Dnr 2019-00031 612 

Lokalutredning - Furuhedsskolan 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av informationen utifrån Kommunfullmäktiges beslut 
den 23 november 2020 § 199 angående lokalutredningen och beslutar 
att i kommande nämnd 19 februari 2021 ha en tidplan klar för det 
fortsatta arbetet.  Arbetet ska vara slutfört under våren och klart för 
beslut i Kommunfullmäktige juni 2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2020 § 199  ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag, att i samverkan med 
utbildningsnämnden genomföra ombyggnation för gymnasieutbildningar 
inom yrkesområdet (nuvarande programmen Industritekniska, El- och 
energi samt Bygg- och anläggning), vuxenutbildning och eventuella 
externa intressenter, med tillägg att även Vård och omsorgsprogrammet 
flyttar till F-huset. Ombyggnationen genomförs inom beslutade 
budgetramar för att återkomma till kommunfullmäktige för slutgiltigt 
beslut i juni 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 23 november 2020 § 199 
Utbildningsnämndens protokoll 9 oktober 2020 § 102 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
 
 
 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
34(44) 

Sammanträdesdatum 
2020-12-11 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 131 Dnr 2020-00175 612 

Ny inriktning Hästhållning inom 
Naturbruksprogrammet i Kalix - utredningsuppdrag 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar ge skolchefen i uppdrag att under första halvåret 
2021 utreda möjligheter och konsekvenser med att starta upp en ny 
inriktning inom Naturbruksprogrammet mot Hästhållning.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Från och med 1 juli 2021 blir hästhållning en egen inriktning inom 
Naturbruksprogrammet. Diskussioner har förts om möjligheter att inrätta 
en inriktning mot hästhållning.   
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
Rektorer i gymnasieskolan 
 
 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
35(44) 

Sammanträdesdatum 
2020-12-11 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 132 Dnr 2020-00174 612 

Gymnasiesamverkan med Haparanda kommun - 
utredningsuppdrag 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar ge skolchefen i uppdrag att tillsammans med 
Haparanda kommun se på möjligheter att samverka med 
gymnasieutbildningar.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan år 2009 har Kalix kommun och Haparanda kommun en samverkan 
runt 4 program. Uppdraget till skolchefen är att ytterligare undersöka 
möjligheter till samverkan.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
 
 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
36(44) 

Sammanträdesdatum 
2020-12-11 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 133 Dnr 2020-00164 60 

Personalpolitiskt program - uppföljning och 
utvärdering 2020 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att godkänna uppföljningen av det Personalpolitiska 
programmet 2020 enligt följande: 
 

 Värdegrund – ett arbetsmaterial har tagits fram som cheferna ska 
använda på arbetsplatsträffar. Vi har börjat använda materialet 
men på grund av Covid-19 så har vi inte slutfört det. Beräknas 
vara klart under denna höst. 
 

 Vision – Omtänksamhet och framtidstro ska genomsyra all 
verksamhet på alla nivåer. 

 
 Arbetsmiljö – Utvecklat arbetsmiljöarbetet samt rutiner. 

Systematiskt arbetsmiljö arbete (SAM) har införts i 
ledningssystemet Stratsys. Ett strukturerat och etablerat 
arbetssätt gällande rehabilitering finns i organisationen. Vi har en 
väl fungerande skyddskommitté inom vilken det finns ett bra 
samtalsklimat mellan arbetstagare och arbetsgivare. På våra 
skyddskommittéer bjuds Samhällsbyggnadsförvaltningen in för att 
vi i direkt dialog med dem ska lösa aktuella lokalfrågor. 

 
 Medarbetarskap – Ingår och är en stor del i värdegrundsarbetet. 

Ett av Friskvårdssatsningens mål är förbättrad hälsa och ökad 
nöjdhet bland våra medarbetare. Det finns en plan för 
kompetensutveckling, frågan lyfts i framtagen rutin vartannat år 
under medarbetarsamtalet. 

 
 Chef- och ledarskap – flera utbildningar inom ledarskap har 

genomförts under 2019 för att stärka våra chefer i sin roll. Chefer 
inom Utbildningsförvaltningen genomgår den statliga 
rektorsutbildningen. För närvarande går 5 rektorer utbildningen. 

 
 Kompetensförsörjning – kompetensförsörjningsplanen utgör 

grunden och planeringen framåt. Deltar i nätverk och 
erfarenhetsutbyte med andra kommuner. Utbildningsförvaltningen 
stöttar blivande lärare i deras utbildning, deltar i nätverk och har 
precis skrivit avtal med Teach for Sweden samt en 
överenskommelse med Norrbottens kommuner om AIL. 

 
 Lön och utveckling – Medarbetarsamtal och lönekriteriesamtal 

genomförs årligen. Varje år lyfter alla chefer inom 
Utbildningsförvaltningen fram prioriterade kriterier utifrån det 
systematiska kvalitetsarbetet.  



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
37(44) 

Sammanträdesdatum 
2020-12-11 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen, nämnderna och bolagen ska årligen i november månad till 
kommunfullmäktige redovisa hur programmet fullföljs. Erfarenheter ska 
användas i syfte att utveckla en lärande organisation. 
 
Personalpolitiken syftar till att skapa optimala förutsättningar dels för att 
rekrytera och behålla rätt kompetens, dels för medarbetares och chefers 
möjlighet att bedriva och utveckla verksamheterna. Härigenom stödjer 
personalpolitiken arbetet med att uppfylla medborgarnas behov och 
utgör ett stöd till mål- och budgetprocessen. Beslut om värdegrund, 
vision och strategier för personalpolitiken fattas i kommunfullmäktige 
och ska hålla över en längre period. Nämnderna fattar årliga beslut i 
samband med budget om vilka prioriteringar som ska göras för att uppnå 
målen. På verksamhetsnivå tar sig detta uttryck i förvaltningens 
åtaganden och enheternas aktiviteter, där verksamhetsplanerna även 
innefattar åtgärder för att nå de personalpolitiska målen. Inom ramen för 
lagar och avtal ska detta program också utgöra ramverket för 
kommunens agerande som arbetsgivare. 
 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet protokoll 201127 
Tjänsteskrivelse - Uppföljning av personalpolitiskt program 2020. 
Uppföljning Personalpolitiskt program 2020. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
38(44) 

Sammanträdesdatum 
2020-12-11 
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§ 134 Dnr 2020-00168 60 

Nämndsdialoger återrapport 2020 - 
Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av nämndsdialoger 2020 enligt 
nedan och beslutar skicka återrapporten vidare till Kommunfullmäktige: 
 
Aktiviteter under 2020 
Nämnden har haft intention att ha sina sammanträden utlokaliserade på 
olika skolor, i syfte att ha dialog med personal och elever; På grund av 
Coronapandemin har sammanträdena uteslutande hållits i Sessionssalen, 
undantaget 2020-02-07 då nämnden var utlokaliserad till  
Djuptjärnsskolan. 
 
• Vidare har 2 dialogdagar ställts in av samma anledning som ovan.  
• Dialog och workshop med Industri- och teknikföretagen inkluderande 
en studieresa till Wilhelmina har genomförts.  
 
Verksamheterna skickar årligen ut brukarenkäter ut till föräldrar som 
sammanställs och redovisas till nämnden. 2020 skickade 
Skolinspektionen ut sin enkät inför planerad regelbunden inspektion 
hösten 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-31 § 84 enligt följande: 
Nämndsdialogen ska ske minst en gång per år i varje nämnd och 
styrelsen. Nämnden och styrelsen får själv besluta om formerna för 
dialogen, och att den ska dokumenteras och återrapporteras inom 
respektive nämnd samt till kommunfullmäktige. Dialogerna 
återrapporteras till kommunfullmäktige i februari.  
 
I beslutet från fullmäktige förtydligas begreppet nämndsdialog. 
Nämndens politiker, samt tjänstemän ska diskutera frågor som berör 
nämndens ansvarsområde med de kommuninvånare som är berörda av 
nämndens verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 201127 § 138 
Tjänsteskrivelse - nämndsdialoger. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
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§ 135 Dnr 2019-00144 60 

Utbildningsnämndens målarbete 2020-2022 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att inleda sitt målarbete i samband med en extra 
nämnd som planeras vid lämplig tidpunkt under januari 2021.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2019 om ny Vision 
2030 och målområden 2020. Processen med Vision 2030 innebär att 
nämnderna börjar ta fram fokusområden och mätområden.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunfullmäktige 2019-11-25 § 225. 
Bilaga 1 till Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25 Vision 2030 och 
målområden 2020.  
 
 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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§ 136 Dnr 2180  

Anmälan om elevs frånvaro - Rapport  
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av rapporten som inkommit till huvudmannen som 
gäller tre inskrivna barn i grundskolan med mycket hög frånvaro där 
skolplikt föreligger. 
 
Nämnden beslutar med stöd av rapporten ge skolchefen i uppdrag att 
tillskriva vårdnadshavarna och påtala skollagens krav på skolplikt som 
annars leder till att huvudmannen beslutar ansöka om vitesföreläggande 
hos Förvaltningsrätten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid dagens nämnd lämnar skolchefen en rapport om tre inskrivna barn i 
grundskolan som haft mycket stor frånvaro under höstterminen 2020 där 
utredningar har genomförts. 
Anmälan om elevers frånvaro kommer i fortsättningen vara en stående 
punkt i utbildningsnämndens möten där skolchefen löpande rapporterar 
till nämnden om elevers höga frånvaro som inkommer från 
skolenheterna där skolplikt föreligger. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag skickas till 
Skolchefen 
 
 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
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§ 137   

Arbetsmiljö - rapport 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av rapport om arbetsmiljörelaterade frågor.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen rapporterar löpande till nämnden om frågor med anknytning 
till arbetsmiljö.  
 
      
 
 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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§ 138   

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



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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§ 139   

Synpunkter och klagomål - Rapport 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tar del av inkomna synpunkter och klagomål till kommande 
nämnd.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen rapporterar löpande till nämnden om inkomna synpunkter 
och klagomål.  
 
      
 
 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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§ 140   

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

 Ordföranden informerar om tankarna med femkantens 
samarbete. 

 
 Nämndsekreteraren informerar om en digitaliserad lönerutin i 

självservice som ska införas för rapportering av förtroendevaldas 
arvoden där utbildningsnämnden blir piloter inledningsvis.  

 
      
 
 


