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§ 135

Upprop
Utbildningsnämndens beslut
Nämndsekreteraren förrättar upprop.
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§ 136

Val av justerare
Utbildningsnämndens beslut
Till justerare väljs Tomas Johsund (L)
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§ 137

Godkännande av ärendelista
Utbildningsnämndens beslut
Ärendelistan godkänns med följande ändringar:
Punkt 9 utgår - Bidragsbelopp 2020 till enskilda verksamheter och annan
pedagogisk omsorg.
Punkt 12 utgår - Upphandling av skoltransporter 2020.
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§ 138

Delegationsbeslut - Redovisning
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av delegationsbeslut.
Sammanfattning av ärendet
1. Skolchefen har med stöd av delegationsordning punkt D.2
direktupphandlat en extern part för genomlysning av El- och
energiprogrammet vid Furuhedsskolan enligt nämndbeslut 201910-04 § 131. Direktupphandlingen av uppdraget tilldelas STIMO
AB, dnr 2019-188.
2. Nämndens ordförande har med stöd av delegationsordning punkt
E.1 beslutat i brådskande ärende att tilldela Atea Sverige AB som
leverantör för Delområde 2 Elevdatorer inom ramen för SKI
Kommentus ramavtal Arbetsplatser och elevdatorer 2015, dnr
2019-161-05
3. Nämndens ordförande har med stöd av delegationsordning E.1
beslutat i brådskande ärende att avbryta upphandlingen som
avser Delområde 1 Arbetsplatser i SKI Kommentus ramavtal på
grund av att samtliga inlämnade anbud diskvalificerats. Ny
upphandling genom förnyad konkurrensutsättning av Delområde
1 Arbetsplatser har påbörjats enligt Lag (2016:1145) om Offentlig
upphandling LOU, dnr 2019-161-05
4. Ansvarig tjänsteman för gymnasieantagning har med stöd av
delegationsordning punkt J.1 verkställt antagning till årskurs i
gymnasieskolan för läsåret 2019-2020.
5. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 beviljat elev skolskjuts till och från Centrumskolan på grund
av växelvis boende läsåret 2019-20 med start vecka 45, dnr
2019-2-101.
6. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 beviljat elev skolskjuts till och från Näsbyskolan på grund av
växelvis boende läsåret 2019-20 med start vecka 45, dnr 2019-2102.
7. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 beviljat elev skolskjuts till och från Manhemsskolan på grund
av växelvis boende läsåret 2019-20 med start omgående, dnr
2019-2-103.
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8. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 beviljat elev skolskjuts till och från Centrumskolan på grund
av växelvis boende läsåret 2019-20 med start vecka 42, dnr
2019-2-104.
9. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 beviljat elev skolskjuts till och från Näsbyskolan på grund av
växelvis boende läsåret 2019-20 under förutsättning att
vårdnadshavaren blir folkbokförd på angiven adress, dnr 2019-2105.
10. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 beviljat elev skolskjuts till och från Djuptjärnsskolan på
grund av växelvis boende läsåret 2019-20 under förutsättning att
vårdnadshavaren blir folkbokförd på angiven adress, dnr 2019-2106.
11. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 beviljat elev skolskjuts till och från Djuptjärnsskolan på
grund av växelvis boende läsåret 2019-20 under förutsättning att
vårdnadshavaren blir folkbokförd på angiven adress, dnr 2019-2107.
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegationsbeslut.
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§ 139

Dnr 2019-00169

Meddelanden 2019-12-06
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av inkomna
meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. Protokoll - SBN 190924 - Hastighetsbegränsning vid Solbackens
förskola.
2. Protokoll - KF 191014 - Avgift för ansökningar gällande
fristående verksamheter.
3.

Protokoll - SN 191030 - Mottagande av nyanlända 2020.

4. Protokoll - KS 191111 - Övergripande politiska inriktningsdirektiv
för budgetarbetet 2021.
5. Skolverket - Kommunblad - Statistik nyckeltal september 2019.
6. Utbildningsförvaltningen - Läsårsplan 2020 – 2021.
7. Kommunstatistik – Födda historik t o m 191203.
.
8. Kommunstatistik - Födda i kommunen under perioden
190101-191203.
Beslutsunderlag
Sammanställning av meddelanden.
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§ 140

Dnr 2019-00034 60

Månadsrapport 2019 perioden januari - oktober
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner månadsrapporten för perioden
januari - oktober 2019 som pekar mot ett överskott omfattande 2,5
miljoner.
Sammanfattning av ärendet

Intäkter
Personalkostnader
Övr verksamhetskostnader
Totalsumma

Årsbudget
2020
-46 958
267 728
149 104
369 874

Budget
jan-okt
-42 118
217 564
117 756
293 202

Utfall
Periodavvikelse Föreg prognos
Prognos Helårsprognos
jan-okt
helårsavvikelse Helårsavvikelse
utfall
-65 459
23 341
21 331
22 045
-69 003
230 728
-13 164
-16 711
-17 015
284 743
119 116
-1 360
-2 152
-2 533
151 637
284 386
8 817
2 468
2 497
367 377

Bidrag 2019, sökta 2019-10-31: 22 mkr, beviljade 19,8 mkr. Preliminärt av de beviljade
ca 1,9 mkr avser kalenderår 2020.

Helårsprognos
I dagsläget förväntas att förvaltningen kommer att ha ett överskott om
2,5 mkr på helåret.
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. Vikariekostnader på förskolor beräknas
att bli högre än tilldelad budget på grund av sjukskrivningar bland
ordinarie personal. Antalet barn som mår dåligt och som är i stort behov
av extra stöd bidrar till ökade kostnader.
I grundskolan beräknas ett ökat behov av modersmålsundervisning,
svenska som andra språk (SVA) och lovskola jämförd med tilldelad
budget. Vi ligger i dagsläget 3 tjänster utöver budget på
modersmålsundervisning och studiehandledning.
Gymnasiet totalt beräknar fler elever från andra kommuner och därmed
högre interkommunala ersättningar och färre elever söker till
utbildningar i andra kommuner vilket bidrar till lägre interkommunala
kostnader. Ökat antal elever bidrar till ökade personal- och
verksamhetskostnader i gymnasiet.
Möjlighet att söka bidrag från Migrationsverket minskar då antalet
asylsökanden minskar och eleverna, glädjande nog, blir Kalixbor. Alla
elever ska hanteras med tilldelad budget, oavsett modersmål och utan
de intäkter som tidigare har betalats in i asylpeng.
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Tack vare satsningar från staten såsom Lågstadie- och
fritidshemsatsningen och omfördelning av budget från förskolepåsen, har
behov inom ramen för både barn i behov och småskoletillägget kunnat
tillgodoses. 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.
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
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.
Uppföljning av åtgärdsprogram
Tempus har införts 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 lärandet. Omfördelning
av budget sker från förskolepåsen till fria resurser.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet protokoll 2019-11-22 § 116.
Månadsrapport 2019 för perioden januari – oktober.
Protokollsutdrag skickas till
Skolchef
Rektorer
Verksamhetsansvariga
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§ 141

Dnr 2019-00130

Fördelning av internbudget 2020
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar att godkänna internbudgeten utifrån dagens
förutsättningar. Vid eventuellt förändrade förutsättningar och behov av
omfördelning lyfts budgeten för nytt beslut vid årets första nämnd 2020.
Sammanfattning av ärendet
Av den ekonomiska planen som Kommunfullmäktige antog den 17 juni
2019 § 107 framgår att utbildningsnämndens budgetram för 2020
fastställdes till 356 293 tkr.
Nämnden beslutade i tidigare skede den 30 augusti 2019 § 97 att
godkänna de budgetprinciper som tillämpas vid fördelningen av
internbudgeten. Den slutgiltiga budgetramen för 2020 kan komma att
justeras efter att kompensationer för lönepotter, PO-pålägg,
kapitalkostnader mm skett.
Vid dagens nämnd redovisar förvaltningsekonomen fördelningarna till
respektive verksamheter i de olika skolformerna.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-11-22 § 117
Protokoll Kommunfullmäktige 2019-06-17 § 107
Protokollsutdrag skickas till
Skolchefen
Förvaltningsekonomen
Rektorer
Verksamhetsansvariga
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§ 142

Dnr 2019-00184 60

Investeringsplan 2020 - - Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar att godkänna följande investeringsplan för år 2020:
Investeringsplan 2020

Kronor

Arbetskläder
Möbler
Ljudabsorbenter förskola
Kemikaliefria material förskolan
IKT
Gymnasieskolan
Vuxenutbildningen
Maskiner mm Naturbruksgymnasiet

150 000
350 000
100 000
200 000
1 350 000
150 000
100 000
600 000

Totalt

3 000 000

Sammanfattning av ärendet
Inför år 2020 har utbildningsnämndens investeringsram minskats efter
fullmäktigebeslut den 17 juni 2019 § 197 till 3 000 tkr. För år 2019
uppgår investeringsramen till 5 750 tkr. Skolchefen har tagit fram förslag
om prioriteringar för investeringar 2020.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-11-22 § 118.
Tjänsteskrivelse . Investeringsbudget 2020.
Sammanställning - Fördelning av investeringar 2020.
Protokollsutdrag skickas till
Skolchefen
Rektorer
Verksamhetsansvariga
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§ 143

Dnr 2019-00180 60

Omvärldsbevakning 2021 - En del av budgetprocessen
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av omvärldsbevakningen
mot 2021 som en del av budgetprocessen.
Nämnden beslutar lyfta upp följande prioriterade områden i det fortsatta
budgetarbetet inför 2021:

Justerandes sign



Vi ser en fortsatt utmaning inom förskolan där minskade
barnkullar påverkar verksamheten.



Drogproblematiken har ökat i landet och även i Kalix. Fler unga
mår dåligt och vi behöver göra allt vi kan inom skolan för att
förebygga och utbilda våra elever.



De minskade barnkullarna kommer inom några år att få
genomslag även i grundskolan.



Färre nyanlända kommer just nu till Kalix och det bidrar till
ytterligare tapp av elever. Hur det ser ut 2021 och framåt kan
ingen förutse, men vi behöver följa den utveckling som sker.



Allmänna kulturer och attityder behöver förändras, en del unga
känner sig inte hemma i Kalix när man inte har samma intressen
eller sexuell läggning som majoriteten och vi ser till och med
unga som väljer att flytta därför.



Vuxenutbildningen är ett viktigt område och det är viktigt att vi
fortsätter att vara flexibla och ytterligare förbättrar möjligheterna
för personlig utveckling mot nya yrken. Hur behovet kommer att
se ut 2021 kan vi bara förutse utifrån det vi vet idag, där en
minskad invandring och en förändrad arbetsmarknad är två
viktiga parametrar.



Kulturen som kunskapsbärare är något vi ytterligare kan
implementera i skolan, forskning visar att kulturen (musik, dans
och skapande) likt idrott förbättrar skolresultat och bidrar till ett
bättre mående.



Skolan har en viktig roll inom flera områden där kunskap är en
nyckel till förbättring, det gäller bland annat inom miljö och
droger.



Det pågår en utredning om dimensionering och styrning av
gymnasie- och vuxenutbildning på statlig nivå. Vad den kommer
att innebära vet vi inte ännu, men det kan komma att påverka
oss om man ska styra utbildningar på regional nivå.

Utdragsbestyrkande
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Sammanfattning av ärendet
I omvärldsbevakningen som är en del av budgetprocessen ingår att i så
god tid som möjligt ta fram prioriterade områden vilket är angeläget för
kommande budgetarbete inför år 2021.
Beslutsunderlag
Budgetprocessen - Omvärldsbevakning 2021, sammanställning
Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen
Skolchefen
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§ 144

Dnr 2019-00186 60

Riktlinjer för direktupphandlingar i
utbildningsförvaltningen
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar att godkänna riktlinjer för direktupphandlingar.
Sammanfattning av ärendet
Högsta förvaltningsdomstolen har genom dom, målnr 122-18, fastställt
att en kommunal nämnd som självständigt fattar beslut och har en egen
budget med en underställd förvaltning är en egen upphandlande
myndighet.
Lag (2016:1145) om Offentlig Upphandling anger att en upphandlande
myndighet ska fastställa riktlinjer för användning direktupphandlingar.
Direktupphandlingar avser inköp av varor, tjänster eller entreprenader
som inte överstiger direktupphandlingsgränsen, avrundat 587 000
kronor, för aktuellt räkenskapsår.
Utbildningsnämnden saknar idag riktlinjer för direktupphandlingar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-11-22 § 122.
Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för direktupphandlingar för
utbildningsnämnden.
Riktlinjer för direktupphandling i utbildningsförvaltningen.
Protokollsutdrag skickas till
Skolchefen
Rektorer
Verksamhetsansvariga

Justerandes sign
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§ 145

Dnr 2019-00187 05

Upphandling - Förnyad avropsanmälan till SKI
Kommentus för upphandling av läromedel till
kommunens skolor enligt ramavtal Läromedel 2017
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar att förnya avropsanmälan till SKL Kommentus
Inköpscentral SKI för kommande upphandlingar av läromedel till
kommunens skolor enligt ramavtal ”Läromedel 2017”.
Sammanfattning av ärendet
På grund av att nuvarande ramavtal hos SKI Kommentus ”Läromedel
2013” löpt ut under år 2019 behöver Kalix kommun ansluta sig till nytt
ramavtal ”Läromedel 2017” vilket kräver en ny avropsanmälan.
Ramavtalet "Läromedel 2017" omfattar tryckta böcker, digitala läromedel
och annat pedagogiskt material tillsammans med fortbildningsmaterial
för lärare som finns tillgängligt på den svenska marknaden. Ramavtalet
omfattar både svenska och utländska läromedel.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-11-22 § 124.
Tjänsteskrivelse - Upphandling - Förnyad avropsanmälan till SKI
Kommentus för upphandling av läromedel till kommunens skolor enligt
ramavtal "Läromedel 2017"
Protokollsutdrag skickas till
Skolchefen
Rektorer
Verksamhetsansvariga

Justerandes sign
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§ 146

Dnr 2019-00182 60

Nämnddialoger återrapport 2019 Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner redovisningen av genomförda
nämnddialoger 2019 och beslutar att skicka återrapporten vidare till
Kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-31 § 84 enligt följande:
Nämnddialogen 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 nämnddialog. Nämndens
politiker, samt tjänstemän ska diskutera frågor som berör nämndens
ansvarsområde med de kommuninvånare som är berörda av nämndens
verksamheter.
Aktiviteter under 2019
Nämnden har haft sina sammanträden utlokaliserade på olika skolor, i
syfte att ha dialog med personal och elever;
 8/2 Manhemsskolan
 22/3 Vuxenutbildningen
 17/5 Furuhedsskolan
 4/10 Sangis






Vidare har 2 dialogdagar genomförts där politiker och personal
har träffats för att diskutera olika teman med sikte på högre
måluppfyllelse. Dessa dagar ägde rum 18/3 och 17/9.
Dialog med olika branscher och företag inför kommande
utbildningar på Furuhedsskolan
Företagsbesök
Dialog med föräldrar på Palettens förskola

Verksamheterna skickar årligen ut brukarenkäter ut till föräldrar som
sammanställs och redovisas till nämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Återrapport nämnddialoger 2019 – Utveckling av
demokrati, inflytande och information.
Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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§ 147

Dnr 2019-00193 60

Samverkan med Skolverket - Erbjudande om stöd till
verksamhetsutveckling för nyanlända barn och elever
med annat modersmål än svenska
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden ser positivt på erbjudandet som Kalix kommun fått av
Skolverket och beslutar därmed att anta erbjudandet.
Sammanfattning av ärendet
Inom ramen för regeringsuppdraget
Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens
kvalitet för nyanlända barn och elever och vid behov för barn och
elever med annat modersmål än svenska (U2018/ 00404/ SI)
erbjuder Skolverket er som huvudman för Kalix kommun samverkan och
riktat stöd. Syftet är att stärka förmågan att både på kort och lång sikt
erbjuda nyanlända barn och elever och vid behov barn och elever som
inte är nyanlända men som har ett annat modersmål än svenska en
utbildning av hög och likvärdig kvalitet. Målet är högre måluppfyllelse i
förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet och att förbättra
förutsättningarna för goda kunskapsresultat för eleverna i grund - och
gymnasieskolan samt inom kommunal vuxenutbildning och särskild
utbildning för vuxna. Utöver ovanstående skolformer ska insatserna även
vända sig till motsvarande skolformer i grund- och gymnasieskolan.
Utsatta bostadsområden ska särskilt uppmärksammas.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-11-22 § 132
Skolverket - Erbjudande om stöd till verksamhetsutveckling för
nyanlända barn och elever och vid behov för barn och elever med annat
modersmål än svenska.
Protokollsutdrag skickas till
Skolchefen
Rektorer

Justerandes sign
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§ 148

Dnr 2019-00074

Plan för insatser till likvärdig skola i Kalix - Revidering
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner revideringen av tidigare upprättad
plan för insatser till likvärdig skola i Kalix.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden beslutade den 17 maj 2019 § 73 att godkänna upprättad plan
för insatser till likvärdig skola i Kalix. Efter att Skolverket beviljat Kalix
kommun ytterligare 2,5 miljoner till tidigare beviljade 5,4 har skolchefen
reviderat den ursprungliga planen.
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.
Ärendet har kommunicerats med fackliga parter.
Beslutsunderlag
Reviderad plan för insatser likvärdig skola
Plan för insatser till likvärdig skola i Kalix 2019-05-14 § 73
Protokoll utbildningsnämnden 2019-05-17 § 73
Protokollsutdrag skickas till
Skolchefen
Rektorer

Justerandes sign
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§ 149

Dnr 2019-00008 60

Familjecentralen (öppna förskolan) utredningsuppdrag
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden ger skolchefen i uppdrag att utreda nedanstående
punkter i syfte att ytterligare förbättra och stärka familjecentralen i
Kalix. Utredningen bör starta genom en träff mellan dagens huvudmän
för att diskutera vilka förbättringsområden man kan identifiera, samt
diskutera finansieringsform och organisation. Kommunens preventionssamordnare bör också vara delaktig i utredningen.





Stärka föräldraskapet, föräldranätverk.
Stärka och stötta nyanlända föräldrar och barn.
Vilka eventuella resurser krävs för att höja kvalitén i
verksamheten.
Hur kan vi ytterligare öka/förbättra föräldrautbildningen.

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till utredningsuppdrag presenteras av ordföranden vid dagens
nämnd i syfte att ytterligare förbättra och stärka Familjecentralen i Kalix.
I Familjecentralen är tre huvudmän berörda, utbildningsnämnden,
socialnämnden samt regionen.
Beslutsunderlag
Förslag till utredningsuppdrag
Protokollsutdrag skickas till
Socialnämnden
Regionen
Skolchefen

Justerandes sign
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§ 150

Dnr 2019-00149 60

Sammanträdesplan för utbildningsnämnden 2020
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar godkänna upprättad sammanträdesplan för 2020:
Månad

Beredning

Arbetsutskott

Januari

Ons 8/1

Fre 24/1

Februari

Tis 18/2

Mars

Nämnd

Fre 7/2
Mån 9/3

Fre 20/3

Mån 6/4

Tis 28/4

Tis 7/4
Dialogdag
Mån 18/5

Augusti

Fre 7/8

Fre 21/8

September

Ons 9/9

Fre 25/9

April
Maj
Juni
Juli

Oktober

Fre 4/9
Fre 9/10
Dialogdag
Tis 27/10

November

Ons 11/11

Fre 27/11

December

Fre 11/12

Sammanfattning av ärendet
Förslag till sammanträdesplan 2020 tas fram med stöd av
Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges sammanträdesplan.
Nämnden återremitterade sammanträdesplanen den 4 oktober § 126 på
grund av att korrigeringar behöver göras.
Beslutsunderlag
Förslag till sammanträdesplan 2020
Protokollsutdrag skickas till
Övriga nämnder, styrelsen
Kommunikatör Kalix kommun
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§ 151

Dnr 2019-00197 612

Sökbart programutbud läsåret 2020-2021 - revidering
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar att komplettera det sökbara programutbudet för
läsåret 2020-2021 med att erbjuda inriktning Anläggningsfordon
(maskinförare) i Bygg- och anläggningsprogrammet. En förutsättning för
start av inriktningen är att avtal tecknas med extern part om
samarbetsformer och delfinansiering.
Det sökbara programutbudet för kommande läsår 2020-2021 beslutas
efter komplettering enligt följande:
Program
Högskoleförberedande
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet

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

Justerandes sign

Inriktningar
Ekonomi
Bild- och formgivning
Musik
Naturvetenskap
Beteendevetenskap
Medier, information och
kommunikation
Produktionsteknik
Inriktningar
Pedagogiskt arbete
Anläggningsfordon
Husbyggnad
Elteknik
Personbil
Lastbil och mobila maskiner
Svetsteknik
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
Nämnden fastställde den 4 oktober 2019 § 122 det sökbara
programutbudet för läsåret 2020-2021. Den 17 maj 2019 § 77 beslutade
utbildningsnämnden att ge skolchefen i uppdrag att se på möjligheter att
erbjuda inriktning Anläggningsfordon (maskinförare) i Bygg- och
anläggningsprogrammet till kommande läsår. Vid dagens nämnd
informeras nämnden om ett möjligt samarbete som kan bli aktuellt med
extern part varför nämnden väljer att erbjuda inriktning Anläggningsfordon som sökbar för läsåret 2020-21.
Efter att sökbilden är klar i februari 2020 får nämnden tar beslut om
vilka program och inriktningar som ska starta till hösten 2020 vilket även
omfattar antalet platser till respektive program och inriktningar.
Beslutsunderlag
Protokoll utbildningsnämnden 2919-05-17 § 77 - Utredningsuppdrag.
Protokoll utbildningsnämnden 2019-10-04 § 122 - Sökbart
programutbud 2020-2021.
Protokollsutdrag skickas till
Skolchefen
Rektorer gymnasieskolan
Studie- och yrkesvägledare
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§ 152

Dnr 2019-00179 60

Systematiskt kvalitetsarbete - Redovisning av
vårterminen 2019
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner skolchefens redovisning av det
systematiska kvalitetsarbetet som avser vårterminen 2019.
Sammanfattning av ärendet
Skolchefen redovisar det systematiska kvalitetsarbetet som avser
vårterminen 2019. Nämnden får två gånger per år i maj och december
en ingående redovisning av samtliga förekommande skolformer. Det
systematiska kvalitetsarbetet är i sin utformning kopplat till nämndens
mål.
Beslutsunderlag
Kvalitetsrapport - Förskola
Kvalitetsrapport - Grundskola
Kvalitetsrapport - Gymnasieskola
Kvalitetsrapport - Kulturskola
Kvalitetsrapport - Vuxenutbildning + särskola
Protokollsutdrag skickas till
Skolchefen
Rektorer

Justerandes sign
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§ 153

Dnr 2019-00031 612

Lokalutredning - Furuhedsskolan
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att skicka skiss/förslag på utformning av
nya F-Huset vid Furuhedsskolan på remiss till samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, kommunstyrelsen och fritids- och
kulturnämnden samt att personalen vid gymnasieskolan även ges
möjlighet att lämna in synpunkter.
Särskilt bör nämnden få in synpunkter om det är möjligt att bedriva de
olika verksamheterna i de ytor som är avsatta. Detaljer och exakt
placering av rum kommer samhällsbyggnadsnämnden arbeta fram i
samverkan med berörda verksamheter då det står klart att varje berörd
nämnd ser att det går att samsas i den totala ytan som är avsatt för
varje verksamhet.
Svar ska skickas till utbildningsnämnden senast den 28 februari 2020.
Sammanfattning av ärendet
På grund av att dagens lokaler är både nedslitna och inte ändamålsenliga
utifrån jämlikhet/jämställdhet, arbetsmiljö så har utbildningsnämnden
startat ett arbete med att bygga om F-huset vid Furuhedskolan.
Nämnden beslutade den 8 februari 2019 § 30 att målet med
ombyggnationen ska vara höjd kvalité, bättre jämlikhet och jämställdhet
samt effektivare utnyttjande av lokalerna.
Utredningen bör ske i samverkan mellan samhällsbyggnadsnämnden,
utbildningsnämnden samt fritids- och kulturnämnden där
samhällsbyggnadsnämnden är sammankallande. Utredningen ska vara
en del i utbildningsnämndens kontinuerliga arbete med att utveckla vår
gymnasieskola.
Nämnden har även haft som mål att vara så kostnadseffektiva som
möjligt inom kommunkoncernen och därför finns även med som förslag
att socialförvaltningen flyttar in i de här lokalerna och lämnar dyrare
lokaler som används idag.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-11-22 § 126
Skissförslag White daterat 2019-11-07
Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Fritids- och kulturnämnden
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§ 154

Dnr 2019-00185 60

Barnkonventionen - ny lag 2020
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att ge verksamheterna i uppdrag att
informera sig om vad införandet av Barnkonventionen innebär.
Stödmaterial finns på https://www.barnombudsmannen.se/barnratt-ipraktiken/
Sammanfattning av ärendet
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den
ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989.
Sverige ratificerade barnkonventionen utan reservationer 1990.
Riksdagen har tagit beslut om att barnkonventionen ska bli svensk lag
från den 1 januari 2020.
Eftersom Sverige sedan 1990 har ratificerat FN:s konvention om barnets
rättigheter har vi under lång tid varit skyldiga att anpassa nationell
lagstiftning efter denna. Barnkonventionens artiklar är inte så
detaljerade och det kan ibland vara svårt att veta hur långt
konventionens krav sträcker sig eller hur olika rättigheter förhåller sig till
varandra. Genom nationell lagstiftning, som exempelvis skollagen, har
lagstiftaren valt hur Sverige tolkar barnkonventionens krav när det gäller
rätten till utbildning.
Utgångspunkten är att lagstiftarna ska ha tagit hänsyn till
barnkonventionen i utformningen av skollagen. Men det kan ändå
uppkomma frågor, till exempel hur bestämmelserna ska tillämpas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Barnkonventionen ny lag från 2020.
Regeringens proposition 2017/18:186.
Protokollsutdrag skickas till
Skolchefen
Rektorer

Justerandes sign
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§ 155

Dnr 2019-00192 60

Ansökan om åldersvänlig kommun utredningsuppdrag
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden rekommenderar kommunen att inte ansöka om
medverkan i WHO Global Network for Age-friendly Cities and
Communities.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-11 i enlighet med skrivelse från
Tommy Nilsson, Ks ordförande, samt Jan-Erik Nilsson, Ks vice ordförande
att kommundirektören får i uppdrag att utreda om Kalix kommun ska
ansöka till WHO för att bli antagen som en åldersvänlig kommun.
Utredningen ska visa på vilka åtaganden, samt ekonomiska insatser som
krävs för att medverka i WHOs åldersvänliga kommun, men även vilka
positiva effekter det kan få att medverka. Utredningen ska presenteras
för kommunstyrelsen senast februari 2020.
Beskrivning av ärendet
Om allt vi gör är bra för en 8-åring och för en 80-åring så är det bra för
alla människor. En åldersvänligstad har inkluderande och tillgängliga
sociala och fysiska livsmiljöer som främjar hälsa, delaktighet och
trygghet för alla med livskvalitet under hela livet. Nu gällande samråd,
beslut och styrdokument är det Kommunala pensionärsrådet under
kommunstyrelsen som är ett forum för dialog och information mellan
politiker, tjänstepersoner och pensionärsorganisationer.
I ”Övergripande politiska inriktningsdirektiv för budgetarbetet 2021” som
fastställdes av Kommunfullmäktige 2019-11-25 framgår särskilt att
kommunen ska arbeta för att implementera Agenda 2030. I mål 10 Minskad ojämlikhet uttryck tydligt vad det innebär: Grunden för ett
hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl
ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Globala målens
ledord är Leave No One Behind och mål 10 belyser vikten av att verka
för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen. Ett jämlikt
samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter
oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och
annan ställning. Även om många länder har haft en positiv ekonomisk
utveckling med minskad fattigdom under de senaste decennierna, så har
klyftorna ökat både inom och mellan länder. Jämlikhet minskar risken för
konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka
samhällsutvecklingen.
I budgetmål för 2020 framgår: Vision och kommunövergripande mål för
2020 talar om Omtänksamhet och Framtidstro. De kommunövergripande
målen är: Ett öppet, tolerant och jämlikt Kalix där alla människor ska ha
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förutsättningar att leva ett bra liv. Ett attraktivt och hållbart Kalix utifrån
människors behov och med hänsyn till miljön.
En bostadsförsörjningsplan antogs den 10 april som analyserat behovet
av bostäder för äldre:
Socialnämnden har tagit fram en Äldreplan som fastställdes av
Kommunfullmäktige i juni 2019. Äldreplanen ska i sin helhet användas i
det dagliga arbetet i äldreomsorgen och ett styrande dokument för den
kommunala verksamheten som berör området. En kortversion ska tas
fram för medborgare i Kalix kommun.
Kalix kommun har som ambition att vara ett åldersvänligt samhälle.
Utbildningsnämnden har tidigare tittat på möjligheten att samordna
förskola med äldreboende, främst ”kvällis” och ”helgis”, Syftet var att
ytterligare stärka förskolans värdegrundsarbete genom att på ett konkret
sätt låta barnen utveckla sin empati och omtanke samt skapa öppenhet
och respekt för människors olika behov och skillnader. Av olika skäl gick
inte det att genomföra.
Beredningens förslag
Att ansluta till WHO nätverket åldersvänliga städer förutsätter
nätverkande, en målsättning, en ansvarig person och åtagande om 3 års
utveckling enligt ansökan. Nätverkande kommer bland annat att
innebära resor med miljöklimatpåverkan. Deltagande i nätverket och
utarbetande av ansökan förutsätter att ekonomiska och personella
resurser tillskjuts från någon/några nämnder.
I praktiken pågår olika former av samverkan och insatser mellan Kalix
kommun, äldre medborgare och andra aktörer för att utveckla Kalix mot
jämlika livsvillkor.
Beredningens förslag är att fortsätta utvecklingen mot jämlika livsvillkor i
Kalix kommun, inom beslutade ramar och styrdokument men att avstå
från att ansluta sig till WHO:s nätverk för åldersvänliga städer och att
inte utarbeta ansökan för att ingå i nätverket.
Jämställdhetsanalys
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon
påverkan på kommunens jämställdhetsmål
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-11-22 § 130
Tjänsteskrivelse - Åldersvänlig kommun
Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen
Skolchefen
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§ 156

Dnr 2019-00195 60

Personalpolitiskt program - Utvärdering och
uppföljning
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna utvärderingen av det
personalpolitiska programmet som skickas vidare till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Uppföljning av det personalpolitiska programmet ska utgå från
programmets vision, värdegrund samt de fem strategiområdena.
Styrelsen, nämnderna och bolagen ska årligen redovisa till
kommunfullmäktige hur programmet följs. Erfarenheter ska användas i
syfte att utveckla en lärande organisation. Regelbundna brukar- och
medarbetarundersökningar utgör viktiga led i programmets uppföljning.
Sammanfattning av insatser/åtgärder
•Värdegrund – ett arbetsmaterial har tagits fram som cheferna ska
använda på arbetsplatsträffar
•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.
•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 4 rektorer varav 2 tar examen i november 2019.
•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.
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Utbildningsnämnden

Jämställdhetsanalys
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon
påverkan på kommunens jämställdhetsmål
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-11-22 § 133
Tjänsteskrivelse - Uppföljning av Personalpolitiskt program
Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen
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Utbildningsnämnden

§ 157

Arbetsmiljö - Rapport
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner rapport om aktuella
arbetsmiljöärenden.
Sammanfattning av ärendet
Skolchefen rapporterar löpande till nämnden om frågor med anknytning
till arbetsmiljö.
Vid dagens nämnd lämnas rapport om aktuella arbetsmiljörelaterade
ärenden som inkommit sedan föregående nämnd.
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Utbildningsnämnden

§ 158

Kränkande behandlingar - Rapport
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner rapport om kränkande behandlingar.
Sammanfattning av ärendet
Skolchefen rapporterar löpande till nämnden som rör kränkande
behandlingar. Vid dagens nämnd lämnas rapport om kränkande
behandlingar samt statistik över antalet kränkningar under 2019.
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Utbildningsnämnden

§ 159

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 rapporteras om inkomna synpunkter
och klagomål som tillkommit sedan föregående nämnd.
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§ 160

Information
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av informationen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet informeras om följande:
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Genomfört webbmöte med 5-kantens vuxenutbildning.
Arbetsmiljöfrågor inom ICLD-projektet.
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