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§1

Upprop
Utbildningsnämndens beslut
Nämndsekreteraren förrättar upprop.
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§2

Godkännande av ärendelista
Utbildningsnämndens beslut
Ärendelistan godkänns med följande ändringar:
Tillkommande ärenden:
§ 22 - Förlängd fjärrundervisning vid Manhemsskolans högstadium
årskurs 7-9.
§ 23 - Remiss - Institutet för språk och folkminnens förslag till
handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken.
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§3

Val av justerare
Utbildningsnämndens beslut
Till justerare väljs Tomas Johsund (L).
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§4

Dnr 2021-00012

Delegationsbeslut - Redovisning 2021-02-19
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av delegationsbeslut.
Sammanfattning av ärendet
1. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 beviljat skolskjuts till och från Ytterbyns skola på grund av
växelvis boende under läsåret 2020-21 med start vecka 2 (11/1),
dnr 2020-28-83.
2. Ordföranden i utbildningsnämnden beslutar med stöd av
delegationsordning E.1 i brådskande ärende att Manhemsskolans
högstadium åk 7-9 övergår till fjärrundervisning varannan dag
under tiden 2021-01-11 – 2021-01-29 på grund av pandemin
Covid 19, dnr 2021-13.
3. Ordföranden i utbildningsnämnden beslutar med stöd av
delegationsordning E.1 i brådskande ärende att gymnasieskolan
förlänger distansundervisningen under perioden 2021-01-25 –
2021-01-31 på grund av pandemin Covid 19, dnr 2021-18.
4. Ordföranden i utbildningsnämnden beslutar med stöd av
delegationsordning E.1 i brådskande ärende att förskolan i Töre
stänger under perioden 2021-01-25 – 2021-01-26 på grund av
hög smitta av Covid 19, dnr 2021-20.
5. Ordföranden i utbildningsnämnden beslutar med stöd av
delegationsordning E.1 i brådskande ärende att förlänga
stängningen av Töre förskola förskola under perioden 2021-01-25
– 2021-01-29 på grund av fortsatt hög smitta av Covid 19, dnr
2021-22.
6. Ordföranden i utbildningsnämnden beslutar med stöd av
delegationsordning E.1 i brådskande ärende att Manhemsskolans
högstadium åk 7-9 förlänger fjärrundervisningen varannan dag
under tiden 2021-02-01 – 2021-02-19, dnr 2021-21 på grund av
smitta Covid 19.
7. Ordföranden i utbildningsnämnden har med stöd av
delegationsordning E.1 i brådskande ärende beslutat att
gymnasieskolans samtliga program övergår till närundervisning
cirka 30% från den 8 februari. Beslutet gäller till nytt besked
presenteras, dnr 2021-25.
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8. Skolchefen har med stöd av delegationsordning D.2 genomfört en
direktupphandling av symaskiner till grundskolan. Av inkomna
anbud har företaget El-och Maskinservice antagits som
leverantör, dnr 2020-190.
9. Skolchefen har med stöd av delegationsordning D.2 genomfört en
direktupphandling av 1 st 3D-skrivare för utveckling av NTAtemat ” Rörelse och konstruktion”. Av inkomna anbud har
företaget CT Creative Tools antagits som leverantör, dnr 2021-17.
10. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 beviljat skolskjuts till och från Innanbäckens skola på grund
av växelvis boende under vårterminen 2021 med start med start
omgående, dnr 2021-32-1.
11. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 beviljat skolskjuts till och från Ytterbyns skola på grund av
växelvis boende under vårterminen 2021 med start med start
omgående, dnr 2021-32-2.
12. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning punkt
H.19 beviljat skolskjuts till och från Ytterbyns skola på grund av
växelvis boende under vårterminen 2021 med start med start
omgående, dnr 2021-32-1.
13. Förskolechef har med stöd av delegationsordning beviljat mer tid i
förskolan under begränsad tid 210121-210702 med avgift enligt
gällande taxa, dnr 2021-33.
14. Rektor för Töreskolan har med stöd av delegationsordning L.2
beslutat om kostnadsfri placering under begränsad tid
vårterminen 2021 på grund av särskilda skäl, dnr 2021-30.
15. Rektor för Töreskolan har med stöd av delegationsordning L.2
beslutat om kostnadsfri placering under begränsad tid
vårterminen 2021 på grund av särskilda skäl, dnr 2021-31.

Beslutsunderlag
Sammanställning av delegationsbeslut.
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§5

Dnr 2021-00013 60

Meddelanden - Redovisning 2021-02-19
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och föreslår till nämnden att godkänna redovisning
av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. Skolverket - Beslut om tillfällig förstärkning under år 2021
(Skolmiljarden).
2. Skolverket - Beslut om fördelning per kommun av tillfällig förstärkning
under år 2021 (Skolmiljarden).
3. Skolinspektionen - Beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning.
4. Hovrätten i Övre Norrland - DOM upphandlingsärende.
5. Rapport efter tillsyn av Norrskenets friskola 2020.
6. Protokoll KF 201123 §199 - Lokalutredning Furuhedsskolan.
7. Protokoll KF 201123 §186 - Övergripande mål för Kalix kommun.
8. Protokoll KF 201123 §202 - Motionssvar - Information om smittspridning
från förskola, skola till vårdnadshavare.
9. Protokoll KF 201123 §194 - Kalix kommuns satsning "En kommun fri från
våld" 2021 - 2025.
10. Protokoll KF 201123 §185 - Delårsrapport kommunen inkl
målredovisning.
11. Protokoll KF 201123 § 187 - Budget 2021 - Ekonomisk plan 2022-2023,
skattesats 2021, utgiftstak 2021 inkl vision och övergripande mål.
12. Skolpeng för studier utomlands, mailkorrespondens.
13. Kommunstatistik - Födda i Kalix kommun år 2020.
14. Kommunstatistik - Födda i Kalix kommun historik för åren 2000 - 2020.
15. Kommunstatistik - Födda januari 2021.

Beslutsunderlag
Sammanställning av meddelanden.
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§6

Dnr 2021-00002 60

Årsredovisning 2020 - Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och beslutar godkänna årsredovisningen för år 2020.
Sammanfattning av ärendet
Årets resultat
Årsbudget

362 606

Kapitalkostnader

12 591

Helårskostnader

367 638

Budgetavvikelse

7 559

Driftredovisning
tkr

Årsbudget

Resultat

Årsavvikelse

Barnomsorg

58 122

52 007

6 115

Fria förskolor

12 830

12 791

39

Förskoleklass

4 463

4 826

-363

Grundskola 1-9

82 234

83 113

-879

Friskola

18 360

18 660

-300

Övriga kostnader

83 588

80 356

3 232

Lokalkostnader gru

33 122

33 153

-31

Gymnasiet

71 707

71 986

-279

Vux/Komvux

10 771

10 746

25

375 197

367 638

7 559

Summa nettokostnader

Utbildningsnämndens resultat slutar på ett överskott om 7,6 mkr för
2020. De olika huvudgrupperna bidrar enligt följande; Grundskola 7,8
mkr, Gymnasiet -279 tkr och Vux/Komvux 25 tkr.
Inom huvudgruppen Grundskola uppgår resultatet för förskola och fritids
till +6,1 mkr varav fritids redovisar 0,5 mkr och förskolor 5,6 mkr i
överskott. Vissa förskoleenheter har haft lediga platser under året och
som en konsekvens delas inte all budget ut till enheterna utan blir kvar
centralt. Kraftigt reducerat barnantal till följd av covid-19 har möjliggjort
att bedriva verksamheten i flera enheter utan vikarier trots hög
sjukfrånvaro hos personalen. Bidrag från Skolverket, Migrationsverket
och statlig ersättning för sjuklönekostnader för perioden april - december
bidrar till överskottet inom barnomsorgen.
Fria förskolor visar ett överskott om 39 tkr och har en budget i balans.
Förskoleklassen uppvisar ett underskott om 363 tkr och beror på
överlappande personalkostnader i samband med pensionsavgångar.
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Resultatet för grundskolan (åk 1-9) uppgår till -879 tkr Behov av den
behovsbedömda resursen som använts för att möta de utmaningar
skolorna ställs inför ökar och ger ett underskott om ca 3,7 mkr. Antalet
elever som enligt lag ska erbjudas Svenska som andra språk,
modersmålsundervisning och studiehandledning ökar och ger ett
underskott om 700 tkr. Ersättning för sjuklöner och överskott på
interkommunala ersättningar inom grundskolan bidrar till mindre
underskott än prognostiserat.
Friskolan visar ett underskott om 300 tkr och beror på ett ökat antal
inskrivna barn.
Lokalkostnader redovisar ett underskott om 31 tkr och kan hänföras till
larmkostnader.
Övriga kostnader redovisar ett överskott om 3,2 mkr. Elevhälsa lämnar
ett överskott om 200 tkr och beror på föräldraledighet och brist på
behörig vikarie. Särskolans verksamhet ökar och redovisar ett
underskott om 100 tkr. Färre volymbaserade transporter till följd av
pandemin gör att skolskjutsar lämnar ett överskott om 500 tkr. Inom
övriga kostnader återfinns budgetmedel ca 1,7 mkr där kostnader finns
på andra verksamheter.
Gymnasiet redovisar ett underskott om 279 tkr varav gymnasiets
verksamheter totalt redovisar ett överskott om 970 tkr. På grund
pandemin har planerade aktiviteter minskat eller uteblivit. Bidrag från
Skolverket, Migrationsverket och statlig ersättning för sjuklönekostnader
bidrar till verksamheternas överskott. Gymnasiets interkommunala
intäkter är 1,3 mkr lägre än beräknat och beror på färre sökanden från
andra kommuner och bidrar till gymnasiets underskott.
Vux/Komvux redovisar ett överskott om 25 tkr på grund av ersättning
för sjuklöner. Fortsatt samverkan med Femkanten med fokus att
utveckla verksamheten utifrån branschens och studenters behov.
Pandemin har lett till vissa utmaningar i form av ökat söktryck
framförallt yrkesvux utbildningar.
Under 2020 har förvaltningen sökt och fått statsbidrag i olika
tidsperioder, redovisat nedan. Viktigt att veta är att alla ansökningar inte
godkänns och besked om detta kommer sällan innan förvaltningen gjort
verksamhet av pengarna. En viss del av statsbidragen är direkt kopplat
till motsvarande del av de kostnader verksamheterna har; lärarlöner är
ett exempel.
Sökta statsbidrag under 2020: 28,5,0 mkr
Beviljade statsbidrag under 2020: 26,5 mkr
Förbrukade statsbidrag under 2020: 23,8 mkr
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Sammanfattningsvis konstateras att förvaltningen har kunnat finansiera
extra satsningar med bidrag från Skolverket såsom Likvärdig skola,
Lågstadiesatsning och Nyanländas lärande samt Migrationsverkets bidrag
har extra resurser kunnat finansieras. Det är dock stora svårigheter att
rekrytera personal vid denna typ av finansiering eftersom det medför att
tjänsterna endast kan bli tillfälliga samtidigt som möjligheterna uppstår
med kort varsel. Statlig ersättning för sjuklönekostnader under
pandemin har bidragit till överskottet med totalt 2,7 mkr.
Händelser av väsentlig betydelse
Våren och hösten 2020 har varit annorlunda på grund av Corona. En del
av de planerade aktiviteterna har blivit inställda men vi har försökt sköta
det som fungerat via digitala lösningar. Gymnasieskolan och
Vuxenutbildningen har skött sin undervisning på distans vilket inneburit
att lärare har tvingats ställa om sin undervisning helt och hållet.
Sammantaget kan sägas att omställningen har gått bra och personalen
har gjort ett fantastiskt arbete. Grundskolan har förberett sig på att
ställa om till distansundervisning men behövde inte genomföra det. En
av grundskolorna, Innanbäckens skola, stängdes en vecka före
sommarlovet på grund av stor smitta och svårigheter att få tag på
personal. Under hösten har inga skolor tvingats stänga även om det
funnits smitta i alla verksamheter.
Rörelse i skolan pågår i stort sett enligt plan.
Förskolan
Projekt jämställdhet pågår
Paletten har flyttat till Fyren, bredvid Näsbyskolan
Under året har förskolan haft väldigt få barn närvarande i sin
verksamhet, bara drygt 50% beläggning.
Grundskolan
Deltar i några ULF-projekt (Utveckling, lärande, forskning).
Gymnasiet
Startade terminerna med ordinarie undervisning men har avslutat bägge
två med fjärrundervisning. Lärarna har även använt google handouts
som verktyg i distansundervisningen.
Vuxenutbildningen
En konsekvens av restriktionerna var att Vuxenutbildningen begränsa
antalet studieformer, som vi kunde erbjuda; klassrumsundervisning i
grupp omöjliggjordes och praktiska inslag (speciellt i vårdkurser) blev
omöjliga att genomföras och fick ställas in.
Kulturskolan
Vanligtvis har Kulturskolan en stor mängd föreställningar av olika slag,
särskilt på våren, där så gott som 100% uteblev. Därutöver påverkades
vi förstås av allt det vardagliga som alla andra, men vår publika
verksamhet slogs ut totalt. Avslutningar har genomförts digitalt.
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Investeringsredovisning
Investeringsredovisning

Utgifter sedan projektens start

Varav: investeringar 2020

Beslutad
totalutgift

Ack. utfall

Avvikelse

Budget

Utfall

Avvikelse

Inventarier Bog

750

627

123

750

627

123

Inventarier Gymn

750

723

27

750

723

27

Fyren

715

687

28

691

663

28

Arbetskläder

150

147

3

150

147

3

IKT

1 350

1 481

-131

1 350

1 481

-131

S:a färdigställda projekt

3 715

3 664

51

3 691

3 640

51

Beslutad
totalutgift

Ack. utfall

Avvikelse

Budget

Utfall

Avvikelse

3 715

3 664

51

3 691

3 640

51

Färdigställda projekt

Pågående projekt

S:a pågående projekt
SUMMA
INVESTERINGSPROJEKT

Inventarier 672,2 tkr varav till förskolan kemikaliefria material och ljudabsorbenter 252 tkr
samt övriga inventarier till grundskolan och vuxenutbildning 420,2 tkr.
Till gymnasiet en simulator, ett fordon och övrig utbildningsutrustning för totalt 722,5 tkr
enligt plan.
Ombyggnation av lokalen Fyren. Beslutade medel totalt om 715 tkr varav 662,6 tkr under
2020 för färdigställandet av projektet.
Riktade medel till arbetskläder 147 tkr.
Utvecklingen av datamiljön fortsätter enligt den långsiktiga digitaliseringsplan som finns
framtagen och som gäller för alla verksamheter 1481,2 tkr.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020 - Utbildningsnämnden
Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen
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§7

Dnr 2021-00005 60

Bidragsbelopp 2021 till enskilda verksamheter och
annan pedagogisk omsorg
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar om bidragsbeloppen till enskilda verksamheter år
2021 enligt följande:

Sammanställning bidrag fristående verksamhet 2021, månadsbelopp
20210219

Elevbidrag

Diarienr 2021-00005

FSK

Åk 1-3

Åk 4-6

Åk 7-9

(bidrag (kr) per barn och månad)
Undervisning
Läromedel och utrustning
Elevvård

4 396

4 955

4 457

5 048

191

191

191

476

0

333

333

333

Övrigt

686

686

686

686

Administration 3%

158

185

170

196

0

0

0

0

5 431

6 349

5 837

6 739

326

381

350

404

Totalt elevbidrag

5 757

6 730

6 187

7 143

Lokalkostnadsbidrag

1 434

1 434

1 434

1 434

43

43

43

43

1 477

1 477

1 477

1 477

89

89

89

89

Totalt lokalkostnadsbidrag

1 566

1 566

1 566

1 566

Grundbelopp inkl moms

7 323

8 296

7 752

8 709

Tilläggsbelopp
Totalt
Momskompensation 6%

Administration 3%
Totalt
Momskompensation 6%

Lokalkostnad för fritids ingår i skolans lokalkostnader så inget lokalkostnadsbidrag
utgår till fritids då fritidsverksamheten kombineras med
skolverksamhet

Elevbidrag

Förskola

Fritids

Förskola*

Fritids*

(bidrag (kr) per barn och månad)
Undervisning/Omsorg
Läromedel och utrustning
Övrigt
Administration 3%

Justerandes sign

7 909

2 347

7 909

2 347

172

42

172

42

1 431

270

1 431

270

285

80

285

80

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-19

Utbildningsnämnden

Avdrag för avgifter

-810

-550

8 988

2 188

9 798

2 738

539

131

588

164

Totalt elevbidrag inkl moms

9 527

2 319

10 385

2 902

Lokalkostnadsbidrag

1 127

326

1 127

326

34

10

34

10

1 160

335

1 160

335

70

20

70

20

1 230

356

1 230

356

2 675

11 615

3 258

Totalt
Momskompensation 6%

Administration 3%
Totalt
Momskompensation 6%
Totalt lokalkostnadsbidrag

Grundbelopp inkl moms
10 757
* kommunen placerar och debiterar platserna enligt gällande
maxtaxa

Lokalkostnadsbidraget för fritidsverksamhet som bedrivs på fria förskolor är framräknad via en
schablon baserad på yta då lokalhyran för fritids ingår i skolans lokalhyra i kommunen.

Annan pedagogisk omsorg

*

(bidrag (kr) per barn och månad)
Undervisning/Omsorg

2 347

2 347

42

42

270

270

Administration 1 %

27

27

Avdrag för avgifter

-550

0

2 135

2 685

128

161

2 263

2 846

500

500

Läromedel och utrustning
Övrigt

Totalt
Momskompensation 6%
Grundbelopp
Omkostnadsersättning

Totalt bidrag
2 763
* kommunen placerar och debiterar platserna enligt gällande
maxtaxa

3 346

Sammanfattning av ärendet
Inför varje nytt budgetår efter att internbudgeten fördelats fastställs
bidragsbeloppen till enskilda verksamheter. Vid dagens arbetsutskott
konstateras att beräkningen inte är helt klar varför arbetsutskottet
avvaktar till kommande nämnd den 19 mars för beslut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-02-03 § 7
Bidragsbelopp 2021 till enskilda verksamheter, sammanställning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-02-19

Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag skickas till
Enskilda verksamheter i Kalix kommun
Förvaltningsekonomen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

§8

Dnr 2021-00026 60

Tillfällig förstärkning av statligt stöd (skolmiljarden)
till skolväsendet i Kalix kommun 2021
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av Skolverkets beslut om fördelning som till viss del
även berör Norrskenets friskola och beslutar att avvakta med fördelning
av det statliga stödet till kommande nämnd den 19 mars 2021.
Sammanfattning av ärendet
Skolverket har beslutat om medel gällande tillfällig förstärkning av
statligt stöd till skolväsendet 2021. För Kalix uppgår den tillfälliga
förstärkningen till 1 288 288 kr enligt beslutet. Beslutet omfattar även
Norrskenets friskola.
Av beslutet framgår att staten ska betala ut högst 1 000 000 000 kronor
till landets kommuner i syfte att bidra till goda förutsättningar för
kommunerna att säkerställa barn och elever den utbildning de har rätt
till, trots covid-19-pandemin. Medel ska fördelas proportionellt utifrån
antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel ska fördelas
under 2021 och ska användas till insatser i kommunal och enskild
verksamhet i skolväsendet.
Beslutsunderlag
Skolverket - Beslut om tillfällig förstärkning av statligt stöd
(skolmiljarden) till skolväsendet i Kalix kommun 2021.
Skolverket - Beslut om fördelning per kommun 2021.
Protokollsutdrag skickas till
Skolchefen
Rektorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

§9

Dnr 2021-00007 60

Ansökan från Teknikens Hus om bidrag för år 2021
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar avslå ansökan om ett anslag 70 000 kronor till
Teknikens Hus för år 2021. På grund av Covid kommer skolorna inte att
kunna besöka Teknikens hus.
Sammanfattning av ärendet
Teknikens Hus i Luleå ansöker om årliga bidrag från Norrbottens
kommuner för sin verksamhet. Teknikens Hus fortbildar lärare och
genomför kurser i teknik på Luleå tekniska universitet för blivande
förskollärare och grundlärare. Basbehoven för undervisning i Teknik och
Naturvetenskap i grundskolan har kartlagts, med syfte att skapa
likvärdiga förutsättningar för elevernas lärande i länet.
Teknikens Hus är en samhällsarena där skola, forskning, näringsliv och
organisationer möts genom interaktiva utställningar, pedagogiska
skolprogram och spännande utvecklingsprojekt. Målet är att spegla
verklighetens teknik med en stark förankring i de regionala näringarna
och miljön. Verksamheten bidrar till att öka ungdomars intresse för
teknik och naturvetenskap och matematik, vilket är en viktig pusselbit i
framtida rekrytering till universitet, näringsliv och samhälle.
Teknikens Hus har under åren uppburit anslag från Kalix kommun för att
kunna erbjuda kommunens skolor kostnadsfri entré till utställningar,
handledning i skolprogram och klassrumsutbildning på plats. Teknikens
Hus ser fram emot ett fortsatt samarbete kring detta goda ändamål och
söker därför anslag till verksamheten i likhet med tidigare år.
Teknikens Hus anhåller om 70 000 kr som anslag till verksamheten för
2021.
Under läsåret 2019-2021 besökte inga grupper Teknikens hus, pga
Covid-19.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-02-03 § 8
Tjänsteskrivelse - Ansökan för år 2021 från Teknikens Hus
Ansökan för år 2021 från Teknikens Hus, Luleå
Protokollsutdrag skickas till
Teknikens Hus, Luleå

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Dnr 2020-00113 05

Upphandling av inriktning Anläggningsfordon i Byggoch anläggningsprogrammet årskurs 2 med start
läsåret 2021-2022
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar att anta anbudsgivare Yrkesakademin AB till att
bedriva utbildningsverksamhet i Bygg- och anläggningsprogrammet
inriktning Anläggningsfordon under avtalsperioden 2021-08-20 –
2024-06-22 med möjlighet till ett (1) optionsår.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden beslutade den 11 december § 129 att genomföra en LOUupphandling som avser utbildningsanordnare till inriktning
Anläggningsfordon som ingår i Bygg - och anläggningsprogrammet med
start läsåret 2021-2022. Efter att anbudstiden löpt ut den 31 januari har
ett (1) anbud inkommit till att bedriva utbildningsverksamhet i Bygg- och
anläggningsprogrammet inriktning Anläggningsfordon vid
Furuhedsskolan. Upphandlingen omfattar två avtalsperioder som sträcker
sig mellan 2021-08-20 – 2024-06-22 med möjlighet till ett (1) optionsår.
Vid utvärdering av inkommet anbud konstateras att anbudsgivaren
uppfyller ställda krav enligt förfrågningsunderlaget.
Beslutsunderlag
Upphandling av utbildningsanordnare till inriktning anläggningsfordon i
Bygg- och anläggningsprogrammet.
Protokollsutdrag skickas till
Upphandlingsenheten
Yrkesakademin AB

Justerandes sign
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§ 11

Dnr 2021-00027 60

Översyn av förskoleplatser i områdena Ytterbyn och
Innanbäcken
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar om en översyn av förskoleplatserna i Ytterbyn och
Innanbäcken på grund av att beläggning och efterfrågan ökat.
Skolchefen får i uppdrag att till kommande nämnd den 21 maj 2021 ta
fram förslag till en lösning av den uppkomna situationen i förskolorna
Ytterbyn och Innanbäcken.
Sammanfattning av ärendet
Vid dagens nämnd informerar skolchefen att det blivit ett markant ökat
tryck på förskoleplatser i Ytterbyn och Innanbäcken varför en översyn
föreslås som nödvändig.
Protokollsutdrag skickas till
Skolchefen
Förskolechefer
Rektorer

Justerandes sign
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§ 12

Dnr 2021-00028 005

Samverkansavtal Teknikcollege från 2021, förnyelse
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar att ingå i en fortsatt samverkan med Teknikcollege
Norrbotten genom undertecknande av uppdaterat samverkansavtal från
år 2021.
Sammanfattning av ärendet
Teknikcollege är Sveriges samverkansform för industrins
kompetensförsörjning. Konceptet är ett samarbete mellan företag,
kommuner och utbildningsanordnare samt en kvalitetsstämpel på
utbildningar. En utbildning som är certifierad genom Teknikcollege ska
ge studerande den kunskap som eftersträvas hos företagen.
Kalix kommun som varit en av parterna från början har 3
program/inriktningar som idag är certifierade. Dessa är
Teknikprogrammet med inriktning Produktionsteknik, Industritekniska
programmet med inriktning Svetsteknik samt Naturbruksprogrammet
med inriktning Skogsbruk.
Samverkansavtalet behöver uppdateras som omfattar gymnasieskolorna
i kommunerna Luleå, Boden, Piteå och Kalix.
Beslutsunderlag
Samverkansavtal Teknikcollege 2021, uppdaterat.
Protokollsutdrag skickas till
Teknikcollege Norrbotten
Skolchefen
Rektorer

Justerandes sign
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§ 13

Dnr 2021-00010 612

Sökande till gymnasieskolan 2021-2022 Lägesrapport
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av redovisningen som avser sökande till
gymnasieskolan inför kommande läsår 2021-2022.
Sammanfattning av ärendet
Gymnasievalen till läsåret 2021-22 har avslutats den 1 februari för
sökande som är folkbokförda i Kalix och Överkalix kommuner. Sedan
några år tillbaka ingår Överkalix kommun i Kalix kommuns sökprocess
via webben.
Beslutsunderlag
Redovisning av sökande till gymnasieskolan 2021.
Preliminär sökandestatistik.

Justerandes sign
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§ 14

Dnr 2019-00031 612

Lokalutredning - Furuhedsskolan - Information
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner redovisningen över nuläget i den
pågående lokalutredningen där målsättningen är att utredningen ska
vara klar för beslut i Kommunfullmäktige juni 2021.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden beslutade den 11 december § 130 att till kommande nämnd ha
en tidplan klar för det fortsatta arbetet. Ordföranden och skolchefen
informerar nämnden om nuläget i utredningen. Arbetet ska vara slutfört
under våren och klart för beslut i Kommunfullmäktige juni 2021.

Justerandes sign
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§ 15

Dnr 2021-00029 612

Remiss - Utkast lagrådsremiss för kompletterande
regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden har inget att erinra mot utkastet till lagrådsremiss
från Justitiedepartementet för kompletterande regler för
uppehållstillstånd vid gymnasiestudier.
Sammanfattning av ärendet
Utkastets förslag i stort:


Tiden som en utlänning har på sig för att etablera sig på
arbetsmarknaden och kvalificera sig för ett permanent
uppehållstillstånd på grund av försörjning efter att ha fullföljt sin
utbildning ska förlängas från sex till tolv månader.



Studiemedel för halvtidsstudier ska kunna beaktas när man
bedömer om försörjningskravet för permanent uppehållstillstånd
är uppfyllt.



En viss form av subventionerad anställning, en så kallad
yrkesintroduktionsanställning, ska kunna ligga till grund för
permanent uppehållstillstånd.

Förslagen lämnas mot bakgrund av det skärpta arbetsmarknadsläge som
har uppstått till följd av spridningen av sjukdomen covid-19.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 20 juli 2021 och gälla till
utgången av juni 2023.

Beslutsunderlag
Utkast till lagrådsremiss från Justitiedepartementet för kompletterande
regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier.
Förslag till remissvar från skolchefen.
Protokollsutdrag skickas till
Justitiedepartementet.

Justerandes sign
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§ 16

Dnr 2021-00006 615

Remiss - Femkantens vuxenutbildning - fördjupad
samverkan
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande nämnd den
19 mars i syfte att nämndens ledamöter ska få mer tid att sätta sig in i
det omfattande ärendet. Ordförande ska också kontrollera om nämnden
kan få en genomgång från utredaren.
Sammanfattning av ärendet
Femkantens ägargrupp beslutade den 3 oktober 2019 om en utredning
med syfte att undersöka och kartlägga förutsättningarna för en utvecklad
och fördjupad samverkan inom Femkantens vuxenutbildning. Utredaren
Nina Gotthold fick också i uppgift att lämna ett eller flera förslag på
samverkansmodeller som stärker och vidareutvecklar nuvarande
samverkansmodell enligt de krav och förväntningar på flexibla och
varierade vuxenutbildningsverksamheter som idag finns, från individ,
arbetslivet och samhället i stort.
Respektive kommun lämnar ett (1) gemensamt yttrande som utgår från
utredningens förslag. Denna begäran skickas till samtliga ledamöter i
ledningsgruppen (tjänstepersonsnivån) respektive ägargruppen (politiska
nivån) för Femkantens vuxenutbildning. Kommunen avgör själva vilka
personer på vilka nivåer i sin organisation som är delaktiga i arbetet med
yttrandet. Det skriftliga yttrandet ska vara samordnaren för femkantens
vuxenutbildning tillhanda senast 2021-04-01.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-02-03 § 11.
Yttrande - Förslag till utredningen om fördjupad samverkan inom
femkantens vuxenutbildning.
Presentation utredning.
Sammanställd dokumentation.
Möjligheter till utökad samverkan.
Begäran om yttrande.
Protokollsutdrag skickas till
Skolchefen
Rektor för kommunala vuxenutbildningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
25(39)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-19

Utbildningsnämnden

§ 17

Dnr 2021-00008 60

Remiss - Vidare utredning och planering av särskilda
boendeplatser inför 2022
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av yttrandet från skolchefen och har inget att erinra
gällande utredningen kring planering av särskilda boenden. Nämnden
uppmärksammar att samlokalisering tillsammans med bland annat
förskola nämns i utredningen vilket utbildningsnämnden är positiv till.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda framtida
behov av äldreboende (särskilt boende) i kommunen, samt vid behov
föreslå lokaler och driftsform. Korttidsboendet Viljan ingår också i
utredningen.
Syftet med rapporten är att utreda och lämna förslag till rimliga
alternativ för kommunens äldreboende där hänsyn ska tas till
ekonomi/effektivitet, befolkningsutveckling och kvalitetskrav. Att
remittera utredningen avseende framtida särskilda boendeplatser
inklusive korttidsboende till samhällsbyggnadsnämnden,
utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och fritids- och kulturnämnden
samt Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och Kommunala
tillgänglighetsrådet (KTR).
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021.02-03 § 12
Tjänsteskrivelse - Remissvar särskilda boenden.
Protokoll Socialnämnden 201209 § 148 - Uppdrag rörande vidare
utredning och planering av särskilda boendeplatser inför 2022.
Utredning SÄBO- Framtida särskilda boendeplatser - Utredningsuppdrag
2022.
Äldreplan socialförvaltningen.
IVO - tillståndsplikt.
Protokollsutdrag skickas till
Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
26(39)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-19

Utbildningsnämnden

§ 18

Dnr 2021-00009 60

Remiss - Riktlinjer internhyra - revidering
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar godkänna följande yttrande med frågeställningar till
samhällsbyggnadsnämnden:


Gällande staket och lekutrustning utomhus – Utbildningsnämnden
hyr objekt inom vilka lekutrustning och staket vanligtvis ingår.
Verkar märkligt att inte hyresvärden ska ta ansvar för dessa.



Vem tar hand om och bekostar akut underhåll?



Verksamhetsvaktmästeri, flytt – vem ansvarar och bekostar det?
Utbildningsförvaltningen har alltid använt verksamhetsvaktmästare till dessa åtgärder. Vi ser att det har förändrats i
uppdraget sedan verksamhetsvaktmästarna flyttades till
Samhällsbyggnadsnämnden. Vårt önskemål är att vi ska kunna ge
dem liknande uppdrag nu som när de var anställda åt UTB.



Gällande lekutrustning, är tanken att ansvaret ska flyttas från
SBF till UTB? Innebär det då att vi hyr förskole och skollokaler
utan lekutrustning mm (utomhus). Om ansvaret tas bort från
SBF, vad är förslaget att det ansvaret ska ligga då?



Vem reviderar ritningar och planer i dagsläget?



Hyresvärden deltar vid regelbundna samverkansmöten, minst en
gång per år, med hyresgästen för att följa upp hur verksamheten
fortlöper. Vi önskar att man även fortsättningsvis deltar i
skyddsronderna.



Upplever att det blir lite krockar i detta när hyresvärden tagit över
personal och budget för verksamhetsvaktmästarna. Den
grundläggande principen blir skev då SBF fortfarande ska ha
ansvar för verksamhetsuppgifter via vaktmästarna. Reglerna
syftar till att tydliggöra ansvaret mellan hyresvärd och hyresgäst.
Den grundläggande principen är att hyresvärden ansvarar för
byggnaden och hyresgästen för verksamheten. Dessa regler följer
i huvudsak principerna vid hyresförhål-landen i övriga samhället.
Så långt det är möjligt, är målsättningen att den som kan
påverka kostnaden också ansvarar för densamma. Är tanken att
vaktmästarna ska tillbaka till Utbildningsförvaltningen?

Till dessa synpunkter lämnas bilagor.
Bilaga 1 -Internhyresriktlinjer med markeringar och synpunkter

Justerandes sign
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Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 3 november 2020 § 189 att skicka
internhyresförslaget på remiss till övriga nämnder, att komma in med
synpunkter till samhällsbyggnads-förvaltningen senast 26 februari 2021
för redovisning och beslut i samhällsbyggnadsnämnden i mars 2021,
kommunstyrelsen 25 maj 2021 och kommunfullmäktige 14 juni 2021.
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018, § 86, att anta reviderat
förslag till Internhyresriktlinjer. Dessa är i behov av revidering och hyran
i behov av justering. Förslaget omfattar både den text som reglerar
förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst, gränsdragningslistan samt
förändring av hyra och hur hyran föreslås revideras.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-02-03 § 13.
Remissyttrande – Utbildningsförvaltningen.
Protokoll SBN 3 november 2020 § 189.
Internhyra revidering - kostnader och förslag till revidering.
Riktlinjer reviderade för internhyra från 2022-01-01.
Gränsdragningslista.
Protokollsutdrag skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign
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§ 19

Dnr 2021-00016 60

Miljöplan - handlingsplan, uppföljning 2020
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar att godkänna uppföljning av miljöplanen 2020.
Sammanfattning av ärendet
Nämnderna har ett uppdrag genom beslut i Kommunfullmäktige 201702-07 § 27 att årligen redovisa en handlingsplan till Kommunstyrelsen
med Kalix kommuns miljöplan som utgångspunkt.
Syftet med Kalix kommuns miljöplan är att med utgångspunkt i antagen
miljöpolicy få ett långsiktigt och hållbart miljöarbete i kommunen.
Miljöplanen presenterar vilka åtgärder som krävs i Kalix kommun för att
skapa rätt förutsättningar för att skapa ett attraktivt Kalix så att fler
väljer att flytta till och stanna i Kalix.
Jämställdhetsanalys
Förslaget bedöms inte ha en primär påverkan för ökad jämlikhet,
däremot en indirekt påverkan i form av bättre förutsättningar att nå
ökad jämlikhet långsiktigt.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-02-03 § 14.
Tjänsteskrivelse - uppföljning Miljöplan 2020.
Handlingsplan Miljöplan uppföljning 2020.
Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
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Utbildningsnämnden

§ 20

Dnr 2021-00019 60

ANDT-plan för Kalix kommun Alkohol Narkotika
Doping Tobak - Yttrande
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden återremitterar förslag till ANDT-plan med anledning av att
nämnden ser det som viktigt att en ANDT-plan för Kalix kommun tas
fram tillsammans med övriga nämnder, där särskilt utbildnings- och
socialförvaltningen jobbar med dessa frågor. I utbildningsnämnden finns
redan antagen policy och handlingsplan inom området som
verksamheten jobbar med idag. Utbildningsnämnden föreslår därför att
berörda nämnder bildar en arbetsgrupp för att se hur det fortsatta
arbetet med en ANDT-plan ska ske.
Sammanfattning av ärendet
Preventionssamordnaren tillsammans med förvaltningschefen för Fritidoch kultur har tagit fram ett förslag på ANDT-plan för Kalix kommun.
Folkhälsorådet i Östra Norrbotten har tagit fram en handlingsplan ANDT,
i oktober 2019. Handlingsplanen innehåller ett antal aktivitetsmål och
resultatmål berörande samma delar som föreslagen ANDT-plan för Kalix
kommun. Undertecknad frågar sig syftet med denna plan då detta
framgår i nu gällande handlingsplan.
Syftet med framtagen plan är:
• Att förankra de alkohol- och drogpolitiska frågorna i de kommunala
verksamheterna och få med så många som möjligt i preventionsarbetet.
• Att uttrycka kommunens politiska vilja i alkohol- och drogpolitiska
frågor med ambitionen att arbeta förebyggande för en bättre folkhälsa.
• Den alkohol- och drogpolitiska planen går ut på att minska den totala
konsumtionen av alkohol eftersom en hög totalkonsumtion medför en
hög skadenivå.
• Den alkohol- och drogpolitiska planen skall vara vägledande och
samordnande för alla kommunala myndigheter och förvaltningar i Kalix.
Planen skall även vara ett verktyg för att initiera och utveckla eget
drogförebyggande arbete i alla verksamheter.
Dessa syften framgår även de av redan antagen handlingsplan.
Föreslagen plan skulle fungera som ett uppslagsverk för olika beroenden
än som en plan.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2021-02-03 § 15
Yttrande - ANDT-plan
Kalix ANDT-plan
Handlingsplan ANDT 2019 - Folkhälsorådet Östra Norrbotten.
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Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag skickas till
Fritids- och kulturnämnden
Socialnämnden
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Utbildningsnämnden

§ 21

Dnr 2019-00144 60

Utbildningsnämndens målarbete 2020-2022
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av skolchefens redovisning av styrkor och svagheter ur
det systematiska kvalitetsarbetet som ett stöd för målarbetet. Nämnden
beslutar avvakta till kommande nämnd den 19 mars med att gå vidare i
sitt målarbete.
Sammanfattning av ärendet
Nämndens målarbete har legat vilande i avvaktan på
Kommunfullmäktiges övergripande mål som beslutades den 23
november 2020. Ett led i målarbetet har också varit att i dialogdagar
som planerats tillsammans med verksamheterna få fram bra underlag
till målarbetet. På grund av pågående pandemi har det inte varit möjligt
att genomföra dessa som planerat.
Vid dagens nämnd presenterade skolchefen ett antal styrkor och
svagheter som framkommit från det systematiska kvalitetsarbetet som
ett led i kommande målarbete.
Beslutsunderlag
Sammanställning av styrkor och svagheter ur det systematiska
kvalitetsarbetet.
Beslut KF 201123 - Övergripande mål för Kalix kommun.
Protokoll KF 190617 – Målarbete.
Bilaga till protokoll KF - Vision och mål.
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§ 22

Dnr 2021-00034 60

Förlängd fjärrundervisning vid Manhemsskolans
högstadium årskurs 7-9
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att förlänga nuvarande fjärrundervisning
med undervisning varannan dag vid Manhemsskolans högstadium åk 7-9
till och med fredag 19 mars 2021 (vecka 11).
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden i utbildningsnämnden har med stöd av delegationsordning
E.1 i brådskande ärende beslutat den 21 januari 2021 att
Manhemsskolans högstadium årskurs 7-9 övergår till fjärrundervisning
varannan dag fram till och med fredag 19 februari 2021.
Förslag har väckts att fjärrundervisningen förlängs ytterligare en period
på grund av pandemin och den höga smittorisken.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag skickas till
Skolchefen
Rektorer
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§ 23

Dnr 2021-00035 60

Remiss - Institutet för språk och folkminnens förslag
till handlingsprogram för bevarande av de nationella
minoritetsspråken
Utbildningsnämndens beslut
På grund av den snäva tidplanen för yttrandet beslutar nämnden att ge
arbetsutskottet delegation att till kommande arbetsutskott i mars 2021
innan remisstiden löper ut besluta om yttrande till förslaget från
Kulturdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
I direktivet till ISOF Institutet för språk och folkminnens förslag till
handlingsprogram för de nationella minoritetsspråken beskrivs
översiktligt handlingsprogrammets tänkta inriktning, innehåll och syfte:
Regeringen uppdrar åt Institutet för språk och folkminnen (Isof) att
utarbeta förslag till ett långsiktigt och samlat handlingsprogram för
bevarande av de nationella minoritetsspråken i de delar som avser
finska, jiddisch, meänkieli och romani chib.
Programmets syfte är att främja möjligheten för de nationella
minoritetsspråken att revitaliseras och fortleva som levande språk i
Sverige. (Kulturdepartementet 2019).
Skolchefen har tagit fram ett förslag till remissyttrande men på grund av
den snäva tidplanen har nämnden inte haft tillräcklig tid för att sätta sig
in i förslaget varför det finns önskemål att delegera beslutet till
kommande arbetsutskottet innan remisstiden löper ut.
Beslutsunderlag
Kulturdepartementet - Remissförslag till handlingsplan för bevarande av
de nationella minoritetsspråken.
Förslag till remissvar från utbildningsförvaltningen.
Protokollsutdrag skickas till
Skolchefen
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§ 24

Anmälan om elevs frånvaro - Rapport
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner rapport om anmälan av elevers
frånvaro.
Sammanfattning av ärendet
Skolchefen rapporterar löpande till nämnden med anknytning till elevers
frånvaro där skolplikt föreligger.


Justerandes sign

Vid dagens nämnd informerar skolchefen om hög frånvaro från
elever i grundskolan och att ansökan om vite i enstaka fall kan bli
aktuellt.

Utdragsbestyrkande

Sida
35(39)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-19

Utbildningsnämnden

§ 25

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


Justerandes sign

Vid dagens nämnd beskriver skolchefen läget med inomhusmiljön
vid Djuptjärnsskolan som kräver åtgärder.
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§ 26

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


Justerandes sign

Vid dagens nämnd ger skolchefen en redovisning av
förekommande kränkningar som tillkommit sedan föregående
nämnd.
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§ 27

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.


Justerandes sign

Vid dagens nämnd informerar skolchefen om en inkommen
synpunkt som gäller närundervisning i skolorna under pågående
pandemi.
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§ 28

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

Justerandes sign



Inträffad händelse i grundskolan med åtkomst i skolarbetet till
webbsidor med olämpligt innehåll.



IT-enheten informerar nämnden med hänvisning till ovanstående
händelse om deras arbete med att begränsa åtkomst till sidor
med olämpligt innehåll med stöd av de säkerhetsfunktioner och
webbfilter som kommunen använder sig av i Kalix kommuns
brandvägg.



Skolchefen visar ett Youtube-klipp med anledning av IT-enhetens
information och svårigheter som finns med begräsningar och
filter.



Information om pågående utredningsuppdrag av STIMO AB.
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