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§ 48

Upprop
Utbildningsnämndens beslut
Nämndsekreteraren förrättar upprop.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
4(34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-19

Utbildningsnämnden

§ 49

Val av justerare
Utbildningsnämndens beslut
Till justerare väljs Viktoria Wikström (S).
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§ 50

Godkännande av ärendelista
Utbildningsnämndens beslut
Ärendelistan godkänns med följande ändringar
Ärende som utgår:
Punkt 19 - Hyra vid elevinternat - översyn av villkor, utredningsuppdrag.
Tillkommande ärende:
§ 66 - Flyttning av undervisning från Djuptjärnsskolan till andra enheter
under ombyggnadsperiod.
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§ 51

Dnr 2021-00043 60

Delegationsbeslut - Redovisning 2021-03-19
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och beslutar att godkänna redovisning av
delegationsbeslut.
Sammanfattning av ärendet
1. Förrvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning
punkt H.19 beviljats skolskjuts till och från Centrumskolan på
grund av växelvis boende under läsåret 2020-2021 med start
vecka 11.
2. Ordföranden i nämnden har med stöd av delegationsordning E.1 i
brådskande ärende beslutat om fortsatt fjärrundervisning
varannan dag vid Manhemsskolan åk 7-9 på grund av pandemin
till och med den 16 april (v16), dnr 2021-46.
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegationsbeslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
7(34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-19

Utbildningsnämnden

§ 52

Dnr 2021-00042 60

Meddelanden 2021-03-19
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av godkänner redovisning av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. SKR - Angående coronapandemins påverkan av
gymnasieantagningen 2021
2. Statistik - Födda i Kalix kommun 210101-210221.
3. Skolverket – Nyanländas lärande.
4. SBN – Skrivelse angående trafiksituationen i byarna Björkfors och
Hällfors.
5. Beslut KF 210208 – Tillfällig revidering angående riktlinjer för
debitering och kravhantering.
6. Beslut KF 210208 – Revidering av personalpolitiska programmet.
7. Beslut KF 210208 – Lokalnyttjande lokalbanken.
8. Beslut KF 210208 – Finansieringsform för fordonsparken.
9. Beslut KF 210208 – Motion – barnomsorg obekväm arbetstid.
10. Beslut KF 210208 – Återrapport – nämndsdialoger.
11. Beslut KF 210208 – Uppföljning av personalpolitiska programmet.
12. Utbildningsförvaltningen – Tillsyn Pålänge fria förskola
Beslutsunderlag
Sammanställning av meddelanden.
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§ 53

Dnr 2021-00001 60

Månadsrapport 2021 januari - februari
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och beslutar att godkänna månadsrapporten för
perioden januari - februari som efter två månader pekar mot en budget i
balans.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämndens månadsrapport januari-februari 2021

UBN

Årsbudget 2021
-58 133
Personalkostnader
281 073
Övr verksamhetskostnader
141 845
Summa
364 785
Intäkter

Budget jan-feb
-6 310
46 439
24 912
65 042

Utfall jan-feb
-5 677
47 396
12 968
54 687

Helårsavvikelse
2 505
-1 705
-800
0

Sökta bidrag 534 tkr , beviljade 534 tkr.
Helårsprognos
Utbildningsförvaltningen räknar i dagsläget med att ha en budget i
balans vid årsskiftet 2021.
Förskolor, barnomsorg
Under vårterminen har förskolor de flesta avdelningarna fyllda
barngrupper. Förskolor med flera avdelningar har ett litet behov av
vikarier medans förskolor med få avdelningar behöver vikarier och man
räknar med att vikariebudget inte kommer att räcka. Under hösten
kommer det att vara många barn som står i kö i Ytterbyn som inte
kommer att få plats på sin förskola. På de övriga områden räknar
verksamheter med att ha färre inskrivna barn i början av hösten 2021.
Budget delas ut per antalet barn och som konsekvens kan medel bli kvar
centralt.
Grundskola
Grundskolan räknar med att ha ett fortsatt stort behov av den
behovsbedömda resursen. Det ses en trend med ökad grad av s.k.
hemmasittare och ett ökat antal av elever med behov av särskilt stöd
pga. andra orsaker. Skolor med minskande elevunderlag har utmaningar
att anpassa verksamheten till minskat antal elever. Dessa innebär högre
kostnader jämförd med tilldelad budget.
Särskolans verksamhet växer och räknar med att inte ha hel täckning
i budget för högre personalkostnader jämförd med tilldelad budget trots
omprioriteringar.
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De fristående verksamheterna beräknas i dagsläget att ha en budget
i balans.
Gymnasiet
Från höstterminen 2021 ökar antalet elever på bygg- och
anläggningsprogrammet. Det råder osäkerhet om utbildningskostnaden
pga. att upphandlingen inte är klar. I dagsläget räknar gymnasiet att ha
en budget i balans.
Vux/Komvux
Vuxenutbildning ska starta ett utvecklingsarbete inom Lärcentrum till
vilket rekvireras statsbidrag som beviljats inom samverkan mellan Norroch Västerbotten. Verksamheten kommer att fortsätta samverkan med
Femkanten, där fokus är att söka sökbara statsbidrag för att utveckla
verksamheten utifrån branschens och studenters behov. Verksamheten
räknar med en budget i balans.
Med hjälp av ett statligt extra bidrag till skolväsendet räknar
utbildningsförvaltningen med att kunna satsa i specifika åtgärder. Syftet
med bidraget är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att
kunna säkerställa att alla barn och elever får en utbildning de har rätt
till. Med de sökbara riktade bidragen bl.a. från Skolverket och
Migrationsverket kommer verksamheter kunna genomföra extra, riktade
satsningar.
Statlig ersättning för sjuklöner pga pandemin betalas enligt senaste
regeringsbeslut tom april 2021. Det tillämpas en annan beräkningsgrund
och uppskattas att täcka hälften av de faktiska utbetalda
sjuklönekostnaderna. Bidraget beräknas att väga upp de prognostiserade
kostnadsökningarna.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll
Månadsrapport med kommentarer januari - februari 2021.
Protokollsutdrag skickas till
Skolchefen
Rektorer
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§ 54

Dnr 2021-00041 60

Budgetprocessen - Prioriteringar 2022
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av och godkänner skolchefens
prioriteringsunderlag samt konsekvenser till budget 2022. Nämnden
beslutar samtidigt att särskilt prioritera följande områden under 2022:






Arbetet med psykisk ohälsa
Pandemins effekter inom skolan
Likvärdig skola
Utemiljöer i förskolan
Yrkesvux

Sammanfattning av ärendet
En ny resursfördelningsmodell så kallad Prislappsmodellen kommer att
införas i Kalix kommun inför 2022. 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

Beslutsunderlag
Protokoll UBN arbetsutskott 2021-03-08 § 31.
Budgetprocessen 2022
Prioriteringsunderlag budget 2022
Protokollsutdrag skickas till
Skolchefen
Rektorer
Övriga verksamhetsansvariga
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§ 55

Dnr 2021-00026 60

Tillfällig förstärkning av statligt stöd (skolmiljarden)
till skolväsendet i Kalix kommun 2021
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar att godkänna förslag till fördelning av den tillfälliga
förstärkningen av statligt stöd för år 2021. Kalix kommun får totalt 1
288 288 kr varav 110 459 kr omfördelas till Norrskenets friskola enligt
nedanstående beräkning.

Antalet elever skola
Förskoleklass
Grundskola 1-9
Gymnasiet
Antal totalt skola
Andel
Bidrag att fördela
Kommunal verksamhet
Fristående verksamheter
Summa

Kommunal
vht
Friskola F-9
130
21
1238
163
594
0
1962
184
91,4%

8,6%

1 288 288 kr
1 177 829 kr
110 459 kr
1 288 288 kr

kr/barn
600 kr
600 kr
600 kr

Totalt
151
1401
594
2146
100,0%

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
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-08 § 32.
Skolverket - Beslut om tillfällig förstärkning av statligt stöd
(skolmiljarden) till skolväsendet i Kalix kommun 2021.
Skolverket - Beslut om fördelning per kommun 2021.
Plan skolmiljarden
Tjänsteskrivelse - Skolmiljarden, fördelning
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Protokollsutdrag skickas till
Skolchefen
Norrskenets friskola
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§ 56

Dnr 2021-00037 60

Motion - Barnomsorg på obekväm arbetstid
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden föreslår till Kommunfullmäktige att anta
utbildningsnämndens svar som sitt eget och därmed avslå motionen mot
bakgrund av att privata alternativ redan har ersättning från kommunen
för omsorg på obekväm arbetstid.
Sammanfattning av ärendet
Marianne Sandström (SD) föreslår i motion den 14 januari 2021,
följande: ”Kalix kommun nekar idag vårdnadshavare tillgång till
barnomsorg på obekväm arbetstid för de fall dessa valt privata alternativ
för förskola eller skola till sina barn. I kommunens regler framkommer
att man ska vara inskriven i kommunens förskola för att ha omsorg
under ob-tid.
Enligt kommunallagens likställighetsprincip skall alla
kommunmedborgare behandlas lika. Denna princip innebär att Kalix
kommun inte får särbehandla kommunmedlemmar annat än på sakliga
grunder. Det saknas sakliga grunder för att inte erbjuda vissa
vårdnadshavare barnomsorg på obekväm arbetstid, oaktat att dessa valt
ett privat alternativ enligt lagen om valfrihet (2008:962) LOV. Att
missgynna vissa grupper av kommunmedborgare för att de väljer andra
alternativ än de kommunala i enlighet med lagstiftning är graverande för
Kalix kommun. Dessutom sänder detta ut signaler om att Kalix kommun
inte är en attraktiv plats för småbarnsfamiljer att bo och leva i då Kalix
kommun straffar ut de vårdnadshavare vilka inte ansluter sig till
erbjuden kommunal verksamhet på orten.
Med anledning av det ovan anförda yrkar Sverigedemokraterna på att:
- Kalix kommun tillhandahåller barnomsorg till de kommunmedlemmar
som är i behov av detta på lika villkor, detta oavsett om barnets
vårdnadshavare valt att placera barnet inom den kommunala förskoleeller skolverksamheten eller i ett privat alter-nativ enligt LOV.”

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-08 § 36
Protokoll KF 210208 § 55 - Motion obekväm arbetstid
Motion från Marianne Sandström (SD) - Motion barnomsorg
Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 57

Dnr 2021-00040 612

Remiss - Ansökan från Lärande i Sverige AB
(Realgymnasiet) om godkännande som huvudman för
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i
Luleå
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att anta utbildningschefens
konsekvensbeskrivning nedan för nyetablering av fristående
gymnasieskola i Luleå, Lärande i Sverige AB. som avser
Naturbruksprogrammet inriktning Naturturism.
Ekonomiska konsekvenser
Kalix kommun har ett brett programutbud med 5 studieförberedande
program, 7 yrkesprogram och 3 lärlingsprogram. För att ha möjlighet
fortsatt erbjuda det breda programutbudet för kommunens och Östra
Norrbottens ungdomar är vi beroende av att så många ungdomar som
möjlighet väljer att studera i kommunen. Vid ett öppnande av fler
gymnasieskolor i regionen kan detta komma att påverka oss negativt.
Naturbruksprogrammet är ett av de dyraste programmen att driva,
förutsättningen för att ekonomiskt ha möjlighet att driva programmet är
att kommunen får sökande elever från hela Norrbotten. I det fall
ytterligare en skola ges möjlighet att starta programmet blir de
ekonomiska konsekvenserna så stora att Kalix kommun tvingas att lägga
ner programmet. I augusti 2016 tog Kalix kommun över programmet
från Regionen och sedan övertagandet har antalet elever på programmet
stadigt ökat vilket inneburit att konkurrensen har ökat och
förutsättningarna att möta branschens behov stärkts.
Organisatoriska konsekvenser
Vid ett minskande av elevunderlaget kan vi inte längre organisera vår
gymnasieskola på det sätt vi nu gör och vi kommer med all säkerhet att
bli tvungen att lägga ner programmet. I Dagsläget kommer cirka 50% av
eleverna från andra Norrbottenskommuner vilket innebär att det är en
överlevnadsfråga för Naturbruksprogrammet, att attrahera elever från
andra delar av Norrbotten. Kalix kommun är ensam i Norrbotten om
Naturbruksprogrammet inriktning Skog med tre yrkesutgångar. Vi fyller
inte antalet platser fullt ut i samtliga årskurser samtidigt som
elevkullarna fortsätter att minska i kommunerna. En ytterligare utökning
av ett Naturbruksprogram i Norrbotten skulle därmed få stora
konsekvenser för en redan ansträngd bransch.
Pedagogiska
Vi ser att det är värdefullt att ha fler elever och möjligheter till
samläsning, vilket gör att lärarna får ett viktigt kollegialt utbyte. Ju
mindre skolenhet desto svårare blir det. De pedagoger som nu arbetar
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på programmet har stor erfarenhet av att undervisa och inriktningen
skog kräver både kompetens och erfarenhet av branschen. I det fall
ytterligare en Naturbruksutbildning startar och Kalix kommun tvingas
lägga ner programmet försvinner stor erfarenhet och kompetens vilket
får stora konsekvenser för näringen. Hösten 2021 införs utgången
Naturturism på Naturbruksprogrammet i Kalix kommun.
Sammanfattning av ärendet
Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid
Realgymnasiet i Luleå kommun fr.o.m. 2024. Ansökan gäller
Naturbruksprogrammet inriktningen Naturturism.
Kalix kommun ges möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2
kap. 5 § skollagen (2010:800).
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-08 § 38
Ansökan från Lärande i Sverige AB om nyetablering av fristående
gymnasieskola i Luleå.
Remissvar inklusive konsekvensbeskrivning från Kalix kommun.
Protokollsutdrag skickas till
Skolinspektionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
16(34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-19

Utbildningsnämnden

§ 58

Dnr 2021-00039 612

Remiss - Ansökan från NTI-gymnasiet Macro AB om
godkännande som huvudman för utökning av
fristående gymnasieskola i Luleå
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att anta utbildningschefens
konsekvensbeskrivning nedan för nyetablering av fristående
gymnasieskola i Luleå, NTI-gymnasiet Macro AB, avseende
Teknikprogrammet med inriktning Design och produktutveckling.
Ekonomiska konsekvenser
Kalix kommun har ett brett programutbud med 5 studieförberedande
program, 7 yrkesprogram och 3 lärlingsprogram. För att ha möjlighet
fortsatt erbjuda det breda programutbudet för kommunens och Östra
Norrbottens ungdomar är vi beroende av att så många ungdomar som
möjlighet väljer att studera i kommunen. Vid ett öppnande av fler
gymnasieskolor i regionen kan detta komma att påverka oss negativt.
Organisatoriska konsekvenser
Vid ett minskande av elevunderlaget kan vi inte längre organisera vår
gymnasieskola på det sätt vi nu gör. Detta kommer att innebära en
minskning av antalet program.
Pedagogiska
Vi ser att det är värdefullt att ha fler elever och möjligheter till
samläsning, vilket gör att lärarna får ett viktigt kollegialt utbyte. Ju
mindre skolenhet desto svårare blir det.
Sammanfattning av ärendet
NTI gymnasiet Macro AB har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för Teknikprogrammet inriktningen Design
och produktutveckling
Kalix kommun ges möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2
kap. 5 § skollagen (2010:800).
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021.03-08 § 39.
Ansökan från NTI-gymnasiet om godkännande som huvudman.
Remissvar inklusive konsekvensbeskrivning från Kalix kommun.
Protokollsutdrag skickas till
Skolinspektionen
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§ 59

Dnr 2021-00044 60

Förnyad ansökan från Pålänge fria förskola om
godkännande att bedriva fristående förskole- och
fritidsverksamhet
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar att bevilja förnyad ansökan från Pålänge Friskola
Ekonomisk Förening att bedriva fristående förskole- och
fritidsverksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Pålänge Friskola Ekonomisk förening har gjort en förnyad ansökan om
godkännande att bedriva fristående förskole- och fritidsverksamhet. Den
nya ansökan innehåller aktuellt antal barn samt deras beslut om att ta ut
avgift enligt maxtaxa, för både förskole- och fritidsplats. De tar från och
med 1 februari 2021 ut avgift enligt ovanstående. I övrigt avser de
bedriva verksamheten på liknande sätt som tidigare.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-08 § 40.
Ansökan från Pålänge Friskola Ekonomisk förening.
Tjänsteskrivelse - Ansökan från Pålänge Friskola Ekonomisk Förening.
Protokollsutdrag skickas till
Pålänge Friskola Ekonomisk förening
Skolchefen
Utvecklingsledare förskolan
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§ 60

Dnr 2021-00010 612

Sökande till gymnasieskolan 2021-2022 - Redovisning
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av redovisningen över sökande till gymnasieskolan
2021-2022 som endast har förändrats marginellt sedan redovisningen i
nämnden den 19 februari .
Sammanfattning av ärendet
Nämnden har den 19 februari fått en preliminär bild av sökande till
gymnasieskolan kommande läsår 2021-2022.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-08 § 41
Redovisning av sökande
Bildspel sökande till gymnasieskolan 2021-2022
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§ 61

Dnr 2021-00036 612

Fastställande av program, inriktningar samt
dimensionering av antalet platser vid gymnasieskolan
årskurs 1 inklusive gymnasiesärskolan läsåret 20212022
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar att göra följande förändringar av programutbudet till
kommande läsår 2021-2022 på grund av sviktande sökunderlag:


Barn- och fritidsprogrammets Lärlingsutbildning med inriktning
Fritid och hälsa läggs vilande läsåret 2021-22.



Teknikprogrammet med inriktning Produktionsteknik läggs vilande
läsåret 2021-22.



Samtliga sökande till berörda program ovan informeras innan den
preliminära antagningen verkställs.

Nämnden beslutar att följande programutbud för årskurs 1 gäller från
höstterminen 2021:

Högskoleförberedande
program

Inriktningar

Ekonomiprogrammet

Ekonomi

Antal
platser
Åk 1
20

Estetiska programmet

Bild- och formgivning

8

Antal platser
och eventuella
urval till åk 2

Inriktningsval från åk 1

Estetiska programmet

Musik

8

Inriktningsval från åk 1

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

20

Samhällsvetenskapsprogrammet

Beteendevetenskap

32

Medier, information
och kommunikation

16 platser till
inriktning Medier,
information och
kommunikation
Vid konkurrens sker
urval på slutbetyg
åk 9.

forts.
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Yrkesförberedande
program

Inriktningar

Barn- och fritidsprogrammet

Pedagogiskt arbete

Bygg- och anläggningsprogrammet

Anläggningsfordon
Husbyggnad

Antal
platser
Åk 1
16

Antal platser
och eventuella
urval till åk 2

22

10 platser till
inriktning
Anläggningsfordon
12platser till
inriktning
Husbyggnad
Vid konkurrens sker
urval på slutbetyg
åk 9.

El- och energiprogrammet

Elteknik

8

Fordons- och transportprogrammet

Lastbil och mobila
maskiner

12

Personbil

4 platser till
inriktning Lastbil
och mobila
maskiner
Vid konkurrens sker
urval på slutbetyg
åk 9.

Industritekniska programmet
Ingår i Teknikcollege

Svetsteknik

8

Naturbruksprogrammet

Skogsbruk

30

Inriktningsval direkt från åk 1

Ingår i Teknikcollege

X platser till
kurspaket mot
yrkesutgång Skog
Skogsmaskinförare/
skogsskötsel.
X platser till
kurspaket mot
yrkesutgång
Trävaror och
lastmaskiner.
Vid konkurrens till
yrkesutgångar sker
urval på slutbetyg
åk 9.

Naturbruksprogrammet

Naturturism

Inriktningsval direkt från åk 1
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Yrkesförberedande
program

Inriktningar

Vård- och omsorgsprogrammet
Ingår i Vård- och omsorgscollege

Inga nationella
inriktningar

Antal
platser
Åk 1
18

Antal platser
och eventuella
urval till åk 2

Introduktionsprogrammet

Inriktningar

Antal platser åk 1

Ej sökbart alternativ. Obehöriga
sökande vid slutliga antagningen
erbjuds någon av inriktningarna
för komplettering till behörighet
till nationellt program

Programinriktat val

Anpassning
Anpassning
Anpassning
Anpassning

Individuellt alternativ

Yrkesintroduktion
Språkintroduktion

efter
efter
efter
efter

behov
behov
behov
behov

Program gymnasiesärskolan

Antal platser åk 1

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
Programmet för Hälsa, Vård och Omsorg
Programmet för Administration, handel och
varuhantering
Individuellt program

Anpassning efter behov
Anpassning efter behov
Anpassning efter behov
Anpassning efter behov

Sammanfattning av ärendet
Valen till gymnasieskolan är klara och sammanställda som speglar
resultatet den 1 februari 2021. De två programmen som föreslås ligga
vilande kommande läsår 2021-22, Barn- och fritidsprogrammets
Lärlingsutbildning med inriktning Fritid- och hälsa samt
Teknikprogrammet med inriktning Produktionsteknik har ett sviktande
elevunderlag. Barn- och fritidsprogrammet Lärling har i dagsläget 2
förstahandssökande till 2-4 platser och samtliga obehöriga.
Teknikprogrammet har 2 förstahandssökande till 12 platser. Om dessa
program läggs vilande har berörda sökande garderat med andra val i
Kalix.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-08 § 42.
Tjänsteskrivelse - Förslag till program och inriktningar från höstterminen
2021
Redovisning av sökande.
Protokollsutdrag skickas till
Skolchefen
Rektorer i gymnasieskolan
Studie- och yrkesvägledare
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§ 62

Dnr 2021-00045 05

Begäran om dispens från ålderskrav på fordon
avsedda till skolskjutsverksamhet från leverantör
Servicecentrum Övre bygden
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att bevilja dispens till och med den 30 juni
2023 på fordon från ålderskrav enligt begäran från Servicecentrum för
Övre bygden.
Sammanfattning av ärendet
Servicecentrum för Övre bygden ek förening kör skolskjuts med turer
Granån — Hällfors - Björkfors - Sangis skola och anslutning Storsien,
Gransätra, Lilla Lappträsk, Mansheden och Korpikå.
Transportören begär om dispens om ålderskrav på fordon avsedda till
skolskjutsverksamhet. Fordonen används enbart till dessa
transportuppdrag och är enligt besiktningsprotokoll 20201229 i mycket
bra skick för sin ålder. Fordonen uppfyller miljökraven för miljöklass
EURO 5.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-08 § 43
Begäran om dispens för ålderskrav på fordon för skolskjutsverksamhet
från Servicecentrum för Övre bygden.
Tjänsteskrivelse - Begäran om dispens från ålderskrav på fordon.
Protokollsutdrag skickas till
Servicecentrum för Övre Bygden
Kommunens skolskjutssamordnare
Upphandlingsenheten
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§ 63

Dnr 2019-00031 612

Remiss - Lokalutredning - Furuhedsskolan
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att skicka det reviderade förslaget till
lokalutredningen gällande F-huset vid Furuhedsskolan på remiss till
berörda verksamheter, Kalixföretagarna samt Samhällsbyggnadsnämnden.
På grund av en snäv tidsplan för slutförande av lokalutredningen och
kommande beslut i Kommunfullmäktige juni 2021 behöver remissvaren
vara Utbildningsnämnden tillhanda senast 31 mars 2021.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad vid dagens sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Ett reviderat förslag i lokalutredningen har tagits fram i mars 2021.
Avsikten är att det reviderade förslaget av lokalutredningen skickas ut på
remiss till berörda verksamheter, Kalixföretagarna samt Samhällsbyggnadsnämnden. Arbetet ska vara slutfört under våren och klart för
beslut i Kommunfullmäktige juni 2021.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 210308 § 37
Reviderat förslag för F-huset vid Furuhedsskolan
Behovsinventering
Behovsinventering Bygg- och anläggning 210312
Behovsinventering VVS 210312
Behovsinventering Industritekniska 210312
Behovsinventering Fordons- och transport 210312
Behovsinventering El- och energi 210312
Programskiss F-huset del 2
Protokollsutdrag skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Berörda verksamheter av lokalutredningen
Kalixföretagarna
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§ 64

Dnr 2021-00006 615

Remiss - Femkantens vuxenutbildning - fördjupad
samverkan
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av informationen från ordföranden och beslutar att
ärendet lyfts upp i nästkommande nämnd den 23 april 2021 och där
besluta om ett remissvar till förslaget om fördjupad samverkan.
Sammanfattning av ärendet
Remisstiden har förlängts till den 14 maj beträffande den fördjupade
samverkan med femkantens vuxenutbildning. Ordföranden informerar
nämnden om förslaget där en målsättning varit att för en genomgång av
utredaren för femkantens vuxenutbildning.
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.
Arbetsgången är att 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.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-08 § 34.
Protokoll UBN 210219 § 16.
Yttrande - Förslag i utredningen om fördjupad samverkan.
Begäran om yttrande i utredning fördjupad samverkan.
Möjligheter till utökad samverkan
Sammanställd dokumentation från gruppdiskussioner
Protokollsutdrag skickas till
Skolchefen
Rektor för vuxenutbildningen
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§ 65

Dnr 2019-00008 60

Familjecentralen (öppna förskolan) – utredningsuppdrag
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden föreslår, med utredningen som grund, att skicka ut
en förfrågan till Regionen och Socialnämnden, om bildande av
gemensam samverkansgrupp för utveckling av Familjecentralen.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden gav 2019-12-06, skolchefen i uppdrag att utreda
Familjecentralen i syfte att ytterligare förbättra och stärka verksamheten
i Kalix. Utredningen skulle starta genom en träff mellan dagens
huvudmän för att diskutera vilka förbättringsområden man kan
identifiera, samt diskutera finansieringsform och organisation.
Kommunens preventionssamordnare
skulle också vara delaktig i utredningen.
Frågeställningarna som skulle besvaras var:





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.

Förslag på åtgärder:
• Samordnarrollen måste tydliggöras så att rollen ges förutsättningar att
stimulera samverkan på FC i syfte att förebygga problem och stötta
familjer, alternativt överväga andra former/chefskap
• Förbättra samverkan mellan de ingående parterna så att helheten;
Familjecentralen, blir effektivare än de ingående parterna var för sig.
Därtill måste det klargöras på vilket sätt samverkan kan ske med hänsyn
tagen till sekretessfrågor
• Tydliggöra mål och sätta indikatorer för Familjecentralen
• Utveckla föräldrautbildningarna – plattformen bör vara
Familjecentralen
• Öka kunskapen för att arbeta med familjer med särskilda behov,
trauma och psykosociala problem.
• Tillgång till psykologkompetens då den psykiska ohälsan ökar
• Norrbuskonceptet på Familjecentralen
• Utveckling av samverkan – gemensamma hembesök
• eventuella förslag på åtgärder från regionen och Socialnämnden.
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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 2021-03-08 § 44
Protokoll UBN 191206 § 149
Tjänsteskrivelse - utredning Familjecentralen
Utredningsunderlag - Familjecentralen
Protokollsutdrag skickas till
Regionen
Socialnämnden
Skolchefen
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§ 66

Dnr 2021-00050 60

Flyttning av undervisning från Djuptjärnsskolan till
andra skolenheter på grund av brådskande åtgärder i
inomhusmiljön
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar ge skolchefen i uppdrag att organisera flyttning av all
undervisning från Djuptjärnsskolan till andra skolenheter där
Gammelgårdens skola och Innanbäckens skola kan vara möjliga
alternativ. På grund av det akuta läget vid Djuptjärnsskolan är
målsättningen att undervisningen är utlokaliserad efter påsklovet 2021.
Sammanfattning av ärendet
Djuptjärnsskolan har drabbats av akuta brister i inomhusmiljön som
medför ett omfattande arbete under en längre tid varför undervisningen
måste utlokaliseras till andra enheter.
Alternativa lösningar har presenterats däribland att ta Gammelgårdens
skola i anspråk samt nyttja Innanbäckens skola som har kan ta emot en
del klasser.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag skickas till
Skolchefen
Rektorer
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§ 67

Anmälan om elevs frånvaro - Rapport
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner rapport om elevers frånvaro.
Sammanfattning av ärendet
Anmälan om elevers frånvaro är en stående punkt i utbildningsnämndens
ärendelista.
Skolchefen rapporterar löpande till nämnden med anknytning till elevers
frånvaro där skolplikt
föreligger.
Vid dagens nämnd lämnas rapport om följande:



Justerandes sign

Pågående ärende i Töreskolan.
Statistik över giltig och ogiltig frånvaro i grundskolan.
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§ 68

Arbetsmiljö - Rapport
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner rapporten om arbetsmiljö.
Sammanfattning av ärendet
Skolchefen ger löpande rapporter om arbetsmiljörelaterade frågor inom
utbildningsförvaltningen.
Vid dagens nämnd lämnas rapport om följande:



Justerandes sign

Problem med vissa lokaler i förvaltningshuset där skolpersonal
reagerar.
Omfattande arbete i inomhusmiljön i lokaler vid Djuptjärns skola.
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§ 69

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.
Vid dagens nämnd lämnas rapport om följande:


Justerandes sign

Visning av aktuellt läge med kränkningar i verksamheterna.
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§ 70

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


Justerandes sign

Inkomna synpunkter efter föregående nämnd som under
pandemin mest berör distansundervisning.
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§ 71

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





Justerandes sign

Beskrivning av Ytterbyns arbete med PAX.
Visning av film från Innanbäckens skola med uteaktiviteter.
Pågående utredning från STIMO AB angående organisation där
nytt ärende väntas i nämnden.
Planerad extra nämnd den 23 april kl 08:15
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