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Upprop
Utbildningsnämndens beslut
Nämndsekreteraren förrättar upprop.
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§2

Godkännande av ärendelista
Utbildningsnämndens beslut
Ärendelistan godkänns.
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Val av justerare
Utbildningsnämndens beslut
Till justerare väljs Tomas Johsund (L).
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§4

Dnr 2022-00012 60

Delegationsbeslut - Redovisning 2022-02-18
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av delegationsbeslut
Sammanfattning av ärendet
1. Förvaltningsekonomen har med stöd av delegationsordning H.19
beviljat skolskjuts för elev till och från Manhemsskolan på grund
av växelvis boende under vårterminen 2022 med start vecka 5,
dnr 2022-20-1.
2. Skolchefen har med stöd av delegationsordning H.7 avslagit
anhållan om tilläggsbelopp för elev i årskurs 3 vid Innovitaskolan,
friskola med hänvisning till att insatser inte är extraordinära, dnr
2022-22.
3. Skolchefen har med stöd av delegationsordning H.7 beviljat
anhållan om tilläggsbelopp för elev i årskurs 3 vid Innovitaskolan,
friskola. Beslutet innebär att bevilja budget motsvarande 75%
tjänst från och med 2022-02-14 – 2022-06-10, dnr 2022-23.
4. Rektor i förskolan har med stöd av delegationsordning F.6 beviljat
barn i förskolan utökad tid på grund av särskilda skäl, dnr 202224.

Beslutsunderlag
Sammanställning av delegationsbeslut
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§5

Dnr 2022-00013 60

Meddelanden - Redovisning 2022-02-18
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. Kommunstatistik - Antal födda i Kalix kommun år 2021.
2. Kommunstatistik - Antal födda i Kalix kommun per
upptagningsområde.
3. Kommunstatistik -Antal födda i Kalix kommun perioden 2022.0101 - 2022-02-12.
Beslutsunderlag
Sammanställning av meddelanden.
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§6

Dnr 2022-00001 60

Årsredovisning 2021 inklusive måluppföljning
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av och beslutar godkänna årsredovisningen
för år 2021.
Sammanfattning av ärendet
Årets resultat
Belopp i tkr
Årsbudget

366574

Kapitalkostnader

12 056

Helårskostnader

379 551

Budgetavvikelse

-921

Driftredovisning
Verksamhetsområde, belopp i tkr

Årsbudget

Resultat

Årsavvikelse

Barnomsorg

54 954

53 676

1 278

Fria förskolor

12 680

12 332

348

Förskoleklass

4 833

4 994

-161

Grundskola 1-9

83 888

85 726

-1 838

Friskola

19 580

20 042

-462

Övriga kostnader

83 230

82 870

359

Lokalkostnader gru

33 168

33 450

-282

Gymnasiet

74 379

74 814

-435

Vux/Komvux

11 918

11 646

272

378 630

379 550

-921

Summa nettokostnader

Utbildningsnämndens resultat slutar på ett underskott om 921 tkr för 2021. De olika
huvudgrupperna bidrar enligt följande; Grundskola -758 tkr, Gymnasiet -435 tkr och
Vux/Komvux + 272 tkr.
Inom huvudgruppen Grundskola uppgår resultatet för Barnomsorg (förskola och fritids) till
ett överskott om 1278 tkr varav fritids redovisar 299 tkr och förskolor 979 tkr 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. Reducerat barnantal till följd av
pandemin covid-19 har möjliggjort att bedriva verksamheten i flera enheter med mindre
behov av vikarier trots hög sjukfrånvaro hos personalen.
Fria förskolor visar ett överskott om 348 tkr på grund av färre antal barn i verksamheter
jämfört med tilldelad budget.
Förskoleklass uppvisar ett underskott om 161 tkr och beror på något ojämn fördelning av
personalkostnader mellan förskoleklass och fritids då samma personal arbetar i de båda
verksamheterna.
Resultatet för grundskolan (åk 1-9) uppgår till ett underskott om 1838 tkr. Behovet av den
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behovsbedömda resursen som använts för att möta de utmaningar skolorna ställs inför
ökar och ger tillsammans med småskoletillägg, likvärdig skola och ett extra statligt bidrag
den s.k. skolmiljarden ett sammanlagt underskott om ca 2104 tkr. Antalet elever som enligt
lag ska erbjudas Svenska som andra språk, modersmålsundervisning och studiehandledning
ökar men brist på lärare ger ett överskott om 800 tkr. Omlokalisering av Djuptjärnskolans
undervisning till Innanbäckens skola och gamla förskola samt till Gammelgårdens skola
med tillkommande kostnader utöver budget bidrar till underskottet i form av ökade
personalkostnader och undervisningsutrustning.
Friskolan visar ett underskott om 462 tkr och beror på ett ökat antal inskrivna barn jämfört
med tilldelad budget.
Lokalkostnader för för- och grundskola redovisar ett underskott om 282 tkr och kan
hänföras till larm- och bevakningskostnader, lokalanpassningar på grund av en ny
förskoleavdelning i Ytterby förskola och renovering av Djuptjärnsskola.
Övriga kostnader redovisar ett överskott om 359 tkr. Elevhälsa lämnar ett överskott om
90 tkr och beror på lägre kostnad för skolläkare. Särskolan redovisar ett överskott om
507 tkr. Färre arrangemang och aktiviteter till följd av pandemin redovisar Kulturskolan ett
överskott om 141 tkr. Ordinarier skolskjutsar redovisar ett överskott om 470 tkr och beror
på färre volymbaserade transporter orsakad av pandemin. Extra elevtransporter för
Djuptjärnskolan elever för 1227 tkr bidrar till högre transportkostnader totalt jämförd med
budget.
Gymnasiet redovisar ett underskott om 435 tkr varav gymnasiets verksamheter totalt
redovisar ett underskott om 1258 tkr. Naturbruksprogrammet har större antal elever i
årskurs ett jämfört med tilldelad budget och en ny, mer resurskrävande timplan. Till följd
av pandemin har gymnasiet haft undervisning i delade grupper i yrkesämnen. De
interkommunala ersättningarna blev 823 tkr högre än beräknat och beror på fler sökanden
från andra kommuner jämförd med budget.
Vux/Komvux redovisar ett överskott om 272 tkr på grund av högre beviljat bidrag.
Under 2021 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 under 2021: 33,1 mkr
Beviljade under 2021: 31,3 mkr
Sammanfattningsvis konstateras att förvaltningen har kunnat finansiera extra satsningar
med bidrag från Skolverket såsom likvärdig skola, den så kallade skolmiljarden och
nyanländas lärande samt med Migrationsverkets bidrag. 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
del av sjuklönekostnader under pandemin har bidragit till resultatet med totalt 1186 tkr för
samtliga skolformer.
Väsentliga händelser
Våren och hösten 2021 har varit annorlunda pga Corona. Elevhälsan har förstärkts med 1
psykolog. I projektet Nyanländas lärande har vi utbildat SKUA-piloter. Denna förkortning
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betyder språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. I augusti var våra SKUA-piloter redo
att starta sin utbildning.
Förskolan
Covid har fortsatt haft stor påverkan på verksamheten, och har belastat alla mycket. Hög
frånvaro bland personal och begränsad tillgång till vikarier har gjort att situationen ofta
varit ansträngd.
I slutet av året drabbades vi alla av IT-haveriet med mycket merarbete som följd, men
kunde ändå hålla igång verksamheten på ett relativt normalt sätt. Vi har fortsatt
utvecklandet och användandet av digital teknik, som vi nu använder på ett mycket bättre
sätt, både pedagoger och rektorer. Det är tidseffektivt och inkluderande då pedagogerna
inte behöver resa till tex. APT och kompetensutvecklingsinsatser. Pedagogerna tycker att
det är väldigt positivt, och önskar fortsätta så.
Grundskolan Djuptjärnsskolans undervisning flyttades relativt snabbt i april under två
veckor till Gammelgårdensskola, Innanbäckens skola samt Gamla förskolan på Innanbäcken
ställdes i ordning för undervisning, detta på grund av de omfattande skador som
upptäcktes på Djuptjärnsskolan. Bussar upphandlades och Djuptjärnsskolans elever skulle
nu bli ”skolskjuts elever” Kost och lokalvård planerades om.
Särskolan
Kalix första tillgänglighetsanpassade lekplats finns nu utanför
grundsärskolan/centrumskolan.
Gymnasiet
Dieselpriset har påverkat verksamheten främst på Naturbruksprogrammet. Fler
simulatorer har köpts in för att bland annat kunna minska körtimmarna i maskinerna.
Vuxenutbildningen
Vi fick genom 25 elever inom 100% vård utbildningen under våren 2021, varav 10 gick ut
med VOC diplom, samt att 15 tal elever tog examen inom 75% vård. Avslutningar har
genomförts digitalt. Inom SVA uppnådde 17 elever godkända betyg under våren 2021,
vilket var högre än förväntat med tanke på pandemiläget, som bidragit till att flertalet
elever prioriterat arbetet framför studier. Vi hade förväntat oss ett högre söktryck,
framförallt till yrkesutbildningar under 2021 med tanke på pandemin, än det blivit i
verkligheten. Detta har medfört att vi haft möjligheten att erbjuda dem flesta, de
utbildningar de sökt sig till. Arbetsbelastningen har upplevts allmänt relativt hög under
hela 2021 och vi har också kunnat notera att målgruppen inom vuxenutbildningen har
förändrats, där flera elever behöver olika typer av stöd/anpassningar för att klara av att
slutföra sina påbörjade studier.
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. Kalix kulturskola tillsammans med 11
andra kulturskolor i Norrbotten bedriver ett projekt som heter ”kulturstark”. Projektet
syftar till att stärka den psykiska hälsan hos barn och unga.
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Investeringsredovisning
Färdigställda investeringsprojekt
Utgifter sedan projektens start, flerårsprojekt
Belopp i tkr

Beslutad
totalutgift

Utfall t.o.m. år
2021

Totalutgift

Årets investeringar
Budget
2021

Utfall
2021

Avvikelse

Inventarier förskolor och
grundskolor

800

1 003

-203

Arbetskläder

150

63

87

1 700

1 622

78

200

176

24

IKT

1 500

1 486

14

S:a färdigställda projekt

4 350

4 350

0

Inventarier Gym
Inventarier Vux

Pågående investeringsprojekt
Utgifter sedan projektens start, flerårsprojekt
Belopp i tkr

Beslutad
totalutgift

Utfall t.o.m. år
2021

Beräknad
totalutgift

Årets investeringar
Budget
2021

Utfall
2021

Avvikelse

S:a pågående projekt

SUMMA
INVESTERINGSPROJEKT

4 350

4 350

Förvaltningens investeringsbudgetram för 2021 uppgår till 4350 tkr och hela ramen har
förbrukats.
Inventarier till förskolor och grundskolor, har införskaffats totalt för 1003 tkr varav
omprioriterade medel för anpassning av lokaler och nya inventarier till den nya
avdelningen på Ytterby förskola för 594 tkr. Till grundskolor har skaffats inventarier totalt
för 409 tkr.
Inventarier till vuxenutbildning har skaffats totalt för 176 tkr.
Av gymnasiets totala ram har skaffats två simulatorer, en minibuss och en fyrhjuling till
Naturbruksprogrammets inriktningar skogsbruk och naturturism samt övriga inventarier
och utbildningsutrustning till både Naturbruks och Furuhed sammanlagt för 1622 tkr enligt
plan.
Riktade medel till arbetskläder för förskolelärare, barnskötare, fritidspedagoger och
elevassistenter enligt plan för år 2 inomhuskläder, totalt 63 tkr.
Utvecklingen av datamiljön (IKT) fortsätter enligt den långsiktiga digitaliseringsplan som
finns framtagen och som gäller för alla verksamheter. Sammanlagt har enligt plan
förbrukats1486 tkr.
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Arbetet med sammanställning av årsredovisningen för år 2021 pågår vid
dagens arbetsutskott men så fort sammanställningen är klar delges
nämnden inför kommande nämnd den 18 februari 2022.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021
Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen
Skolchefen
Rektorer
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§7

Dnr 2021-00084 60

Begäran av lönetillägg för personal under den tid de är
anställda på Manhemsskolan - Yttrande
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott. Utifrån analys av
lönestrukturen för gruppen lärare vid Manhemsskolan föreslås ett ökat
budgetutrymme att tilldelas lönesättande chef vid Manhemsskolan, som
under löneöversyn 2022 individuellt och differentierat fördelar detta
utifrån följande perspektiv:
1. Prestation och resultat.
Individuell struktur.
2. Under våren 2023 utvärdera hur åtgärden med utökat utrymme i
löneöversyn 2022 påverkat kompetensförsörjningsproblematiken.
3. Genomföra eventuella ytterligare åtgärder efter analysen 2023.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott har gett HR-chef Åsa
Mohss i uppdrag att ta fram en handlingsplan för strategisk lönesättning
samt genomlysning av lönestrukturer vid Manhemsskolan och ge förslag
på åtgärder för att komma tillrätta med eventuella strukturskillnader.
Utbildningsnämnden ska yttra sig innan beslut. Bakgrunden till
uppdraget är:
-

-

Rekryteringssvårigheter för anställning vid Manhemsskolan.
Svårigheter att rekrytera och bibehålla medarbetare vid
Manhemsskolan – då konkurrensen om lärare senare år är enormt
hög.
Marknadskrafternas påverkan till nyanställdas löneläge vid
Manhemsskolan.
För få sökande till de utannonserade anställningarna.
De sökande har mycket höga löneanspråk i förhållande till
rådande lönestruktur.

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
Tjänsteskrivelse – Yttrande.
Arbetsutskottets protokoll 2022-02-02 § 7.
Beslut KSApu 2021-10-02 § 53 - Begäran om lönetillägg för lärare vid
Manhemsskolan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
13(22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-18

Utbildningsnämnden

Arbetsgivarenheten - Lönestrukturer Manhemsskolan.
Tjänsteskrivelse - Manhemsskolans rektorer.
UBN protokoll 2021-05-21 § 106.
Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
HR-chefen
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§8

Dnr 2022-00014 60

Samarbetsavtal - Teknikens Hus
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att:


Ingå samarbetsavtal med Teknikens hus och därmed betala en
avgift motsvarande 6,85 kr/invånare och år. Avtalet gäller
2022-01-01 t o m 2024-12-31.



Tillskriva Kommunstyrelsen att tillsammans med
Utbildningsnämnden dela på kostnaderna för att teckna
samarbetsavtal med Teknikens Hus.

Sammanfattning av ärendet
Teknikens Hus ska genom avtalet samverka för att öka intresse för
STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) hos barn
och unga i kommunen. Teknikens Hus samverkar kring de lokala
behoven som ett komplement till skolan. Kalix kommun får genom detta
samarbetsavtal tillgång till följande utbud och tjänster hos Teknikens
Hus:
-

gratis inträde för barn/elever från förskola – gymnasieskola
pedagogledd klassrumsundervisning inom STEAM (Te, Nv och Ma)
deltagande i RegTek, nätverk för fortbildning av lärare inom STEAM
tillgång till undervisningsmaterial i klassrumsuppsättningar
erbjudande om deltagande i projekt, temaveckor och föreläsningar

För Kalix kommun gäller avtalet i förbindelse med att kommunen betalar
en årlig avgift som beskrivs enligt betalningsmodellen i Bilaga 1, samt
förbinder sig att tillsätta kontaktlärare med ett särskilt uppdrag inom
lärarfortbildning. Avtalet gäller från och med 2022-01-01 t o m 2024-1231 och förlängs därefter med ett år i taget om ingen av parterna säger
upp avtalet. Uppsägning sker minst 1 år innan avtalstidens utgång.
Tilläggsyrkande
Ann-Sofie Esperi (C): ”Utbildningsnämnden tillskriver Kommunstyrelsen
att tillsammans med Utbildningsnämnden dela på kostnaderna för att
teckna samarbetsavtal med Teknikens Hus”.
Beslutsgång
Ordföranden ställer tilläggsyrkandet för röstning och finner att nämnden
beslutar enligt Ann-Sofie Esperis (C) yrkande.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-02-02 § 8.
Tjänsteskrivelse - Teknikens Hus.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-18

Utbildningsnämnden

Förslag till Samverkansavtal med Teknikens Hus 2022-01-01 2024-12-31.
Protokollsutdrag skickas till
Teknikens Hus Luleå
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-18

Utbildningsnämnden

§9

Dnr 2021-00205 60

Förskola i Risön - Utredningsuppdrag
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av informationen och avvaktar ytterligare information i
ärendet vid kommande nämnd 25 mars 2022.
Sammanfattning av ärendet
Vid dagens nämnd informerar skolchefen om det pågående
utredningsuppdraget som inte ännu gett svar på alla frågor som är
nödvändiga för ett ställningstagande i ärendet. I uppdraget har även
ingått att via en intresseförfrågan få en bild av hur barnomsorgsbehovet
ser ut i Risön. Vid dagens nämnd har 14 svar inkommit.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Risöns intresseförening angående önskemål om förskola i
Risön.
Protokoll Samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-14 § 181 - Förskola i
Risön.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-18

Utbildningsnämnden

§ 10

Dnr 2022-00016 60

Delegationsordning - Utbildningsnämnden Revidering
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar att godkänna revidering av delegationsordningen.
Sammanfattning av ärendet
I takt med att det sker förändringar inom organisationen samt
justeringar i skollag och förordningar så behöver upprättade
delegationsordningar löpande ses över och revideras vid behov.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-02-02 § 10.
Tjänsteskrivelse - Revidering av utbildningsnämndens
delegationsordning.
Reviderad delegationsordning.
Protokollsutdrag skickas till
Berörda inom utbildningsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-18

Utbildningsnämnden

§ 11

Dnr 2022-00015 612

Sökande till gymnasieskolan läsåret 2022-2023 Lägesrapport
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner lägesrapporten över hur valen till
gymnasieskolan inkommit men avvaktar en slutredovisning till
kommande nämnd den 25 mars då valperioden är slutförd.
Sammanfattning av ärendet
Tidplanen för ansökan till gymnasieskolan för elever folkbokförda i Kalix
och Överkalix kommuner fick justeras på grund av den hackerattack som
Kalix kommun utsattes för innan årsskiftet. Sista ansökningsdag för
gymnasievalen har flyttats fram till den 11 februari 2022.
Vid dagens nämnd har inte alla ansökningar från andra kommuner
inkommit.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-18

Utbildningsnämnden

§ 12

Dnr 2022-00028 60

Arbetsmiljö - Rapport samt redovisning av det
Systematiska arbetsmiljöarbetet
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner skolchefens rapport och redovisning
av det Systematiska arbetsmiljöarbetet rapport.
Sammanfattning av ärendet
Skolchefen rapporterar löpande till nämnden om aktuella frågor som rör
arbetsmiljön. Vid dagens nämnd redovisar skolchefen det Systematiska
arbetsmiljöarbetet som bedrivs inom utbildningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Arbetsmiljö - Årlig uppföljning av SAM det Systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Arbetsmiljö - Handlingsplan SAM.
Arbetsmiljö - Organisatorisk och social skyddsrond.
Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-18

Utbildningsnämnden

§ 13

Synpunkter och klagomål - Rapport
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner rapport om inkomna synpunkter.
Sammanfattning av ärendet
Skolchefen rapporterar löpande till nämnden om synpunkter och
klagomål som inkommit från föregående nämnd. Vid dagens nämnd
informerar skolchefen om två inkomna synpunkter:
1. Risöns förskola
2. Munskydd i skolan
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-18

Utbildningsnämnden

§ 14

Information
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner informationen och ger samtidigt
skolchefen i uppdrag att undersöka lämplig tidpunkt för genomförande
av dialogdag.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden informeras om följande:
-

Justerandes sign

Rekryteringen av ny vux/gymnasiechef är slutförd.
Rekrytering av ny rektor till Centrumskolan är slutförd.
Omorganisation av sommarförskola.
Krav på arbets-/eller studiebevis för tillgång till sommarskola.
Behov av dialogdag/sr under 2022.
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