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§ 59

Upprop
Utbildningsnämndens beslut
Nämndsekreteraren förrättar upprop.
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§ 60

Val av justerare
Utbildningsnämndens beslut
Till justerare väljs Torgny Olofsson (S).
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§ 61

Godkännande av ärendelista
Utbildningsnämndens beslut
Ärendelistan godkänns.
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§ 62

Delegationsbeslut - Redovisning
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av delegationsbesluten.
Sammanfattning av ärendet
1. Förskolechef har med stöd av delegationsordning F.6 beviljat
utökad tid i förskolan på grund av barnets behov. Beslut gäller t o
m 2019-06-14, dnr 2019-78.
2. Utbildningschefen har med stöd av delegationsordning N.8 efter
genomförd internkontroll beslutat om retroaktivt avdrag av
fritidspeng för barn inskrivna vid Pålänge fria förskola. Beslutet
grundar sig på att 8 av de inskrivna barnen inte varit närvarande
och resterande 11 barn har en nyttjandegrad på totalt 22 %
räknat på 8 timmar/dag, borttaget 2 veckor för jullov, dnr 201979.
3. Utbildningschefen har tagit emot en överklagan från FSO Fria
förskolor som avser retroaktivt avdrag för fritidspeng vid Pålänge
Fria förskola Ekonomisk förening enligt punkt 2 ovan.
Utbildningschefen beslutar med stöd av delegationsordning N.8
att tidigare beslut ligger fast varför överklagan skickats vidare till
Förvaltningsrätten i Luleå för vidare prövning, dnr 2019-79.
4. Utbildningschefen har med stöd av delegationsordning D.2
beslutat anta offert från Tempus Informations Systems AB som
avser upphandling av system för närvaroregistrering i förskolan,
dnr 2019-82.
5. Ordföranden har i enlighet med utbildningsnämndens beslut
2019-03-22 § 45 efter anbudstidens utgång 2019-04-05 beslutat
anta anbudsgivare 2 och 3 för hyra av utbildningsmaskiner till
Naturbruksgymnasiet från läsåret 2019-2020, dnr 2019-16-005.
6. Förskolechef har med stöd av delegationsordning F.6 beviljat barn
förändrad 15-timmarsvistelse i förskolan under en begränsad tid
fram till sommarlovet 2019 på grund av särskilda skäl, dnr 201918.
7. Förskolechef har med stöd av delegationsordning F.6 beviljat barn
dispens att påbörja förskolan före 1 års ålder på grund av
särskilda skäl, dnr 2019-99.

Beslutsunderlag
Sammanställning av delegationsbeslut
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§ 63

Dnr 2019-00097

Meddelanden 2019-05-17
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av meddelanden.
1. Sveriges kommuner och landsting SKL - Cirkulär 19:18
Vårproposition 2019 samt vårändringsbudget 2019.
2. Beslut Kommunfullmäktige 2019-04-15 § 58 - Åtgärdsprogram
för budget i balans 2019.
3. Beslut Kommunfullmäktige 2019-04-15 § 70 - Miljöplan för Kalix
kommun 2017-2019 - Uppföljning.
4. Folkbildningsrådet - Möjlighet för ungdomar under 18 år att antas
till studier vid Folkhögskola.
5. Kommunstatistik - Antal födda i Kalix kommun under perioden
190101 - 190425.
6. Kommunstatistik – Antal Födda i Kalix kommun, jämförelser
2014-2019.
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§ 64

Dnr 2019-00034 60

Månadsrapport för utbildningsnämnden januari - mars
2019
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner redovisning av månadsrapporten för
perioden januari - mars 2019.
Nämnden beslutar vidare att uppdra till verksamheterna att särskilt
beakta kommunfullmäktiges beslut från 15 april 2019 § 58 som avser
åtgärdsprogram för en budget i balans 2019.

Sammanfattning av ärendet
Budget Utfall
Periodavvikelse Föreg prognos Prognos
Prognos
UBN
Årsbudget jan-mars jan-mars jan-mar
helårsavvikelse helårsavvikelse helårsutfall
Intäkter
-46 958 -16 395 -25 701
9 306
5 490
8 962
-55 919
Personalkostnader
267 727 63 793 66 841
-3 047
-5 484
-8 862
276 589
Övr verksamhetskostnader149 103 37 817 32 747
5 070
-6
-100
149 203
Totalsumma
369 873 85 215 73 887
11 329
0
0
369 873

Bidrag 2019, sökta 2019-03-31: 16 127 tkr, beviljade 13 218 tkr. Av de
sökta ca 14627 tkr kalenderår 2019.
Helårsprognos
I dagsläget förväntas att förvaltningen har en budget i balans vid
årsskiftet.
Faktorer som kan påverka resultatet
Personalkostnader på förskolorna prognostiseras att överstiga den
budget antalet inskrivna barn genererar då all budget inte delas ut till
enheterna utan blir kvar centralt. Förväntade höga vikariekostnader på
förskolor dels pga. att det är svårt att anställa personal på deltid dels
pga. sjukskrivningar bland ordinarie personal. I grundskolan beräknas ett
ökat behov av modersmålsundervisning, svenska som andra språk (SVA)
och lovskola jämförd med tilldelad budget.
Antalet barn som mår dåligt och som är i behov av extra stöd är stor kan
bidra till ökade kostnader.
Antalet asylsökanden minskar och alla elever ska hanteras med tilldelad
budget, oavsett modersmål och utan de intäkter som tidigare har
betalats in i asylpeng.
Externa intäkter som Lågstadie- och fritidshemsatsningen och Likvärdig
skola samt återsökta pengar från Migrationsverket bidrar till att behovet
av kraftfulla åtgärder minskar något.
Gymnasiet totalt beräknar fler elever från andra kommuner och därmed
högre interkommunala ersättningar.
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Åtgärder för en budget i balans
Det krävs anpassningar inom förskoleområdet så att kostnaderna inte
överstiger den budget antalet inskrivna barn ger. Det krävs relativt stora
omprioriteringar mellan verksamheter där budgetmedel flyttas till den
fria resursen. En översyn av vikarieanskaffning görs löpande. Tillfälliga
extra intäkter innebär dock inte att framtagandet av åtgärder för att få
en budget i balans kan stanna av.
Jämställdhetsanalys
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon
påverkan på kommunens jämställdhetsmål.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-05-03 § 51
Månadsrapport för utbildningsnämnden januari - mars 2019.
Protokoll kommunfullmäktige 2019-04-15 § 58 - Åtgärdsprogram för en
budget i balans 2019.
Protokollsutdrag skickas till
Utbildningschefen
Rektorer
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§ 65

Dnr 2019-00070

Helårsprognos 2019 för utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner redovisningen av helårsprognosen
2019 baserad på perioden januari - april 2019.
Nämnden beslutar vidare att uppdra till verksamheterna att särskilt
beakta kommunfullmäktiges beslut från 15 april 2019 § 58 som avser
åtgärdsprogram för en budget i balans 2019.

Sammanfattning av ärendet
(tkr)

Helårsbudget

Helårsprognos

Avvikelse

Förskola och Fritids

61 368

60 292

1 076

Fria förskolor

13 100

12 900

200

Förskoleklass

4 529

4 329

200

Grundskola åk 1-9

80 594

83 889

-3 295

Friskola

15 800

16 050

-250

Övriga kostnader

79 694

78 292

1 402

Lokalkostnader GRU

33 215

32 802

413

Gymnasiet

70 689

70 301

389

Komvux

10 883

10 883

0

369 872

369 738

135

Totalt:

Kommentarer till helårsprognos
Utbildningsförvaltning prognostiserar ett överskott om 135 tkr på helåret
varav huvudområdet grundskola ett underskott om 254 tkr, gymnasium
ett överskott om 389 tkr och vuxenskolan en budget i balans.
Prognos för barnomsorg för helåret är ett överskott om 1076 tkr. Inom
förskolans område finns flera avdelningar som inte är fullbelagda och
prognostiserar därför ett underskott eftersom budget tilldelas per antalet
inskrivna barn. Flera förskoleavdelningar visar underskott på perioden
gällande vikarier. Förvaltningen genomför löpande internkontroll gällande
vikarieanskaffning. Barnantalet är högre nu under våren och lägre under
hösten så det krävs arbete med anpassningar och återhållsamhet för att
få budget i balans.
Prognos för fria förskolor blir ett överskott om 200 tkr på grund av färre
inskrivna barn.
Friskolans årsprognos om -250 tkr beror på fler inskrivna elever.
Förskoleklass har ett överskott om 200 tkr på helåret.
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Grundskola 1-9 prognostiserar ett underskott om 3295 tkr grund av att
det finns ett stort antal barn som mår dåligt och är i behov av särskilt
stöd. Budgeten för den så kallade fria resursen kommer inte att räcka
samt det finns ett ökat behov av modersmålsundervisning, svenska som
andraspråk (SVA) och lovskola.
Årsprognos för lokalkostnader i grundskolan ligger på ett överskott om
413 tkr och övriga kostnader pekar på ett överskott om 1402 tkr.
Gymnasiet prognostiserar ett överskott om 389 tkr och vuxenskolan
visar på en helårsprognos med budget i balans.
Sökta bidrag tom 2019-04-30 för 19,2 mkr, varav beviljade tom 201904-30 13,7 mkr. Av de sökta bidragen ca 17,7 mkr avser kalenderår
2019.
Åtgärder för en budget i balans
Förvaltningen genomför löpande internkontroll gällande vikarieanskaffning. Barnantalet inom förskolan är högre nu under våren 2019
och lägre under hösten så det krävs arbete med anpassningar och
återhållsamhet för att få budget i balans så att kostnaderna inte
överstiger den budget ett minskat barnantal ger.
Det krävs relativt stora omprioriteringar mellan verksamheter där
budgetmedel flyttas till den fria resursen.
Tillfälliga extra intäkter innebär dock inte att framtagandet av åtgärder
för att få en budget i balans kan stanna av.
Faktorer som kan komma att påverka prognosen
Ett minskat barnantal i förskolan kommer att kräva anpassningar för att
inte få underskott i verksamheterna då budgeten tilldelas per antalet
barn. Inom flera enheter aviseras underskott då förskolecheferna inte
anser att anpassning är möjlig.
Antalet barn som mår dåligt och som är i behov av extra stöd ökar.
Det aviseras fler matematiktimmar i grundskolan vilket kommer att öka
kostnader.
Antalet nyanlända elever minskar vilket kräver anpassningar i
verksamheterna, de asylsökande som glädjande blivit svenska
medborgare och Kalixbor ska nu in i ordinarie verksamhet för vilken vi
inte kan eftersöka medel. Alla elever ska hanteras med tilldelad budget,
oavsett modersmål och utan de intäkter vi tidigare fått i asylpeng.
Sammanfattningsvis konstateras att externa intäkter som Lågstadie- och
fritidshemssatsningen, likvärdig skola och återsökta bidrag från
Migrationsverket bidrar till att behovet av kraftfulla åtgärder minskar
något. Tillkommande, nya bidrag att söka från Skolverket för riktade
åtgärder ger utrymme för att finansiera satsningar.
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Investeringsprognos
(tkr)

Årsbudget

Helårsprognos

Avvikelse

Inventarier gru,
försk.

2 550

2 550

0

IKT gru, försk

1 500

1 500

0

Gymnasiet

1 700

1 700

0

5 750

5 750

0

Totalt:

Kommentarer investeringsprognos
Satsningar på undervisningsutrustning, klassrum samt inne- och
utemiljöer inom förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenskolan
enligt plan. Utveckling av datamiljöer i förskolan och grundskolan
fortsätter enligt den långsiktiga plan som arbetats fram.
Uppföljning åtgärdsprogram
Utbildningsnämnden har tagit del av kommunfullmäktiges beslut om
åtgärdsprogram för budget i balans 2019. Detta kommer att ligga till
grund för kommande uppföljningar under året.
Jämställdhetsanalys
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon
påverkan på kommunens jämställdhetsmål.
Beslutsunderlag
Helårsprognos 2019
Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen
Utbildningschefen
Rektorer
Verksamhetsansvariga
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§ 66

Dnr 2019-00052 60

Remiss - Framtidsval, karriärvägledning för individ
och samhälle SOU 2019:4
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar godkänna utbildningschefens remissvar till
utbildningsdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Kalix kommun är en av remissinstanserna som fått möjlighet att ge
synpunkter på remissen "Framtidsval — Karriärvägledning för individ och
samhälle (SOU 2019:4)”.
Remissen ska senast den 31 maj vara utbildningsdepartementet
tillhanda.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-05-03
Remissvar från utbildningschefen
Remiss - Framtidsval - Karriärvägledning för individ och samhälle (SOU
2019:4)
Protokollsutdrag skickas till
Utbildningsdepartementet
Utbildningschefen
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§ 67

Dnr 2019-00007 60

Förskolan - utredningsuppdrag
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av utbildningschefens utredning och lägger den till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden beslutade den 8 februari 2019 § 23 att ge
utbildningschefen i uppdrag att utreda:
-

Vad ett minskat antal barn i de barngrupper som har flest antal
barn på plats samtidigt skulle kosta och få för positiva och
negativa konsekvenser.

-

Hur de minskade födslotalen påverkar de befintliga förskolorna, är
det vissa områden som minskar mer än andra, behöver vi planera
för förändringar var och hur många förskolor vi ska ha.

-

Om det finns förslag på andra åtgärder som kan minska
kostnader, höja kvalitén eller tryggheten.

-

Hur bristen på förskollärare och annan personal kan komma att
påverka oss och vad kan vi göra för att minska effekterna av den.

Nämnden har ställt önskemål att få redovisningen med statistik på
förväntat barnantal 3 år framåt och förändring inom olika geografiska
områden, hur många som har varit inskrivna i förskolan ca 5 år bakåt
per avdelning samt pensioneringar av personal och hur många som
utbildas.
Ordföranden nämner i skrivelse till nämnden att vi idag ser en minskning
av antalet födda barn i kommunen, den situationen har funnits ca 5 år
och kommer att fortsätta om vi inte får en stor inflyttning av
barnfamiljer. På grund av det har vi varit tvungna att stänga några
mindre förskolor i byarna där barnantalet har blivit för litet för att
bedriva förskoleverksamhet. Med anledning av det vill vi ta ett
helhetsgrepp och utreda hur förskolan ska vara organiserad framöver för
att både ha en bra kvalitet, trygg förskola och så ekonomiskt effektiv
som möjligt, samt med hänsyn till nya styrdokument och andra
ändringar från staten.
Jämställdhetsanalys
Av utbildningschefens tjänsteskrivelse framgår en jämställdhetsanalys
utifrån de riktade uppdragen som nämnden tidigare beslutat ska utredas.
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Beslutsunderlag
Utbildningschefens utredning av förskolan i Kalix kommun.
Tjänsteskrivelse - Förskoleutredning.
Utbildningsnämndens protokoll 2019-02-08 § 23.
Skrivelse från ordföranden - Förskolan, utredning.
Protokollsutdrag skickas till
Utbildningschefen
Förskolechefer
Rektorer
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§ 68

Dnr 2019-00067 60

Palettens förskola
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar att flytta verksamheten från Palettens förskola till
Fyren på Näsbyområdet från och med den 12 augusti 2019.
Sammanfattning av ärendet
Från och med augusti 2019 finns 15 barn inskrivna på Palettens förskola
och 2 barn i kö under hösten 2019. På området finns Nystads förskola
med 90 platser, alla barn från Palettens förskola kommer inte att
rymmas på Nystads förskola men det finns andra förskolor som har
tomma platser. Totalt i kommunen finns 2019-04-03, 630 förskoleplatser
och behovet är 590 platser till hösten 2019.
Palettens förskola är i behov av en del arbetsmiljöåtgärder motsvarande
en kostnad på cirka 250 kkr och det kommer att kosta ca 600 tkr att
återställa Fyren till en förskola. Nuvarande Palettens förskola är inrymd i
KIAB:s lokaler och årshyran är 574 kkr. Nämnden hyr idag Fyren vilket
innebär att det inte tillkommer någon hyreskostnad för den lokalen.
Kommunicering av ärendet
Ärendet har kommunicerats med föräldrar, personal och fackliga parter.
Förslag till beslut
Ordföranden Sven Nordlund (MP): Förslag att beslutet formuleras
” Nämnden beslutar att flytta verksamheten från Palettens förskola till
Fyren på Näsbyområdet från och med den 12 augusti 2019”.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget för röstning och finner att nämnden
beslutar enligt Sven Nordlunds förslag.
Jämställdhetsanalys
Näsbyskolans område bedöms av Skolverket ha ett högt
socioekonomiskt index, 143 jämfört med den skola som har det lägsta
indexet i Kalix kommun 58. Man skulle kunna anta att det finns fler
föräldrar som inte har egen bil och har svårt att skjutsa barnen till en
förskola på annat område som skulle kunna bli en konsekvens vid en
stängning av en förskola på Näsbyområdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Palettens förskola
Arbetsutskottets protokoll 2019-05-03 § 55
Protokollsutdrag skickas till
Utbildningschefen
Förskolechefer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-17

Utbildningsnämnden

§ 69

Dnr 2019-00069 60

Skolskjutsregler läsåret 2019-2020, revidering
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och beslutar godkänna skolskjutsregler för
kommande läsår 2019-2020.
Sammanfattning av ärendet
Inför varje nytt läsår fastställer nämnden vilka skolskjutsregler som ska
gälla. Inför kommande läsår 2019-2020 är skolskjutsreglerna
oförändrade.
I syfte att tydliggöra har följande två avsnitt delvis omformulerats enligt
följande:
Grundskola
I skollagen finns bestämmelser om rätten till skolskjuts för varje skolform. Kommunen är
skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elev i grundskola enligt 10 kap. §32 samt i
grundsärskola enligt 11 kap. §31 skollagen och gymnasiesärskolan 19 kap §20 om behov
finns med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder eller någon
annan särskild omständighet. Skyldigheten att anordna kostnadsfri skolskjuts gäller endast
om eleven går i den skola kommunen anvisat.

Har eleven redan Länstrafikens skolkort
Eleven som redan fått Länstrafikens skolkort kommer att använda samma skolkort även
nästkommande läsår under förutsättning att rätten till skolkort kvarstår. Därför är det är
viktigt att eleven behåller sitt skolkort även över sommarlovet. Länstrafiken kommer att
uppdatera
elevens skolkort. Uppdateringen sker på bussen, när korten valideras för första gången
efter sommarlovet. Har eleven inget kort kvar vid skolstarten måste vårdnadshavaren
betala en avgift
för borttappat skolkort. Avgiften betalas till skolan. Elever som inte har haft kort tidigare,
exempelvis förskoleklass, kommer att få sina skolkort under första skoldagen i augusti.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-05-03 § 56.
Tjänsteskrivelse - Revidering av skolskjutsar läsåret 2019-2020.
Skolskjutsregler för Kalix kommun läsåret 2019-2020.
Protokollsutdrag skickas till
Förvaltningsekonom Helena Wasserman
Samtliga skolenheter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Utbildningsnämnden

§ 70

Dnr 2019-00035 60

Reviderad stadieindelad timplan från läsåret 20192020
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar anta de föreslagna timplanerna för grundskolan och
grundsärskolan som gäller från och med höstterminen 2019.
Sammanfattning av ärendet
Kalix kommun behöver revidera grundskolans och grundsärskolans
timplaner med fler timmar i matematik och idrott och hälsa, med
anledning av förändringar i skollagen som träder i kraft den 1 juli 2019.
Förändringar i grundskolans timplan
Regeringen har beslutat att eleverna i grundskolan ska få ytterligare 105
timmar garanterad undervisningstid i matematik. Timmarna ska
förläggas till högstadiet. Även i ämnet idrott och hälsa ska den
garanterade undervisningstiden öka. I idrott och hälsa ska 20 timmar
förläggas på mellanstadiet och 80 timmar på högstadiet. Tiden ska
omfördelas från elevens val som därmed minskar med 205 timmar. De
nya reglerna omfattar elever som börjar årskurs 7 höstterminen 2019.
För elever i årskurs 8 och 9 gäller den äldre timplanen.
Förändring i grundsärskolas timplan
Regeringen har beslutat att en ökning av den garanterade
undervisningstiden i matematik med 105 timmar även ska genomföras i
grundsärskolan. Timmarna ska förläggas till högstadiet och omfördelas
från ämnet slöjd med 60 timmar och elevens val med 45 timmar. De nya
reglerna omfattar elever som börjar årskurs 7 höstterminen 2019. För
elever i årskurs 8 och 9 gäller den äldre timplanen. För grundsärskolans
del finns ännu inget beslut om en ökning av avtalet timmar i idrott och
hälsa. Timplaneförändringarna berör ej inriktningen träningsskola inom
grundsärskolan.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-05-03 § 57.
Tjänsteskrivelse - Timplaneförändringar från läsåret 2019-2020.
Timplan grundskolan från läsåret 2019-2020.
Timplan grundsärskolan från läsåret 2019-2020.
Protokollsutdrag skickas till
Utbildningschefen
Rektorer
Verksamhetsutvecklare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Utbildningsnämnden

§ 71

Dnr 2019-00068 60

Avtal mellan Kalix kommun och Kalix Folkhögskola
gällande Kalix Artist- och Musikerutbildning läsåret
2019-2020
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar godkänna upprättat avtal mellan Kalix kommun och
Kalix Folkhögskola gällande Kalix Artist- och musikerutbildning för
kommande läsår 2019-2020.
Jäv
På grund av jäv deltar inte ordförande Sven Nordlund (MP) i
handläggningen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Efter att Kalix Folkhögskola blev huvudman för Artist- och
musikerutbildningen från läsåret 2014-2015 har 1-åriga avtal tecknats.
Utbildningen är en del av Kalix Folkhögskolas utbud.
Kalix Folkhögskola köper tjänst av Kalix kommun innehållande följande:
-

Utbildningstjänst: planering, genomförande, uppföljning och
utvärdering enligt Kalix Folkhögskolas kvalitetssystem
Lärartjänst
Lokaler: utbildningen sker i kommunens lokaler
Utrustning

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-05-03 § 58
Avtalsförslag läsåret 2019-2020.
Protokollsutdrag skickas till
Folkhögskolan
Kulturskolan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-05-17

Utbildningsnämnden

§ 72

Dnr 2019-00056 60

Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2018 Förslag på åtgärder
Utbildningsnämndens beslut
Arbetsutskottet föreslår till nämnden att godkänna utbildningschefens
svar på föreslagna åtgärder utifrån revisorernas rekommendationer
enligt följande:
1. Tillse att återrapporteringen till nämnden är alltigenom tydlig,
inklusive att till protokollet notera vilka bilagor som ingått som
underlag.
Åtgärd: Beslut om eventuell återrapportering ska tas direkt i
anslutning till respektive punkt.
2. Utveckla riskanalysarbetet och internkontrollplanen, inklusive
plan/riktlinjer för återrapportering.
Åtgärd: Krav på ett systematiskt kvalitetsarbete finns och inom
ramen för det arbetet görs ständiga analyser vilket innebär att
ytterligare riskanalysarbete medför ett dubbelarbete. Vid varje
punkt som medför större förändringar för barn, elever och /eller
personal görs riskanalyser, barnkonsekvensanalyser etc. Punkten
lämnas utan åtgärd.
3. Säkerställa systematiserad och tydliggjord uppföljning och
kontroll över verkställighet, ex-vis i förhållande till fattade beslut
om åtgärder.
Åtgärd: Genomgång av föregående mötesprotokolls beslutspunkter, vid varje nämndsmöte för att säkerställa eventuell
verkställighet.

Sammanfattning av ärendet
Efter den årliga granskningen av styrelsens och nämndernas
ansvarsutövande har Kalix kommuns revisorer lämnat följande
rekommendationer:

Justerandes sign

-

Tillse att återrapporteringen till nämnden är alltigenom tydlig,
inklusive att till protokollet notera vilka bilagor som ingått som
underlag.

-

Utveckla riskanalysarbetet och internkontrollplanen, inklusive
plan/riktlinjer för återrapportering.

-

Säkerställa systematiserad och tydliggjord uppföljning och
kontroll över verkställighet, ex-vis i förhållande till fattade beslut
om åtgärder.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-05-17

Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Förslag på åtgärder
Utbildningsnämndens protokoll 2019-03-22 § 52
Rapport - Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2018.
Protokollsutdrag skickas till
Kalix kommuns revisorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Utbildningsnämnden

§ 73

Dnr 2019-00074

Plan för insatser till likvärdig skola i Kalix
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av och godkänner planen för utveckling till
en likvärdig skola i Kalix kommun
Sammanfattning av ärendet
Skolverket har beviljat Kalix kommun 5,4 miljoner kronor för utveckling
till en likvärdig skola.
Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög
kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att
kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. För att
stärka likvärdigheten och för att alla elever ska få en utbildning av hög
kvalitet behöver huvudmän rikta resurser utifrån lokala förutsättningar
och behov. Det här statsbidraget är ett stöd för huvudmän att stärka
likvärdigheten inom och mellan skolor.
Ett villkor för statsbidraget är att huvudmannen ska ta fram en plan där
det framgår vilka insatser som huvudmannen planerar för den period
bidragsomgången gäller för.
Det finns inga krav på hur planen ska se ut. Det finns däremot krav på
att fackliga organisationer ska ha hörts innan vi tar fram planen.
Ärendet har kommunicerats med fackliga parter 2019-04-10.
Jämställdhetsanalys
Under de senaste åren har pojkar lyfts fram på olika sätt i skoldebatten.
Det som har varit i fokus har varit pojkars sjunkande skolresultat, eller
kanske rättare sagt stabilt lägre skolresultat om man jämför med
gruppen flickor. Kvalitetsarbetet i Kalix visar liknande resultat samtidigt
som forskning visar att inte alla pojkar som presterar sämre, utan vissa
grupper av pojkar. Det är också vissa grupper av flickor som presterar
sämre än pojkar som grupp, men dessa talas det sällan om. En del
forskare hävdar att pojkproblemet beror på att det accepterade sättet att
vara pojke och man, som lyfts fram, inte innehåller att läsa och lära,
utan istället att sporta och vara cool. Arbetet med jämställdhet och de
utmaningar Kalix kommun har är en del av arbetet som tas upp i planen
Likvärdig skola.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-05-03 § 60.
Tjänsteskrivelse - Likvärdig skola 2019.
Upprättad plan för en likvärdig skola i Kalix kommun.
Protokollsutdrag skickas till
Utbildningschefen
Rektorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Utbildningsnämnden

§ 74

Dnr 2019-00081 612

Kartläggning och beslut gällande digitala verktyg på
Furuhedsskolan
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner kartläggningen och beslutar att
Chromebooks ska införas vid Furuhedsskolan i den utsträckning som
kartläggningen visar. Vid användning av annan enhet ska detta tydligt
motiveras och godkännas av nämnden.
Sammanfattning av ärendet
Under januari och februari 2019 har en kartläggning gällande
användning av digitala verktyg i undervisningen utförts vid
Furuhedsskolan i Kalix. Totalt har 39 lärare deltagit vid intervjutillfällena,
bland dessa finns lärare från samtliga gymnasieprogram representerade.
Utöver lärare har specialpedagog, schemaläggare och IT-teknik
medverkat vid intervjuer.
Kartläggningen visar på lite olika behov beroende av digitala verktyg
men de flesta program kan arbeta med Chromebooks vilket också samtal
med andra gymnasieskolor bekräftar.
Jämställdhetsanalys
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon
påverkan på kommunens jämställdhetsmål
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-05-03 § 62
Tjänsteskrivelse - Chromebooks vid Furuhedsskolan.
Kartläggning av digitala verktyg per program.
Frågor och svar Chromebooks - kartläggning.
Sammanfattning - Kartläggning.
Protokollsutdrag skickas till
Utbildningschefen
Verksamhetsledare Elisabeth Karlsson
Rektorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

§ 75

Dnr 2019-00080 60

Delegationsordning - Revidering
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar att godkänna nedanstående revidering av
delegationsordning under avsnitt E som tydliggör ansvaret för att söka
och rekvirera statsbidrag till utbildningsnämndens verksamheter
E

E.5

Övriga ärenden
Ärende

Delegat

Anmärkning/lagrum

Ansökan och
rekvirering av
statsbidrag till
utbildningsnämndens
verksamheter

Utbildningschef

Ansökningsförfarandet
och rekvirering sker
digitalt via Skolverkets
hemsida ”mina sidor”

Sammanfattning av ärendet
Mängden av sökbara statsbidrag har ökat markant liksom hanteringen
runt dessa, rekvirering och återrapportering. Nuvarande
delegationsordning är inte tydlig på vem som i organisationen har
uppdraget att ansöka om statsbidrag. Av den anledningen behöver
delegationsordningen tydliggöras.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-05-03 § 63
Tjänsteskrivelse - Reviderad delegationsordning
Protokollsutdrag skickas till
Utbildningschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
25(34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Utbildningsnämnden

§ 76

Dnr 2019-00077 612

Sökande till gymnasieskolan efter avslutad
omvalsperiod läsåret 2019-2020
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner redovisningen av sökande till
gymnasieskolan efter avslutad omvalsperiod inför läsåret 2019-2020.
Sammanfattning av ärendet
Efter att den preliminära antagningen avslutats har de sökande möjlighet
att korrigera sina tidigare gjorda val alternativt att göra en helt ny
ansökan till gymnasieskolan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Sökande till gymnasieskolan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
26(34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-17

Utbildningsnämnden

§ 77

Dnr 2019-00087

Utredningsuppdrag - Möjligheten att erbjuda
inriktning Anläggningsfordon inom Bygg- och
anläggningsprogrammet
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden ger utbildningschefen i uppdrag att se på möjligheterna att
erbjuda inriktning Anläggningsfordon i Bygg- och anläggningsprogrammet i nästkommande års programutbud. Beslutet grundar sig
på alternativa lösningar som framkommit vid träff med arbetsutskottet.
Sammanfattning av ärendet
Representanter från bygg- och anläggningsbranschen var inbjudna till
arbetsutskottet den 3 maj 2019 som ser stora svårigheter med att
rekrytera framtida maskinförare. Inriktning Anläggningsfordon som för
närvarande ligger vilande i Kalix ser branschen som ett bekymmer då
behovet av personal växer. Alternativa förslag kom fram som
arbetsutskottet ser ett värde i att utreda vidare.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-05-03 § 65
Protokollsutdrag skickas till
Utbildningschefen
Rektorer i gymnasieskolan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

§ 78

Dnr 2019-00031 612

Lokalutredning – Furuhedsskolan - Information
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av informationen från ordföranden.
Nämnden ser det som angeläget att förvaltningen beaktar
kommunfullmäktiges beslut från 2018-02-05 § 17 att
jämställdhetsanalys ingår i beslutsunderlag där så krävs.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden informerar nämnden om det pågående arbetet med
lokalutredningen vid Furuhedsskolan och ser det som angeläget att
informera nämnden löpande om de olika alternativen som utredaren
presenterar. En utsedd arbetsgrupp i gymnasieskolan medverkar i det
arbetet.
Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens protokoll 2019-02-08 § 30.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

§ 79

Dnr 2019-00075 60

Systematiskt kvalitetsarbete, redovisning av
höstterminen 2018
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner redovisningen av det systematiska
kvalitetsarbetet som baseras på höstterminen 2018.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningschefen redovisar löpande kvalitetsuppföljningar enligt
fastställd tidplan.
Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att alla som
arbetar i förskolan, skolan, fritidshemmet och vuxenutbildningen ska
kunna ge barn och elever en likvärdig utbildning.
Enligt skollagen 4 kap innebär ett systematiskt kvalitetsarbete att alla
som arbetar i förskolan, skolan och vuxenutbildningen systematiskt och
kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande
till de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar
utbildningen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag skickas till
Utbildningschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

§ 80

Dnr 935

Hantering av statsbidrag, information
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av informationen och godkänner uppföljningsmodellen
av statsbidrag.
Sammanfattning av ärendet
När en kommun ansöker om statsbidrag kan processen se olika ut
beroende på syftet med bidraget. Avstämningsdatum och deadlines
varierar också. Ansökningen av statsbidraget kan också vara förenad
med en motprestation såsom medfinansiering, redovisning och/eller
uppföljning.
Beslutsunderlag
Uppföljningsmodell av statsbidrag i utbildningsförvaltningen.
Protokollsutdrag skickas till
Utbildningschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

§ 81

Arbetsmiljö - Rapport
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner rapport om aktuella
arbetsmiljöfrågor.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningschefen rapporterar löpande till nämnden om frågor runt
arbetsmiljön.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

§ 82

Kränkande behandlingar - Rapport
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner utbildningschefens rapport om
kränkande behandlingar.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningschefen rapporterar löpande till nämnden om ärenden som rör
kränkande behandlingar.
Vid dagens nämnd lämnas rapport om antal registrerade kränkningar
sedan föregående nämnd. Numera sker rapportering och uppföljning av
kränkande behandlingar i det digitala verktyget Draftit.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

§ 83

Synpunkter och klagomål - Rapport
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner rapport om inkomna synpunkter och
klagomål.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningschefen rapporterar löpnande till nämnden om inkomna
synpunkter och klagomål.
Vid dagens nämnd lämnas rapport om synpunkter/klagomål som
inkommit sedan föregående nämnd.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

§ 84

Information
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden informeras om följande:
Ledamot Torgny Olofsson (S) tillika ersättare i ägargruppen för
femkantens vuxenutbildning informerar nämnden om innehållet vid en
givande träff han var kallad till.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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