
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (55) 
 
 2008-06-17  
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Barn- utbildning- och kulturnämnden 
 

     
|Utdragsbestyrkande 
| 

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, tisdagen den 17 juni 2008,  
 kl 10.00-12.00, 13.00-15.30 
Beslutande Weine Backman (s), ordförande 
   Karl-Erik Taivalsaari (v) 
   Anna-Karin Heneskär (s) 
   Mikael Nilsson (s) 
   Lena Lindberg (s) 10.00-10.25, 10.35-12.00, 13.00-15.30 §§ 84, 86-109 
   Jan Holma (s) 
   Bernt Nordgren (ns) 
   Eva Alriksson (m) 
   Eva Eriksson (s) 
  Maria Ryngmark (ns) 10.25-10.35 § 85 
Övriga deltagande Torbjörn Nilsson , förvaltningschef 
 Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg , nämndsekreterare 
 Magnus Svensson, verksamhetscontroller 
 Birgitta Palo-Johansson, ekonom § 87 
 Ulf Lundberg, rektorsresurs, info Välkommaskolan § 86 
 Per Wennebjörk, Lapplands kommunalförbund, info gymnasiesamverkan 
 Maria Ryngmark (ns) ej tjänstg ers 10.00-10.25, 10.35-12.00, 13.00-15.30 
 Lennart Landström (s) ej tjänstg ers 
Utses att justera Eva Alriksson 
Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, tisdagen den 24 juni 2008, kl 09.00 
 
Underskrifter Sekreterare §§ 84-109 
  Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg  
 
 Ordförande 
  Weine Backman  
 
 Justerande  
  Eva Alriksson   
 
 

 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- utbildning- och kulturnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2008-06-17 
 

Datum för anslags uppsättande 2008-06-25 Datum för anslags nedtagande 2008-07-17 
 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 
 
Underskrift  
 Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg    
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 BUoK/2008:77  
 
§ 84 
Delgivningar  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna.  
 
Bakgrund 
 
1. BUoK 2008:207 627 
Skolverket: Beslut ang uppföljning av utbildningsinspektion i den fristående grundsko-
lan Malmens friskola i Gällivare. 
 
2. BUoK 2008:168 600 
Skolverket: Information ang utbildningsinspektion av skolverksamheten vid Samesko-
lan, förskoleklass och grundskola årskurserna 1-6 i Gällivare kommun. 
 
3.  BUoK 2008:78 600 
Myndigheten för skolutveckling: Beslut avseende försöksverksamhet med gymnasial 
lärlingsutbildning. 
 
4. BUoK 2007:318 026 
Arbetsmiljöverket: Information om avslutat ärende, Puoltikasvaara förskola AILU 
2007/29220. 
 
5. BUoK 2008:221 620 
Specialpedagogiska institutet: Information angående ansökan om medel för Särskilda 
Insatser på Skolområdet (SIS) 2009. 
 
6.  BUoK 2008:199 612 
Riksidrottsförbundet: Ramavtal för riksidrottsgymnasieverksamheten 2008/2009-
2010/2011. 
 
7. BUoK 2008:186 042 
Kommunfullmäktige, Gällivare kommun: Protokollsutdrag Kf 080407 § 32, Asvarsfri-
het för år 2007.  
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8. BUoK 2008:185 042 
Kommunfullmäktige, Gällivare kommun: Protokollsutdrag Kf 080407 § 33, Årsredo-
visning 2007. 
 
9.  BUoK 2008:184 600 
Kommunfullmäktige, Gällivare kommun: Protokollsutdrag Kf 080407 § 34, Förslag på 
projekt Balanserad styrning och verksamhetsutveckling för Gällivare kommun.  
 
10. BUoK 2008:115 041 
Kommunstyrelsen, Gällivare kommun: Protokollsutdrag Ks 080414 § 49, Budgetupp-
följning. 
 
11. BUoK 2007:413 600 
Kommunstyrelsen, Gällivare kommun: Protokollsutdrag Ks 080414 § 55, Måldokument 
för barn- utbildning- och kulturnämnden 2008-2010. 
 
12. BUoK 2008:229 022 
Kommunstyrelsen, Gällivare kommun: Protokollsutdrag Ks 080505 § 73, Avtal i sam-
band med avslutad anställning.  
 
13. BUoK 2008:115 041 
Kommunstyrelsen, Gällivare kommun: Protokollsutdrag Ks 080505 § 74, Budgetupp-
följning. 
 
14. BUoK 2008:143 860 
Kommunstyrelsens näringslivsutskott, Gällivare kommun: Protokollsutdrag 080422 § 
34, Yttrande över anhållan om bygdemedel för Kulturfestival i Gällivare.  
 
15. BUoK 2008:171 860 
Kommunstyrelsens näringslivsutskott, Gällivare kommun: Protokollsutdrag 080422 § 
35, Yttrande över anhållan om bygdemedel för konstnärlig utsmyckning av Svanparken, 
Gällivare.  
 
16. BUoK 2007:418 714 
Socialnämnden, Gällivare kommun: Protokollsutdrag 080515 § 88, Riktlinjer avseende 
samverkan mellan socialförvaltningen och barn- utbildning och kulturförvaltningen an-
gående möjlighet till fler timmar än lagen medger i förskoleverksamhet.  
 
17. BUoK 2008:14 620 
Socialnämnden, Gällivare kommun: Protokollsutdrag 080515 § 59, Samverkan kring 
barn som far illa eller riskerar att fara illa.  
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18. BUoK 2008:196 214 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Detaljplan för fastigheten Estraden 2, 
Gällivare kommun, Norrbottens län.  
 
19 BUoK 2008:197 214 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Detaljplan för fastigheten Gällivare 
12:334, Företagscentrum, Gällivare kommun, Norrbottens län.  
 
20. BUoK 2008:100 214 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Detaljplan för del av Gällivare 12:74, 
Myråsen, Gällivare kommun, Norrbottens län.  
 
21. BUoK 2008:215 214 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Detaljplan för Gällivare 57:17. 57:24, m 
fl (Malmheden) inom Kulleporten i Gällivare kommun. 
 
22. BUoK 2008:208 214 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Detaljplan för terminalområdet vid Gälli-
vare flygplats samt upphävande del av detaljplan för Gällivare Flygplats Lapland Air-
port.  
 
23. BUoK 2008:209 214 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Ändring av byggnadsplan del av Gälliva-
re 9:16 m fl, akt GÄJ-25_4689. 
 
24. BUoK 2008:214 214 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Ändring av byggnadsplan del av Gälliva-
re 2:25 m fl, akt GÄJ-25_4690. 
 
25. BUoK 2008:170 214 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Detaljplan för del av fastigheten Gälliva-
re 5:19, Dundret skidstadion.  
 
26. BUoK 2008:169 214 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Detaljplan för del av fastigheten Dundret 
5:4, Liikavaarabacken, Dundret Fjällanläggning. 
 
27. BUoK 2008:195 214 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Detaljplan för Lappesuando Vildmarks-
lodge, Gällivare kronoöverloppsmark 2:30, Gällivare kommun. 
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28. BUoK 2008:180 622 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Beslut och bevis om godkännande av 
livsmedelsanläggning, Hotell- och restaurangutbildningen, Gällivare kommun.  
 
29. BUoK 2008:179 622 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Livsmedelskontroll Hotell- och rest Ut-
bildningskök, Malmberget. 
 
30. BUoK 2008:183 622 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Livsmedelskontroll Sjöparkskolan, Gäl-
livare.  
 
31. BUoK 2008:182 622 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Livsmedelskontroll Hedskolan (Hedgår-
den), Gällivare.  
 
32. BUoK 2008:190 622 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Livsmedelskontroll Myranskolan, Ko-
skullskulle.  
 
33. BUoK 2008:189 622 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Livsmedelskontroll Tallbackaskolan, 
Mellanområdet, Malmberget.  
 
34.  BUoK 2008:191 620 
Polismyndigheten i Norrbotten: Anmälan stöld, Malmstaskolan 2500-K7210-08. 
 
35.  BUoK 2008:217 620 
Polismyndigheten i Norrbotten: Anmälan skadegöresle, Tallbackaskolan 2500-K8494-
08. 
 
36. BUoK 2008:159 620 
Polismyndigheten i Norrbotten: Tilläggsanmälan, Byggprogrammet, Välkommaskolan  
2500-K5630-08. 
 
37. BUoK 2008:205 622 
Weine Backman, ordförande barn- utbildning- och kulturnämnden: Ansökan om utbe-
talning av skomjölksstöd till Jordbruksverket. 
 
38.  BUoK 2008:194 610 
Magnus Svensson, tf förvaltningschef: Skrivelse till Malmens friskola ang lokalkostna-
der.  
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39. BUoK 2008:225 026 
Barn- utbildning- och kulturförvaltningens rektorer och förvaltningspersonal: Skrivelse 
ang den psykosociala arbetsmiljön för förvaltningschef, rektorer och övrig förvaltnings-
ledning inom barn- utbildning- och kulturnämnden i Gällivare kommun. 
 
40. BUoK 2008:181 612 
Välkommaskolan, Omvårdnadsprogrammet: Protokoll Programråd Omvårdnadspro-
grammet 071004. 
 
41. BUoK 2008:226 024 
Lärarnas Riksförbund: Yrkanden inför lönebudgeten 2009.  
 
42. BUoK 2008:204 614 
Lapplands kommunalförbund: Protokoll fört vid direktionsmöte, Lapplands kommunal-
förbund 080222. 
 
43. BUoK 2008.187 872 
LKAB: Överenskommelse mellan Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) och 
Gellivare Bildarkiv, Gällivare kommun.  
 
44. BUoK 2008.213 612 
Elever från Välkommaskolan OP07: Rapport ang Tillgänglighet i Gällivare & Malm-
berget. 
 
45. BUoK 2007:434 024 
B Hansson: Skrivelse ang reseersättning till lärarvikarier, samt svar från förvaltnings-
chef Yngve Berg.  
 
46. BUoK 2007:469 805 
Gällivare/Malmbergets Filmstudio: Verksamhetsberättelse 2007. 
 
47. BUoK 2007:469 805 
Gällivare-Malmbergets Fotoklubb: Verksamhetsberättelse 2007. 
 
48. BUoK 2007:469 805 
Tuoddargruppen: Verksamhetsberättelse 2007. 
 
49. BUoK 2007:469 805 
Koskullskullekören: Verksamhetsberättelse 2007. 
 
50. BUoK 2007:469 805 
Soutojärvi Hembygdsförening: Verksamhetsberättelse 2007. 
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51. BUoK 2008:178 627 
SAMBU-gruppen, Gällivare: Minnesanteckningar SAMBU 080311 
 
52. BUoK 2008:29 611 
Myndigheten för skolutveckling: Beslut ang bidrag till sommarskola 2008. 
 
53. BUoK 2008:227 714 
Målsmän till elev: Överklagan ang placering av elev till förskoleklass (AN) 
 
54. BUoK 2008:231 714 
Målsmän till elev: Överklagan ang placering av elev till förskoleklass (JL) 
 
55. BUoK 2008:224 714 
Målsmän till elever: Överklagan ang placering av elever till förskoleklass (MH, EEN,  
och MM) 
 
56. BUoK 2008:232 611 
Föräldrar till blivande klass 1 a, Hedskolan: Skrivelse ang personalresurs till blivande 
klass 1 a, Hedskolan. 
 
57. BUoK 2008:245 611 
Föräldrar till elever år 2, Myranskolan: Skrivelse ang skolsituationen klass 2, Myrans-
kolan.  
 
Förslag till beslut 
att lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna.  
 
Underlag till beslut 
1. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080603 § 88. 
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 BUoK/2008:78  

 
§ 85 
Delegationsbeslut  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att uppmana att samtliga som fattar beslut på delegation snarast ska inkomma till  
nämnden med de aktuella delegationsbesluten 
 
att i övrigt lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna under förut-
sättning att besluten ryms inom budgetram.  
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har överlåtit beslutanderätt till utskott, ordförande 
och tjänstemän enligt en av barn- utbildning- och kulturnämnden antagen delegations-
ordning. 
 
Dessa beslut skall redovisas till barn- utbildning- och kulturnämnden.  
 
Till dagens sammanträde redovisas följande delegationsbeslut: 
 
Ordförande 
 
Förordnande av vik Magnus Svensson, vik förvaltnings- 2008:20 023 
Förvaltningschef chef, 2008-04-21—2008-05-05 
 
  Torbjörn Nilsson, tf förvaltnings- 
  chef, 2008-05-12—2008-10-31 
 
Förvaltningschef 
 
Förordnande av rektors- Ulf Lundberg, rektorsresurs,  
resurs  2008-05-20—2008-08-31 
 
Förordnande av lärare Göran Eriksson, lärare 1-6, Gunilla-  
  Skolan, fr o m 2008-01-07 tills vidare 
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Jörgen Kurak, lärare hotell- och restau- 
  rangprogrammet, Välkommaskolan,  
  fr o m 2008-02-01 tills vidare 
 
Förordnande av övrig Stefan Kantola, institutionstekniker, 
Personal  Välkommaskolan, fr o m 2008-02-11 
  tills vidare 
 
Ledighet för elever Elev klass 2, Sjöparkskolan (AH) 2008:23 606 
  2008-05-08—2008-05-14 (tot sedan 
  tidigare 15 dgr) 
 
  Elev klass 9, Hedskolan (JH), 2008-05-21— 
  2008-05-28, (tot sedan tidigare 14 dgr)  
 
Skolledning Välkommaskolan 
 
Förordnande av lärare Anders Magnor, lärare ma/fy, Välkomma-2008:20 023 
  skolan, 2008-06-08—2008-06-19 
 
Förordnande av övrig  Kent Nilsson, verksamhetsvaktmästare 
Personal  Välkommaskolan, 2008-05-01—2008-10-31 
 
Skolledning Sjöparkskolan 
 
Beslut ang undervisning  Beslut ang undervisning del av dag 2008:175 606 
del av dag  i särskild undervisningsgrupp (SL) 
 
Skolledning Hedskolan 
 
Beslut ang anpassad  Beslut ang anpassad studiegång 2008:198 606 
studiegång  (VL) 
 
Skolledning Mariaskolan 
 
Förordnande av lärare Anna-Lisa Winbjörk, lärare, Maria- 2008:22 023 
  skolan, 2008-05-01—2008-06-17 
 
Förordnande av övrig  Viveka Mattsson, resursperson, 75 %, 
Personal  Mariaskolan, 2008-03-21—2008-06-13 
 
Beslut ang anpassad  Beslut ang anpassad studeigång (TA) 2008:201 606 
studiegång 
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Skolledning Gunillaskolan 
 
Beslut ang anpassad  Beslut ang anpassad studiegång (PL) 2008:206 606 
studiegång 
  Beslut ang anpassad studeigång (HW) 2008:166 606 
 
Skolledning Myranskolan 
 
Förordnande av övrig Arja Isomäki, barnskötare, Myrans 2008:20 023 
personal  förskola, 50 %, 2008-05-01— 

2008-05-31 
 

Rose-Marie Carlsson-Springare, 50 %, 
Myranskolan, 2007-04-01—2008-06-30 

 
Skolledning Särskolan 
 
Förordnande av övrig  Maria Berggren, elevassistent, 59 %, 
personal  Särskolan, 2008-05-01—2008-06-12 
 
  Rose-Marie Jonasson, elevassistent, 
  25 %, Särskolan, 2008-01-01— 

2008-06-13 
 
Skolledning Hakkas skola 
 
Förordnande av övrig  Kerstin Nilsson-Ranta Ämter, dagbarn- 
personal  vårdare, 75 %, Nilivaara,  
  2008-01-01—2008-06-30 
 
  Irene Wäppling, skolassistent, 25 %,  
  Hakkas skola, 2008-04-01—2008-06-13 
 
Beslut ang anpassad  Beslut ang anpassad studiegång (SK) 2008:230 606 
studiegång 
  Beslut ang anpassad studiegång (DN)  2008:243 606 
 
  Beslut ang anpassad studiegång (JV)  2008:244 606 
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Rektor/Barnomsorgssamordnare 
 
Avstängning från barnom- Avstängning från barnomsorgsplats 2008:177 714 
sorgsplats  pga utebliven betalning 
 
Rektor/Ansvarig för skolskjuts 
 
Beslut ang skolskjuts Beslut ang skolskjuts med anledning av 2008:216 623 
  växelvist boende (MS) 
 
  Beslut ang skolskjuts med anledning av 2008:218 623 
  växelvist boende (EN) 
 
  Beslut ang skolskjuts med anledning av 2008:233 623 
  växelvist boende (JE) 
 
  Beslut ang skolskjuts med anledning av 2008:243 623 
  växelvist boende (AE) 
 
Förslag till beslut 
att lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna under förutsättning att 
besluten ryms inom budgetram.  
 
Underlag till beslut 
1. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080603 § 89 
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 BUoK/2008:19  

 
§ 86 
Förvaltningschefens information  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att lägga till handlingarna Ulf Lundbergs övergripande informationen angående insatser 
som pågår på Välkommaskolan 
 
att konstatera att schemaläggningen på Välkommaskolan ser ut att bli klar i tid 
 
att i övrig lägga informationen med beaktande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Önskemål har framkommit om redovisning av följande punkter: 
 
Tillfällig lösning avseende dagbarnvårdarna med anledning av dagbarnvårdaravtalet. 
 
Uppföljning av arbetet med schemaläggningen på Välkommaskolan. 
 
Kostnader för Energigymnasiet 
 
Arbetsutskottet har den 3 juni 2006 beslutat att följande punkter redovisas i samband 
med barn- utbildning- och kulturnämnden den 17 juni 2008: 
 
Tillfällig lösning avseende dagbarnvårdarna med anledning av dagbarnvårdaravtalet. 
 
Uppföljning av arbetet med schemaläggningen på Välkommaskolan. 
 
att punkten Kostnader för Energigymnasiet behandlas i samband med ärendet avseende 
Budgetuppföljning. 
 
Underlag till beslut 
1. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080603 § 90 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  15 (55) 
 
 2008-06-17 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Barn- utbildning- och kulturnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 BUoK/2008:115  
 
§ 87 
Budgetuppföljning  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att uppdra till förvaltningen om återhållsamhet med anledning av befarat budget-
underskott 
 
att prognosen är osäker med anledning av att elevtalen för höstterminen ej ännu är klar.  
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) inkommer med skriftlig reservation.  
 
Bakgrund 
Arbete med aktuell budgetuppföljning pågår. Birgitta Johansson-Palo, ekonom har i 
samband med arbetsutskottet den 3 juni 2008 redovisat att budgetuppföljningen för pe-
rioden visar ett prognostiserat underskott på 1 014 000 kr.  
 
Arbetsutskottet har den 3 juni 2008 beslutat att uppdra till förvaltningen att inkomma 
med sparförslag, samt konsekvensbeskrivningar motsvarande 1 014 000 kr till nämnden 
den 17 juni 2008.  
 
Förslag till beslut 
att budgetuppföljningen redovisas till barn- utbildning- och kulturnämnden den 17 juni 
2008. 
 
Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar att nämnden vidtar åtgärder för att få budgeten i balans. Detta 
eftersom budgetunderskottet börjar närma sig 1 miljon kr på helårsbasis.  
 
Weine Backman (s), Anna-Karin Heneskär (s), Mikael Nilsson (s), Lena Lindberg (s), 
Jan Holma (s), Eva Eriksson (s), Karl-Erik Taivalsaari (v) och Bernt Nordgren (ns) yr-
kar att uppdra till förvaltningen om återhållsamhet med anledning av befarat budget-
underskott, samt att prognosen är osäker med anledning av att elevtalen för hösttermi-
nen ej ännu är klar.  
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Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med eget och Anna-Karin Heneskärs,  
Mikael Nilssons, Lena Lindbergs, Jan Holmas, Eva Erikssons, Karl-Erik Taivalsaaris 
och Bernt Nordgren yrkande. 
 
Underlag till beslut 
1. Budgetuppföljning januari – april 2008  
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080603 § 91 
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 BUoK/2008:176  

 
§ 88 
Verksamhetsuppföljning  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att elevtalen samt kostnad/elev redovisas till nämnden i september 2008 när elevsiffror-
na är klara,  
 
att i övrigt lägga informationen med beaktande till handlingarna.  
 
Bakgrund 
Förslag föreligger att barn- utbildning- och kulturförvaltningen redovisar till nämnden 
verksamhetsuppföljning för perioden maj 2008. 
 
Magnus Svensson, verksamhetscontroller har redovisat verksamhetsuppföljningen till 
arbetsutskottet den 3 juni 2008.  
 
Arbetsutskottet har den 3 juni 2008 beslutat att lägga informationen avseende verksam-
hetsuppföljning för maj 2008 till handlingarna.  
 
Förslag till beslut 
att redovisningen avseende verksamhetsuppföljning lämnas till barn- utbildning- och 
kulturnämnden den 17 juni 2008.  
 
Underlag till beslut 
1. Barn- utbildning- och kulturförvaltningens verksamhetsuppföljning maj 2008  
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080603 § 92 
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 BUoK/2007:413  

 
§ 89 
Barn- utbildning- och kulturnämndens måldokument 2008-2010  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta barn- utbildning- och kulturnämndens 
måldokument med föreslagna ändringar enligt följande: 
 
Sid 1 (omslagssidan) skrivs följande in: ”Skolplan 2008-2010” 
 
Sid 5, under punkt 1, rubrik ”Bakgrund och syfte” skrivs följande text in: 
 
” I alla kommuner skall det finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan som vi-
sar hur kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas. Av skolplanen skall sär-
skilt framgå de åtgärder som kommunen avser vidta för att uppnå de nationella mål som 
satts upp för skolan. Kommunen skall kontinuerligt följa upp samt utvärdera skolpla-
nen.” (Skollagen 2a kap, 8e paragrafen) 
 
Sid 5, under punkt 1, rubrik ”Bakgrund och syfte”: tredje stycket flyttas upp och läggs 
in under ovan nämnda text. Det flyttade stycket lyder enligt följande: 
 
Måldokumentet är heltäckande, omfattar alla 11 verksamheter som ligger inom nämn-
dens ansvarsområde. Det ersätter den skolplan som gällt sedan 2004 och är i de de-
lar som rör skolan även kommunens skolplan. (Sista meningen skrivs i fetstil). 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att måldokumentet revideras enligt de budget-
ramar som kommunfullmäktige tilldelar barn- utbildning- och kulturnämnden de kom-
mande åren.  
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) inkommer med skriftlig reservation.   
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har den 19 februari 2008 § 13 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att anta det utarbetade Måldokumentet för barn- utbildning- och 
kulturnämnden avseende åren 2008-2010. 
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Kommunstyrelsen har den 14 april 2008 behandlat ärendet och beslutat att återremittera 
förslaget avseende måldokumentet till barn- utbildning- och kulturnämnden för förtyd-
ligande av dokumentet samt medelshänvisning.  
 
Förslag till beslut 
att uppdra till förvaltningen att förtydliga vad som är skolplan och vad som är måldo-
kument i det samlade styrdokumentet 
 
att måldokumentet revideras enligt de budgetramar som kommunfullmäktige tilldelar 
barn- utbildning- och kulturnämnden de kommande åren.  
 
Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar avslag till Måldokumentet med anledning av att viktiga delar 
saknas. Skolplanen ska visa hur kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas. 
Av skolplanen ska särskilt framgå de åtgärder som kommunen avser vidtaga för att 
uppnå de nationella mål som har satts upp för skola. Detta dokument uppfyller inte kra-
ven i enlighet med skollagen 2a kap 8 §.  
 
Weine Backman (s) yrkar bifall till föreslagna ändringar i Måldokumentet enligt följan-
de: 
 
Sid 1 (omslagssidan) skrivs följande in ”Skolplan 2008-2010” 
 
Sid 5, under punkt 1, rubrik ”Bakgrund och syfte” skrivs in följande: 
 
” I alla kommuner skall det finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan som vi-
sar hur kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas. Av skolplanen skall sär-
skilt framgå de åtgärder som kommunen avser vidta för att uppnå de nationella mål som 
satts upp för skolan. Kommunen skall kontinuerligt följa upp samt utvärdera skolplanen. 
” (Skollagen 2a kap, 8e paragrafen) 
 
Sid 5, tredje stycket flyttas upp och läggs in under ovan nämnda text. Det flyttade 
stycket lyder enligt följande: 
 
Måldokumentet är heltäckande, omfattar alla 11 verksamheter som ligger inom näm-
nens ansvarsområde. Det ersätter den skolplan som gällt sedan 2004 och är i de de-
lar som rör skolan även kommunens skolplan. (Sista meningen skrivs i fetstil). 
 
Weine Backman (s) yrkar fortsättningsvis att måldokumentet revideras enligt de budget-
ramar som kommunfullmäktige tilldelar barn- utbildning- och kulturnämnden de kom-
mande åren.  
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Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.  
 
Underlag till beslut 
1. Protokoll Ks 080414 § 55, Måldokument för barn- utbildning- och kulturnämnden 
2008-2010 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080603 § 93 
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 BUoK/2008:235  

 
§ 90 
Avtal mellan Gällivare kommun, barn- utbildning- och kulturnämnden och  

Dundrets förskola, ekonomisk förening avseende alternativ förskola 2008-2009  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att anta förslag till driftbidrag för Dundrets förskola, ekonomisk förening avseende tiden 
1 augusti 2008 – 31 juli 2009.  
 
Bakgrund 
Nuvarande avtal mellan Gällivare kommun, barn- utbildning- och kulturnämnden och 
Dundrets förskola, ekonomisk förening avseende alternativ förskoleverksamhet gäller 
för tiden 1 augusti 2007 –  31 juli 2009. Varje år ska driftbidraget omförhandlas. För-
slag till driftbidrag för tiden 1 augusti 2008 – 31 juli 2009är utarbetat.  
 
Förslag till beslut 
att anta förslag till driftbidrag för Dundrets förskola, ekonomisk förening avseende tiden 
1 augusti 2008 – 31 juli 2009.  
 
Underlag till beslut 
1. Förslag till avtal 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080603 § 95 
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 BUoK/2008:239  

 
§ 91 
Avtal mellan Gällivare kommun, barn- utbildning- och kulturnämnden och  

Malmens Friskola avseende grundskola  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att teckna avtal med Malmens Friskola till den 31 december 2008  
 
att uppdra till förvaltningen att se över avtalet med Malmens Friskola och vilka faktiska 
kostnader som ska utgå till friskolan 
 
att kontakta Gällivare kommuns revisorer för en utredning avseende avtalet med Mal-
mens Friskola. 
 
Bakgrund 
Avtalet mellan Gällivare kommun, barn- utbildning- och kulturförvaltningen och Mal-
mens Friskola går ut i samband med vårterminen 2008. Arbetet med att utarbeta ett nytt 
avtal pågår.  
 
Förslag till beslut 
att teckna avtal med Malmens Friskola till den 31 december 2008  
 
att uppdra till förvaltningen att se över avtalet med Malmens Friskola och vilka faktiska 
kostnader som ska utgå till friskolan 
 
att kontakta Gällivare kommuns revisorer för en utredning avseende avtalet med Mal-
mens Friskola. 
 
Underlag till beslut 
1. Avtal med Malmens Friskola 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080603 § 96 
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 BUoK/2008:193  

 
§ 92 
Utredning angående inrättande av 5-årsavdelningar i Gällivare kommuns skol- 

lokaler  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att uppdra till Nämnd- och utredningsavdelningen om fortsatt utredning avseende eko-
nomiska och övergripande konsekvenser gällande Mariaskolan enligt utredningens re-
dovisning alternativ 3. 
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) inkommer med skriftlig reservation.  
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har beslutat att uppdra till förvaltningen att se 
över möjligheten att inrätta femårsavdelningar i Gällivare kommuns skollokaler. 
 
Sammanfattningsvis gör vi bedömningen att det går att frigöra lokaler i Gällivare för 
inrättandet av nya förskoleavdelningar. Detta genom att göra förtätningar i elevtantal 
och använda befintliga skollokaler. Tittar man på Hedskolan och Sjöparksskolan så 
finns det utrymme för fler grundskoleelever. Däremot kommer det att krävas ekonomis-
ka insatser via ombyggnationer av inomhusmiljö, förbättringar av området utanför skol-
byggnaden och för att skapa en säker utomhusmiljö. Beroende på vilket alternativ som 
väljs måste mer detaljerade kostnadsberäkningar göras. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Eftersom uppdraget har haft begränsad tid så utgår vi från tidigare skolutredningar som 
är gjorda avseende Mariaskolan. Enligt dessa är en trolig ombyggnationskostnad ca 5 
miljoner kronor. Väljer man en tvåparallellig småskola tillkommer kostnader. Beroende 
på vilket alternativ som väljs måste mer detaljerade kostnadsberäkningar göras. 
 
Utredarna föreslår att nämnden fattar beslut utifrån nedanstående redovisningar. 
 
Förslag till beslut 
att uppdra till Nämnd- och utredningsavdelningen om fortsatt utredning avseende  
ekonomiska konsekvenser gällande Mariaskolan enligt utredningens redovisning  
alternativ 3. 
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Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar att Mariaskolans nuvarande verksamhet, förskola 1-6 år, sex-
årsverksamhet och skola årskurs 1-6, bevaras och inte förändras.  
 
Weine Backman (s) yrkar att uppdra till Nämnd- och utredningsavdelningen om fortsatt 
utredning avseende ekonomiska och övergripande konsekvenser gällande Mariaskolan 
enligt utredningens redovisning alternativ 3. 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.  
 
Underlag till beslut 
1. Utredning ang att inrätta femårsavdelningar i Gällivare kommuns skollokaler 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080603 § 97 
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 BUoK/2008:120  

 
§ 93 
Organisationsförändring inom skolmåltider  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att dra in 1,0 pooltjänst, servering 
 
att inrätta 1,0 arbetsledartjänst, skolmåltider inom befintlig budgetram 
 
att avvakta indragning av 0,75 tjänst på Bäckskolan 
 
att avvakta beslut om tillförande av 0,375 tjänst Dokkas skola, tills beslut tagits om 
skolmåltider i Dokkas skola. 
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet.  
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har den 8 april 2008 § 41 beslutat följande: 
 
att återremittera beslut avseende förändring av pooltjänst från den 1 maj 2008 till arbets-
ledartjänst med viss tid arbete i skolkök med anledning av komplettering av konse-
kvensbeskrivning 
 
att återremittera beslut avseende indragning av 0,75 tjänst på Bäckskolan med anledning 
av komplettering av konsekvensbeskrivning 
 
att återremittera beslut avseende omfördelning av medel från indragning av Bäckskolans 
tjänst till fördelning på arbetsledartjänst 0,375 samt Dokkas skola 0,375 med anledning 
av komplettering av konsekvensbeskrivning, samt i avvaktan på att uppföljning av lokal 
matlagning i Dokkas är gjord 
 
att utvärdering av lokal matlagning i Dokkas skall vara gjord för att behandlas i barn- 
utbildning- och kulturnämnden den 17 juni 2008.  
 
Förslag till beslut 
att dra in 1,0 pooltjänst, servering 
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att inrätta 1,0 arbetsledartjänst, skolmåltider inom befintlig budgetram 
 
att avvakta indragning av 0,75 tjänst på Bäckskolan 
 
att avvakta beslut om tillförande av 0,375 tjänst Dokkas skola, tills beslut tagits om 
skolmåltider i Dokkas skola. 
 
Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar att nämnden inrättar en tillsvidaretjänst 0,375 inom skolmålti-
der, Dokkas skola. 
 
Weine Backman (s) yrkar enligt liggande förslag som lyder enligt följande: 
 
att dra in 1,0 pooltjänst, servering 
 
att inrätta 1,0 arbetsledartjänst, skolmåltider inom befintlig budgetram 
 
att avvakta indragning av 0,75 tjänst på Bäckskolan 
 
att avvakta beslut om tillförande av 0,375 tjänst Dokkas skola, tills beslut tagits om 
skolmåltider i Dokkas skola. 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.  
 
Underlag till beslut 
1. Protokoll BUoK 080408 § 41 
2. Konsekvensbeskrivning avseende omorganisation inom kostenheten 
3. Konsekvensbeskrivning avseende förändring kök, Bäckskolan 
4. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080603 § 98 
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 BUoK/2008:236  

 
§ 94 
Utvärdering lokal matlagning Dokkas skola  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att avbryta försöksverksamheten med lokal matlagning i Dokkas skola 
 
att utvärderingen avseende lokal matlagning i Dokkas skola överlämnas till kommunsty-
relsen.  
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) och Bernt Nordgren (ns) inkommer med skriftliga reservationer.  
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutade den 16 november 2005 att Dokkas skola 
skall laga egen mat på försök fr o m den 10 januari 2006. Nämnden har den 8 april 2008 
§ 41, i samband med ärendet ”Organisationsförändring inom skolmåltider” uppdragit till 
förvaltningen att inkomma till nämndens sammanträde den 17 juni 2008 med en utvär-
dering angående lokal matlagning i Dokkas skola.  
 
Utvärderingen lyder enligt följande: 
 
Uppstart 
Starten blev försenad till den 13 mars 2006. För rättvis bedömning används samma mat-
sedel och recept som Matlaget AB använder i sin produktion.  
 
Investeringar 
De investeringar som är gjorda under 2007, är 1 st Blast Chill för nedkylning av mat. 
Frysförvaring i köket var för litet, för att lösa detta problem flyttades en frys från Ullatti 
till Dokkas.  
 
Matsedel 
Viss besvikelse finns hos eleverna, de trodde att matsedeln skulle förändras och att de 
skulle få ge egna förslag på maträtter. Matsedeln till pensionärerna följer skolans med 
viss anpassning av rätter för äldre personer.  
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Personal 
Personalbemanningen utökades från 1.00 till 1,38 (7 tim + 4 tim). Medel till utökad 
tjänst omfördelades från Bäckskolan med 0,375. På Bäckskolan finns en 1,75 tjänst för 
skolmåltider. I samband med att skolverksamheten upphört har behovet minskat till 1,0 
tjänst. Denna tjänst finns för förskolans verksamhet.  
 
Produktion ca: 65 port/dag 
Vid egen matlagning kan produktionen anpassas till de antal portioner som går åt för 
dagen. Den maten som inte har varit ut till restaurangen kan kylas ned och tas tillvara 
för att serveras vid ett annat tillfälle.  
 
Portionerna som Socialförvaltningen beställer till helgerna har tillagats under torsdag 
och fredag. Under kokerskans sommarsemester har hon lagat mat under veckorna och 
fryst in maten som förvarats i köket. Hemtjänstens personal har hämtat maten från fry-
sen i köket.  
 
Gäster 
Eleverna och pensionärerna är nöjda. Som på alla andra skolor har även dessa elever 
synpunkter på rätterna och vill gärna se de utbytta.  
 
Utvärdering 
Första utvärderingen som gjordes i december 2006 visade att portionspriset blev 0,17 kr 
billigare. Utvärderingen för 2007 visar att portionspriset är 0,20 kr dyrare. Detta medför 
att totalkostnaderna för 2007 blev ca 2 050 kr dyrare.  
 
Förslag till beslut 
att avbryta försöksverksamheten med lokal matlagning i Dokkas skola 
 
att utvärderingen avseende lokal matlagning i Dokkas skola överlämnas till kommunsty-
relsen.  
 
Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar att permanenta lokal matlagning i Dokkas skola, samt att för-
slaget om permanentandet av lokal matlagning i Dokkas skola överlämnas till kommun-
styrelsen.  
 
Bernt Nordgren (ns) yrkar att Dokkas skola skall få en ny försöksverksamhet med egen 
tillagad mat med större valfrihet. Försöksverksamheten ges möjlighet att utforma egen 
matsedel tillsammans med brukaren. Utvärdering sker efter ett år där underlaget kan 
ligga till grund inför nya kommande beslut.  
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  29 (55) 
 
 2008-06-17 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Barn- utbildning- och kulturnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

Weine Backman (s) yrkar att försöksverksamheten med lokal matlagning i Dokkas sko-
la avbryts, samt att utvärderingen avseende lokal matlagning i Dokkas skola överlämnas 
till kommunstyrelsen.  
 
Propositionsordning 
Ordförande utser eget yrkande till huvudförslag. För att utse ett motförslag till huvud-
förslaget ställer ordförande Eva Alrikssons förslag mot Bernt Nordgrens förslag. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att barn- utbildning- och kulturnämnden har be-
slutat att utse Bernt Nordgrens förslag till motförslag.  
 
Ordförande ställer Bernt Nordgrens förslag mot eget förslag till beslut. Efter gjorda pro-
positioner finner ordförande att barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar i enlighet 
med eget förslag.  
 
Underlag till beslut 
1. Utvärdering lokal matlagning Dokkas skola 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080603 § 99 
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 BUoK/2008:188  

 
§ 95 
Grundskolans Musikundervisning  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet för yttrande till samtliga rektorer.  
 
Bakgrund 
Kulturskolan är i dag ansvarig för rekrytering, drift, fortbildning med mera av kommu-
nens musiklärare i grundskolan. Personalbudgeten ligger fortfarande på respektive skola 
att lägga ut. Kursplanen i musik lägger stor tonvikt på vokalt och instrumentalt musice-
rande, vilket dessutom skall utgöra ämnets kärna. Detta innebär att elever skall på 
grundläggande nivå lära sig instrument och i grupp samspela vilket tar tid och kräver 
mycket tid av lärare till elev. 
 
Med de stora grupper/helklasser som idag förekommer är inte möjligheten att på ett 
riktigt och bra sätt arbeta med det. En annan viktig faktor är att rekryteringen av behöri-
ga lärare till den här verksamheten i dag är mycket svår, vilket hänger ihop med den 
svåra arbetssituationen, dessutom flyr många yrket efter något år. 
 
Förslaget nedan bygger dels på en ny gemensam timplan för musiken i hela kommunen 
samt att man under vissa perioder per termin arbetar i halv och helgrupper. Hur skolorna 
lägger musiken mot ett annat ämne eller på annat sätt organiserar är upp till varje skola i 
samråd med kulturskolan att besluta. 
 
Förslag till planering av ett läsår enl följande: 
V35-46 Halvklass 11 veckor 
V47-52 Helklass  5 veckor 
V2-15  Halvklass 12 veckor 
V16-24 Helklass  9 veckor 
 
Halvklass 23 veckor 
Helklass   14 veckor 
 
Alla elever har rätt till 230 tim musik under sin grundskoletid. Timplanen här ger 227 
timmar. Men under en 9 års period går eleverna på minst 2 konserter, föreställning-
ar/läsår  
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ca 1 tim/tillfälle vilket mycket väl kan räknas in som undervisning, vilket gör att vi kla-
rar timplanen utan problem.  Avslutningar, lucia med mera är annat som tillkommer.  
 
Ny timplan musik  Antal tim/läsår 
Åk1 30 min  17,5 
Åk2 30 min  17,5 
Åk3 45 min  26,15 
Åk4 1,0  25,5( halvklass från detta stadium) 
Åk5 1,0  25,5 
Åk6 1,0  25,5 
Åk7 1,0  25,5 
Åk8 1,0  25,5 
Åk9 1,15  29,5 
Totalt 227 
 
Musikläraren arbetar med helklass timmarna. Halvklass timmarna kan kombineras med 
lärare och ämnen som är lämpliga. När musiken är i helklass arbetar den andra läraren 
med andra saker. Stora möjligheter till ämnesövergripande verksamhet finns här.  
OBS att detta är endast ett förslag till planering. Här råder 100% frihet i upplägg för 
varje skola. 
 
Konsekvenser: 
Eleverna får en mer kvalificerad musikundervisning där alla får en rimlig chans att lära 
sig de moment som ingår. Den praktiska delen som är ämnets kärna kommer att fungera 
och alla hinner få hjälp och bli sedda. 
 
Ekonomiska: personalbudget för musiken, även kör och elevens val musik förs över till 
kulturskolan från och med 1/7-2008 alternativt 1/1-09 , i övrigt blir det inga konsekven-
ser. 
 
Verksamhetsmässiga: Schemaläggning görs som vanligt av varje skola och kring mu-
siken förs en dialog med kulturskolan. Rekryteringen av behöriga lärare ökar om vi kan 
arbeta enligt föreslagen modell. 
 
Arbetsmiljömässiga: Ger en klart förbättrad arbetsmiljö för både elever och lärare. 
 
I utredningen föreslås  
 
att budget för grundskolans musikundervisning förs över till kulturskolan från läsårsstart 
2008-2009 alternativt från den 1/1-2009 
 
att skolorna i sin schemaläggning möjliggör för halvklassperioder för höst respektive 
vårtermin 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  32 (55) 
 
 2008-06-17 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Barn- utbildning- och kulturnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
att kulturskolan säkerställer att timplanen följs och att alla elever erhåller garanterad 
undervisningstid.  
 
Förslag till beslut 
att återremittera ärendet för yttrande till samtliga rektorer.  
 
Underlag till beslut 
1. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080603 § 100 
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 BUoK/2008:222  

 
§ 96 
Sångarfestival 2009  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att nämnden ställer sig positiv till sångarfestivalen samt att medel tas från kulturverk-
samhetens budgetram.   
 
Bakgrund 
Den 26 - 28 juni 2009 planeras en stor sångarfestival i Gällivare. Svenska Arbetarsång-
ar-förbundet (SAS) med ett 40-tal körer och ca 800 sångare med medlemmar i lokala 
föreningar och distrikt ordnar olika mötesplatser och för 2009 har turen kommit till Gäl-
livare kommun. 
 
SAS tillsammans med ortens lokala förening, kulturen Gällivare Kommun och turistnär-
ingen har haft två möten för att dra upp riktlinjer för programmet.  
 
För Gällivare kommun blir det här ett mycket stort arrangemang som förhoppningsvis 
lockar det många att komma. För kulturen och turistnäringen blir det ett lyft med en 
festival av det här slaget. Affärer och annan verksamhet har också stor möjlighet att på 
olika sätt tjäna på arrangemanget. 
 
Två möten har genomförts och utifrån de program och den fördelning vi lagt upp mellan 
organisationerna, näringen och kommunen så finns det mycket stora möjligheter att det 
här blir en riktig succé. 
 
SAS ansöker om bidrag med 350 000 kr. Intäkterna utgörs i huvudsak av anmälnings-
avgifter men till viss del också sponsring. 
 
Från kommunen har vi planerat att tillhandahålla ett festivalkansli på centralskolan 
kostnadsfritt. I övrigt planerar vi att erbjuda övningslokaler på kulturskolan och hjälpa 
till med förhandlingar där lokaler måste hyras. 
 
För kulturen blir det svårt att ensam klara ett bidrag av storleksordningen 350 000 kr, 
här måste andra enheter komma in. På kulturen kommer vi att ta en diskussion med ut-
vecklingsenheten på vilket sätt medel också kan komma därifrån. Att i dag lämna ett 
slutgiltigt besked kan inte göras förrän diskussioner med andra verksamheter inom 
kommunen genomförts.  
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I utredning föreslås 
 
att barn- utbildning- och kulturnämnden ställer sig positiv att stödja arrangemanget med 
bidrag men att ett slutgiltigt besked om bidrag inte kan fastställas förrän diskussioner 
med utvecklingsenheten genomförts  
 
att förvaltningen tillhandahåller lokaler för festivalkansli på centralskolan kostnadsfritt 
samt övnings lokaler i kulturskolans lokaler 
 
att förvaltningen i övrigt är behjälplig med att förhandla om övriga lokal behov. 
 
Förslag till beslut 
att nämnden ställer sig positiv till sångarfestivalen samt att medel tas från kulturverk-
samhetens budgetram.   
 
Underlag till beslut 
1. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080603 § 101 
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 BUoK/2008:111  

 
§ 97 
Gällivare kommuns kulturstipendium 2008  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att Sofia Jannok utses till årets kulturstipendiat 2008 med följande motivering: 
 
Sofia Jannoks musik är känd både i Sverige och internationellt. Hon har med musikens 
hjälp framfört känslan av snö, vind och fjäll. Sofia gör oss delaktiga av upplevelser och 
känslor som bara kan upplevas med hjärtat. Hon tolkar Lapplands själ i en unik bland-
ning, sprider hopp och glädje, en förebild inom sin genre; modern samisk musik. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bakgrund 
Gällivare kommun delar varje år ut ett kulturstipendium. Stipendiet är avsett att stödja 
verksamheten inom skilda konstnärliga verksamhetsområden såsom bildkonst, dans, 
film, fotokonst, koreografi, litteratur, musik, teater och andra jämförbara områden. Sti-
pendiet kan delas ut till enskild eller grupp. Företräde har den som är född eller sedan en 
längre tid varit verksam i Gällivare kommun. Kulturstipendiet är 10 000 kr och delas ut 
under kulturfestivalen som infaller vecka 41.  
 
Årets inkomna förslag på Kulturstipendiater 2008 
Susanna Isaksson, Malmberget (bild) 
Sofia Janokk, Gällivare (musik) 
Koskullskullekören, Koskullskulle (musik) 
Jessica Lehto, Gällivare (musik) 
Lena Viltok, Jokkmokk (design)  
 
Efter genomgång av samtliga ansökningar är Kulturgruppen överens om att Sofia Jan-
nok utses till årets kulturstipendiat 2008. 
 
Förslag till beslut 
att årets kulturstipendiat presenteras i samband med barn- utbildning- och kulturnämn-
den den 17 juni 2008.  
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Underlag till beslut 
1. Ansökningar till kulturstipendium 2008 (informeras på nämndssammanträdet) 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080603 § 102 
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 BUoK/2008:110  

 
§ 98 
Gällivare kommuns kulturstipendium för ungdom 2008  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att Caroline Rynbäck utses till årets kulturstipendiat för ungdom 2008 med följande 
motivering: 
 
Näst stipendiat förverkligar en dröm i sig själv. Carolina Rynbäck är ung men redan 
gammal i branschen. Mångsidig och lärd, men har ändå mycket kvar at lära. Hon sprider 
glädje som gestaltas i dans, teater och musik. Med sin kunskap och stolthet är Carolina 
en förebild för andra ungdomar i Gällivare kommun.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
Bakgrund 
Gällivare kommun delar varje år ut ett kulturstipendium avsett för ungdomar mellan 20-
30 år. Stipendiet avser att stödja verksamheten inom skilda konstnärliga verksamhets-
områden såsom bildkonst, dans, film, fotokonst, koreografi, litteratur, musik, teater och 
andra jämförbara områden. Stipendiet kan delas ut till enskild eller grupp. Företräde har 
den som är född eller sedan en längre tid varit verksam i Gällivare kommun. Gällivare 
kommuns kulturstipendium består av 10 000 kr. Priset delas ut under kulturfestivalen 
som infaller vecka 41.  
 
Årets inkomna förslag på Kulturstipendiater 2008 
Band Askew Backbite, Koskullskulle  (2 likadana ansökningar) 
Caroline Rynbäck (musik) 
 
Efter genomgång av samtliga ansökningar är Kulturgruppen överens om att Caroline 
Rynbäck utses till årets kulturstipendiat 2008. 
 
Förslag till beslut 
att årets kulturstipendiat för ungdom presenteras i samband med barn- utbildning- och 
kulturnämnden den 17 juni 2008.  
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Underlag till beslut 
1. Ansökningar till kulturstipendium för ungdom 2008 (informeras på nämndssamman-
trädet) 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080603 § 103 
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 BUoK/2008:162  

 
§ 99 
Årets Eldsjäl 2008  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att Belinda Fercher utses till årets Eldsjäl 2008 med följande motivering: 
 
Belinda Fercher har arbetat ideellt under många år, hon bryr – och engagerar sig. Hon 
går från ord till handling och skapar struktur. Hon bygger upp, förverkligar, lyfter upp 
det som kan finnas bakom fasaden och visar att frihet och mening är möjligt genom att 
bryta mönster. Belinda representerar sig själv, men också andra, genom att målmedvetet 
satsa på viktiga frågor som berör oss alla. För ett hängivet arbete i kvinnojouren Nike, 
Djurens vänner och Filmstudion, går Eldsjälstipendiet till Berlinda Fercher.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
Bakgrund 
Gällivare kommun delar ut ett Eldsjälstipendium varje år. Till årets Eldsjäl kan utses 
den som arbetar ideellt för sin förening, som hjälpt någon eller några som behövt stöd 
och hjälp för att få ett rikare liv, en medmänniska som tänkt eller gjort något för någon 
annan utan tanke på egen vinning. Eldsjäl kan vara den som har en idé till kulturprojekt 
som gynnar kommunen, föreningar eller enskild. Årets Eldsjäl skall vara bosatt i kom-
munen och under en längre tid varit ideellt verksam. Eldsjälsstipendiet är på 5 000 kr 
och delas ut i samband med kulturfestivalen som infaller vecka 41. 
 
Årets inkomna förslag på Eldsjälar 2008 
Belinda Fercher, Gällivare. Arbete inom Filmstudion, Kvinnojouren Nike, Djurens rätt 
(2 förslag) 
Margareta Hedberg, Gällivare. Internationella caféet, arbete med asylsökande 
Runo Hannu, Koskullskulle. Hjärt- och lungräddningsförening 
Börje Lakso, Koskullskulle, Hjärt- och lungräddningsförening 
Sune Josefsson, Nilivaara.  Nilivaara IS 
Maria Nilsson Dahlgren, Koskullskulle. Körledare. 
 
Efter genomgång av samtliga ansökningshandlingar föreslår kulturgruppen att Belinda 
Fercher utses till Eldsjäl stipendiat 2008. 
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Förslag till beslut 
att årets Eldsjäl presenteras i samband med barn- utbildning- och kulturnämnden den 17 
juni 2008. 
 
Underlag till beslut 
1. Inkomna anmälningar till årets Eldsjäl 2008 (informeras i samband med nämnds-
sammanträdet) 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080603 § 104 
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 BUoK/2007:352  

 
§ 100 
Lapplands konstnärskoloni ansöker om att tillsammans med EU-samordnare söka 

bidrag för konstnärskoloni  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att avslå anhållan om bidrag till konstnärskoloni i Gällivare kommun 2008. 
 
Bakgrund 
Lapplands konstnärskoloni ansöker om att tillsammans med EU samordnare söka bidrag 
för konstnärskoloni. 
 
Lapplands Konstnärskoloni (LKK) startade 1992 och har under det senaste året ordnat 9 
träffar där konstnärer från Norrbotten bjuder in konstnärer från utlandet för utbyte av 
erfarenheter, m.m. Antalet konstnärer som deltar är 12-14 och sammankomsten pågår 
under 12 dagar, oftast i månadsskiftet maj - juni eller under hösten. 
 
Syftet med konstnärskolonin är att samla konstnärer från övriga landet och att bjuda in 
konstnärer från utlandet för utbyte av erfarenheter. Lapplands kommuner har tidigare 
varit värdar och tagit emot konstnärer samt bidragit med pengar. Under dessa år har 
totalt 122 konstnärer från 18 nationer deltagit.  
 
Olle Martinsson vänder sig till Gällivare kommun för att bereda plats för LKK och att 
tillsammans med EU samordnare söka bidrag för ovan nämnda konstnärskoloni. Den 
totala kostnaden för årets arrangemang beräknas bli 140 000 kr och den totala kostnaden 
delas upp på eventuella bidragsgivare. Bidrag är sökt hos Kulturdepartementet, Reger-
ingen, Allmänna Arvsfonden, Norrbottens Läns Landsting, Statens kulturråd, Cyperns 
kulturdepartement, kulturorganisationen EKATE och The Scottisch Arts Council. Bi-
drag har också sökts från LKAB, Vattenfall och Piteå Sparbank. Till dags dato har 
Landstinget beviljat 25 000 kr, Kulturdepartementet och LKAB har lämnat avslag. Vat-
tenfall och Piteå Sparbank har ej lämnat något svar.  
 
Konsekvensbeskrivning alternativ 1 
Att bistå med att ansöka om ekonomiskt stöd med hjälp av EU samordnare ökar möjlig-
heten att LKK får ekonomiskt stöd. Att ta emot Lapplands konstnärskoloni ger möjlig-
het att ordna kulturella sammankomster där skolor, föreningar och andra intresserade 
har möjlighet att delta om de så önskar. Det kan ordnas workshops för skolbarn och 
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annat av intresse. Gällivare kommun kan aktivt delta i Lapplands konstnärskoloni och 
ge plats och möjlighet för lokala konstnärer att delta. 
 
Konsekvensbeskrivning alternativ 2 
Det blir svårt för en privatperson att själv ordna LKK och risken för att LKK upphör är 
mycket stor. 
 
Utredaren föreslår  
 
att EU samordnare söker finansiering för LKK. 
att bevilja ekonomiskt stöd för att ordna årets konstnärskoloni.  
 
Förslag till beslut 
att avslå anhållan om bidrag till konstnärskoloni i Gällivare kommun 2008. 
 
Underlag till beslut 
1. Ansökan om bidrag till Lapplands konstnärskoloni 
2. Projektbeskrivning 
3. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080603 § 105 
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 BUoK/2008:238  

 
§ 101 
SISU Iddrottsutbildarna ansöker om bidrag till barnkulturellt projekt  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att SISU tilldelas kulturellt verksamhetsstöd med 13.000 kr till barnaktiviteter med 
konstpedagog Maj-Lis Landström i juni 2008 
 
att villkora bidraget med att Gällivare kommun, Barn- utbildning- och kulturnämnden 
finns med vid all offentlig markandsföring 
 
att medel beviljas från konto 60023  315 (allmän kulturell verksamhet) 
 
Bakgrund 
SISU Idrottsutbildarna Norrbotten ansöker om kulturellt verksamhetsstöd till ett barn-
kulturellt projekt i samband med MAIF:s fotbollsskola. Totalkostnad 38.000 kr. 
 
Kulturen vill betona följande: 
 
Det är viktigt att barnkulturen får en plats i sommarens fotbollskola. Konstpedagogen 
Maj-Lis Landström kommer att anlitas för att genomföra workshops med barnen. De 
indelas i mindre grupper och får arbeta med bild, form och färg. 
 
Verksamheten vänder sig till 100-150 barn i åldern 6-12 år under två veckor i juni 
 
Syftet med att få kulturen är att vidga och attrahera barn även för sina konstnärliga sin-
nen 
 
Totalkostnaden är 38.000 kr som inkluderar kostnaderna samt egen insats från SISU och 
MAIF Vårt förslag är att SISU tilldelas 13.000 kronor pga av det är barnkultur. 
 
Förslag till beslut 
att SISU tilldelas kulturellt verksamhetsstöd med 13.000 kr till barnaktiviteter med 
konstpedagog Maj-Lis Landström i juni 2008 
 
att villkora bidraget med att Gällivare kommun, Barn- utbildning- och kulturnämnden 
finns med vid all offentlig markandsföring 
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att medel beviljas från konto 60023  315 (allmän kulturell verksamhet) 
 
Underlag till beslut 
1. SISU Idrottsutbildares ansökan om bidrag 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080603 § 106 
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 BUoK/2008:219  

 
§ 102 
Teknikens Hus, Luleå anhåller om bidrag för år 2009-2011  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att ansökan från Teknikens Hus behandlas under hösten 2008 i samband med detaljbud-
get för 2009.  
 
Bakgrund 
Teknikens Hus i Luleå är ett regionalt resurscentrum för undervisningen inom teknik 
och naturvetenskap. Teknikens Hus får ekonomiskt stöd från bl a Norrbottens kommu-
ner. Den 7 maj 2008 har Teknikens Hus inkommit till barn- utbildning- och kultur-
nämnden med en anhållan om ekonomiskt stöd med 98 000 kr för år 2009. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har tidigare beviljat bidrag till Teknikens Hus. 
Under de två senaste åren har barn- utbildning- och kulturnämnden budgeterat 70 000 kr 
som ekonomiskt stöd till Teknikens Hus. Detta belopp har också betalats ut år 2007 och 
2008.  
 
Detaljbudget för år 2009 är ej ännu gjord, varför det i dagsläget ej finns någon budgete-
rad summa till Teknikens Hus.  
 
I utredningen föreslås  
 
att bevilja Teknikens Hus ekonomiskt stöd för år 2009 under förutsättning att Teknikens 
Hus ambulerar till kommunerna. 
 
Förslag till beslut 
att ansökan från Teknikens Hus behandlas under hösten 2008 i samband med detaljbud-
get för 2009.  
 
Underlag till beslut 
1. Ansökan från Teknikens Hus om ekonomiskt stöd 
2. Årsredovisning 2007 för Teknikens Hus 
3. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080603 § 107 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  46 (55) 
 
 2008-06-17 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Barn- utbildning- och kulturnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 

 BUoK/2008:13  
 
§ 103 
Motion av Margareta Henricsson (ns), Lena Nordgren (ns) och Bernt Nordgren (ns)  

ang vägen bort från Cooc and Chill  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen att utreda om Cooc and Chill ska vara kvar, eller om lokal 
matlagning ska inrättas på Gällivare kommuns skolor.  
 
Bakgrund 
Efter utredningen den 12 november 2001 om alternativa driftsformer för kostproduktion 
i Gällivare kommun övergick Matlaget AB från varm mat till kyld mat produktion.  
 
Portionerna skulle skickas från produktionsköket kompletta dvs. varmrätt, 
ris/pasta/potatis, sallad, smör, bröd och måltidsdryck. Mottagningsköken skulle värma 
den kylda maten, lägga upp sallader i skålar, ställa fram bikomponenter. 
 
Detta skulle ge en besparing på ca 4-6 mkr på årsbasis för barn- utbildning- och kultur-
förvaltningen samt socialförvaltningen. 
 
Alla mottagningskök, 16 i tätorten och 7 på landsbygden övergick till kommunens verk-
samhet. Övertalig personal från Matlaget AB anställdes av Gällivare kommun. 
 
År 2005 övertog kommunen tillredning av grönsaker och potatis/ris/pasta medan Matla-
get AB tillagar varmrätt. 
 
Kostnader 
De nya driftsformerna för kostproduktion startade den 1 januari 2004. Besparingarna 
har uteblivit däremot har kostnaderna ökat.  
 
Måltidskostnader:  
2002  19 646 tkr 
2003  19 097 tkr 
2004  25 959 tkr 
2005  25 216 tkr 
2006  24 246 tkr 
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2007  24 188 tkr 
 
Kvaliteten 
Varmmatsproduktion medför att kvaliteten försämras under transport till resp. enhet och 
den långa varmhållningstiden. Med Cook and Chill har kvaliteten på maten blivit bättre 
eftersom den kylda maten, bikomponenter och sallader tillreds vid respektive uppvärm-
ningskök.  
 
Brukarnas synpunkter 
Någon enkätförfrågan till brukarna är ej gjorda. 
 
Alternativ matlagning i brukarnas miljö 
Vissa delar av köksutrustningen är i behov av utbyte, stora investeringar måste göras i 
de flesta köken. Personal som skall arbeta i produktion måste ha ekonomisk och produk-
tionstekniskt kunnande med kunskaper inom specialkostområde samt mycket goda kun-
skaper inom HACCP. 
Stora problem kommer att uppstå vid rekrytering av yrkeskunnig personal. Idag har vi 
stora problem i vår verksamhet att hitta rätt kompetens för arbete i mottagningskök 
(Cook and chill). 
 
Förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen att utreda om Cooc and Chill ska vara kvar, eller om lokal 
matlagning ska inrättas på Gällivare kommuns skolor.  
 
Underlag till beslut 
1. Protokoll Kf 071203 § 244, Motion av Margareta Henricsson (ns), Lena Nordgren 
(ns) och Bernt Nordgren (ns) ang vägen bort från Cook and Chill 
2. Motion, Vägen bort från Cooc and Chill 
3. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080603 § 108 
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 BUoK/2008:192  

 
§ 104 
Motion av Yvonne Bergmark Bröske (fp) angående Tobaksfri miljö för barn och 

ungdom  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom yttrandet från verksamhetschefen för fritidsgårdarna och föreslår 
kommunfullmäktige att detta blir svar på motionen.  
 
Bakgrund 
Motionen av Yvonne Bergmark Bröske (fp) angående Tobaksfri miljö för barn och 
ungdom har inkommit till barn- utbildning- och kulturnämnden för yttrande. Motionen 
har överlämnats till Eva Spets, verksamhetschef för fritidsgårdarna för handläggning.  
 
Yttrande  
Av yttrandet från Eva Spets framgår att fritidsledarna tillsammans med skolsköterskorna 
har börjat genomföra kurser för ungdomar ”sluta röka”. Nämnda kurser har startat under 
våren 2008 och kommer att fortsätta till hösten 2008.   
 
Förslag till beslut 
att barn- utbildning- och kulturnämnden ställer sig bakom yttrandet från verksamhets-
chefen för fritidsgårdarna och att detta blir svar på motionen.  
 
Underlag till beslut 
1. Protokoll Kf 061002 § 116, Motion av Yvonne Bergmark Bröske (fp) ang tobaksfri 
miljö för barn och ungdom 
2. Motion Tobaksfri miljö för barn och ungdom 
3. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080603 § 109 
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 BUoK/2008:240  

 
§ 105 
Utrymmen, Gunillaskolan  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att uppdra till kommunens lokalgrupp att se över lokalerna på Gunillaskolan i Malmber-
get, om det finns lokaler som ej nyttjas och om dessa lokaler kan kallställas.  
 
Bakgrund 
Förslag föreligger att se över utrymmen på Gunillaskolan i Malmberget. 
 
Förslag till beslut 
att uppdra till kommunens lokalgrupp att se över lokalerna på Gunillaskolan i Malmber-
get, om det finns lokaler som ej nyttjas och om dessa lokaler kan kallställas.  
 
Underlag till beslut 
1. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080603 § 110 
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 BUoK/2008:241  

 
§ 106 
Utrymmen, Malmstaskolan  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att uppdra till kommunens lokalgrupp att se över lokalerna på Malmstaskolan i Malm-
berget, om det finns lokaler som ej nyttjas och om dessa lokaler kan kallställas.  
 
Bakgrund 
Förslag föreligger att se över utrymmen på Malmstaskolan i Malmberget. 
 
Förslag till beslut 
att uppdra till kommunens lokalgrupp att se över lokalerna på Malmstaskolan i Malm-
berget, om det finns lokaler som ej nyttjas och om dessa lokaler kan kallställas.  
 
Underlag till beslut 
1. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080603 § 111 
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 BUoK/2008:257  

 
§ 107 
Ökad tillgänglighet på Gällivare kommuns bibliotek  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att uppdra till verksamheten för kulturen att se över möjligheter, att inom befintlig bud-
getram öka tillgängligheten på Gällivare kommuns bibliotek på en attraktiv tid efter  
kl 17.00.  
 
Bakgrund 
Förslag föreligger att se över tillgänglighet på Gällivare kommuns bibliotek, samt  
att uppdra till förvaltningen att se över tillgängligheten på Gällivare kommuns bibliotek. 
 
Förslag till beslut 
att uppdra till verksamheten för kulturen att se över möjligheter, att inom befintlig bud-
getram öka tillgängligheten på Gällivare kommuns bibliotek på en attraktiv tid efter  
kl 17.00.  
 
Underlag till beslut 
1. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080603 § 112 
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 BUoK/2008:173  

 
§ 108 
Val av politisk representation i programråd på Välkommaskolan  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att utse ledamöter och ersättare till Välkommaskolans programråd enligt följande: 
 
Program   Ord ledamot Ersättare  

Barn och fritidsprogrammet Lena Lindberg Eva Eriksson  

Byggprogrammet  Mikael Nilsson Lizette Zingström 

Elprogrammet  Lennart Landström Mikael Nilsson 

Energi programmet  Jan Holma  Bernt Nordgren 

Estetiska programmet  Bernt Nordgren Eva Alriksson 

Fordonsprogrammet  Eva Alriksson Weine Backman 

Handels och administrationsprogr Eva Eriksson  Ingela Abrahamsson 

Hotell och restaurangprogrammet Fredrik Nilsson Lena Lindberg 

Industriprogrammet  Anna-Karin Heneskär Maria Ryngmark 

Naturvetenskapliga programmet Ingela Abrahamsson A-K Heneskär 

Omvårdnadsprogrammet  Maria Ryngmark Fredrik Nilsson 

Samhällsvetenskapsprogrammet Lizette Zingström Lennart Landström 

Teknikprogrammet  Karl-Erik Taivalsaari Jan Holma 

Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har att välja politiska representanter till program-
råden på Välkommaskolan. Ledamöterna väljs för tiden fram till den 31 december 2010. 
Till varje programråd väljs en ordinarie ledamot och en ersättare.  
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har den 13 maj 2008 § 75 beslutat att återremittera 
ärendet med anledning av att klargöra vilka ledmöter som är valbara till programråden.  
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Förslag till beslut 
att utse ledamöter och ersättare till Välkommaskolans programråd enligt följande: 
 
Program   Ord ledamot Ersättare  

Barn och fritidsprogrammet Lena Lindberg Eva Eriksson  

Byggprogrammet  Mikael Nilsson Lizette Zingström 

Elprogrammet  Lennart Landström Mikael Nilsson 

Energi programmet  Jan Holma  Bernt Nordgren 

Estetiska programmet  Bernt Nordgren Eva Alriksson 

Fordonsprogrammet  Eva Alriksson Weine Backman 

Handels och administrationsprogr Eva Eriksson  Ingela Abrahamsson 

Hotell och restaurangprogrammet Fredrik Nilsson Lena Lindberg 

Industriprogrammet  Anna-Karin Heneskär Maria Ryngmark 

Naturvetenskapliga programmet Ingela Abrahamsson A-K Heneskär 

Omvårdnadsprogrammet  Maria Ryngmark Fredrik Nilsson 

Samhällsvetenskapsprogrammet Lizette Zingström Lennart Landström 

Teknikprogrammet  Karl-Erik Taivalsaari Jan Holma 
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 BUoK/2008:260  

 
§ 109 
Rapport bidrag Unga Örnar 2006 och 2007  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen  
 
att anta Unga Örnas förslag till uppgörelse med kanoter, vitvaror mm som överförs till 
kommunens ungdomsverksamhet.  
 
att Unga Örnar medverkar med aktiviteter kostnadsfritt under kulturfestivalen i oktober 
2008 
 
att med förslaget från Unga Örnar avskriva skulden till Gällivare Kommun på 65 300 kr 
 
att undersöka möjligheterna att ta över arrendet för Björkudden avseende läger och an-
nan verksamhet för bland annat ungdomar 
 
Bakgrund 
Unga Örnar (UÖ) i Gällivare har under 2006 och 2007 erhållit bidrag med 105 000 kr/år 
från Gällivare kommun. Beslut om bidrag har fattats av kommunstyrelsen och hand-
läggning och utbetalning har delegerats till Fritidsgårdsverksamheten Ewa Spets. 
 
Under 2007 har Ewa Spets begärt in redovisning av 2006 års utbetalda medel, alla be-
slutande pengar har betalats ut. Ordförande för föreningen är den som blivit kontaktad 
och kallad till möte för redovisning men något möte har aldrig kunnat äga rum då ordfö-
rande haft svårigheter att hitta tid. Vi har vid upprepade tillfällen försökt få till stånd ett 
möte där vi till slut bad ordförande själv komma med förslag till träff och genomgång 
men även efter påstötningar har inget möte kunnat äga rum. 
 
En enkel redovisning har dock inlämnats som visar att föreningen använt 39 700 kr av 
105 000 kr utbetalda medel. Då vi inte fått till någon träff eller förklaring på vart reste-
rande 65 300 kr tagit vägen har vi till slut tvingats att skicka en faktura på återstående 
pengar. Lennart Johansson, kommunchef har informerats om att detta kommer att ske. 
 
Som UÖ säger i sin rapport har pengar använts till att betala hyra för en lokal som inte 
använts. Utifrån ansökan och beslut skulle inte UÖ använt pengarna till detta ändamål 
utan till verksamhet för barn och ungdomar. 
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Jerker Johansson, verksamhetsledare  Kultur/Ungdom och Ewa Spets, verksamhetschef 
fritidsgårdarna har träffat Tanya Jendersen för en genomgång av ärendet och vi kan som 
rapporten från UÖ säger konstatera att det inte finns några pengar till att betala fakturan 
på 65 300 kr. Vi kan också konstatera att det inte begåtts några bedrägerier i form att 
någon person i föreningen tillskansat sig pengar. 
 
UÖ föreslår en uppgörelse som undertecknade anser bra i att fordran på UÖ inte kan 
regleras på annat sätt. 
 
För 2007 har inga pengar utbetalas till UÖ, se bokslutsrapport för 2007 Fritidsgårds-
verksamheten. 
 
Unga örnar har under flera år arrenderat Björkudden för lägerverksamhet riktade mot 
ungdomar. Vi har även i kommunen använt oss av lokalerna. UÖ kommer nu att lämna 
arrendet av lokalerna och i samband med det har vi kontaktat fastighetsverket för att se 
vilka möjligheter kommunen har att ta över detta arrende. Något besked har dock inte 
lämnats och om erbjudandet kommer från verket så måste detta upp till ett politiskt be-
slut. Tillsvidare så kommer vi att hålla oss informerade om vad som händer med Björk-
udden och om erbjudandet kommer blir det ett ärende för politiskt beslut. 
 
Förslag till beslut 
att anta Unga Örnas förslag till uppgörelse med kanoter, vitvaror mm som överförs till 
kommunens ungdomsverksamhet.  
 
att Unga Örnar medverkar med aktiviteter kostnadsfritt under kulturfestivalen i oktober 
2008 
 
att med förslaget från Unga Örnar avskriva skulden till Gällivare Kommun på 65 300 kr 
 
att undersöka möjligheterna att ta över arrendet för Björkudden avseende läger och an-
nan verksamhet för bland annat ungdomar 
 
Underlag till beslut 
1. Rapport bidrag Unga Örnar 2006 och 2007 
2. Förslag till erbjudande från Unga Örnar 
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