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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, tisdagen den 11 november 2008,  
kl 10.00-12.00, 13.00-15.30 

 
Beslutande  Weine Backman (s), ordförande 

Anna-Karin Heneskär (s) 
Mikael Nilsson (s) 
Lena Lindberg (s) 
Jan Holma (s) 
Ingela Abrahansson (v) 
Bernt Nordgren (ns) 
Eva Alriksson (m)  
Lisette Zingström (v) 
 

Övriga deltagande Torbjörn Nilsson , förvaltningschef 
Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg , nämndsekreterare 
Birgitta Palo-Johansson, ekonom §§ 157 och 159 
Magnus Svensson, verksamhetscontroller § 158 

 
Utses att justera Bernt Nordgren 
 
Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, fredagen den 14 november 2008,  

kl 14.00 
 
Underskrifter Sekreterare .............................................................................................. 
                                              Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg  
 
 Ordförande ..............................................................................................

      Weine Backman  
 
 Justerande .............................................................................................. 
  Bernt Nordgren   

 
 

                                 BEVIS 
                                 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ                                                        Barn-, utbildning- och kulturnämnden 
 

Sammanträdesdatum                                 2008-11-11 
 

Datum för anslags uppsättande                 2008-11-15 Datum för anslags nedtagande     2008-12-07 
 

Förvaringsplats för protokollet                 Förvaltningsbyggnaden i Gällivare  
 

Underskrift .............................................................................................. 
                                          Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg    
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§ 177                                                                                                                       48 

Barn- utbildning- och kulturnämndens nämndsplan 2009 
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   BUoK/2008:77  
 
§ 154 
Delgivningar  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att förvaltningsledningen utarbetar ett svar avseende delgivning punkt 19 
 
att delgivning nr 19 överlämnas till kommunstyrelsen för delgivning 
 
att i övrigt lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
1.  BUoK 2008:390 047 
Skolverket: Information angående statsbidraget för åtgärder som syftar till att stärka 
arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna.  
 
2.  BUoK2008:149 047 
Skolverket: Meddelande om utbetalning av statsbidraget för kommuner som tillämpar 
maxtaxa i förskolverksamhet och skolbarnsomsorg enligt SFS 2001:160 och SFS 
2001:161.  
 
3.  BUoK 2008:366 610 
Skolverket: Kommunblad med jämförelsetal för huvudmän. 
 
4. BUoK 2008:384 026 
Arbesmiljöverket: Inspektionsmeddelande angående förskolan Dokkas AILU 
2008/34248. 
 
5. BUoK 2008:361 041 
Kommunstyrelsen, Gällivare kommun: Protokollsutdrag Ks 080908 § 175, Budgetupp-
följning. 
 
6. BUoK 2008:362 024 
Kommunstyrelsen, Gällivare kommun: Protokollsutdrag Ks 080908 § 230, Uppkommen 
merkostnad för dagbarnvårdare inom BUoK.  
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7. BUoK 2008:394 023 
Kommunstyrelsen, Gällivare kommun: Protokollsutdrag Ks 081006 § 245, Rekrytering 
av förvaltningschef för barn- utbildning- och kulturförvaltningen.  
 
8. BUoK 2008:385 026 
Kommunstyrelsens personalutskott, Gällivare kommun: Protokollsutdrag Kspu 080915 
§ 23, Tillämpning/riktlinjer för hälsofrämjande arbete och friskvårdsverksamhet i Gälli-
vare kommun.  
 
9. BUoK 2008:388  214 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Detaljplan för Gojan 15 inom kv Gojan i 
Gällivare kommun.  
 
10. BUoK 2008:401 214 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Upphävande av detaljplan för Polcirkelns 
stationssamhälle, Gällivare kommun, Norrbottens län.  
 
11. BUoK 2008:402 622 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Beslut om inplacering i riskklass och 
årlig kontrollavgivt, Dokkas skola. 
 
12. BUoK 2008:403 622 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Rapport Livsmedelskontroll, Dokkas 
skola. 
 
13.  BUoK 2008:392 622 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Rapport Livsmedelskontroll, Älvens för-
skola. 
 
14. BUoK 2008:389 622 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Rapport Livsmedelskontroll, Puoltikas-
vaara skola. 
 
15. BUoK 2008:386 622 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Rapport Livsmedelskontroll, Granbacka 
förskola. 
 
16. BUoK 2008:369 622 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Rapport Livsmedelskontroll, Hakkas 
skola. 
 
17. BUoK 2008:404 622 
Matlaget i Gällivare AB: Prislista avseende skolmat för år 2009. 
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18. BUoK 2008:396 020 
Marianne m fl: Skrivelse ang tjänster, samt svar från verksamhetschefen kultur/ungdom. 
 
19. BUoK  2008:406 622 
K W: Skrivelse angående skolmaten. 
 
20. BUoK 2008:416 041 
Kommunstyrelsen, Gällivare kommun: Protokolsutdrag Ks 081006 § 232, Budgetupp-
följning tom 31 augusti 2008. 
 
21 BUoK 2008:413 714 
Socialförvaltningen, Gällivare kommun: Minnesanteckningar från gruppen Samverkan 
mellan socialförvaltningen och barn- utbildning- och kulturförvaltningen angående barn 
som far illa eller riskerar att far illa i Gällivare kommun.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser barn och ungdomar 
 
Förslag till beslut  
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att delgivning nr 19 överlämnas till kommunstyrelsen för delgivning 
 
att i övrigt lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna. 
 
Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar att förvaltningsledningen utarbetar ett svar avseende delgivning  
punkt 19.  
 
Beslutsunderlag 
1. Delgivningar (skickas ej ut) 
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 081028 § 156 
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 BUoK/2008:78  

 
§ 155 
Delegationsbeslut  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna under förutsättning 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: 
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 
 
Delårsbokslut Beslut ang delårsbokslut tom augusti 2008:360 041 
  2009 
 
Förvaltningschef 
 
Avtal  Avtal mellan Gällivare kommun och  2008:380 605 
  Piteå kommun angående interkommunal 
  ersättning för elev (ES) 
 
Bidrag  Beslut ang anhållan om bidrag av elever 2008:381 612 
  från Välkommaskolans samhällsvetenskaps- 
  program avseende projekt ”Jämställdhet” 
  (avslag)  
 
Förordnande av rektor Marianne Annersand, rektor Välkomma-2008:20 023 
  skolan, 2009-01-23—2012-01-22   
 
  Lars Gabrielsson, rektor Välkommaskolan, 
  2008-10-13—2009-06-30 
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Förordnade av adm chef Eva Martinsson, administrativ chef, 
  Välkommaskolan, 2008-10-01—2011-09-30 
 
Förordnande av lärare Anneli Burman, grundskollärare 1-7,  
  Hedskolan, 2008-08-28—2009-06-18 
 

Per Eriksson, yrkeslärare byggprogrammet, 
  Välkommaskolan, 2008-08-18—2009-06-18 
 
  Therese Eriksson, senare lärare eng/no, 75 %,  
  Gunillaskolan, fr o m 2008-08-18 tills vidare 
 
  Tord Henriksson, lärare trä- och metallslöjd, 
  60  + 10 %, Myranskolan, 2008-09-03— 
  2009-06-19 
 
  Åke Hermansson-Panna, lärare i byggpro- 
  grammet, Välkommaskolan,  
  2008-08-25—2009-06-18 
 
  Johan Holmfrid, lärare i idrott och hälsa,  
  Välkommaskolan, fr o m 2008-08-18 tills vid 
 
  Cecilia Jönsson, lärare Handels- och ekonomi- 
  Ämnen, Välkommaskolan, 2008-08-18— 
  2009-06-18 
 
  Stina Kuhla-Nilsson, lärare 4-9 fr/eng,  
  Myranskolan, fr o m 2008-08-18 tills vidare 
 
  Britt-Inger Landström, lärare barn- och fritids- 
  Programmet, Välkommaskolan, 90 %,  
  2008-09-01—2009-06-18 
 
  Annica Larsson, spec ped, särskolan, 25 %, 
  2008-09-18—2009-06-19 
 
  Monica Nordqvist, spec ped, Nya Malmsta- 
  Skolan, 2008-09-22—2009-06-12 
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Anna-Lena Partapuoli, lärare 4-9, Hakkas 
  Skola, fr o m 2008-08-20 tills vidare 
 
  Anders Rova, lärare individuella programmet, 
  Välkommaskolan, fr o m 2008-08-18 tills vid 
 
  Jörgen Nilsson, lärare energi, Välkomma- 

skolan, 2008-08-25—2009-06-18 
 

Lennar Ross, gymnasielärare dataämnen,  
Välkommaskolan, 2008-09-01—2009-03-01 

 
Magnus Svarvare, lärare fy/ma, Välkomma- 
skolan, 2008-08-18—2009-06-18 

 
Anette Tieva, tidigare lärare 1-5, Maria- 
skolan, fr o m 2008-08-19 tills vidare 

 
Annegret Wiegel, lärare ty, 50 %, Väkomma- 
Skolan, fr o m 2008-08-18 tills vidare 

 
Förordnande av örig Åsa Henriksson, barnskötare, 50 %, Gällivare 
personal  kommun, fr o m 2008-09-08 tills vidare 
 
  Rose-Marie Jonasson, elevass, 82 %, Sär- 
  Skolan, fr o m 2008-08-18 tills vidare 
 
  Maria Jonsson, förskollärare, Tallbacka- 
  Skolan, 2008-09-08—2009-06-30 
 
  Carina Lindenhall, förskollärare, Bäckens 
  Förskola, fr o m 2008-08-14  tills vidare 
 
  Ulla Wallgren, studie och yrkesvägledare, 
  50 %, Välkommaskolan, 2008-08-16— 
  2009-08-16 
 
Ledighet för personal Inga-Lis Drugge, Puoltikasvaara förskola 2008:21 025 
  Tjänstledig 2009-01-01—2009-06-30 
 
  Britt-Inger Landström, Sjöparkskolan, 
  Tjänstledig 2009-01-01—2009-06-18  
  Vik annan tjänst 
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  Monica Nordkvist, Älvens förskola,  
  Tjänstledig 2008-08-18—2008-12-31 
  Prova annan tjänst 
 
Uppsägning på egen  Anders Rova, lärare IV-programmet, 2008:22 023 
Begäran  Välkommaskolan, säger upp sig fr o m  

2008-10-01 
 
Ledighet för elev Elev klass 2, Sjöparkskolan,  2008:23 606 
  2008-12-23—2009-01-23 (KC) 
 
  Elev klass 4, Sjöparkskolan  
  2008-12-05—2008-12-19 (KS) 
 
  Elev klass 8, Sjöparkskolan 
  2008-12-05—2008-12-19 (JS) 
 
  Elev klass 3, Sjöparkskolan 
  2008-12-23—2009-01-23 (RC) 
 
  Elev klass 6, Hedskolan 
  2008-11-10—2008-11-25 (AE) 
 
  Elev klass 8, Hedskolan 
  2009-01-08—2009-01-30 (JJ) 
 
  Elev klass 3, Mariaskolan 
  2009-01-08—2009-01-22 (NS) 
 
  Elev klass 7, Tallbackaskolan 
  2009-01-12—2009-03-12 (NK) 
 
  Elev klass 7, Tallbackaskolan 
  2009-03-10—2009-03-24 (SNS) 
 
  Elev klass 5, Tallbackaskoaln 
  2009-03-10—2009-03-24 (INS) 
 
  Elev klass Ekorren, Tallbackaskolan, 
  2009-03-10—2009-03-24 (RNS) 
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Inackorderingstillägg Beslut ang inackorderingsbidrag till 2008:409 623 
  elev boende i Nickaluokta, avslag (AB) 
 
Välkommaskolans skolledning 
 
Förordnande av lärare Britt-Inger Landström, lärare barn- och  2008:20 023 
  Fritidsprogrammet, 95 %, Välkomma- 
  Skolan, 2008-08-18—2008-08-31 
 
  Tommy Ryrland, yrkeslärare elprogram, 
  Välkommaskolan, 2008-08-25—2008-09-25 
 
  Annegret Wiegel, lärare ty, 8 %, Välkomma- 
  Skolan, 2008-08-18—2009-06-12 
 
  Britt-Inger Vänbjörk, lärarass Hotell- och 
  Restaurangprogrammet, Välkommaskolan, 
  2008-09-17—2008-12-19 
 
Kulturskolans skolledning  
 
Förordnande av övrig  Rolf Fyrén, vaktmästare/tekniker, Kultur- 
Personal  Skolan, 2008-10-01—2008-12-31 
 
Sjöparkskolans skolledning 
 
Anpassad studiegång Beslut ang anpassad studiegång för elev     2008:383 606 
  (JA) 
 
Särskild undervisnings- Beslut ang undervisning i särskild under-    2008:382 606 
grupp  visningsgrupp (SO) 
 
Tallbackaskolans skolledning 
 
Förordnande av övrig Malin Larsson, förskollärare, Gällivare      2008:20 023 
personal  kommun, 2008-09-08—2008-12-31 
 
  Helena Vikman, förskollärare, Granbacka 
  Förskola, 2008-08-08—2009-02-25 
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Gunillaskolans skolledning 
 
Ej uppflyttning i skolår Beslut ang ej uppflyttning i skolår för  2008:353 606 
  Elev (HW) 
 
Anpassad studiegång Beslut ang anpassad studiegång för  2008:395 606 
  Elev (HW) 
 
Myranskolans skolledning 
 
Förordnande av övrig Carola Hjerpe, v förskollärare,  2008:20 023 
Personal  50 %, Tjautjas förskola,  
  2008-10-01—2008-10-31 
 
  Arja Isomäki, barnskötare, Myrans  
  Förskola, 2008-09-01—2008-09-28, 
  2008-09-29—2008-10-21 
 
Verksamhetscontroller 
 
Skolskjuts   Beslut ang skolskjuts mellan bostad 2008:368 623 
  och skola i samband med växelvist 
  boende (JRW) 
 
  Beslut ang skolskjuts mellan bostad 2008:367 623 
  och skola i samband med växelvist 
  boende (JVF) 
 
  Beslut ang skolskjuts mellan bostad 2008:363 623 
  och skola i samband med växelvist 
  boende, avslag (SM)  
 
  Beslut ang skolskjuts mellan bostad 2008:364 623 
  Och skola i samband med växelvist 
  boende, avslag (VM) 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
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Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och  
kulturnämnden besluta  
 
att lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna under förutsättning 
att besluten ryms inom budgetram. 
 
Beslutsunderlag 
1. Delegationsbeslut (skickas ej ut) 
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 081028 § 157 
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 BUoK/2008:19  

 
§ 156 
Förvaltningschefens information  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att lägga informationen med beaktande till handlingarna.  
 
Bakgrund 
Önskemål har framkommit om information till barn- utbildning- och kulturnämnden den  
11 november 2008 enligt följande: 
 
Flytten av Ullatti skola 
Utredningen angående Gunillaskolan 
Förvaltningschefstjänsten barn- utbildning- och kulturförvaltningen 
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 28 oktober 2008 beslutat 
att information angående ovanstående punkter lämnas till barn- utbildning- och kultur-
nämnden den 11 november 2008.  
 
Förvaltningschefen informerar på sammanträdet den 11 november 2008 följande: 
 
Ullatti skola – Kommunstyrelsen har den 10 november 2008 beslutat att Ullatti skola 
flyttas till Mariaskolans skolgård under våren 2009.  
 
Gunillaskolan – Utredning angående Gunillaskolan och Särskolan pågår och en redo-
visning lämnas till barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott den  
20 november 2008. 
 
Förvaltningschefstjänsten barn- utbildning- och kulturnämnden – Kjell Wallgren har 
anställts som förvaltningschef från och med den 1 januari 2009. 
 
Förvaltningschefen informerar också om pågående pilotutbildningar avseende matema-
tik och svenska.  
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 081028 § 158 
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 BUoK/2008:115  

 
§ 157 
Budgetuppföljning  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att fortsatt ekonomisk återhållsamhet inom barn- utbildning- och kulturförvaltningen 
gäller  
 
att nämnden uppdrar till förvaltningsledningen att göra en översyn av kostnaderna för 
barnomsorgspoolen och inkomma till nämnden med förslag på åtgärder för att få ner 
kostnaderna 
 
att ordförande får delegation på att fatta beslut på att anhålla hos kommunstyrelsen om 
145 000 kr beträffande investeringar som är gjorda avseende upprustning av maskiner 
på industriprogrammet på Välkommaskolan.  
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) inkommer med skriftlig reservation.  
 
Anmälan om jäv 
Anna-Karin Heneskär (s) anmäler jäv.  
 
Bakgrund 
Arbetet med budgetuppföljning för perioden januari – september 2008 pågår. Redovis-
ning lämnas till arbetsutskottet den 28 oktober 2008. 
 
Birgitta Palo-Johansson, ekonom redovisar aktuell budgetuppföljning till arbetsutskottet 
den 28 oktober 2008. 
 
Birgitta Palo-Johansson, ekonom redovisar aktuell budgetuppföljning till nämnden den 
11 november 2008. Birgitta Palo-Johansson informerar också om att det är gjort en in-
vestering på Industriprogrammet, Välkommaskolan för 145 000 kr, och att  
möjligheter finns att söka medel för detta från kommunstyrelsens investeringsreserv.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beroende på budgetuppföljningens utfall ger det ekonomiska konsekvenser. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Barn- utbildning- och kulturnämndens budget ger konsekvenser för barn och ungdomar.  
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att fortsatt ekonomisk återhållsamhet inom barn- utbildning- och kulturförvaltningen 
gäller 
 
att uppdra till förvaltningsledningen att göra en översyn av kostnaderna för barnom-
sorgspoolen och inkomma till nämnden med förslag på åtgärder för att få ner kostnader-
na. 
 
Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar att barnomsorgspoolen läggs ner och i den mån det är möjligt 
och om kommunen har behov av tjänsterna att anställning sker.  
 
Weine Backman (s) yrkar att fortsatt ekonomisk återhållsamhet inom barn- utbildning- 
och kulturförvaltningen gäller, att nämnden uppdrar till förvaltningsledningen att göra 
en översyn av kostnaderna för barnomsorgspoolen och inkomma till nämnden med för-
slag på åtgärder för att få ner kostnaderna, samt att ordförande får delegation på att fatta 
beslut på att anhålla hos kommunstyrelsen om 145 000 kr avseende investeringar som är 
gjorda avseende upprustning maskiner på industriprogrammet på Välkommaskolan.  
 
Proposition 
Ordförande Weine Backman ställer proposition på yrkandena och finner att barn-  
utbildning- och kulturnämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.  
 
Beslutsunderlag 
1. Budgetuppföljning 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 081028 § 159 
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 BUoK/2008:176  

 
§ 158 
Verksamhetsuppföljning  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att lägga informationen med beaktande till handlingarna.  
 
Bakgrund 
Verksamhetsuppföljning avseende september och oktober 2008 har utarbetats.  
 
Magnus Svensson, verksamhetscontroller informerar barn- utbildning- och kulturnämn-
den den 11 november 2008 angående betyg och behörigheter.  
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att verksamhetsuppföljningen kompletteras till barn- utbildning- och kulturnämnden 
med slutbetyg för åk 9 våren 2008 och behörigheter till gymnasiet. 
 
Beslutsunderlag 
1. Verksamhetsuppföljning sep-okt 2008 
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 081028 § 160 
3. Betyg och behörighetet  
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 BUoK/2008:113  

 
§ 159 
Barn- utbildning- och kulturnämndens internbudget 2009  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att uppdra till förvaltningen att se över förslag till neddragningar motsvarande 7 100 000 
kr för år 2009  
 
att hålla ett extra arbetsutskott den 20 november 2008 kl 08.00  
 
att förslag till neddragningar redovisas till barn- utbildning- och kulturnämndens extra 
arbetsutskott den 20 november 2008.  
 
Skriftlig reservation 
Eva Alriksson (m) inkommer med skriftlig reservation.  
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Gällivare kommun har den 29 september 2008 § 94 beslutat att 
barn- utbildning- och kulturnämnden blir tilldelad en driftbudgetram för år 2009 med 
337 189 000 kr varav 190 000 kr i engångsanslag, samt en budgetplan för år 2010 med 
326 584 000 kr varav 620 000 kr i engångsanslag och en budgetplan för år 2011 med 
322 560 000 kr. 
 
Birgitta Palo-Johansson, ekonom har i samband med ett extra arbetsutskott den 13  
oktober 2008 redovisat för arbetet avseende internbudget 2009. 
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 13 oktober 2008 beslutat att 
uppdra till förvaltningsledningen att fortsätta med arbetet avseende internbuget för år 
2009 och att förvaltningsledningen återkommer med förslag till arbetsutskottet den 28 
oktober 2008. 
 
Birgitta Palo-Johansson, ekonom har i samband med arbetsutskottet den 28 oktober 
2008 redovisat för arbetet avseende internbudget 2009, som visar ett underskott på 
7 100 000 kr. 
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 28 oktober 2008 beslutat  
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att uppdra till förvaltningen att se över förslag till neddragningar motsvarande 7 100 000 
kr för år 2009 
 
att hålla ett extra arbetsutskott den 20 november 2008 kl 08.00 
 
att förslag till neddragningar redovisas till barn- utbildning- och kulturnämndens extra 
arbetsutskott den 20 november 2008.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningsledningen ser över de ekonomiska konsekvenserna. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Barn- utbildning- och kulturnämndens budget innebär konsekvenser för barn och ung-
domar. 
 
Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar att de partier i barn- utbildning- och kulturnämnden som inte 
finns representerade i arbetsutskott måste bli uppdaterade på besparingsåtgärder, för att 
ha en rimlig chans att ta ställning till förslag på nämnden den 16 december 2008, att 
uppdra till förvaltningen att se över förslag till neddragningar motsvarande 7 100 000 kr 
för år 2009, att hålla ett extra arbetsutskott den 20 november 2008 kl 08.00, samt  
att förslag till neddragningar redovisas till barn- utbildning- och kulturnämndens extra 
arbetsutskott den 20 november 2008.  
 
Weine Backman (s) yrkar att uppdra till förvaltningen att se över förslag till neddrag-
ningar motsvarande 7 100 000 kr för år 2009, att hålla ett extra arbetsutskott den 20 
november 2008 kl 08.00, samt att förslag till neddragningar redovisas till barn- utbild-
ning- och kulturnämndens extra arbetsutskott den 20 november 2008.  
 
Proposition 
Ordförande Weine Backman ställer proposition på yrkandena och finner att barn-  
utbildning- och kulturnämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.  
 
Beslutsunderlag 
1.Protokoll kommunfullmäktige 080929 § 94 
2.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 081013 § 155 
3.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 081028 § 161 
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 BUoK/2008:365  

 
§ 160 
Ansökan om skolpeng avseende skolgång i Thailand (NK)  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att avslå begäran att betala skolavgift i icke statsbidragsberättigad utlandsskola.  
 
Bakgrund 
Skolpeng för elev ansöks för vistelse på Koh Lanta i Thailand under tiden 12 januari 
2009 – 12 mars 2009. Pengarna skall användas för att betala skolavgiften på Lanta  
Sanuk School.  
 
SFS nr: 1994:519 gäller statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdo-
mar. Där framgår villkoren för skolor att uppbära statsbidrag. Då svensk skolplikt inte 
gäller i utlandet och de skolor som uppbär statsbidrag får sina kostnader täckta är inte 
kommuner skyldiga att stå för kostnader i utlandet. Lanta Sanuk School är inte en stats-
bidragsberättigad skola.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Om nämnden fattar ett beslut att betala skolavgift trots att kommunen inte är skyldig till 
detta kommer det beslutet att betraktas som ett principbeslut och följaktligen gälla alla 
kommunmedborgare som har sina barn i utlandsskolor.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. Det är föräldrars ansvar att sörja för sitt 
barns utbildning vid utlandsvistelse.  
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att avslå begäran att betala skolavgift i icke statsbidragsberättigad utlandsskola.  
 
Beslutsunderlag 
1. Ansökan om skolpeng. 
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 081028 § 162 
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 BUoK/2008:410  

 
§ 161 
Organisationsförändring inom barn- utbildning- och kulturförvaltningen avseende  

50 % tidsbegränsad rektorstjänst, Tallbackaskolan, 50 % tidsbegränsad rektors 

tjänst, Sjöparkskolan, samt tillfällig indragning av barnomsorgssamordnartjänsten  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att förlänga 50 % rektorstjänst på Tallbackaskolan fram till och med den 30 juni 2009 
 
att den tillfälliga indragningen av barnomsorgssamordnartjänsten förlängs fram till och 
med den 30 juni 2009 
 
att förlänga 50 % rektorstjänst på Sjöparkskolan fram till och med den 30 juni 2009 
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har den 8 april 2008 § 36 beslutat att inrätta en  
50 % tidsbegränsad rektorstjänst på Tallbackaskolan. Tidsbegränsningen är satt till den 
31 december 2008 och en ny prövning ska göras avseende det fortsatta behovet av 
nämnda rektorstjänst.  
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har också den 8 april 2008 § 36 beslutat att nuva-
rande barnomsorgssamordnartjänst på 50 % tillfälligt dras in till den 31 december 2008. 
Arbetsuppgifterna från denna tjänst fördelas på en assistenttjänst på Tallbackaskolan  
 
Innehavaren av barnomsorgssamordnartjänsten har fram till den 31 december 2008 den 
tillfälliga 50 % rektorstjänsten på Tallbackaskolan. 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har med anledning av Arbetsmiljöverkets inspek-
tion år 2006 avseende arbetsmiljön för skolledare, beslutat att tillsätta en 50 % tidsbe-
gränsad rektorstjänst på Sjöparkskolan. Tidsbegränsningen är fram till och med den 31 
december 2008.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Medel för nämnda tjänster finns avsatta i budget 2009. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslutet är till fördel för barn och ungdomar. 
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Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att förlänga 50 % rektorstjänst på Tallbackaskolan fram till och med den 30 juni 2009 
 
att den tillfälliga indragningen av barnomsorgssamordnartjänsten förlängs fram till och 
med den 30 juni 2009 
 
att förlänga 50 % rektorstjänst på Sjöparkskolan fram till och med den 30 juni 2009 
 
Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar att barnomsorgssamordnartjänsten dras in från och med den  
31 december 2008, att förlänga 50 % rektorstjänst på Tallbackaskolan fram till och med 
den 30 juni 2009, samt att förlänga 50 % rektorstjänst på Sjöparkskolan fram till och 
med den 30 juni 2009. 
 
Weine Backman (s) yrkar att förlänga 50 % rektorstjänst på Tallbackaskolan fram till 
och med den 30 juni 2009, att den tillfälliga indragningen av barnomsorgssamordnar-
tjänsten förlängs fram till och med den 30 juni 2009, samt att förlänga 50 % rektors-
tjänst på Sjöparkskolan fram till och med den 30 juni 2009. 
 
Proposition 
Ordförande Weine Backman ställer proposition på yrkandena och finner att barn- ut-
bildning- och kulturnämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.  
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämnden 080408 § 36 
2. Underlag avseende rektorstjänst, Sjöparkskolan 
3. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 081028 § 163 
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 BUoK/2008:350  

 
§ 162 
Översyn av Välkommaskolans programutbud  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att anta det framlagda förslaget enligt följande: 
 
Barn och fritidsprogrammet: Inget intag hösten 2009  = 16 platser 
Industriprogrammet Borr: inget intag hösten 2009  = 10 platser 
Estetiska programmet: Inget intag hösten 2009  = 24 platser 
Samhällsprogrammet: Minska antalet platser  = 10 platser 
Naturvetenskapliga programmet: Minska antalet platser = 10 platser 
 
att kommunerna inom Lapplands kommunalförbund informeras.  
 
Bakgrund 
Elevantalet minskar på Välkommaskolan från höstterminen 2009 med ca 70-80 elever 
Följande neddragningar föreslås för att anpassa verksamheten till elevantalet: 
 
Barn och fritidsprogrammet: Inget intag hösten 2009  = 16 platser 
Industriprogrammet Borr: inget intag hösten 2009  = 10 platser 
Estetiska programmet: Inget intag hösten 2009  = 24 platser 
Samhällsprogrammet: Minska antalet platser  = 10 platser 
Naturvetenskapliga programmet: Minska antalet platser = 10 platser 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Antalet lärartjänster minskar med ca 10. Ett antal tidsbegränsade tjänster upphör. 
OBS! Lärartjänster på Välkommaskolan är beroende av elevernas val! 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Eleverna får ett minskat programutbud. 
Färre inriktningar erbjuds eleverna. 
Fler elever kan komma att söka annan ort beroende på att programutbudet minskar. 
(Skickar innevarande läsår elever till Grans lantbruksgymnasium till en kostnad på 3,6 
milj kr.  
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Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att anta det framlagda förslaget 
 
att kommunerna inom Lapplands kommunalförbund informeras.  
 
Beslutsunderlag 
1. Antal platser 
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 081028 § 164 
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 BUoK/2008:318  

 
§ 163 
Avtal mellan Gällivare kommun, barn- utbildning- och kulturnämnden och Same 

skolstyrelsen avseende integrerad samisk undervisning  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att anta förslag till avtal om integrerad samisk undervisning på Sjöparksskolan för läs-
året 2008/2009. 
 
Bakgrund 
Sjöparksskolan har under ett antal år bedrivit integrerad samisk undervisning. I juni 
2007 beslutade sameskolstyrelsen att dra in medlen för integreringen på grund av mins-
kade resurser. I augusti innevarande år erbjöd de oss att åter skriva avtal med dem för 
läsåret 2008/2009. Rektor vid Sjöparksskolan har gått ut med en förfrågan till de samis-
ka eleverna, om de är intresserade av integrerad undervisning och svaret är ja. 
 
Erbjudandet gäller under förutsättning att rektor får tag på lärare och att det går att lösa 
det schematekniskt. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ingen ekonomisk konsekvens. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
De samiska eleverna får del av sitt kulturarv och de får läsa samiska. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att anta förslag till avtal om integrerad samisk undervisning på Sjöparksskolan för läs-
året 2008/2009. 
 
Beslutsunderlag 
1.Avtal med sameskolstyrelsen 
2.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 081028 § 165 
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 BUoK/2008:413  

 
§ 164 
Riktlinjer för Gällivare kommun avseende samverkan mellan socialförvaltningen  

och barn- utbildning- och kulturförvaltningen angående möjlighet till fler timmar än 

lagen medger i förskoleverksamheten  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att rektor utifrån delegationsbeslut i samverkan med socialförvaltningen i varje enskilt 
fall, fattar beslut utifrån barnets eget behov eller situation i hemmet 
 
att socialförvaltningen i förekommande fall arbetar för förändring i hemmet 
 
att den utökade omsorgstiden är tidsbegränsad till visst datum 
 
att uppföljningsmöte sker innan tidsbegränsat datum gått ut 
 
att respektive förvaltning ansvarar för sitt verksamhetsområde 
 
att i varje enskilt fall föra diskussion om eventuella extra kostnader uppstår kring kost-
nadsfördelning.  
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturförvaltningen och socialförvaltningen har tidigare utarbetat 
riktlinjer när socialförvaltningen vill utöka omsorgstid inom förskoleverksamheten när 
det gäller fler timmar än lagen medger. Berörda nämnder har ej antagit de framtagna 
riktlinjerna än.  
 
Socialnämnden beslutade den 15 maj 2008 § 88 att tillskriva barn- utbildning- och kul-
turnämnden angående behovet att återuppta diskussionen om riktlinjerna eftersom 
nämnderna inte är samstämmiga. Socialnämnden beslutade vidare att uppdra till social-
nämndens presidium att kontakta barn- utbildning- och kulturnämndens presidium i 
syfte att utarbeta ett förslag på samstämmiga riktlinjer.  
 
Nämndernas presidium har träffats och återupptagit diskussionen om nämnda riktlinjer. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Riktlinjerna ska ha en positiv inverkan för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att rektor utifrån delegationsbeslut i samverkan med socialförvaltningen i varje enskilt 
fall, fattar beslut utifrån barnets eget behov eller situation i hemmet 
 
att socialförvaltningen i förekommande fall arbetar för förändring i hemmet 
 
att den utökade omsorgstiden är tidsbegränsad till visst datum 
 
att uppföljningsmöte sker innan tidsbegränsat datum gått ut 
 
att respektive förvaltning ansvarar för sitt verksamhetsområde 
 
att i varje enskilt fall föra diskussion om eventuella extra kostnader uppstår kring kost-
nadsfördelning.  
 
Beslutsunderlag 
1. Utarbetade riktlinjer – samverkan social-/barn- utbildning- och kulturförvaltningen –  
    fler timmar än lagen medger i förskoleverksamhet. 
2. Protokoll Socialnämnden 080515 § 88 
3. Protokoll Socialnämnden 081016 § 166 
4. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 081028 § 166 
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 BUoK/2008:407  

 
§ 165 
Gemensamma riktlinjer för Norrbottens län avseende samverkan kring barn och  

unga med sammansatta behov - Norrbus  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att anta de föreslagna riktlinjerna för samverkan inom Norrbottens län kring barn och 
unga med sammansatta behov.  
 
Bakgrund 
En arbetsgrupp med representanter för skola, socialtjänst, primärvård och barn- och 
ungdomspsykiatri har på uppdrag av länsstyrgruppen utarbetat ett förslag till gemen-
samma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov.  
 
Syftet med de gemensamma riktlinjerna är att skapa bättre förutsättningar i Norrbottens 
län för barn och unga och deras familjer att få det stöd och den hjälp som de har behov 
av genom bättre samverkan mellan berörda aktörer, genom fungerande rutiner för sam-
ordnad planering av insatser samt genom tydligare ansvars- och kostnadsfördelning vid 
vård och behandling.  
 
De föreslagna riktlinjerna har varit till alla berörda verksamheter inom landstinget och 
till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden i länets kommuner för synpunk-
ter. Efter remissyttranden har de föreslagna riktlinjerna behandlats den 11 juni av läns-
styrgruppen. Riktlinjerna är kompletterade med ett underlag för genomförandeplan, 
avvikelserapport och rutin för avvikelsehantering. Länsstyrgruppen lämnar förslaget för 
politiskt ställningstagande både inom kommunerna och landstinget.  
 
Styrelsen för Kommunförbundet Norrbotten har den 18 september 2008 § 198 beslutat 
att rekommendera socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden i länets kommuner 
att anta de föreslagna riktlinjerna för samverkan kring barn och unga med sammansatta 
behov.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Riktlinjerna ska innebära positiva konsekvenser för barn och ungdomar. 
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Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att anta de föreslagna riktlinjerna för samverkan inom Norrbottens län kring barn och 
unga med sammansatta behov.  
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Kommunförbundet Norrbotten 080918 § 198 
2. Förslag till gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med  
    sammansatta behov.  
3. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 081028 § 167 
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 BUoK/2008:408  

 
§ 166 
Länsverksamhet vid Gammelängsskolan i Boden avseende "Skoldatatek" och 

"Kompisveckor"  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar  
 
att Länsverksamheten permanentas från och med 2009 
 
att kommunernas ekonomiska åtagande för Länsverksamheten fr o m 1 januari 2009 
omfattar 900 000 kr per år 
 
att kostnaderna fördelas utifrån kommunernas skattekraft 
 
att indexuppräkning fr o m 1 januari 2010 sker i enlighet med den bedömning som Sve-
riges kommuner och landsting gör av såväl löneutveckling som inflationsutveckling 
inom den kommunala sektorn 
 
att ej förbrukade medel återbetalas till respektive kommun, senast februari efter avslutat 
budgetår 
 
att en uppsägningstid av 18 månader gäller mellan Kommunförbundet och Bodens 
kommun 
 
att utvärdering och uppföljning av verksamheten görs årligen i det nätverk med alla 
kommuner i Norrbotten som Länsverksamheten ansvarar för. 
 
att barn- utbildning- och kulturnämnden avsätter 73 045 kr till Länsverksamheten vid 
Gammelängsskolan i Boden  
 
att medel tas från konto 60010 – 400. 
 
Bakgrund 
Länsverksamheten vid Gammelängsskolan består av ”Skoldatatek Norrbotten” och te-
maveckor för elever med funktionshinder ”Kompisveckor”. Förslag föreligger bl a att 
Länsverksamheten permanentas från och med 2009.  
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Kommunförbundet Norrbotten har via enkäter till kommunerna sett över behovet av 
”Kompisveckor” och ”Skoldatatek” för barn i behov av särskilt stöd. Av enkätunder-
sökningen framkommer att av alla de kommuner som svarat anser att de har behov av 
”Skoldatatek”. Av dessa anser sig inte alla ha behov av ”Kompisveckor”. 
 
Styrelsen för Kommunförbundet Norrbotten har den 18 september 2008 § 201 beslutat 
att rekommendera medlemskommunerna besluta följande: 
 
att Länsverksamheten permanentas från och med 2009 
 
att kommunernas ekonomiska åtagande för Länsverksamheten fr o m 1 januari 2009 
omfattar 900 000 kr per år 
 
att kostnaderna fördelas utifrån kommunernas skattekraft 
 
att indexuppräkning fr o m 1 januari 2010 sker i enlighet med den bedömning som Sve-
riges kommuner och landsting gör av såväl löneutveckling som inflationsutveckling 
inom den kommunala sektorn 
 
att ej förbrukade medel återbetalas till respektive kommun, senast februari efter avslutat 
budgetår 
 
att en uppsägningstid av 18 månader gäller mellan Kommunförbundet och Bodens 
kommun 
 
att utvärdering och uppföljning av verksamheten görs årligen i det nätverk med alla 
kommuner i Norrbotten som Länsverksamheten ansvarar för. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
För Gällivare kommun, barn- utbildning- och kulturnämnden innebär detta en kostnad 
på 73 045 per år. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslutet innebär en fördel för barn och ungdomar.  
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att Länsverksamheten permanentas från och med 2009 
 
att kommunernas ekonomiska åtagande för Länsverksamheten fr o m 1 januari 2009 
omfattar 900 000 kr per år 
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att kostnaderna fördelas utifrån kommunernas skattekraft 
 
att indexuppräkning fr o m 1 januari 2010 sker i enlighet med den bedömning som Sve-
riges kommuner och landsting gör av såväl löneutveckling som inflationsutveckling 
inom den kommunala sektorn 
 
att ej förbrukade medel återbetalas till respektive kommun, senast februari efter avslutat 
budgetår 
 
att en uppsägningstid av 18 månader gäller mellan Kommunförbundet och Bodens 
kommun 
 
att utvärdering och uppföljning av verksamheten görs årligen i det nätverk med alla 
kommuner i Norrbotten som Länsverksamheten ansvarar för. 
 
att barn- utbildning- och kulturnämnden avsätter 73 045 kr till Länsverksamheten vid 
Gammelängsskolan i Boden  
 
att medel tas från konto 60010 – 400. 
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Kommunförbundet Norrbotten 080918 § 201 
2. Barn- utbildning- och kulturnämndens enkätsvar angående Länsverksamheten 
3. Kommunförbundet Norrbottens handlingar avseende Länsverksamheten 
4. Skatteunderlag per invånare 
5. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 081028 § 168 
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 BUoK/2008:414  

 
§ 167 
Val av politisk styrgrupp för samverkan mellan socialnämnden och barn-  

utbildning- och kulturnämnden i Gällivare kommun  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att utse Karl-Erik Taivalsaari och Lena Lindberg som ordinarie politiker i styrgruppen 
avseende samverkan mellan barn- utbildning- och kulturnämnden och socialnämnden i 
Gällivare kommun 
 
att som ersättare till nämnda grupp utse Bernt Norgren och Jan Holma. 
 
Bakgrund 
Förslag föreligger att barn- utbildning- och kulturnämnden och socialnämnden i Gälli-
vare kommun bildar en politisk styrgrupp för samverkan.  
 
Förslag föreligger  
 
att bilda en politisk styrgrupp för samverkan mellan barn- utbildning- och kulturnämn-
den och socialnämnden 
 
att utse två ordinarie politiker, samt två ersättare till styrgruppen.  
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 28 oktober 2008 beslutat att 
hänskjuta ärendet till barn- utbildning- och kulturnämnden den 11 november 2008. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslutet innebär positiva konsekvenser för barn och ungdomar.  
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 081028 § 169 
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BUoK/2008:400  

 
§ 168 
Val av politisk styrgrupp avseende att bedriva förebyggande verksamhet inom  

alkohol och drogområdet  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att utse Lena Lindberg som politisk representant till styrgruppen avseende att bedriva 
förebyggande verksamhet inom alkohol och drogområdet. 
 
Bakgrund 
Gällivare kommun har under tre års tid arbetat med förebyggande insatser på ett flertal 
områden, från skola och socialtjänst till frivilligföreningar. Insatsernas karaktär har följt 
de utvärderade evidensbaserade arbetsmetoderna.  
 
För att befästa och säkerställa att dessa insatser blir bestående och vid behov utveckla 
och stötta dessa, avser Gällivare kommun att under ett fjärde år fortsätta bedriva före-
byggande verksamhet inom alkohol/drogområdet. 
 
Kommunfullmäktige har den 29 september 2008 § 143 beslutat följande: 
 
att en politisk styrgrupp tillsätts där service- och tekniknämnden, socialnämnden, kom-
munstyrelsen samt barn- utbildning- och kulturnämnden utser varsin representant till 
denna styrgrupp, 
 
att en metod och referensgrupp tillsätts bestående av en representant från socialförvalt-
ningen, en representant från barn- utbildning- och kulturförvaltningen samt samordna-
rens närmaste chef.  
 
Förslag föreligger att barn- utbildning- och kulturnämnden utser en representant till 
denna styrgrupp. 
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 28 oktober 2008 beslutat att  
hänskjuta ärendet till barn- utbildning- och kulturnämnden den 11 november 2008. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  36 (48) 
 
 2008-11-11 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Barn-, utbildning- och kulturämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslutet innebär en fördel för barn och ungdomar 
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Kommunfullmäktige 080929 § 143 
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 081028 § 170 
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 BUoK/2008:326  

 
§ 169 
Revisionsrapport - Granskning av kommunens kompetens- och personalförsörjning  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att konstatera att barn- utbildning- och kulturnämnden årligen följer arbetet med kompe-
tens- och personalförsörjning utifrån den övergripande kompetens- och personalförsörj-
ningsplan som ska vara färdig 1 mars, 2009, enligt styrkorten. 
 
att i övrigt med beaktande lägga revisionsrapport Kompetens och personalförsörjning 
till handlingarna. 
 
Bakgrund 
De förtroendevalda revisorerna i Gällivare kommun har granskat kommunens kompe-
tens- och personalförsörjning. Syftet har varit att bedöma om kommunens styrning och 
kontroll av kompetens- och personalförsörjningen är tillräcklig. Revisorerna vill ha svar 
av Barn- Utbildning- och Kulturnämnden gällande vilka åtgärder som avses vidtas mot 
bakgrund av utförd granskning.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Barn- Utbildning- och Kulturnämnden har inga ekonomiska konsekvenser att ta ställ-
ning till i ärendet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser att ta ställning till. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att konstatera att barn- utbildning- och kulturnämnden fortlöpande följer arbetet med 
kompetens- och personalförsörjning utifrån den övergripande kompetens- och personal-
försörjningsplan som ska vara färdig 1 mars, 2009, enligt styrkorten. 
 
att i övrigt med beaktande lägga revisionsrapport Kompetens och personalförsörjning 
till handlingarna. 
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Beslutsunderlag 
1. Revisionsrapport, Augusti 2008, Kompetens- och personalförsörjning 
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 081028 § 171 
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 BUoK/2008:405  

 
§ 170 
Fortsatt arbete avseende kulturmiljövårdsanalys i Gällivare  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att ställa sig positivt bakom förslaget att starta upp ett fortsatt arbete med kulturmiljö-
analysen i enlighet med Riksantikvarieämbetets förslag under förutsättning att detta ej 
medför merkostnader för barn- utbildning- och kulturnämnden 
 
att en arbetsgrupp tillsätts med representanter från kulturen, miljö-, och byggkontoret, 
Koskullskulle intresseförening, Riksantikvarieämbetet, LKAB och länsstyrelsen.  
 
Bakgrund 
Gällivare kommun Kulturen, Riksantikvarieämbetet och Boverket arbetade under 2006-
2007 med en kulturmiljöanalys för bebyggelsemiljöer i Malmber-
get/Koskullskulle/Gällivare. 
Kulturmiljöanalysen presenterades offentligt på tre olika möten. Intresset var stort och 
de tre parterna beslöt att gå vidare med analysen till arbetet med översiktsplanen. 
 
Kulturen förslår att barn- utbildning och kulturnämnden förslår att kommunstyrelsen 
beslutar 
 
att starta upp ett fortsatt arbete med kulturmiljöanalysen i enlighet med Riksantikvarie-
ämbetets förslag 
 
att en arbetsgrupp tillsätts med representanter från kulturen, miljö-, och byggkontoret, 
Koskullskulle intresseförening, Riksantikvarieämbetet, LKAB och länsstyrelsen.  
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 28 oktober 2008 beslutat att   
uppdra till förvaltningsledningen att inkomma till barn- utbildning- och kulturnämnden 
den 11 november 2008 med en tydlig ekonomisk redogörelse beträffande det fortsatta 
arbetet avseende kulturmiljövårdsanalys i Gällivare. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Riksantikvarieämbetet har i ett PM meddelat att de är beredd att ge Gällivare kommun 
ett ekonomisk stöd med 100.000 kronor för ett fortsatt konkret arbete med kulturmiljö-
analysen. 
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Konsekvenser  
Kulturens handläggare anser att det är viktigt att fortsatta den modell som användes i 
kulturmiljöanalysen. Modellen innebär att den lokala nivån deltar under hela plane-
ringsprocessen. Vi anser att det är viktigt att en arbetsgrupp deltar i arbetet. I denna 
grupp bör det finnas representanter från kulturen, miljö och byggkontoret, Koskullskulle 
intresseförening, Riksantikvarieämbetet, LKAB och länsstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
1. Bebyggelsemiljöer i Malmberget/Koskullskulle/Gällivare – en kulturmiljöanalys 
2. Riksantikvarieämbetets PM 2008-06-24 (Dnr:303-2508-2007) 
3. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 081028 § 172 
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 BUoK/2008:415  

 
§ 171 
Ärendeuppföljning, Barn- utbildning- och kulturnämnden  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att lägga ärendeuppföljningen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden avser att göra uppföljning av följande ärenden: 
 
Ärende   Ansvarig  Uppföljning 
 
Biblioteksplan, Gällivare kommun Förvaltningsledningen Mars 2009  
 
Pilotutbildning i matematik och svenska Förvaltningsledningen Februari 2009 
 
Kompetens- och personalförsörjning Förvaltningsledningen Årligen 
 
Kvalitetsredovisning  Förvaltningsledningen Mars 2009 
 
Skolstrukturen  Förvaltningsledningen April 2009 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att lägga ärendeuppföljningen till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 081028 § 173 
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 BUoK/2008:420  

 
§ 172 
Kulturstrategi för Norrbotten  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att Gällivare kommun ställer sig bakom kulturstrategin för länet och arbetar i den rikt-
ning som strategin anger i både bas- och utvecklingsområden under förutsättning att 
detta ryms inom den kommande budgetramen. 
 
Bakgrund 
Norrbottens län har inte någon gemensam strategi för kultur. Det har inneburit att sats-
ningar av offentliga medel skett utan samordning och att det ibland rått lätt förvirring i 
kontakterna på det nationella planet. De övergripande regionala planerna (RTP och 
RUP) har inte föregåtts av förberedande kulturpolitiska arbeten. För att använda offent-
liga medel på ett effektivare sätt och finna vägar till ökad samverkan mellan kommu-
nerna och landstinget i såväl långsiktiga som kortsiktiga satsningar har landstinget ge-
nom Division kultur och utbildning tagit initiativ till en för länet gemensam kulturstra-
tegi. En arbetsgrupp med representanter från länets kommuner har deltagit i arbetet.  
 
Totalt har gruppen bestått av: 
 
XXXXX och XXXXX/Fyrkanten, XXXXX/A-kommunerna, Lars Israelsson och 
XXXXX/Kraftfält Norr, XXXXX/Östra Norrbotten samt XXXXX, XXXXX 
XXXXX/Nll 
 
Arbetsgruppen har haft möten med Sametingets kulturhandläggare, ATR, Riksteatern 
Norrbotten, Norrbottensteatern, Sámi Téahter, Tornedalsteatern, Norrbottensmusiken, 
Norrbottens museum, Ájtte fjäll- och samemuseum, länskonsulenten för konst, Norrbot-
tens länsbibliotek, Sverigefinska riksförbundet, STRT och Riksförbundet Roma Interna-
tional. 
 
Av yttrande från verksamhetsledare Kultur/ungdom framgår att en arbetsgrupp beståen-
de av kulturchefer och tjänstemän har arbetat fram en kulturstrategi för Norrbotten. 
Strategin syftar till att göra mål och inriktning för landstinget och kommunernas kultur-
satsningar tydliga och beskriva vilka åtgärder som krävs för att nå målen. Gruppen har 
gjort ett mycket gediget arbete och täckt in de många delar som kulturen omfattas av.  
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Att ha en strategi för kulturområdet ger en stabil bas inte minst i en framtida storregion. 
Att ha tydliga mål och inriktningar ger länet och kommunerna en färdriktning som ock-
så säkrar en fortsatt satsning på kulturen som en utvecklingsfaktor.  
 
Gällivare kommun vill verka för att kulturen ges möjlighet att utvecklas såväl lokalt 
som regionalt och avser med det att stötta den strategi som nu tagits fram för de kom-
mande åren.  
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att Gällivare kommun ställer sig bakom kulturstrategin för länet och arbetar i den rikt-
ning som strategin anger i både bas- och utvecklingsområden under förutsättning att 
detta ryms inom den kommande budgetramen. 
 
Beslutsunderlag  
1. Förslag till kulturstrategi för Norrbotten 
2. Yttrande från verksamhetschef Kultur/ungdom 
3. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 081028 § 174 
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 BUoK/2008:419  

 
§ 173 
Framtida skolstruktur för Gällivare kommun  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att uppdra till förvaltningsledningen att till den 1 september 2009 utarbeta en framtida 
skolstruktur för Gällivare kommun enligt nämndens utarbetade styrkort. 
 
Bakgrund 
Förvaltningsledningen och politikerna inom barn- utbildning- och kulturnämnden träffas 
den 23 oktober 2008 för att diskutera den framtida skolstrukturen i Gällivare kommun.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kommande utredning ger en bild av ekonomiska konsekvenser.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Kommande utredning visar vad det blir för konsekvenser för barn och ungdomar.  
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att uppdra till förvaltningsledningen att till den 1 september 2009 utarbeta en framtida 
skolstruktur för Gällivare kommun enligt nämndens utarbetade styrkort. 
 
Beslutsunderlag 
1. Barn- utbildning- och kulturnämndens styrkort 
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 081028 § 175 
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 BUoK/2008:422  

 
§ 174 
Översyn av placering av gymnasieskolans matsal och restaurangutbildning  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att göra en översyn angående placering av gymnasieskolans matsal och restaurang-
utbildning.  
 
att information om översynen lämnas till barn- utbildning- och kulturnämnden den  
16 december 2008.  
 
Bakgrund 
Idag finns gymnasieskolans matsal i externa lokaler, nämligen på Nordan i Malmberget. 
Gymnasieskolans restaurangutbildningen bedrivs i Gunillaskolans lokaler i Malmberget. 
 
Förslag föreligger att göra en översyn angående placering av gymnasieskolans matsal 
och restaurangutbildning.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
En utredning visar ekonomiska konsekvenser.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
En utredning visar konsekvenser för barn och ungdomar.  
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att göra en översyn angående placering av gymnasieskolans matsal och restaurang-
utbildning.  
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 081028 § 176 
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§ 175 
Matråd i Gällivare kommuns skolor  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att uppdra till förvaltningsledningen att rapportera till barn- utbildning- och kultur-
nämndens sammanträde i februari 2009 om hur Matråden i Gällivare kommuns skolor 
fungerar.  
 
Bakgrund 
Förslag föreligger att barn- utbildning- och kulturnämnden blir informerade om hur 
Matråden i Gällivare kommuns skolor fungerar.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Fungerande Matråd är positivt för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att uppdra till förvaltningsledningen att rapportera till barn- utbildning- och kultur-
nämndens sammanträde i februari 2009 om hur Matråden i Gällivare kommuns skolor 
fungerar.  
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§ 176 
Ansökan om medel till lärlingsutbilding, gymnasiet läsår 2009/2010  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott får delegation på att ansöka om 
10 stycken Lärlingsplatser läsår 2009/2010 
 
att omkostnader för ansökan sker inom Välkommaskolans budgetram.  
 
Bakgrund 
Förslag föreligger att barn- utbildning- och kulturnämnden anhåller om medel till 10 
stycken Lärlingsplatser läsår 2009/2010. Sista ansökningsdagen för nämnda medel är 
den 28 november 2008.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Möjlighet till Lärlingsutbildning är till fördel för ungdomar.  
 
Förslag till beslut 
att barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott får delegation på att ansöka om 
10 stycken Lärlingsplatser läsår 2009/2010 
 
att omkostnader för ansökan sker inom Välkommaskolans budgetram.  
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§ 177 
Barn- utbildning- och kulturnämndens nämndsplan 2009  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att avsätta en dag för att utarbeta en ”Nämndsplan” för år 2009 
 
att utse 26 alternativt 27 november 2008 för att utarbeta en ”Nämndsplan” för år 2009. 
 
Bakgrund 
Samtliga nämnder och bolag skall arbeta fram styrkort som verktyg för nämndens arbe-
te. Barn- utbildning- och kulturnämnden har att ta fram en ”Nämndsplan” för år 2009. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser.   
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar 
 
Förslag till beslut 
att avsätta en dag för att utarbeta en ”Nämndsplan” för år 2009 
 
att utse 26 alternativt 27 november 2008 för att utarbeta en ”Nämndsplan” för år 2009. 
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