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§ 183

Delgivningar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 5 (65)

2011-12-13

Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar

att med beaktande lägga delgivningarna till handlingarna.

Bakgrund

BUoK/2011:335

1. BUoK 2011:348 000
Inbjudan 2011-10-15 till sakgranskning, synpunkter och kommentarer angående
laglighetsprövning från Statskontoret.

2. BUoK 2011:374 024
Den 1 november 2011 har det inkommit en fråga från Lärarnas Riksförbund angående
äldre lärare i verksamheterna.

3. BUoK 2011:379 026
Tillsynsmeddelande från Arbetsmiljöverket 2011-10-31 angående anmälan om händelse
med våld/hot om våld.

4. BUoK 2011:351
Protokoll från lokal skyddskommitté Myranskolan 2011-10-06.

026

5. BUoK 2011:6 041
Beslut 2011-10-24 från kommunstyrelsens budgetuppföljning om att respektive nämnd
ska inkomma med en mer detaljerad budgetuppföljning till kommunstyrelsens
sammanträden.

6. BuoK 2011:209 050
Beslut 2011-10-13 från Centrala inköpsfunktionen angående leverans av bärbara
datorer.

7. BUoK 2011:346 050
Beslut 2011-10-02 från Centrala inköpsfunktionen gällande upphandling av distribution
av livsmedel till hemkunskapsundervisning i skolorna i tätorten under skoltid.

8. BUoK 2011:346 050
Anbudsinbjudan 2011-11-02 från Centrala inköpsfunktionen gällande distribution
livsmedel till HK-undervisning.

Utdragsbestyrkande
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9. BUoK 2011:347 236
Delegationsbeslut från miljö- och byggkontoret gällande rivningsanmälan för fastighet
Malmberget 8:17, Bolagshotellet.

10. BUoK 2011:367 442
Förslag till beslut från miljö- och byggnämnden 2011-10-24 om riskklassificering och
årlig kontrollavgift av livsmedelsanläggning Hotell- och restaurang utbildningskök,
Bolagsvägen, Malmberget.

11. BUoK 2011:363 600
Protokoll från barn-, utbildning- och kulturförvaltningens skyddskommitt
2011-10-17.

12. BUoK 2011:378 609
Information om trådlösa nätverk i skolor från Strålsäkerhetsmyndigheten

13. BUoK 2011:357 609
Beslut 2011-08-26 från Länsstyrelsen i Norrbotten angående ansökan om projektstöd
inom Leader.

14. BUoK 2011:326 611
Skrivelse till barn-, utbildning- och kulturnämnden 2011-09-20 gällande utbildning Nya
Kursplaner i Kiruna 2011-10-10.

15. BUoK 2011:147 611
Rapport och beslut 2011-10-17 efter kvalitetsgranskning av rektors ledarskap vid
Emmaskolan i Gällivare kommun.

16. BUoK 2011:147 611
Rapport och beslut 2011-10-17 efter kvalitetsgranskning av rektors ledarskap vid
Hedskolan i Gällivare kommun.

17. BUoK 2011:359 611
Sammanställning från barn-, utbildning- och kulturförvaltningen över antal elever från
skolår 9 i Gällivare skolor som inte kommit in på nationella program i gymnasieskolan.

18. BuoK 2011:233 611
Beslut 2011-10-21 från Sameskolstyrelsen gällande tilldelning av resurser för integrerad
samisk undervisning vid Sjöparkskolan i Gällivare kommun.

1 1 Utdragsbestyrkande
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19. BUoK 2011:97 612
Beslut 2011-09-30 gällande ansökan om godkännande av Baggium Utbildning AB som
huvudman för gymnasieskola i Gällivare kommun.

20. BUoK 2011:102 611
Information från rektor Hedskolan rörande elev som får hemundervisning.

21. BUoK 2011:049 612
Beslut 2011-09-30 gällande ansökan om godkännande av Baggium Utbildning AB som
huvudman för gymnasieskola i Kiruna kommun.

22. BuoK 2011:350 612
Beslut 2011-09-30 gällande ansökan om godkännande av Baggium Utbildning AB som
huvudman för gymnasieskola i Bodens kommun.

23. BUoK 2011:178 623
Beslut 2011-10-04 från service— och tekniknämnden gällande Skolrådets önskan om att
stänga av del av Pumparegatan under skoltid.

24. BUoK 2011:22 718
Underrättelse 2011-11-08 från Förvaltningsrätten i Luleå angående tillämpning av
skollagen gällande Dundrets förskola ekonomiska förening och Gällivare kommun.

25. BUoK 2011:22 718
Yttrande från barn-, utbildning- och kulturförvaltningen angående tillämpning av skol-
lagen vid Dundrets förskola, mål nr 2188-11.

26.

I '  ;,\Lj_

BUoK 2011:23 860
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-03 gällande anhållan om
minoritetsmedel till samisk bokbuss.

27. BUoK 2011:380 860
Årsberättelse 2011 Nattavaara akademins konst- och kulturförening.

28. BUoK 2011:403 860
Förslag Gällivare kommuns kulturplan 2012-2014 och Biblioteksplan 2012-2014.

29. Protokoll från träff mellan socialnämndens allmänna utskott och barn-, utbildning-
och kulturnämndens arbetsutskott, angående gränssnittet mellan nämnderna, utifrån ett
enskilt ärende.

Utdragsbestyrkande
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2011-12-13

Förslag till beslut
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn-, utbildning- och kul-
turnämnden att med beaktande lägga delgivningarna till handlingarna.

Beslutsunderlag
1. Delgivningar (skickas ej ut).
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskotts protokoll 2011-11-29 § 167.

Utdragsbestyrkande
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§ 184

Dele ationsbeslut

Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 9 (65)

2011-12-13

att med beaktande lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Bakgrund
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har överlåtit beslutanderätt till utskott, ordförande
och tjänstemän enligt den av barn-, utbildning- och kulturnämnden antagna delegations-
ordning.

Dessa beslut ska redovisas till barn-, utbildning- och kulturnämnden.

Till dagens sammanträde redovisas följande delegationsbeslut

Förvaltnin schef

Förordnande av lärare

BUoK/2011:336

2011:10 023
Saatkamp Lena, lärare i tyska. Arbete med elever,
Myranskolan/Sjöparkskolan. Fr o m 2011-07-01
tills vidare.

Olausson Gun-Britt, lärare åk 1-7. Arbete med
elever, Nya Malmstaskolan. Fr om 2011-09-19
tills vidare.

Isaksson Susanna, grundskollärare 1-7 Sv/So, Bild
1-9. Arbete med elever samt övriga läraruppgifter
på skolan, Gällivare kommun.
Fr o m 2011-10-01 tills vidare.

Sundqvist-Apelqvist Kathinka, grundskollärare åk
1-7 Sv/So/Idrott/Fra/Eng. Erbete med elever samt
övriga läraruppgifter på skolan, Gällivare kom-
mun. Fr o m 2011-07-01 tills vidare.

1 Utdragsbestyrkande
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Isaksson Maria, lärare 4-9. Arbete med elever
samt övriga läraruppgifter på skolan, Gällivare
kommun. Fr o m 2011-07-01 tills vidare.

Lindenhall Lena, lärare 1-7. Arbete med elever
samt övriga läraruppgifter i skolan, Gällivare
kommun. 2011-08-15 — 2012-06-15.

2011:10 023
Aittamaa Marianne, resurslärare. Arbete med
resursgrupp och övriga läraruppgifter i skolan.
Tallbackaskolan/Gällivare kommun. Fr o m
2011-08-15 tills vidare.

Dyrander Siv, vik rektor. Arbetsledare inom
skolan, Puoltikasvaara skola. 2011-10-10 — 2011-
10-30.

Hurtig-Landström Birgitta, vik rektor. Arbets-
ledare inom grundskolan,. Dokkas skola.
2011-10-10 — 2011-10-30.

Karlsson Monica, elevassistent. Arbete med
elever, Myranskolan. 2011-09-26 — 2012-06-15.

Kenttämaa Maarit, elevassistent. Särskilt stöd i åk
4, Hakkas skola. 2011-08-22 — 2011-10-31.

Nilsson Ros-Marie, dagbarnvårdare. Pedagogisk
omsorg för inskrivna barn i gemensam lokal samt
matlagning, inköp och lokalvård, Ullatti pedago-
gisk omsorg, Hakkas rektorsområde. 2011-11-01 —
2012-10-31.

Nordqvist Monica, vik rektor. Arbetsledare inom
grundskola/förskola, Sjöparkskolans
rektorsområde. 2011-11-07 — 2011-12-31.

1 Utdragsbestyrkande
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Ledighetsansökan

Uppsägningar

Verksamhetschef kultur/un dom

Förordnande av lärare

Hedskolans skollednin

Förordnande av övrig personal

Mariaskolans skollednin

Förordnande av övrig personal

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 11(65)

2011-12-13

Petersson Maria, skolassistent. Kontors-
administration, Maria rektorsområde.
2011-10-01 — 2012-06-30.

Rindmalm, Kristina. Undervisa elever i åk 4-9 i
samhällsorienterande ämnen., Hedskolan.
2011-08-15 — 2012-06-15.

Normark Annika, Sjöparkskolan. Tjänstledig
12,5 % 2011-11-01 — 2011-12-23.

Egen uppsägning av tjänst som förskollärare vid
Humlans förskola, Malmberget, G-B 0,
2011-10-31.

2011:10 023
Joensuu Anton, musiklärare. Musiklärare i klass
på Tallbackaskolans högstadium. 201-11-024 —
2012-01-31.

Johansson-Jänkäpää Anders, verksamhetsvakt-
mästare. Alla samtliga förekommande arbetsupp-
gifter inom skolvaktmästeri, Hedskolan. 2011-11-
09 — 2012-05-09.

2011:10 023
Johansson Maj-Lis, barnskötare. Arbete med barn
med särskilda behov, Maria förskola. 2011-11-01
— 2011-11-18.

Johansson Maj-Lis, barnskötare. Arbete med barn
med särskilda behov, Maria förskola. 2011-11-19
— 2011-12-22.

Utdragsbestyrkande
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Ansökan om skolskjuts

M anskolans skollednin

Förordnande av övrig personal

Hakkas skolas skollednin

Elevärenden

Gällivare Bibliotek

Anmälan om tillbud personal

Verksamhets lanerare

Tillstyrkta

1
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2011-12-13

Petersson Maria, skolassistent.
Kontorsa-dministration, Maria rektorsområde.
2011-09-01 — 2011-09-30.

Barn med särskilt behov. Rektor har bifallit
ansökan

2011:10 023

Nilsson Catarina, barnskötare. Arbet med barn i
grupp, Myrans förskola. 2011-11-16 — 2012-01 -
30.

Byte av årskurs till följd av stor frånvaro, E 0,
2011-09-12.

2011:1 026

LL, Folkets Hus 2011-09-27

Beslut om skolskjuts vid växelvis boende (ME).
2011:323 623

Beslut om skolskjuts vid växelvis boende (LE).
2011:322 623

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende (MS).
2011:344 623

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende (TS).
2011:345 623

Avslagna Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende (MR).
2011:353 623

1 Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn-, utbildning- och
kulturnämnden besluta

att med beaktande lägga delegationsbesluten till handlingarna, under förutsättning att
besluten ryms inom budgetram.

Beslutsunderlag
1. Delegationsbeslut (skickas ej ut).
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskotts protokoll 2011-11-29 § 168.

2,1
I Utdragsbestyrkande
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§ 185

Förvaltnin sschefens information

2011-12-13

Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar

att uppdra till barn-, utbildning- och kulturförvaltningen att skyndsamt initiera en
utredning kring fritidsverksamheten,

att uppdra till barn-, utbildning- och kulturförvaltningen att ta fram en skolskjutspolicy,

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund
Följande punkter har anmälts som information till barn-, utbildning- och kulturnämnden
den 13 december 2011:

Fritidsverksamheten
Skolskjuts
Säker skolväg
Preliminär resursfördelning
Information om Dansbienalen
Om rektorernas arbetssituation

Förslag till beslut
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn-, utbildning- och
kulturnämnden besluta

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 14(65)

Utdragsbestyrkande

BUoK/2011:337

Yrkande 1
Börje Johansson (s) yrkar att uppdra till barn-, utbildning- och kulturförvaltningen att
skyndsamt initiera en utredning kring fritidsverksamheten .

Propositionsordning 1
Ordförande ställer Börje Johanssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att barn-, utbildning- och kulturnämnden har beslutat i
enlighet med Börje Johanssons förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 15(65)

2011-12-13

Yrkande  2
Johannes Sundelin (s) yrkar att uppdra till barn-, utbildning- och kulturförvaltningen att
ta fram en skolskjutspolicy.

Propositionsordning  2
Ordförande ställer Johannes Sundelins förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att barn-, utbildning- och kulturnämnden har beslutat i
enlighet med Johannes Sundelins förslag.

Beslutsunderlag
1. Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskotts protokoll 2011-11-29 § 169.
2. Namninsamling för att minska barngrupperna på fritidshemmen i Gällivare.
Föräldragruppen Mariaskolan.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 186

Bud etu föl.nin 2011

Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 16(65)

2011-12-13

att uppdra till barn-, utbildning- och kulturförvaltningen att inkomma med specifikation
över underskottsposter och redovisa orsaken till varför man inte vidtagit åtgärder för att
få en budget i balans,

att uppdra till barn-, utbildning- och kulturförvaltningen att se över skolskjutskostnader i
samverkan med nämnd och utredning.

Bakgrund
Vid barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskotts sammanträde den
29 november 2011 presenterades preliminär prognos för period november 2011.
Prognosen visade ett underskott på 3043 tkr.

Ekonomiska konsekvenser
Beroende på budgetuppföljningens utfall kan det få ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Beroende på budgetuppföljningens utfall kan det få konsekvenser för barn och
ungdomar.

BUoK/2011 :6

Förslag till beslut
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har 2011-11-29, § 170 beslutat

att redovisning avseende budgetuppföljning för oktober 2011 lämnas till barn-,
utbildning- och kulturnämnden den 13 december 2011,

Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn-, utbildning- och
kulturnämnden besluta

att uppdra till barn-, utbildning- och kulturförvaltningen att inkomma med specifikation
över underskottsposter och redovisa orsaken till varför man inte vidtagit åtgärder för att
få en budget i balans,

att uppdra till barn-, utbildning- och kulturförvaltningen att se över skolskjutskostnader i
samverkan med nämnd och utredning.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
1. Prognos budgetuppföljning för period oktober 2011.
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskotts protokoll 2011-11-29 § 170.
3. Prognos budgetuppföljning för period november 2011.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 17(65)

2011-12-13

1 Utdragsbestyrkande
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§ 187

Detallud et 2012

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 18(65)

2011-12-13

Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar

att omfördela budgetposter för att täcka kostnader för riktade resurser,

att uppdra åt Styrgrupp för riktade resurser inom barn-, utbildning- och
kulturförvaltningen att fördela resurser för barn med särskilda behov,

att anta detaljbudget för år 2012.

Bakgrund
Arbete med barn-, utbildning- och kulturnämndens detaljbudget år 2012 pågår.

Vid barn-,utbildning- och kulturnämndens arbetsutskotts sammanträde den 29
november 2011 redovisades ett underskott på ca 3 mkr.

Ekonomiska konsekvenser
Förändringar i budget kan innebära ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Förändringar i budget kan innebära förändringar för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn-, utbildning- och
kulturnämnden besluta

att omfördela budgetposter för att klara budget 2012,

att omfördela budgetposter för att täcka kostnader för barn med särskilda behov,

att uppdra åt Styrgrupp för riktade resurser inom barn-, utbildning- och
kulturförvaltningen att fördela resurser för barn med särskilda behov,

att anta detaljbudget för år 2012.

Yrkande
Börje Johansson (s) yrkar

att omfördela budgetposter för att täcka kostnader för riktade resurser,

1 Utdragsbestyrkande

1
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att uppdra åt Styrgrupp för riktade resurser inom barn-, utbildning- och kulturförvalt-
ningen att fördela resurser för barn med särskilda behov,

Propositionsordning
Ordförande ställer Börje Johanssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att barn-, utbildning- och kulturnämnden har beslutat i
enlighet med Börje Johanssons förslag.

Beslutsunderlag
1. Sammanställning budget 2012.

Prn
I Utdragsbestyrkande
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§ 188

Bud et rocessen

2011-12-13

Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar

att uppdra till barn-, utbildning- och kulturförvaltningen att påbörja översyn av
budgetprocessen när nya förvaltningschefen tillträtt och att rapporten Budgetprocess,
ekonomisk- och verksamhetsstyrning inom BUoK-förvaltningen, ska ligga till grund för
arbetet,

att anta bifogad rapport.

Bakgrund
Revidering av budgetprocessen föreligger.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser föreligger.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar föreligger.

Förslag till beslut
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn-, utbildning- och
kulturnämnden besluta

att uppdra till barn-, utbildning- och kulturförvaltningen att påbörja översyn av
budgetprocessen när nya förvaltningschefen tillträtt.

Yrkande
Börje Johansson (s) yrkar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 20(65)

BUoK/2011:393

att uppdra till barn-, utbildning- och kulturförvaltningen att påbörja översyn av
budgetprocessen när nya förvaltningschefen tillträtt och att rapporten Budgetprocess,
ekonomisk- och verksamhetsstyrning inom BUoK-förvaltningen, ska ligga till grund för
arbetet,

att anta bifogad rapport.

1 1 1 I Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordförande ställer Börje Johansson förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att barn-, utbildning- och kulturnämnden har beslutat i
enlighet med Börje Johanssons förslag.

Beslutsunderlag
1. Budgetprocess, ekonomisk- och verksamhetsstyrning inom barn-, utbildning-
och kulturförvaltningen.
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskotts protokoll 2011-11-29 § 171.

Utdragsbestyrkande
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§ 189

Sammanträdes lan för barn- utbildnin - och kulturnämnden år 2012

BUoK/2011 :384

att anta sammanträdesplan för barn-, utbildning- och kulturnämnden samt arbetsutskott
för år 2012.

Bakgrund
Ett förslag på sammanträdestidplan är framtagen i samverkan mellan kvalitetsledaren,
ekonomi enheten samt nämndsekreterarna. Sammanträdena är placerade så att det
stämmer överens med den gemensamma verksamhetsplaneringsprocessen där styrkort
och budgetarbetet ingår.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet att anta föreslagen tidsplan för sammanträden bedöms inte påverka ekonomin
utöver redan budgeterade sammanträdeskostnader. Den ekonomiska konsekvensen av
eventuella extra sammanträden kan ej beräknas i förväg.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslutet att anta föreslagen tidsplan för sammanträden bedöms ej ha konsekvenser att ta
i beaktande vad gäller perspektivet barn och unga .

Förslag till beslut
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn-, utbildning- och
kulturnämnden besluta

att anta sammanträdesplan för barn-, utbildning- och kulturnämnden samt arbetsutskott
för år 2012.

Beslutsunderlag
1. Förslag på sammanträdestidplan 2012.
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskotts protokoll 2011-11-29 § 172.

Utdragsbestyrkande
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§ 190

St kort och verksamhets lanerin barn- utbildnin - och kulturförvaltnin en 2012

Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 23(65)

att anta barn-, utbildning- och kulturnämndens verksamhetsplan 2012.

BUoK/2011 :377

Bakgrund
Nämnden har reviderat sitt styrkort som är den del av verksamhetsplanen. Verksam-
hetsplanen innehåller följande rubriker: strategisk vision och verksamhetsik nämndens
ansvarsområde och verksamhet, nuläge och framtid, utvecklingsområden, nämndens
politiska visioner och mål, resurser.

Att nämnden har en verksamhetsplan som de följer under året är en del i kommunens
styrmodell som startar med strategisk kommunplan (ansvar kf), verksamhetsplaner
(ansvar nämnder och styrelser) och bryts ner i förvaltningarna till operativa
handlingsplaner på enhetsnivå, arbetsplatsnivå och kopplar nertill individnivå med
utvecklingsplaner och uppföljning av arbetet i medarbetarsamtal.

Ekonomiska konsekvenser
Att anta verksamhetsplan kan få ekonomiska konsekvenser beroende på vad nämnden
vill prioritera kommande år. Prioriteringama arbetas in i budgetprocessen för
kommande planperiod.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Att anta verksamhetsplan får konsekvenser på barn och unga eftersom planen innehåller
nämnden hela ansvarsområden där barn och unga är centrala.

Förslag till beslut
Bam-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott förslår bam-, utbildning- och
kulturnämnden besluta

att anta barn-, utbildning- och kulturnämndens verksamhetsplan 2012.

Beslutsunderlag
1. Bam-, utbildning- och kulturnämndens verksamhetsplan 2012.
2. Bam-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskotts protokoll 2011-11-29 § 190.

Utdragsbestyrkande
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§ 191

N anhållan om 100% resurs 'anuari-'uni 2012 å Bäckens förskola avdelnin

Slicke ott med anlednin av särskilda skäl

Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar

Ekonomiska konsekvenser
En resurs 100 % innebär en merkostnad på 27 500 kr/månad.

Utdragsbestyrkande

BUoK/2011:319

att bifalla äskande om en resurs 100 % å 27 500 kr/mån exkl. PO, under vårterminen
2012.

Bakgrund
Bäckens förskola har 18 barn/avdelning. Vilket inte möjliggör nedsättning av antalet
barn på grund av särskilda skäl. På avdelningen Slickepott klarar personalen inte utan
resurs. Barnet som blir två år i januari 2012 är under utredning (se inskickat intyg).
Kryper omkring, kan inte gå, får låsningar i benen, ryggen — krampar, benen kan låsa
sig även vid lek. Är aktiv och rör på sig mycket. Behöver en Panda Futurastol
(specialanpassad stol som kan höjas och sänkas och förflyttas med hjul). Kan inte äta
själv utan måste matas, har svårt att svälja, mat samlas i gommen. Behöver specialpall i
toaletten mm. Kan säga halva ord, börjat att använda lite tecken. Går hos logoped.
Habiliteringen är inkopplad. Behöver extra stöd, stimulans och tillsyn i alla dagliga
aktiviteter. Samråd med elevhälsan har skett.

I skollagen 8 kap 8§ står att huvudmannen ska se till att barngruppen har en lämplig
sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö. I samma
kap 9§ står att barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin
utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter
från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt
framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet
ges sådant stöd. Bestämmelsen är ny i förskolan.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Utan resurs finns det få möjligheter att ge det stöd som dessa barn kräver samt en
säkerhetsrisk och otryggetsfaktor om något allvarligt skulle inträffa.
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att rernittera ärendet till Elevhälsan för yttrande.
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Förslag till beslut
Bam-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår bam-, utbildning- och
kulturnämnden besluta

Yrkande
Börje Johansson (s) yrkar att bifalla äskande om en resurs 100 % å 27 500 kr/mån exkl.
PO, under vårterminen 2012.

Propositionsordning
Ordförande ställer Börje Johansson förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att bam-, utbildning- och kulturnämnden har beslutat i
enlighet med Börje Johanssons förslag.

Beslutsunderlag
1. Intyg av bamneurolog. Lämnas ej ut.
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskotts protokoll 2011-11-29 § 173.
3. Yttrande från Elevhälsan.

Utdragsbestyrkande
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§ 192

Anhållan om utöknin av ersonalresurs Dokkas

Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 26(65)

att återremittera ärendet för att ta fram alternativa lösningar inom ram.

att återremittera ärendet för att ta fram alternativa lösningar inom ram.

1 Utdragsbestyrkande

BUoK/2011 :390

Bakgrund
Dokkas förskola kommer enligt prognos att i januari 2012 öka antal inskrivna
förskolebarn från 12 barn till 15 barn. Förskolan har även ansvar för 5 fritidsbarn
morgon och eftermiddag. Förskolebarnens vistelsetider är mellan 06:00 och17:00.
Fritidsbarnens vistelsetider är mellan 06:00 och 08:00 samt 13:30-17:00.
2,0 personal är anställda i förskolan + fritidpedagog 1,5 tim per dag.

Ekonomiska konsekvenser
50% barnskötartjänst kostar 13 500 kr per månad inkl PO-tillägg. 1 år: totalt 162 000 kr.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Planeringstider ska läggas ut för personalen. Det innebär att personaltätheten blir låg.
Barnen har rätt till gällande läroplan samt till en säker miljö. För att personalen ska ha
möjlighet att arbeta utifrån gällande styrdokument, som de är skyldiga till, krävs att det
finns tid för planering, analys och reflektion både enskilt och med arbetslaget.

Förslag till beslut
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn-, utbildning- och
kulturnämnden besluta

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskotts protokoll 2011-11-29 § 174.
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Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar

Ekonomiska konsekvenser
100% resurs kostar 31 320 kr/månad inkl PO.

Utdragsbestyrkande

BUoK/2011:388

§ 193

Anhållan om resurs samt nedsättnin av barnantal vid Maria förskola avdelnin en

Maskrosen

att bifalla anhållan om 100 % resurs å 31 320 kr/mån inkl. PO samt nedsättning av
barnantal med två platser under perioden 2012-01-01 — 2012-06-30.

Bakgrund
Maria förskola har fem avdelningar. På varje avdelning är det 18 barn och tre personal.
På en avdelning finns ett barn född 2005, som har stora svårigheter. Barnet är utrett av
Barnhabiliteringens psykolog 2009. Utredningen visar att barnet har autism och
utvecklingsförsening med ca två år. Barnet är splittrat och är svår att få kontakt med.
Barnet har ett språk men det går inte att föra en dialog. Barnet avger ofta mycket höga
skrik och fastnar i olika tvångshandlingar under långa tidslängder. Barnet använder
blöjor. Barnet har fyllt sex år och hade rätt till förskoleklass höstterminen 2011.
Vårdnadshavaren önskade att barnet skulle få börja i särskola i första hand. I andra hand
önskade vårdnadshavaren att barnet skulle få gå kvar i förskolan. För att få börja i
grundsärskola ska eleven ha en utvecklingsstörning. Ett beslut om mottagande i
grundsärskolan ska föregås av en utredning som omfattar en psykologisk, pedagogisk,
medicinsk och social utredning. Det är den psykologiska utredningen, som bedömer om
det finns en utvecklingsstörning. Den utredningen pågår under hösten 2011 och
beräknas vara klar före årsskiftet. Barnet är därför kvar i förskolan höstterminen 2011.
Om det visar sig att barnet inte har rätt till särskola kommer barnet att vara kvar i
förskolan även vårterminen 2012. Målet är att barnet ska få en lugn och bra miljö i
förskolan, att ingå i ett socialt sammanhang samt att få ett språk. Dessa mål är svåra att
uppnå på förskolan p.g.a. många barn i gruppen. Nedsättning av barnantalet är
nödvändig för att miljön ska bli lugnare. Det är viktigt att mängden stimuli reduceras.
Barnhabiliteringen är inkopplad och ger bl.a. handledning till personalen.
Åtgärdsprogram är upprättat i samråd med vårdnadshavare.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
På grund av att den ordinarie förskolemiljön inte är lämplig för barnets behov får barnet
inte tillfällen till lugn och ro. Barnet har svårt att klara sin vardag utan stöd och
guidning. Barnet blir stressad och uppjagad i stor barngrupp och får inte samma
förutsättning som övriga barn. Idag finns inget alternativ till nuvarande förskola för barn
med denna typ av svårigheter.

Förslag till beslut
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn-, utbildning- och
kulturnämnden besluta

att remittera ärendet till Elevhälsan för yttrande.

Yrkande
Börje Johansson (s) yrkar att bifalla anhållan om 100 % resurs å 31 320 kr/mån inkl. PO
samt nedsättning av barnantal med två platser under perioden 2112-01-01 — 2012-06-30.

Propositionsordning
Ordförande ställer Börje Johanssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att barn-, utbildning- och kulturnämnden har beslutat i
enlighet med Börje Johansson förslag.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, EvaMarie Nylander, rektor Maria förskola.
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskotts protokoll 2011-11-29 § 175.
3. Yttrande från Elevhälsan.

1 Utdragsbestyrkande

1
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§ 194

Anhållan om utöknin av ersonalresurs Hakkas förskola

Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar

att återremittera ärendet för att ta fram alternativa lösningar inom ram.

BUoK/2011 :389

Bakgrund
Hakkas förskola kommer enligt prognos att successivt under våren 2012 öka antal in-
skrivna barn till 18 förskolebarn och fyra fritidsbarn. Idag är det 14 inskrivna
förskolebarn och fyra fritidsbarn. Förskolebarnens vistelsetider är mellan 06:00 och
17:30. Fritidsbarnens vistelsetider är mellan 06:00 och 08:00 samt 16.00 ochl 7.30 eller
vissa dagar 19:00. 2,5 personal är anställda.

Ekonomiska konsekvenser
50% barnskötartjänst kostar 13 500 kr per månad inkl PO-tillägg. 1 år: totalt 162 000 kr.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Öppethållandet sträcker sig under lång tid av dagen och planeringstider ska läggas ut för
personalen. Det innebär att personaltätheten blir låg. Barnen har rätt till gällande
läroplan samt till en säker miljö. För att personalen ska ha möjlighet att arbeta utifrån
gällande styrdokument, som de är skyldiga till, krävs att det finns tid för planering,
analys och reflektion både enskilt och med arbetslaget.

Förslag till beslut
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn-, utbildning- och
kulturnämnden besluta

att återremittera ärendet för att ta fram alternativa lösningar inom ram.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, EvaMarie Nylander, förskolechef.
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskotts protokoll 2011-11-29 § 176.

Utdragsbestyrkande
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§ 195

Anhållan om resurs till Mariaskolan läsåret 11/12 åk 1

Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar

Ekonomiska konsekvenser
100 % resurs kostar 32487 kr/månad inklusive PO.
Kontosträng 60010-401 gemensam utveckling.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 30(65)

1 Utdragsbestyrkande

BUoK/2011 :386

att bifalla anhållan om en resurs 100 % å 32 487kr/mån inkl. PO för läsåret 2011-2012.

Bakgrund
Mariaskolan har 147 elever i Förskoleklass - åk 1-6. Personal: sex klasslärare, en
specialpedagog, en resurslärare och en resurspedagog.

I åk 1 är de 21 elever. I klassen finns en elev, som har blivit utredd av BUP. Resultatet
tyder på mycket stora svårigheter. Eleven får ett sammantaget resultat betydligt under
genomsnittet med de största svårigheterna inom området för sociala fårdigheter i att
kommunicera och läsa av sammanhang. Barnhabiliteringen har påbörjat en utredning.

Eleven vistas i klassen/fritids Det blir ofta konflikter kring eleven, som kan få kraftiga
vredesutbrott. Dessa utbrott har kunnat hävas bättre sedan resurs 100 % satts in för
eleven. Utbrotten kan utlösas av små saker i vardagen. Dessutom har eleven stora
svårigheter att klara av förändringar. Eleven behöver en väldigt tydlig struktur och en
person bredvid sig som kan överblicka och vägleda eleven vid olika situationer som
uppkommer. Eleven behöver förberedas väl. Eleven har svårt att klara sin vardag i
skolan utan guidning och stöd. Eleven blir vilsen, ser inte orsak och sammanhang.
Eleven kan bli utsatt för kränkande behandling av andra elever och kan själv kränka
andra. Resursen behövs till att leda eleven på ett bra sätt, att alltid finnas med på raster,
vid övergångar, matsal, idrott osv. Att stärka det som fungerar bra för eleven och hjälpa
eleven att hitta strategier i samspel med övriga elever.

Elevhälsan och BUP är inkopplade i ärendet. Åtgärdsprogram är upprättat i samråd med
vårdnadshavare och en pedagogisk kartläggning har påbörjats.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Elever i skolan kan hamna i konflikt med den här eleven. Eleverna på skolan kan få ta
emot smällar och slag om inte det finns en person, hela tiden, vid elevens närhet, som
kan häva dessa. Eleven har svårt med det sociala samspelet och är i stort behov av
bildstöd för att kunna hantera vardagen. Eleven kan bli utsatt för kränkande behandling
av andra elever och kan själv kränka andra.

Förslag till beslut
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn-, utbildning- och
kulturnämnden besluta

att bevilja ansökan.

Beslutsunderlag
1.Tjänsteskrivelse, Carola Rova tf. rektor Maria rektorsområde.
2.Yttrande från Elevhälsan.
3. Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskotts protokoll 2011-11-29 § 179.

1 Utdragsbestyrkande

1
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§ 196

Ansökan om extra t'änst å förskolan Humlan för ett sondmatat barn

Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 32(65)

att bifalla anhållan om en barnskötartjänst om 370 000 kr/år inkl. PO.

BUoK/2011 :237

Bakgrund
Barnets behov har inte förändrats. Därför ansöks för fortsatt förstärkning med en
barnskötartjänst under våren 2012. Läkarintyg finns redan hos nämnden.
På avdelningen Getingen på förskolan Humlan börjar till ht 11 ett barn som sondmatas.
För att klara att ta hand om barnet behövs personalförstärkning. Under barnets
vistelsetid på förskolan behöver barnet sondmatning 5 ggr per dag förutom de måltider
barnet äter. Medicinering sker 5 ggr per dag 15-30 min före måltid/sondmatning. Varje
sondmatning tar ca 30 min. Barnet kan kräkas när som helst under dagen och då behövs
extra sondmatning. För att klara barnets behov och kunna erbjuda en förskoleplats med
god kvalitet behövs en extra tjänst på den avdelning barnet är så länge barnets behov
kvarstår.

Ekonomiska konsekvenser
En barnskötartjänst om ca 370 000 per år.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Om tjänsten inte beviljas kan barnet inte erbjudas förskoleplats.

Förslag till beslut
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn-, utbildning- och
kulturnämnden besluta

att bevilja ansökan.

Yrkande
Börje Johansson (s) yrkar att bifalla anhållan om en barnskötartjänst om 370 000 kr/år
inkl. PO.

Propositionsordning
Ordförande ställer Börje Johanssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att barn-, utbildning- och kulturnämnden har beslutat i
enlighet med Börje Johanssons förslag.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 33(65)

2011-12-13

Beslutsunderlag
1. Läkarintyg. Lämnas ej ut.
2. Elevhälsans klargörande angående egenvård.
3. Tjänsteskrivelse Magnus Svensson, rektor.
4. Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskotts protokoll 2011-11-29 § 178.

Utdragsbestyrkande
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§ 197

Utökade resurser till bokbussen 2012

Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 34(65)

att avslå ansökan i avvaktan på utredning gällande Medborgarkontor.

BUoK/2011:196

Bakgrund
Bokbussen behöver uttökad resurs på 0,25% tjänst
Bokbussen har efter beslut från nämnden varit enkelbemannad sen hösten 2009.
Arbetsbelastningen på bokbusschauffören har blivit till ett arbetsmiljöproblem och då
speciellt skolturema. Utlånen per tur ligger mellan 68 utlån-664 utlån. Utlånen på
skolturerna ligger mellan 300-700 per besök. Att man lånar ut så många böcker betyder
också att återlämningen är den samma. En person ska alltså under en dag köra
bokbussen hantera över 1 000 böcker, svara på barnens frågor samt ge boktips på
böcker. Detta är en omänsklig press. Varför vi också under senaste tiden varit tvungna
att ställa in skolturema. För att ge barn och personal ute på skoloma bra service behövs
att man dubbelbemannar skolturerna

Ekonomiska konsekvenser
Gällivare kommuns folkbibliotek har idag inte medel för 0,25 % tjänst
Vi behöver en utökad ram med 105 000 kr

Konsekvenser för barn och ungdomar
Bamen på skolturerna i landsbygden skulle få en möjlighet att få den hjälp och service
som man får på bibliotek i Gällivare och Malmberget. Individuell hjälp och tips både för
böcker som rör skolarbetet men också det som känns viktigt för sin fritid. Då
skolbibliotek helt saknas så är väl det här ett bra sätt att stärka barns tillgång på
litteratur.

Förslag till beslut
Bam-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår bam-, utbildning- och
kulturnämnden besluta

att avslå ansökan i avvaktan på utredning gällande Medborgarkontor.

Beslutsunderlag
1.Tjänsteskrivelse, Liselotte Lagnestig, bibliotekschef.
2. Bam-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskotts protokoll 2011-11-29 § 177.

I i4 1 Utdragsbestyrkande
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Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 35(65)

2011-12-13

§ 198

Ohållbar situation för klass 5A å Hedskolan vårterminen 2011-höstterminen

2011-vårterminen 2012

att bifalla anhållan om att tillföra Hedskolan 513 000 kr inkl. PO för att rektor ska
kunna förlänga anställningen av en elevassistent och anställa en extra lärare alternativt
dela klassen under tiden 2012-01-09 - 2012-06-22.

Bakgrund
Gällande två elever i åk 5 som har s k funktionella/dissociativa anfall.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser i dagsläget.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Eleverna blir stressade av att vara i stor klass, 25 elever. Om inte berörda elever får den
undervisning de har rätt till kommer inte eleverna att nå kunskapskraven de har rätt till.

Förslag till beslut
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott beslutar

att ärendet lämnas öppet till barn-, utbildning- och kulturförvaltningens nämnd
13 december 2011.

Yrkande
Börje Johansson (s) yrkar att bifalla anhållan om att tillföra Hedskolan 513 000 kr inkl.
PO för att rektor ska kunna förlänga anställningen av en elevassistent och anställa en
extra lärare alternativt dela klassen under tiden 2012-01-09-2012-06-22.

Propositionsordning
Ordförande ställer Börje Johanssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att barn-, utbildning- och kulturnämnden har beslutat i
enlighet med Börje Johanssons förslag.

1 1 1 1 Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
1. Sekretessbelagda handlingar finns på skolan.
2. Tjänsteskrivelse. Lämnas ej ut.
3. Yttrande gällande ohållbar situation i klass 5A Hedskolan vt 11 samt vt 12.
4. Information rörande elev i klass 5.
5. Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskotts protokoll 2011-11-29 § 180.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 36(65)

2011-12-13

Utdragsbestyrkande
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§ 199

Ansvarsfördelnin uvudmannaska i samband med behov av s'ukvårdsinsatser till

elever

Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 37(65)

BUoK/2011 :237

att godta redovisningen gällande ansvarsfördelning/huvudmannaskap i samband med
behov av sjukvårdsinsatser till elever och barn.

Bakgrund
Nämnden har uppdragit till Elevhälsan att se över ansvarsfördelning/huvudmannaskap i
samband med behov av sjukvårdsinsatser till elever. Uppdraget till Elevhälsan är
sammankopplat med ärende gällande anhållan om extra tjänst på förskolan Humlan för
ett barn som ska sondmatas.

Det finns fårdigställda ansvarsfördelningar mellan huvudmännen i samband med
sjukvårdande insatser till elever inom skolan. Det är socialstyrelsens riktlinjer som
gäller. Ibland uppstår givetvis tveksamheter/oklarheter. Det reds då ut i det specifika
ärendet. I det aktuella ärendet på Humlans förskola är det klart angående ansvars-
fördelningen, då det avser egenvård enligt Socialstyrelsens föreskrift "Bedömning av
om en hälso- och sjukvårdsuppgift kan utföras som egenvård" (SOFS 2009:2). Föräldrar
kan många gånger ta ansvar för barnets egenvård hemma. När barnet börjar i förskolan
eller skolan ska en bedömning göras av läkare om uppgiften kan bedömas som egenvård
eller om det ska räknas som sjukvårdande uppgift. Då krävs delegeringar och eventuellt
en viss medicinsk kompetens för att klara uppdraget.

När det gäller sondmatning via PEG-knapp (knapp på magen) faller det inom ramen för
egenvård. Det är alltså inte att anse som sjukvårdande. Att få sin näringstillförsel via en
PEG-sond är ett annat sätt att inta sin måltid. Den medicinering som görs i samband
med sondmatningen i detta ärende faller också inom ramen för egenvård. Det är en
medicin som tas för att barnet ska få behålla maten som tillförs via sonden. Att få
näringstillförsel via sond tar mer tid än att inta födan traditionellt. Oftast får inte
matningen gå för fort då det i regel är sammankopplat med matsmältningsbekymmer
och problem att få behålla maten. När ett barn sondmatas är det viktigt att ändå få i sig
viss mat/dryck genom munnen för att bibehålla funktionerna och stimulera alla
smaksinnen och salivavsöndring i munhålan. Sådan matning måste ske väldigt sakta och
tar tid. Att ha ett barn i verksamheten som ska medicineras, sondmatas samt inta förda
på vanligt sätt är tidskrävande.

1

1 Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 38(65)

2011-12-13

Förslag till beslut
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår bam-, utbildning- och
kulturnämnden besluta

att nämnden godtar redovisningen gällande ansvarsfördelning/huvudmannaskap i
samband med behov av sjukvårdsinsatser till elever och bam.

Beslutsunderlag
1. Redovisning Elevhälsan.
2. Bam-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskotts protokoll 2011-11-29 § 181.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 200

Utreda kostnader för or anisation att hantera elever i behov av e envårdsbehov

Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser föreligger.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 39(65)

2011-12-13

1 Utdragsbestyrkande

1

BUoK/2011:237

att uppdraget om organisation för att hantera barn/elever med behov av egenvårdsstöd
läggs in i uppdraget gällande barn och elever i behov av särskilt stöd för att få en
helhetsbild och en hållbar lösning.

Bakgrund
Med anledning av flera bam som är i behov av omfattande egenvårdsinsatser inom
förskolan har nämnden 2011-09-27 uppdragit åt Elevhälsan att utreda kostnaderna för
organisation för att hantera elever med stora egenvårdsbehov.

Inom förvaltningen pågår en stor översyn gällande insatser kring bam och elever i
behov av särskilt stöd. Förvaltningen har i uppdrag att se över Nossebromodellen,
särskolan samt resursgrupperna. För att få en enhetlig bild och därmed möjlighet att ta
ett helhetsgrepp borde även denna fråga ingå i det uppdraget.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Positivt för bamen/eleverna om vi har en heltäckande organisation kring barn och elever
i behov av särskilt stöd både i förskolan och i skolan.

Förslag till beslut
Bam-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn-, utbildning- och
kulturnämnden besluta

att uppdraget om organisation för att hantera barn/elever i behov av egenvårdsstöd läggs
in i uppdraget gällande bam och elever i behov av särskilt stöd för att få en helhetsbild
och en hållbar lösning.

Beslutsunderlag
1. Utredning Elevhälsan.
2. Bam-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskotts protokoll 2011-1 1-29 § 182.
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§ 201

Ö nande av två förskoleavdelnin ar i Gällivare

Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 40(65)

2011-12-13

att uppdra till barn-, utbildning- och kulturförvaltningen att öppna fyra förskole-
avdelningar under 2012 varav två i Gällivare eftersom behovet är störst i centrala
Gällivare,

att uppdra till barn-, utbildning- och kulturförvaltningen att äska medel för öppnande av
fyra förskoleavdelningar under 2012,

att uppdra till barn-, utbildning- och kulturförvaltningen att redovisa faktiska kostnader
för öppnande av fyra förskolor till nästa nämnd den 21 februari 2012,

att uppdra till barn-, utbildning- och kulturförvaltningen att utreda en långsiktig lösning
av barnomsorgskön.

Bakgrund
Barnornsorgskön januari—mars är i dagsläget drygt 60 st barn.

Ekonomiska konsekvenser
Öppnade av två förskoleavdelningar innebär en kostnad på ca 2,5 miljoner.

BUoK/2011:361

Konsekvenser för barn och ungdomar
Barn som har rätt till förskola inom fyra månader erbjuds platser de inte har sökt, vilket
innebär att de får två inskolningar under ett halvår.

Förslag till beslut
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn-, utbildning- och
kulturnämnden besluta

att uppdra till barn-, utbildning- och kulturförvaltningen att öppna fyra förskole-
avdelningar varav två i Gällivare eftersom behovet är störst i centrala Gällivare,

att uppdra till barn-, utbildning- och kulturförvaltningen att äska medel för öppnande av
fyra förskoleavdelningar,

att uppdra till barn-, utbildning- och kulturförvaltningen att redovisa specificerade
kostnader för öppnande av fyra förskolor till nämnden den 13 december 2011.

ti fl
Utdragsbestyrkande
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Yrkande 1
Börje Johansson (s) yrkar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 41(65)

2011-12-13

att uppdra till barn-, utbildning- och kulturförvaltningen att öppna fyra förskole-
avdelningar under 2012 varav två i Gällivare eftersom behovet är störst i centrala
Gällivare,

att uppdra till barn-, utbildning- och kulturförvaltningen att äska medel för öppnande av
fyra förskoleavdelningar under 2012,

Propositionsordning 1
Ordförande ställer Börje Johanssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att barn-, utbildning- och kulturnämnden har beslutat i
enlighet med Börje Johanssons förslag.

Yrkande  2
Tomas Junkka (s) yrkar att uppdra till barn-, utbildning- och kulturförvaltningen att
inkomma med faktiska kostnader för öppnande av fyra förskolor till nästa nämnd den 21
februari 2012,

att uppdra till barn-, utbildning- och kulturförvaltningen att utreda en långsiktig lösning
av barnomsorgskön.

Propositionsordning  2
Ordförande ställer Tomas Junkkas förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att barn-, utbildning- och kulturnämnden har beslutat i
enlighet med Tomas Junkkas förslag.

Beslutsunderlag
1. Sammanställning barnomsorgskö 2011-11-10.
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskotts protokoll 2011-11-29 § 183.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 202

Barnomsor s oolens u hörande 20120701

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 42(65)

BUoK/2011 :375

Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar

att behålla barnomsorgspoolen,

att barnomsorgspoolen har en finansierad budget,

att vid tillsättning av tjänster ska poolpersonal placeras in där de har rätt kompetens,

att uppdraget för poolpersonal vidgas till att även omfatta arbete på fritidshem,
förskoleklass och åk 1-6 vid kortare vikariat.

Bakgrund
Barn- utbildning och kulturnämnden har 2009-12-15 beslutat att vid avslut av
vårterminen 2012 ska poolen vara helt avvecklad.I dagsläget är det svårt att rekrytera
vikarier till barnomsorgen. LKAB och Aitik är kommunens medaktörer när det gäller
rekrytering av personal. Kommunen kan inte betala samma löner som andra aktörer.
I poolen finns det i dag kvar 17 stycken barnskötare. Det flesta av dem är uppbokade på
långtidsvikariat. Vid uppsägning av denna erfarna personalkategori befaras det att de
övergår till annan arbetsgivare.Förvaltningen föreslår att barnomsorgspoolen kvarstår
tills läget har förändrats angående rekrytering av vikarier till barnornsorgen.

Ekonomiska konsekvenser
Behålla den centrala barnomsorgspoolen med en finansierad budget så att
de poolanställdas semesterlöner täcks upp.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Att poolpersonal, som är känd för barnen, täcker upp vid ordinarie personals frånvaro.
Det stärker barnens trygghet och trivsel i förskolan.

Förslag till beslut
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn-, utbildning- och
kulturnämnden besluta

att behålla barnomsorgspoolen,

att barnomsorgspoolen har en finansierad budget,

Utdragsbestyrkande
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att vid tillsättning av tjänster ska poolpersonal placeras in där de har rätt kompetens,

att uppdraget för poolpersonal vidgas till att även omfatta arbete på fritidshern,
förskoleklass och åk 1-6 vid kortare vikariat.

Beslutsunderlag
1. BUoK:s protokoll från 2009-12-15.
2. Tjänsteskrivelse, Anita Björkman, assistent Tallbackaskolan.
3. Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskotts protokoll 2011-11-29 § 184.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 43(65)

2011-12-13

Utdragsbestyrkande
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§ 203

Omre lerin av barnskötarf änster till förskolelärarf änster

Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 44(65)

att den andra satsen i beslut från barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll
2009-12-15 § 204 upphävs.

Bakgrund
Av beslut i barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll från 2009-12-15 § 204
framgår enligt att satsen "Att omreglering av barnskötartjänster påbörjas efter att
barnomsorgspoolen inom barn- utbildning och kulturförvaltningen är avvecklad".
Omreglering av barnskötartjänst till förskollärartjänst kan inte vara avhängig av poolens
varande eller icke varande utan måste vara avhängigt till det ökade pedagogiska
ansvaret som åläggs förskollärare enligt den reviderade läroplanen för förskolan från
1998.

Ekonomiska konsekvenser
Eventuella kostnader kan uppstå om förskolelärarlönen överstiger den lön som
barnskötaren innehade.

Konsekvenser fdr barn och ungdomar
Under det senaste årtiondet har det pedagogiska uppdraget i förskolan fått en allt större
betydelse.

Förslag till beslut
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn-, utbildning- och
kulturnämnden besluta

att den andra satsen i beslut från 2009-12-15 § 204 upphävs.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, Carin Sundström, verksamhetsplanerare.
2. Sammanträdesprotokoll barn-, utbildning- och kulturnämnden 2010-12-16 § 20.
3. Sammanträdesprotokoll barn-, utbildning- och kulturnämnden 2009-12-15 § 204.
4. Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskotts protokoll 2011-11-29 § 185.

1 1 Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 45(65)

2011-12-13

§ 204

Besiktnin lekställnin ar utomhus å Maria förskolas ård

Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar

BUoK/2011:387

att uppdra till barn-, utbildning och kulturförvaltningen att vidtala service- och teknik-
förvaltningen för att upprätta en kostnadskalkyl samt klargöra ansvaret över alla kom-
munens lekställningar och dess säkerhet.

Bakgrund
Ett barn lekte i en klätterställning på Maria förskolas gård. Barnet kröp med benen före i
ett mellanrum mellan platåerna. Barnet fastnade med huvudet, hakan/bröstet i mellan-
rummet. Personal hjälpte loss barnet. Barnet blev lite röd på hakan, halsen ner mot
bröstet. Inget sjukhusbesök. Allt gick bra till slut. Åtgärd: skyddsombudet kontaktade
fastighetsskötaren som omgående spikade fast en bräda i mellanrummet där barnet hade
fastnat. Rektor gjorde en anmälan till Arbetsmiljöverket. Lekställningen var besiktigad
sommaren 2011 av en auktoriserad firma från Luleå.

Ekonomiska konsekvenser
En kostnadskalkyl måste upprättas.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Olyckan hade kunnat sluta betydligt allvarligare. Hur ska barn, föräldrar och personal
kunna vara trygga med kommunens lekställningar? Vi förutsätter att lekställningarna
ska vara säkra efter genomgångna besiktningar.

Förslag till beslut
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn-, utbildning- och
kulturnämnden besluta

att uppdra till barn-, utbildning och kulturförvaltningen att vidtala service- och
teknikförvaltningen för att upprätta en kostnadskalkyl samt klargöra ansvaret över alla
kommunens lekställningar och dess säkerhet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, EvaMarie Nylander, rektor Mariaskolan.
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskotts protokoll 2011-11-29 § 186.

Utdragsbestyrkande
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§ 205

Stöddokument

2011-12-13

Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 46(65)

BUoK/2011 :392

att anta de reviderade stöddokumenten för Barn och elevers utveckling mot målen enligt
Skollagen 3 kap 8-9 §§ (Gröna spåret),

att anta de nya stöddokumenten Trygghet och studiero enligt Skollagen 5 kap 6 -23 §§
(Orangea spåret),

att anta de reviderade stöddokumenten Kränkande behandling/diskriminering enligt
Skollagen 6 kap 10 § samt diskrimineringslagen 2 kap 7 § (Blåa spåret),

att uppdra till barn-, utbildning- och kulturförvaltningen att arbeta fram delegations-
ordning inom området kränkande behandling/diskriminering samt rutiner för
återkoppling till nämnden Skollagen 6 kapitlet. (Blåa spåret).

Bakgrund
Med anledning av den nya skollagen 2011 har förvaltningen reviderat och arbetat fram
nya stöddokument. Det omfattar systematisk dokumentation inom områdena:

Barn och elevers utveckling mot målen. Skollagen 3 kap 8-9 §§ (gröna spåret)
Trygghet och studiero. Skollagen 5 kap 6 -23 §§ (orange spåret)
Kränkande behandling /diskriminering. Skollagen 6 kap 10§ samt diskrimineringslagen
2 kap 7 §. (Blåa spåret)

Området Barn och elevers utveckling mot målen ersätter de tidigare stöddokumenten
som har kallats Barn och elever i behov av särskilt stöd. Dokumenten har anpassats efter
den nya lagstiftningen.

Området Trygghet och studiero är nytt i skollagen. Tidigare motsvarighet har inte
funnits. Förvaltningen har arbetat fram stöddokument inom området.

Området Kränkande behandling/diskriminering har skärpts i nya skollagen. Skollagen
har stärkt huvudmannens ansvar och anger huvudmannen som ansvarig i samtliga frågor
inom området. Alla ärenden ska till huvudmannen som ska fatta beslut i ärendena, vidta
åtgärder och följa upp. Det medför att någon form av delegationsordning behöver tas
fram för dessa ärenden. Vad ska delegeras, vad ska AU fatta beslut om, vad ska

1 Utdragsbestyrkande
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Positivt då barnen och elevens rättsäkerhet stärks.

nämnden fatta beslut om. Huvudmannen behöver också ta ställning till hur återkoppling
ska se då det är i huvudmannen som ställs ytterst ansvarig.

Ekonomiska konsekvenser
Inga

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 47(65)

2011-12-13

Förslag till beslut
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn-, utbildning- och
kulturnämnden besluta

att nämnden antar de reviderade stöddokumenten för Barn och elevers utveckling mot
målen enligt Skollagen 3 kap 8-9 §§ (Gröna spåret),

att nämnden antar de nya stöddokumenten Trygghet och studiero enligt Skollagen 5 kap
6 -23 §§ (Orangea spåret),

att nämnden antar de reviderade stöddokumenten Kränkande behandling/diskriminering
enligt Skollagen 6 kap 10 § samt diskrimineringslagen 2 kap 7 § (Blåa spåret),

att uppdra till barn-, utbildning- och kulturförvaltningen att arbeta fram delegations-
ordning inom området kränkande behandling/diskriminering samt rutiner för
återkoppling till nämnden Skollagen 6 kapitlet. (Blåa spåret).

Beslutsunderlag
1. Stöddokumenten.
2. Skollagen 6 kap Åtgärder mot kränkanden behandling.
3. Tjänsteskrivelse, Annica Henriksson, verksamhetschef Elevhälsan.
4. Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskotts protokoll § 187.

I Utdragsbestyrkande
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§ 206

Skolstrukturen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 48(65)
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Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar

BUoK/2011 :396

att anta förslag till beslut om alternativ 3 för ledningsorganisation, inriktning:
- i huvudsak renodlade rektor-och förskolechefstjänster med möjlighet att kombinera
någon tjänst,

att anta förslag till beslut om alternativ 2 för ledningsorganisation, antal:
- 10-11 ledningstjänster,

att utifrån de två alternativen diskutera i respektive partigrupp och återkomma till
barn-, utbildning- och kulturförvaltningen i ärendet,

att uppdra till barn-, utbildning- och kulturförvaltningen att inkomma till barn-, utbild-
ning- och kulturnämnden med kompletterande uppgifter gällande kapaciteten på
respektive skolor.

Bakgrund
Vid barn-, utbildning- och kulturnämndens sammanträde 2011-11-08 beslutades att lyfta
Skolstrukturen som ett eget ärende till nästa nämnd 2011-12-13 och att barn-,
utbildning-och kulturförvaltningen arbetar vidare med denna fråga liksom frågan om
Ledningsorganisation, utifrån barn-, utbildning- och kulturnämndens dialognämnds
uppställning 2011-10-04.

Förslag till beslut
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn-, utbildning- och
kulturnämnden besluta

att uppdra till barn-, utbildning- och kulturförvaltningen att arbeta vidare med frågan.

Yrkande
Börje Johansson (s) yrkar

att att anta förslag till beslut om alternativ 3 för ledningsorganisation, inriktning:
- i huvudsak renodlade rektor-och förskolechefstjänster med möjlighet att kombinera
någon tjänst,

att anta förslag till beslut om alternativ 2 för ledningsorganisation, antal:

Utdragsbestyrkande
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att utifrån de två alternativen diskutera i respektive partigrupp och återkomma till barn-,
utbildning- och kulturförvaltningen i ärendet,

att uppdra till barn-, utbildning- och kulturförvaltningen att inkomma till bam-,
utbildning- och kulturnämnden med kompletterande uppgifter gällande kapaciteten på
respektive skolor.

Propositionsordning
Ordförande ställer Börje Johansson förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att barn-, utbildning- och kulturnämnden har beslutat i
enlighet med Börje Johanssons förslag.

Beslutsunderlag
1. Sammanträdesprotokoll barn-, utbildning- och kulturnämnden 2011-11-08 § 167.
2. Sammanställning om uppdrag utifrån barn-, utbildning- och kulturnämndens
dialognämnd 2011-10-04.
3. Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskotts protokoll 2011-11-29 § 188.
4. Tjänsteskrivelse med förslag till beslut gällande inriktning och antal för ledningsor-
ganisationen i Skolstrukturen.

Utdragsbestyrkande
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§ 207

Ungdomsplan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 50(65)

2011-12-13

Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar

att ungdomsverksamheten från och med januari 2012 startar upp arbetet med att ta fram
en ungdomsplan, ett nytt måldokument för ungdomsverksamheten i Gällivare kommun,

att arbetet skall riktas mot att ungdomars tankar och åsikter är det som utgör grunden för
planen,

att barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott blir arbetsgruppens styrgrupp,

att Johannes Sundelin (s) och Tomas Junkka (s) blir kontaktpolitiker för arbetet.

Ekonomiska konsekvenser
Inga som kan förutses i dagsläget

Konsekvenser för barn och ungdomar
Får med sannolikhet positiva konsekvenser för våra barn och ungdomar.

BUoK/2011:391

Bakgrund
Gällivare kommun har i dag ingen aktuell ungdomsplan. Vi tycker nu det är dags att ta
fram ett nytt måldokument för hela ungdomsverksamheten där man bör hämta in
synpunkter inte minst från våra ungdomar såväl inom skolans ram som på fritiden. Att

bjuda in och skapa möten med så många som möjligt för att få en bra plattform att skapa
ett måldokument kring blir huvuddraget i arbetet. Måldokumentet skall byggas på
ungdomars tankar, id&r och åsikter. I arbetet skall det bli tydliga mål och verksam-
hetsmål för hela ungdomsverksamheten

Förslag till beslut
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår bam-, utbildning- och
kulturnämnden besluta

att ungdomsverksamheten från och med januari 2012 startar upp arbetet med att ta fram
en ungdomsplan, ett nytt måldokument för ungdomsverksamheten i Gällivare kommun,

att arbetet skall riktas mot att ungdomars tankar och åsikter är det som utgör grunden för
planen,

1
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att barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott blir arbetsgruppens styrgrupp.

Yrkande
Johannes Sundelin (s) yrkar att Johannes Sundelin (s) och Tomas Junkka (s) blir
kontaktpolitiker för arbetet.

Propositionsordning
Ordförande ställer Johannes Sundelins förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att barn-, utbildning- och kulturnämnden har beslutat i
enlighet med Johannes Sundelins förslag.

Beslutsunderlag
1. Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskotts protokoll 2011-11-29 § 189.

Utdragsbestyrkande
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§ 208

U föUnin sansvar för un domar u till 20 år

Barn-, utbildning- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

att kurator har uppföljningsansvaret och tar den initiala kontakten med den ungdom som
hoppat av gymnasiet,

att kurator samverkar med olika aktörer för att skapa förutsättningar för att ungdomen
kan återuppta sina gymnasiestudier alternativt komma ut i en utvecklande sysselsättning
i någon form,

att dessa två beslut gäller under förutsättning att kommunstyrelsen delegerar
uppföljningsansvaret till barn-, utbildning- och kulturförvaltningen.

BUoK/2010:370

Bakgrund
Från och med den 1 januari år 2010 flyttades ansvaret för gymnasieskolan i Gällivare
kommun från barn-, utbildning- och kulturnämnden till en gemensam gymnasienärnnd
inom Lapplands kommunalförbund. Det flnns inga rättsliga hinder för att det
kommunala uppföljningsansvaret placeras i den nya gemensamma gymnasienämnden.
Men i samband med att förbundsordningen för Lapplands kommunalförbund
reviderades så skrevs det in att medlemskommunerna ska ansvara för de ungdomar i
motsvarande ålder som inte är verksamma inom gymnasieskolan eller gymnasie-
särskolan. Kommunfullmäktiges beslut (KF 2010-06-14 § 85) kan, enligt den utredning
som nämnd- och utredning har gjort, tolkas som att uppföljningsansvaret enligt
skollagen stannar hos medlemskommunerna.

Enligt barn-, utbildning- och kulturnämndens reglemente ansvarar nämnden enbart för
kommunens skolpliktiga och inget sägs om det kommunala uppföljningsansvaret. Då
uppföljningsansvaret inte placerats i den gemensamma gymnasienämnden och inte
heller hos någon nämnd, tillfaller det idag kommunstyrelsen (jmf 6 kap 4 § 3 punkten
KL).

På inrådan av Sveriges kommuner och landsting bör uppföljningsansvaret skrivas in i
antingen barn-, utbildning- och kulturnämndens eller den gemensamma gymnasie-
nämndens reglemente.

Av nämnd- och utrednings utredning framkommer det att uppföljningsansvaret rör sig
om ca 25 ungdomar per år och att arbetet med att hålla sig informerad om vilka
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ungdomar som faller inom uppföljningsansvaret inte är så tidskrävande. Det som tar tid
är det förebyggande arbetat samt hitta individuella åtgärder till dem som trots allt
skriver ut sig. I detta arbete samarbetar Elevhälsoteamet på gymnasieskolan med bland
annat socialtjänsten och arbetsförmedlingen. Lapplands kommunalförbund har tagit
fram ett förslag på avtal, hur deras personal kan fortsätta att sköta dessa uppgifter.

Nämnd och utredning har följande förslag:
att verkställigheten av uppföljningsansvaret enligt skollagen ska förläggas till barn-,
utbildning- och kulturnämnden (skrivs in i nämndens reglemente under
§ 1 Barn-, utbildning- och kulturnämndens verksamhet).
att ansvarig tjänsteman inom förvaltningen utses, som har det övergripande
ansvaret för att samverka inom arbetsområdet. Detta ansvar bör inbegripa alla de
kontakter som krävs exempelvis med studie- och yrkesvägledare på gymnasieskolan
(Lapplands kommunalförbund) men även andra gymnasieskolor i privat regi, för att
kommunen ska kunna fullgöra sitt ansvar enligt skollagen.
att tjänstemannen får till uppgift att baserat på information från LKF och
gymnasieskolor ta reda på vilka som omfattas av uppföljningsansvaret enligt skolla-
gen. Dessa ungdomar måste erbjudas individuella åtgärder.
att Gällivare kommun tillsammans med Lapplands kommunalförbund sluter ett avtal
för att kunna fullfölja det lagstadgade uppföljningsansvaret på bästa sätt.

Nämnd- och utrednings enheten överlämnar till berörda parter, att utforma avtalet
eftersom dessa kan arbetsområdet bäst. I avtalet bör framgå en tydlig ansvarsfördelning
mellan kommun och gymnasieskola samt att man tar tillvara på de resurser och
erfarenheter som idag finns inom gymnasieskolan. Avtalet bör innehålla:

• Ansvarsfördelning rörande informationsinsamling, rapportering och sammanställning
av uppgifter kring de ungdomar som omfattas.
• Ansvarsfördelning rörande vem som lämnar erbjudande om individuella åtgärder.
• Ekonomiska överenskommelser.

Synpunkter från barn-, utbildning- och kulturförvaltningen
Utredningen säger att det i och för sig inte är så tidskrävande i sig att ansvara för upp-
följningsansvaret. Det är en värderingsfråga och helt avhängigt vilken ambitionsnivå vi
har inom kommunen. Att arbeta för att hitta sysselsättning eller motivera ungdomar att
återgå till studier är ett viktigt arbete som kräver tid, kunskaper om vad som kan erbju-
das samt en förmåga att inspirera ungdomar. I utredningen sägs att den ansvarige tjäns-
temannen hos BUoK ska erbjuda individuella åtgärder för var och en. För att kunna
göra det krävs samverkan med olika aktörör, allt utifrån den enskilda ungdomens behov
och situation:
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• LKF
• Fristående gymnasium
• Elevhälsa
• Socialförvaltningen
• Arbetsmarknadsavdelningen på kommun (AMA)
• Arbetsförmedling
• Försäkringskassa Landstinget
• Andra externa parter

För att uppföljningsansvaret ska fungera på ett sådant sätt så att det gagnar ungdomarna
kommer det att krävas arbete och samarbete i varje enskilt ärende. Nationell uppföljning
visar att ungdomar som inte fullföljer sin gymnasieutbildning många gånger har en svår
ekonomisk och social situation framför sig. Det är därför också av ett samhälls-
ekonomiskt perspektiv av stor vikt att fånga upp ungdomarna och tillsammans med de
arbeta för att de i första hand ska kunna fullfölja sina gymnasiestudier alternativt skapa
förutsättningar för sysselsättning i meningsfulla sammanhang.

För att uppföljningsansvaret ska fungera i praktiken krävs att:
• Avtal upprättas och att överenskommelser görs med LKF och fristående
• gymnasium
• Samarbetsrutiner med de olika aktörerna skapas
• Goda kontakter med företag och föreningar i sökandet efter lämpliga
• praktikplatser byggs upp

De som arbetar med frågorna behöver ha goda kunskaper inom arbetsmarknadsfrågor,
utbildningsfrågor för personer mellan 16-19 år.

Ekonomiska konsekvenser
Att arbeta med uppföljningsansvaret kan inrymmas inom befintlig organisation och
budgetram för elevhälsan.

Konsekvenser för barn och ungdomar
De ungdomar som "hoppar av gymnasiet" kan få en ökad kvalitet i sitt liv om de
omgående erbjuds samtal och djupintervju för att ta reda på orsakenlorsakerna till
avhoppet samt försöka skapa förutsättningar för att återuppta studierna eller komma ut i
en utvecklande sysselsättning i någon form.

Både grund- och gymnasieskolan kan utvecklas när man tar tillvara de synpunkter och
tankar som ungdomar framför i samtal och djupintervjuer. Det blir ett sätt att
kvalitetssäkra verksamheten som då också kommer andra ungdomar till gagn.
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Yrkande 1
Börje Johansson (s) yrkar
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Förslag till beslut
att kurator har uppföljningsansvaret och tar den initiala kontakten med den ungdom som
hoppat av gymnasiet.

att kurator samverkar med olika aktörer för att skapa förutsättningar för att ungdomen
kan återuppta sina gymnasiestudier alternativt komma ut i en utvecklande sysselsättning
i någon form.

att att kurator har uppföljningsansvaret och tar den initiala kontakten med den ungdom
som hoppat av gymnasiet,

att kurator samverkar med olika aktörer för att skapa förutsättningar för att ungdomen
kan återuppta sina gynmasiestudier alternativt komma ut i en utvecklande sysselsättning
i någon form,

Yrkande  2
Johannes Sundelin (s) yrkar att dessa två beslut gäller under förutsättning att Kommun-
styrelsen delegerar uppföljningsansvaret till barn-, utbildning- och kulturförvaltningen.

Propositionsordning 1
Ordförande ställer Börje Johansons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att barn-, utbildning- och kulturnämnden har beslutat
förslå kommunstyrelsen i enlighet med Börje Johanssons förslag.

Propositionsordning 2
Ordförande ställer Johannes Sundelins förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att barn-, utbildning- och kulturnämnden har beslutat
förslå kommunstyrelsen i enlighet med Johannes Sundelins förslag.

Beslutsunderlag
1. Utredning gällande uppföljningsansvar för ungdomar upp till 20 år.
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskotts protokoll 2011-11-29 § 169.

1 Utdragsbestyrkande
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Ekonomiska konsekvenser
Resursperson 386 000 kr/år
Takk-utbildning 34 000 kr

Förslag till beslut
Barn-, utbildning och kulturnämnden föreslår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 56(65)
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§ 209

Anhållan om resurs erson och Takk-utbildnin till Dundrets förskola kalenderåret

2012  

Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar

att medel beviljas till en resursperson för budgetåret 2012 med 386 000 kr,

att Dundrets ekonomiska förening inkommer med ansökan om ersättning för kostnader
efter avslutad utbildning i Takk till BUoK.

Bakgrund
Dundrets ekonomiska förening anhåller om medel till fortsatt anställning av en
resursperson och ersättningskostnader för utbildning av personal, tre stycken i Takk
(teckenkommunikation) under budgetåret 2012. Barnet började hösten 2011 i förskolan
och handikappet kvarstår (Downs syndrom, hjärtfel och en allmän utvecklingsstörning).
Talutvecklingen är försenad och barnet behöver använda tecken som stöd. Kontakt med
logoped är etablerad.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Det är positivt för barnet att få ta del av Ur- och skurpedagogiken. Med en resursperson
vid barnets sida blir förskolemiljön positiv och stimulerande för barnet och för de övriga
i barngruppen.

att medel beviljas till en resursperson för budgetåret 2012 med 386 000 kr,

BUoK/2011 :22

att Dundrets ekonomiska förening inkommer med ansökan om ersättning för kostnader
efter avslutad utbildning i Takk till barn-, utbildning- och kulturnämnden.

Beslutsunderlag
1. Anhållan från Dundrets förskola.
2. Tjänsteskrivelse, Carin Sundström verksamhetsplanerare.
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§ 210

Yttrande an ående rivnin fasti heten Gällivare 4:21 Andra Sidan

Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser för barn-, utbildning och kulturnämnden.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 57(65)

2011-12-13

Utdragsbestyrkande

BUoK/2011:402

att som steg 1 ställa byggnaderna på fastigheten Gällivare 4:21 till förfogande för andra
intressenter som till exempel hembygdsföreningen,

att som steg 2 tillstyrka att rivningslov beviljas för byggnaderna på fastigheten Gällivare
4:21.

Bakgrund
Euromining AB har förvärvat fastigheten Gällivare 4:21, Andra Sidan, med syfte att
uppföra bebyggelse på fastigheten. Inom fastigheten finns ett äldre fd bostadshus,
uppförd före år 1893 med tillhörande fyra uthus.

Byggnaderna finns angivna som "beslut att bevara" i bevarandeplanen för Gällivare,
Malmberget, Koskullskulle antagen av kommunfullmäktige i Gällivare 1985-09-30
§ 175.

Euromining AB har den 18 november 2011 inkommit med ansökan om rivningslov för
byggnaderna. Orsaken till rivningen är att området där byggnaderna står är ett
exploateringsområde och deltaljplaneutredning avseende bostäder pågår samt att
byggnaderna är förfallna.

Miljö- och byggnämnden har 2011-11-28 av barn-, utbildning och kulturförvaltningen
begärt yttrande eftersom byggnaderna finns i bevarandeplanen.

Kultursekreterare har varit i kontakt med Euromining AB som har lovat att
husbesiktning kan genomföras 7 december. Förslag till beslut kan efter besiktning
lämnas till barn-, utbildning och kulturnämnden.
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Yrkande
Börje Johansson (s) yrkar
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Förslag till beslut
Att tillstyrka att rivningslov beviljas för bostadshuset och uthusen på fastigheten Gälli-
vare 4:21.

att som steg ett ställa byggnaderna på fastigheten Gällivare 4:21 till förfogande för
andra intressenter som hembygdsföreningen,

att som steg två tillstyrka att rivningslov beviljas för bostadshuset och uthusen på
fastigheten Gällivare 4:21.

Propositionsordning
Ordförande ställer Börje Johanssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att barn-, utbildning- och kulturnämnden har beslutat i
enlighet med Börje Johansson förslag.

Beslutsunderlag
1. Miljö- och byggnämndens begäran om yttrande.
2. Kartor och bilder över byggnaderna.
3. Yttrande från barn-, utbildning- och kulturförvaltningen.
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Kultu lan 2012-2014
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Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 59(65)

BUoK72011 :403

att andra målformuleringen i kapitlet Bibliotek och bildarkiv stryks och att punkterna
fem, sex och sju under rubriken Verksamhetsmål samma kapitel, stryks.

att föreslå kommunfullmäktige att anta övriga målformuleringar för Kulturplan
2012-2014.

Bakgrund
Under 2010 har arbete med att revider och ta fram en ny kulturplan pågått. Lyftet är
kommunens senaste kulturpolitiska dokument och de mål som är antagna av kommun-
fullmäktige i december 2003 gäller fortfarande. Gällivare Kommun har fram till nu inte
haft någon biblioteksplan. Framtagandet av planen har skett via flera möten med
föreningar, organisationer, barnfamiljer, ungdomar med flera. Deras tankar om den
framtida biblioteksplanen ligger till grund för den nya planen. Till dessa mål kommer
verksamhetsmål det vill säga aktiviteter att kopplas. Efter att beslut tagits av
kommunfullmäktige startar barn-, utbildning- och kulturnämnden arbetet med
verksamheten att verkställa de olika aktiviteterna och förslag på hur dessa skall
finansieras.

Ekonomiska konsekvenser
Verksamheten har fått i uppdrag att ta fram ekonomiska konsekvenser kopplade till
verksamhetsmålen. Detta arbete startar efter beslut i kommunfullmäktige.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Planerna får positiva konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Barn- utbildning- och kulturförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta målformuleringar för kulturplanen.

Yrkande
Börje Johansson (s) yrkar att andra målformuleringen i kapitlet Bibliotek och bildarkiv
stryks och att punkterna fem, sex och sju under rubriken Verksamhetsmål samma kapi-
tel, stryks.

1 Utdragsbestyrkande
1
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GÄLLIVARE KOMMUN
Barn-, utbildning- och kulturnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 60(65)

2011-12-13

Propositionsordning
Ordförande ställer Börje Johanssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att barn-, utbildning- och kulturnämnden har beslutat
förslå kommunfullmäktige i enlighet med Börje Johanssons förslag.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse Kulturplan 2012-2014 för Gällivare Kommun, Jerker Johansson
chef Kulturskolan.
2. Kulturplan för Gällivare kommun 2012-2014.
3. Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskotts protokoll 2011-11-29 § 167.

1
Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Barn-, utbildning- och kulturnämnden

§ 212

Biblioteks lan 2012 - 2014

2011-12-13

Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 61(65)

BUoK/2011:403

att andra målformuleringen i kapitlet Bibliotek och bildarkiv stryks och att punkterna
fem, sex och sju under rubriken Verksamhetsmål samma kapitel, stryks.

att föreslå kommunfullmäktige att anta övriga målformuleringar för Biblioteksplan
2012-2014.

Bakgrund
Under 2010 har arbete med att ta fram en biblioteksplan pågått. Lyftet är kommunens
senaste kulturpolitiska dokument och de mål som är antagna av kommunfullmäktige i
december 2003 gäller fortfarande. Gällivare kommun har fram till nu inte haft någon
biblioteksplan. Framtagandet av planen har skett via flera möten med föreningar,
organisationer, barnfamiljer, ungdomar med flera. Deras tankar om den framtida
biblioteksplanen ligger till grund för den nya planen. Till dessa mål kommer
verksamhetsmål det vill säga aktiviteter att kopplas. Efter att beslut tagits av
kommunfullmäktige startar barn-, utbildning- och kulturnämnden arbetet med
verksamheten att verkställa de olika aktiviteterna och förslag på hur dessa skall
finansieras.

Ekonomiska konsekvenser
Verksamheten har fått i uppdrag att ta fram ekonomiska konsekvenser kopplade till
verksamhetsmålen. Detta arbete startar efter beslut i kommunfullmäktige.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Planerna får positiva konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Barn- utbildning - och kulturförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
målformuleringar för biblioteksplanen.

Yrkande
Börje Johansson (s) yrkar att andra målformuleringen i kapitlet Bibliotek och bildarkiv
stryks och att punkterna fem, sex och sju under rubriken Verksamhetsmål samma kapi-
tel, stryks.

1 I

1 Utdragsbestyrkande
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GÄLLIVARE KOMMUN
Barn-, utbildning- och kulturnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 62(65)

2011-12-13

Propositionsordning
Ordförande ställer Börje Johanssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att barn-, utbildning- och kulturnämnden har beslutat
förslå kommunfullmäktige i enlighet med Börje Johanssons förslag.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse Biblioteksplan 2012-2014 för Gällivare Kommun,
Liselotte Lagnestig, bibliotekschef.
2. Biblioteksplan för Gällivare kommun 2012-2014.
3. Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskotts protokoll 2011-11-29.

1 Utdragsbestyrkande

1
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GÄLLIVARE KOMMUN
Barn-, utbildning- och kulturnämnden

§ 213

Kursinb'udnin ar

2011-12-13

Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar

att lägga punkten till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 63(65)

Bakgrund
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har Kursinbjudningar som stående
punkt vid varje sammanträde.

Vid dagens sammanträde den 13 december 2011 förelåg inga kursinbjudningar.

1. X
Datum:
Plats:
Kostnad:

1 Utdragsbestyrkande

BUoK/2011:338



GÄLLIVARE KOMMUN
Barn-, utbildning- och kulturnämnden

§ 214

Återra ort kurser/konferenser

2011-12-13

Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar

att lägga punkten till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 64(65)

BUoK/2011 :339

Bakgrund
Barn-, utbildning och kulturnämndens arbetsutskott har återrapportering avseende
kurser och konferenser som stående punkt vid varje sammanträde.

Vid dagens sammanträde den 13 december 2011 förelåg ingen återrapportering
avseende kurser och konferenser.

Förslag till beslut
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn-, utbildning- och
kulturnämnden besluta

att lägga punkten till handlingarna.

Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Barn-, utbildning- och kulturnämnden

§ 215

Ärendeu fUnin

Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar

att tacka för informationen och med beaktande lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund
Vid barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskotts sammanträde den 29
november 2011 rapporterade projektledare Camilla Larsson från proj ektet Matglädje.

Förslag till beslut
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott beslutade

att information om projektet Matglädje redovisas till barn-, utbildning- och
kulturnämndens sammanträde den 13 december 2011.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 65(65)

2011-12-13

Utdragsbestyrkande

BUoK/2011 :340


