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Ordförande Karl-Erik Taivalsaari V 69-97 

Vice ordfö
rande Eva Alriksson M 69-97 

Ledamot Eva Eriksson 5 69-97 
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Gällivare 2018-04-24 
kommun 

Barn- , utbildning- och kul
turnämnden 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
SIDAN 

§ 6 9 5 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens driftbudget 2019, plan 2020-2021 

§ 7 0 7 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens investeringsbudget 2019, plan 2020-2021 

§ 7 1 9 
Taxa för avgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg 2019 

§ 72 11 
Taxa för kulturskolan 

§ 73 13 
Taxa för uthyrning av skollokaler 

§ 74 14 
Taxa för försäljning av måltidskuponger till personal inom barn- utbildning- och 
kulturförvaltningen 

§ 75 15 
Taxa för förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten 

§ 76 16 
Taxa för fjärrlåneavgift biblioteken 

§ 77 17 
Taxa för Bildarkivet 

§ 78 18 
Taxa för upprättande av kopia på orginalbetyg 

§ 79 19 
Budgetuppföljning 

§ 80 20 
Val av dataskyddsombud för Barn-, utbildning- och kulturnämnden i Gällivare 
kommun 

§ 81 22 
Matsvinn inom barn- utbildning- och kulturnämndens verksamheter 

§ 82 24 
Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2017 

§ 83 26 
Fyllnadsval ersättare rådet för funktionshunderfrågor 

§ 84 27 
Fyllnadsval ersättare barn- utbildning- och kulturnämndens kultur- och 
ungdomsutskott 
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Gällivare 2018-04-24 
kommun 

Barn- , utbildning- och kul
turnämnden 

§ 85 28 
Omsorg på obekväm arbetstid 

§ 86 29 
Utökning av förskoleplatser Dokkas 

§ 87 32 
Utökning av förskoleplatser Hakkas 

§ 88 34 
Anställning utöver budgetram 

§ 89 36 
Uppföljning organisation för bedömningsstöd 

§ 90 38 
Uppföljning nämndsbeslut 2017 

§ 91 40 
Resursfördelning förskoleklass och fritidshem läsår 2018/2019 

§ 92 41 
Förvaltningschefens information 

§ 93 42 
Delgivningar 

§ 94 43 
Delegationsbeslut 

§ 95 44 
Kursinbjudningar 

§ 96 45 
Äterrapportering kurser och konferenser 

§ 97 46 
Ärendeuppföljning 
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C? Gällivare 
I kommun 

2018-04-24 

Barn-, utbildning- och kul
turnämnden 

§ 69 

Barn-, utbildning- och kulturnämndens driftbudget 2019, plan 2020-2021 
BUoK/2018:81 - 041 

Barn- utbildning- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige 
besluta 

att anta förslag t i l l ; 

Driftbudget 2019: 300 735 tkr, varav 1 450 tkr i 
engångsanslag och 0 kr i driftkonsekvens, 

Plan 2020: 299 972 tkr, varav 0 kr i en
gångsanslag och 0 kr i driftkonsekvens, 

Plan 2021: 302 244 tkr, varav 0 kr i en
gångsanslag och 0 kr i driftkonsekvens. 

Eva Eriksson (s), Rolf Häggqvist (s), Laila Furskog (s) samt Gerd Siver-
hall (s) deltar ej i beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till driftbudget 2019 samt plan för åren 2020-2021för Barn-, ut
bildning- och kulturnämnden har upprättats i enlighet med kommun-
plansdirektiven. 

Ekonomiska konsekvenser 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget innebär konsekvenser för barn och ungdomar. 

Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott beslutar 

att lämna ärendet öppet till barn- utbildning- och kulturnämndens sam
manträde den 24 april 2018. 

Yrkande 

Nicklas Johansson (ns) yrkar 

att anta förslag t i l l ; 
Driftbudget 2019: 300 735 tkr, varav 1 450 tkr i engångsanslag och 0 kr 
i driftkonsekvens, 

lf 
Utdragsbestyrkande 

€\ 
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Gällivare 
kommun 

2018-04-24 

Barn- , utbildning- och kul 
turnämnden 

§ 70 

Barn-, utbildning- och kulturnämndens investeringsbudget 2019, plan 
2020-2021 
BUoK/2018:80 - 041 

Barn- utbildning- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige 
besluta 

att anta förslag till investeringsbudget 2019 och plan för 2020-2021; 

Investeringsbudget 2019: 39 590 tkr och driftkonsekvenser 0 kr. 

Budgetplan 2020: 100 tkr och driftkonsekvenser 0 kr. 

Budgetplan 2021: 100 tkr och driftkonsekvenser 0 kr. 

Eva Eriksson (s), Rolf Häggqvist (s), Laila Furskog (s) samt Gerd Siver-
hall (s) deltar ej i beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till investeringsbudget 2019 och plan 2020-2021 för Barn-, ut
bildning- och kulturnämnden har upprättats i enlighet kommunplansdi-
rektiven. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser finns. 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget innebär positiva konsekvenser för barn och ungdomar. 

Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott beslutar 

att lämna ärendet öppet till barn- utbildning- och kulturnämndens sam
manträde den 24 april 2018. 

Yrkande 

Pernilla Fagerlönn (v) yrkar 

att anta förslag till investeringsbudget 2019 och plan för 2020-2021; 

Investeringsbudget 2019: 39 590 tkr och driftkonsekvenser 0 kr. 

Budgetplan 2020: 100 tkr och driftkonsekvenser 0 kr. 

Utdragsbestyrkande 
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C? Gällivare 
I kommun 

2018-04-24 

Barn- , utbildning- och kul
turnämnden 

Plan 2020: 299 972 tkr, varav 0 kr i en-
gangsanslag och 0 kr i driftkonsekvens, 

Plan 2021: 302 244 tkr, varav 0 kr i en-
gangsanslag och 0 kr i driftkonsekvens. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Nicklas Johanssons förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att barn- utbildning- och kul
turnämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Nick
las Johanssons förslag. 

Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens driftbudget 2019-2021. 
3. Driftbilagor. 
4. Generella effektiviseringar 180312 
5. Generella effektiviseringar 180410. 

Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRADESPROTOKOLL 8 (46) 

C? Gällivare 
I kommun 

2018-04-24 

Barn- , utbildning- och kul 
turnämnden 

Budgetplan 2021: 100 tkr och driftkonsekvenser 0 kr. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Pernilla Fagerlönns förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att barn- utbildning- och kul
turnämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Per
nilla Fagerlönns förslag. 

Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 
2. Investeringsbudget Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2019-2021. 
3. Investeringskalkyler. 

K.-ST) I 
Utdragsbestyrkande 
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Gällivare 
kommun 

2018-04-24 

Barn- , utbildning- och kul
turnämnden 

§ 7 1 

Taxa för avgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorq 
2019 
BUoK/2018:69 - 0031 

Barn- utbildning- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige 
besluta 

att anta taxa för avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnom
sorg 2019. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har upprättat förslag till följande 
taxa inom nämndens verksamhetsområde: 

Taxa för avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg 2019 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i styr
kort och kommunplansdirektiv. 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår 
kommunfullmäktige besluta 

att anta taxa för avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnom
sorg 2019. 

Yrkande 
Eva Al riksson (m) yrkar 

att anta taxa för avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnom
sorg 2019. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Eva Alrikssons förslag till beslut under proposition. Ef
ter gjorda propositioner finner ordförande att barn- utbildning- och kul
turnämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Eva 
Alrikssons förslag. 

Utdragsbestyrkande 

Us&o él 
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Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 
2. Taxa för avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg 
2019. 
3. Ändringar Taxa för avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och skol
barnomsorg 2019. 

V~-t k> k 
Utdragsbestyrkande 
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§ 7 2 

Taxa för kulturskolan 
BUoK/2018:70 - 0031 

Barn- utbildning- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige 
besluta 

att anta taxa för kulturskolan 2019. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har upprättat förslag till följande 
taxa inom nämndens verksamhetsområde: 

Taxa för kulturskolan 

För 2019 föreslår vi att inte höja taxan då det är gjort de senaste åren. 
Taxan för att delta i kulturskolan kan utestänga vissa barn och ungdo
mar. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i styr
kort och kommunplansdirektiv. 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Kan utestänga några från att delta i verksamheten. 

Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår 
kommunfullmäktige besluta 

att anta taxa för kulturskolan 2019. 

Yrkande 
Eva Al riksson (m) yrkar 

att anta taxa för kulturskolan 2019. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Eva Alrikssons förslag till beslut under proposition. Ef
ter gjorda propositioner finner ordförande att barn- utbildning- och kul
turnämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Eva 
Alrikssons förslag. 

Utdragsbestyrkande 
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turnämnden 

Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 
2. Taxa Kulturskolan, 

Utdragsbestyrkande 
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C? I Gällivare 
I kommun 

2018-04-24 

Barn- , utbildning- och kul
turnämnden 

§ 7 3 

Taxa för uthyrning av skollokaler 
BUoK/2018:71 - 0031 

Barn- utbildning- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige 
besluta 

att anta taxa för uthyrning av skollokaler 2019. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 
Barn-, Utbildning- och kulturnämnden har upprättat förslag till följande 
taxa inom nämndens verksamhetsområde: 

Taxa för uthyrning av skollokaler 

Taxa för uthyrning av skollokaler har räknats upp med 2 % för 2019. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i styr
kort och kommunplansdirektiv. 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår 
kommunfullmäktige besluta 

att anta taxa för uthyrning av skollokaler 2019. 

Yrkande 

Eva Al riksson (m) yrkar 

att anta taxa för uthyrning av skollokaler 2019. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Eva Alrikssons förslag till beslut under proposition. Ef
ter gjorda propositioner finner ordförande att barn- utbildning- och kul
turnämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Eva 
Alrikssons förslag. 
Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 
2. Taxa uthyrning av skollokaler. 

iog;*t> 
Utdragsbestyrkande 
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Gällivare 
kommun 

2018-04-24 

Barn- , utbildning- och kul
turnämnden 

§ 74 

Taxa för försäljning av maltidskuponger till personal inom barn- utbild
ning- och kulturförvaltningen 
BUoK/2018:72 - 0031 

Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 

att anta taxa för försäljning av måltidskuponger 2019. 

Ärendebeskrivning 
Enligt budgetreglerna 2019-2021 beslutade av kommunfullmäktige har 
Barn-, utbildning och kultur-nämnden delegation att fatta beslut om 

Taxa för försäljning av måltidskuponger 2019 

Personal inom barn-, utbi ldning- och kulturförvaltningen kan köpa 
målt idskuponger för lunch i samband med skolmåltider. Förslaget är 
att höja taxan då Matlaget har höjt portionspriserna 2017 samt att stor-
hushållsprisindex har gått upp. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i styr
kort och kommunplansdirektiv. 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

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

att anta taxa för försäljning av måltidskuponger 2019. 

Yrkande 

Eva Al riksson (m) yrkar 

att anta taxa för försäljning av måltidskuponger 2019. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Eva Alrikssons förslag till beslut under proposition. Ef
ter gjorda propositioner finner ordförande att barn- utbildning- och kul
turnämnden har beslutat i enlighet med Eva Alrikssons förslag. 
Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 
2. Taxa måltider. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 7 5 

Taxa för förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten 
BUoK/2018:73 - 0031 

Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 

att anta taxa för förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten 2019. 

Ärendebeskrivning 
Enligt budgetreglerna 2019-2021 beslutade av kommunfullmäktige har 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden delegation att fatta beslut om 

Taxa för förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten 2019 

Biblioteket tar ut en övertidsavgift för böcker och annat material som 
lämnas efter återlämningsdatum. Återlämningsdatum framgår av låne
kvittot. Avgiften ska om möjligt betalas vid återlämningstillfället, i annat 
fall påförs den bibliotekskortet. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i styr
kort och kommunplansdirektiv. 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

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

att anta taxa för förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten 2019. 

Yrkande 

Eva Al riksson (m) yrkar 

att anta taxa för förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten 2019. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Eva Alrikssons förslag till beslut under proposition. Ef
ter gjorda propositioner finner ordförande att barn- utbildning- och kul
turnämnden har beslutat i enlighet med Eva Alrikssons förslag. 
Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 
2. Taxa förseningsavgifter bibliotek. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 76 

Taxa för fjärrlåneavqift biblioteken 
BUoK/2018:74 - 0031 

Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 

att anta taxa för fjärrlåneavgifter 2019. 

Ärendebeskrivning 
Enligt budgetreglerna 2019-2021 beslutade av kommunfullmäktige har 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden delegation att fatta beslut om 

Taxa för fjärrlåneavgift biblioteken 2019 

Beträffande fjärrlåneavgifter följer Gällivare kommuns bibliotek de läns
gemensamma reglerna i Bibliotekssamarbetet i Norrbotten. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i styr
kort och kommunplansdirektiv. 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

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

att anta taxa för fjärrlåneavgifter 2019. 

Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar 

att anta taxa för fjärrlåneavgifter 2019. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Eva Alrikssons förslag till beslut under proposition. Ef
ter gjorda propositioner finner ordförande att barn- utbildning- och kul
turnämnden har beslutat i enlighet med Eva Alrikssons förslag. 

Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 
2. Taxa fjärrlåneavgift bibliotek. 

Utdragsbestyrkande 
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Gällivare 
kommun 

2018-04-24 

Barn- , utbildning- och kul 
turnämnden 

§ 77 

Taxa för Bildarkivet 
BUoK/2018:75 - 0031 

Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 

att anta höjd taxa för 2019 med konsumentprisindex 2,9%. 

Ärendebeskrivning 
Enligt budgetreglerna 2019-2021 beslutade av kommunfullmäktige har 
Barn- utbildning- och kulturnämnden delegation att fatta beslut om taxa 
för bildarkivet. 

Bildarivet säljer bilder till allmänhet på förfrågan utifrån en fastställd 
taxa. 

Taxa för Bildarkivet 2019 höjs enligt konsumentprisindex med 2,9%. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i styr
kort och kommunplansdirektiv. 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

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

att anta höjd taxa för 2019 med konsumentprisindex 2,9%. 

Yrkande 

Eva Alriksson (m) yrkar 

att anta höjd taxa för 2019 med konsumentprisindex 2,9%. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Eva Alrikssons förslag till beslut under proposition. Ef
ter gjorda propositioner finner ordförande att barn- utbildning- och kul
turnämnden har beslutat i enlighet med Eva Alrikssons förslag. 
Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 
2. taxa för bildarkivet. 

il 
Utdragsbestyrkande 
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§ 78 

Taxa för upprättande av kopia på orginalbetyg 
BUoK/2018:76 - 0031 

Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 

att anta höjd taxa för 2019 med konsumentprisindex 2,9%. 

Ärendebeskrivning 
Enligt budgetreglerna 2019-2021 beslutade av kommunfullmäktige har 
Barn- utbildning- och kulturnämnden delegation att fatta beslut om taxa 
för upprättande av kopia på orginalbetyg. 

Kopia på orginalbetyg till allmänhet på förfrågan utifrån en fastställd 
taxa. 
Taxa för upprättande av kopia på orginalbetyg 2019 höjs enligt konsu
mentprisindex med 2,9%. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i styr
kort och kommunplansdirektiv. 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

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

att anta höjd taxa för 2019 med konsumentprisindex 2,9%. 

Yrkande 

Eva Al riksson (m) yrkar 

att anta höjd taxa för 2019 med konsumentprisindex 2,9%. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Eva Alrikssons förslag till beslut under proposition. Ef
ter gjorda propositioner finner ordförande att barn- utbildning- och kul
turnämnden har beslutat i enlighet med Eva Alrikssons förslag. 
Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 
2. Taxa för upprättande av kopia på orginalbetyg. 

Utdragsbestyrkande 
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Gällivare 
kommun 

2018-04-24 

Barn- , utbildning- och kul
turnämnden 

§ 7 9 

Budgetuppföljning 
BUoK/2018:5 - 041 

Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 

att förvaltningen får i uppdrag att arbeta för en budget i balans. 

Ärendebeskrivning 
Ärendet presenteras vid barn- utbildning- och kulturnämndens samman
träde den 24 april 2018. 

Yrkande 

Eva Alriksson (m) yrkar 

att förvaltningen får i uppdrag att arbeta för en budget i balans. 

Underlag 
1. Budgetuppföljning mars 180424. 

feffX ^ 
Utdragsbestyrkande 
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§ 80 

Val av dataskyddsombud för Barn-, utbildning- och kulturnämnden i Gäl
livare kommun 
BUoK/2018:78 - 0052 

Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 

att förordna Pia Aspemo, IT-strateg, som dataskyddsombud för barn-, 
utbildning- och kulturnämnden, 

att förvaltningen får i uppdrag att utse registerförteckningsansva-
rig/ansvariga, 

att ta fram rutiner och riktlinjer, 

att informera berörda om dataskyddsförordningen. 

Ärendebeskrivning 
25 maj 2018 träder EU:s dataskyddsförordning (även kallad GDPR) i kraft 
och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen. Dataskyddförordningen 
gäller som lag i alla EU:s medlemsländer och innebär en del förändringar 
för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den en
skilde när det gäller personlig integritet. Varje myndighet är ansvarig för 
all behandling av personuppgifter vilket innebär att säkerställa att alla 
krav i lagen följs. 

Gällivare kommun har utsedda personuppgiftsombud (PuL-ombud) ut i
från personuppgiftslagen och med anledning av att dataskyddsförord
ningen träder i kraft behöver nämnderna och kommunstyrelsen utse 
dataskyddombud. Kommunstyrelsens dataskyddsombud haren övergri
pande roll bland dataskyddsombuden med uppgift att vara sammankal
lande till möten, genomföra utbildningar samt tillsammans med övriga 
dataskyddsombud delta i ett arbete med att utarbeta gemensamma reg
ler och rutiner. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslag till beslut bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för 
barn och unga. 

k^X) 
Utdragsbestyrkande 
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Gällivare 
kommun 

2018-04-24 

Barn-, utbildning- och kul
turnämnden 

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

att förordna Pia Aspemo, IT-strateg, som dataskyddsombud för barn-, 
utbildning- och kulturnämnden, 

att förvaltningen får i uppdrag att utse registerförteckningsansva-
rig/ansvariga, 

att ta fram rutiner och riktlinjer, 

att informera berörda om dataskyddsförordningen. 

Yrkande 
Niklas Apelqvist (mp) yrkar 

att förordna Pia Aspemo, IT-strateg, som dataskyddsombud för barn-, 
utbildning- och kulturnämnden, 

att förvaltningen får i uppdrag att utse registerförteckningsansva-
rig/ansvariga, 

att ta fram rutiner och riktlinjer, 

att informera berörda om dataskyddsförordningen. 

Underlag 
1, Tjänsteskrivelse. 

Utdragsbestyrkande 
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0\ Gällivare 
I kommun 

2018-04-24 

Barn- , utbildning- och kul
turnämnden 

§ 81 

Matsvinn inom barn- utbildning- och kulturnämndens verksamheter 
BUoK/2018:86 - 622 

Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 

att inga brickor används vid skolrestaurangerna i syfte att minska svinn, 

att ge förvaltningen i uppdrag att regelbundet (5 dagar/månad) mäta 
tallrikssvinn i skolrestaurangerna och belöna eleverna med dessert, vid 
minskning av tallrikssvinn, 

att ge förvaltningen i uppdrag att utreda om det är möjligt att sche-
malägga skolluncherna från år 6 till åk 6, som en lektion där lärarna föl
jer med eleverna och intar måltiden tillsammans och återgår till skolan 
til lsammans, 

att ärendet följs upp i december 2018. 

Ärendebeskrivning 
Karin Anttila, Kostchef informerade vid barn-utbildning och kulturnämn
dens arbetsutskotts sammanträde den 21 november 2017. 
-under våren 2017 har matsvinnet mätts på Sjöparksskolan, Mariaskolan 
och Myranskola. Under mätningen minskade Myranskola sitt matsvinn 
med 53%. 
-Träff med kostcheferna i Norrbotten, Överkalix har schemalagt luncher
na utan rast i direkt anslutning, matsvinnet har minskat. 

Förvaltningen fick i uppdrag att inkomma med förslag för att minska på 
matsvinnet. 

Ekonomiska konsekvenser 
Minskade kostnader. Omfattning svår att förutsäga. 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ökad förståelse för konsekvenser av svinn. 

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

att inga brickor används vid skolrestaurangerna i syfte att minska svinn, 

att ge förvaltningen i uppdrag att regelbundet (5 dagar/månad) mäta 
tallrikssvinn i skolrestaurangerna och belöna eleverna med dessert en 
gång i december och maj månad, vid minskning av tallrikssvinn, 

Utdragsbestyrkande 
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Gällivare 
kommun 

2018-04-24 

Barn- , utbildning- och kul
turnämnden 

att ge förvaltningen i uppdrag att utreda om det är möjligt att sche-
malägga skolluncherna från år 6 till åk 6, som en lektion där lärarna föl
jer med eleverna och intar måltiden tillsammans och återgår till skolan 
til lsammans. 

Yrkande 
Nicklas Johansson (ns) yrkar 

att inga brickor används vid skolrestaurangerna i syfte att minska svinn, 

att ge förvaltningen i uppdrag att regelbundet (5 dagar/månad) mäta 
tallrikssvinn i skolrestaurangerna och belöna eleverna med dessert, vid 
minskning av tallrikssvinn, 

att ge förvaltningen i uppdrag att utreda om det är möjligt att sche-
malägga skolluncherna från år 6 till åk 6, som en lektion där lärarna föl
jer med eleverna och intar måltiden tillsammans och återgår till skolan 
til lsammans, 

att ärendet följs upp i december 2018. 

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

Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 
2. BUoK § 202 17-12-04 Information kostenheten. 

Utdragsbestyrkande 
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Gällivare 
kommun 

2018-04-24 

Barn- , utbildning- och kul 
turnämnden 

§ 82 

Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2017 
BUoK/2017:2094 - 007 

Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 

att lägga styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2017, slutdoku
ment till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Gällivare kommuns revisorer har inkommit med styrelsens och nämnder
nas ansvarsutövande 2017, slutdokument. 

Kommunfullmäktige, Kf, beslutarom mål och riktlinjer för verksamheten 
samt fastställer nämndernas organisation och verksamhetsformer. Kom
munstyrelsen, Ks, skall leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter samt ha uppsikt över nämndernas och 
företagensverksamhet. Nämnderna skall inom sina områden tillse att 
verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, riktlinjer och före
skrifter samt utöva en tillräcklig intern kontroll över verksamheten. 

Utgångspunkten för revisorernas årliga ansvarsprövning är nämndernas 
och styrelsens ansvar för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig 
och säker verksamhet genom aktiva beslut. För att kunna göra den slut
liga revisionella bedömningen fordras även ett ställningstagande till såväl 
hur uppdraget har fullgjorts som resultatet i förhållande till fullmäktiges 
uppdrag. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

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

att lägga styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2017, slutdoku
ment till handlingarna. 

Yrkande 
Niklas Apelqvist (mp) yrkar 

att lägga styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2017, slutdoku
ment till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 
2. Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2017, slutdokument. 

k<gv H 
Utdragsbestyrkande 
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C? Gällivare 
! kommun 

2018-04-24 

Barn- , utbildning- och kul
turnämnden 

§ 83 

Fyllnadsval ersättare rådet för funktionshunderfragor 
BUoK/2018:77 - 102 

Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 

att utse Niklas Apelqvist (mp) till ersättare i rådet för funktionshunder-
frågor för perioden 24 april 2018 - 31 december 2018. 

Ärendebeskrivning 
Josefine Rynbäck (MP) har den 31 januari 2018 inkommit med en avsä
gelse av uppdraget som ledamot i barn-, utbildning- och kulturnämnden. 

Fyllnadsval ersättare rådet för funktionshunderfrågor föreligger för peri
oden 24 april 2018 - 31 december 2018. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnader vid uppdrag. 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

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

att utse Niklas Apelqvist (mp) till ersättare i rådet funktionshunderfrågor. 

Yrkande 
Pernilla Fagerlönn (v) yrkar 

att utse Niklas Apelqvist (mp) till ersättare i rådet för funktionshunder
frågor för perioden 24 april 2018 - 31 december 2018. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Pernilla Fagerlönns förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att barn- utbildning- och kul
turnämnden har beslutat i enlighet med Pernilla Fagerlönns förslag. 

Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 

Utdragsbestyrkande 
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Gällivare 
kommun 

2018-04-24 £P 
Barn-, utbildning- och kul

turnämnden 

§ 84 

Fyllnadsval ersättare barn- utbildning- och kulturnämndens kultur- och 
ungdomsutskott 
BUoK/2018:77 - 102 

Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 

att utse Niklas Apelqvist (mp) till ersättare i barn- utbildning- och kultur
nämndens kultur- och ungdomsutskott för perioden 24 april 2018 - 31 
december 2018. 

Ärendebeskrivning 
Josefine Rynbäck (MP) har den 31 januari 2018 inkommit med en avsä
gelse av uppdraget som ledamot i barn-, utbildning- och kulturnämnden. 

Fyllnadsval ersättare barn- utbildning- och kulturnämndens kultur- och 
ungdomsutskott föreligger för perioden 24 april 2018 - 31 december 
2018. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnader vid uppdrag. 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

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

att utse Niklas Apelqvist (mp) till ersättare i barn- utbildning- och kultur
nämndens kultur- och ungdomsutskott. 

Yrkande 
Pernilla Fagerlönn (v) yrkar 

att utse Niklas Apelqvist (mp) till ersättare i barn- utbildning- och kultur
nämndens kultur- och ungdomsutskott för perioden 24 april 2018 - 31 
december 2018. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Pernilla Fagerlönns förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att barn- utbildning- och kul
turnämnden har beslutat i enlighet med Pernilla Fagerlönns förslag. 

Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 

iGgTö ^ 
Utdragsbestyrkande 
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Öl Gällivare 
I kommun 

2018-04-24 

Barn- , utbildning- och kul 
turnämnden 

§ 85 

Omsorg på obekväm arbetstid 
BUoK/2017:2127 - 619 

Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 

att anta alternativ tidplan OB-omsorg Hedens förskola med start i augusti 
2019. 

Ärendebeskrivning 
Förskoleenheten gick med intresseanmälan till barnomsorg på obekväm 
arbetstid under vecka 52 enligt tidigare beslutad tidsplan. Tid för anmä
lan gick ut den 12 januari 2018. Vid sista ansökningsdag hade endast en 
intresseanmälan kommit in. Ytterligare en ansökan kom in sent. 

Ny annonsering har genomförts under slutet av mars/början av april för 
start i augusti 2018. Tid för anmälan gick ut 9 april 2018. Efter sista an
sökningsdag hade endast en intresseanmälan kommit in. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ryms inom budgetram. 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Senare start av OB-omsorg. 

Förslag till beslut 
Att anta ny tidsplan. 

Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar 

att anta alternativ tidplan OB-omsorg Hedens förskola med start i augusti 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Eva Alrikssons förslag till beslut under proposition. Ef
ter gjorda propositioner finner ordförande att barn- utbildning- och kul
turnämnden har beslutat i enlighet med Eva Alrikssons förslag. 

Underlag 
1. Tidplan OB-omsorg Hedens förskola 2018-04-16 
2. Alternativ, tidplan OB-omsorg Hedens förskola 2018-04-16. 

2019. 

Utdragsbestyrkande 
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Gällivare 
kommun 

2018-04-24 

Barn-, utbildning- och kul
turnämnden 

§ 86 

Utökning av förskoleplatser Dokkas 
BUoK/2018:87 - 712 

Barn- utbildning- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

att ur anslaget "Ks förfogande drift" verksamhet 941 ansvar 80 anvisa 
900 000 kronor till verksamhet 4075 ansvar 61843. 

Barn- utbildning- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige 
besluta 

att ur rörelsekapitalet anvisa 4 246 750 kronor till ansvar 60010. 

Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 

att starta upp en tillfällig avdelning i externa lokaler höstterminen 2018. 

Ärendebeskrivning 
Gällivare kommuns riktlinjer när det gäller grundbemanning i förskolan är 
3 personal och 18 barn. Dokkas förskola har idag en avdelning där vi de 
två senaste läsåren har förtätat så avdelningen har 21 barn i åldern 1-5 
år. Förskolan har preliminärt öppethållande mellan 5.30 och 17.30 varje 
dag. 

Inför hösten 2018 finns 46 barn folkbokförda i åldrarna 1-5 år (födda 
2013-2017) i Dokkas med omland. Av dessa är 16 barn inskrivna i för
skolan i Dokkas. Åtta barn har plats i en annan förskola och 22 barn står 
helt utanför barnomsorgen. Tretton barn i området går inte i förskolan 
och står inte heller i kö. Av dessa har tre rätt till allmän förskola höstter
minen 2018. 

Inför hösten har fem barn placerats i Dokkas förskola utifrån fortsatt 
överinskrivning på befintlig avdelning. Tre barn har plats i annan förskola 
men står i omplaceringskö till Dokkas och tolv barn kvarstod i början av 
mars i kö till förskolan i Dokkas. Av dessa var ett barn folkbokfört utan
för Dokkas med omnejd. Många vårdnadshavare arbetar i Aitik och öns
kar därför inte plats i tätorten. 

Förskoleenheten har kontaktat samtliga i kön per telefon. De som inte 
har gått att nå har kontaktats med brev. Tre barn har skjuti t på önskat 
startdatum till 2019 och tre har ej svarat på telefon eller brev. I kön 
kvarstår nio barn med önskemål om plats i Dokkas förskola inför hösten 

Utdragsbestyrkande 
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CM Gällivare 
I kommun 

2018-04-24 

Barn-, utbildning- och kul
turnämnden 

2018. Tre av dessa är inskrivna pa annan förskola. Därtill är tre barn är 
överinskrivna på befintlig avdelning i Dokkas. 

Barn-, utbildning- och kulturnämnden har lyft behovet av utökade lokaler 
och en utökad avdelning i ordinarie budgetprocess inför 2019 men beho
vet har utökats tidigare än förväntat. Nämnden har begärt att delar av 
Ullatti skola flyttas till Dokkas och Kommunstyrelsen har hänskjutit ären
det till Lokalstyrgruppen. 

Service- och teknikförvaltningen har gjort en kostnadskalkyl för att hyra 
en modulförskola på uppdrag av Lokalstyrgruppen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Uppstartskostnad med markarbeten och etableringskostnad beräknas till 
4 246 750 kr. 

Eventuell avetableringskostnad beräknas till 240 000 kr. 

Personalkostnad beräknas till 650 000 per halvår. 

Lokal- och driftkostnad beräknas till 250 000 kr per halvår vid hyra av 
modulförskola. 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Barn får plats på önskad förskola. 

Om anslag ej beviljas hänvisas barn till förskoleplatser i tätorten. 

Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott beslutar 
att lämna ärendet öppet till barn- utbildning- och kulturnämndens sam
manträde den 24 april 2018. 

Yrkande 
Eva Al riksson (m) yrkar 

att ur anslaget "Ks förfogande drift" verksamhet 941 ansvar 80 anvisa 
900 000 kronor till verksamhet 4075 ansvar 61843, 

att ur rörelsekapitalet anvisa 4 246 750 kronor till ansvar 60010. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Eva Alrikssons förslag till beslut under proposition. Ef
ter gjorda propositioner finner ordförande att barn- utbildning- och kul
turnämnden har beslutat föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäk
tige i enlighet med Eva Alrikssons förslag. 

\&f(p H 
Utdragsbestyrkande 
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ÖJ Gällivare 
I kommun 

2018-04-24 

Barn- , utbildning- och kul
turnämnden 

Yrkande 

Eva Al riksson (m) yrkar 

att starta upp en tillfällig avdelning i externa lokaler höstterminen 2018. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Eva Alrikssons förslag till beslut under proposition. Ef
ter gjorda propositioner finner ordförande att barn- utbildning- och kul
turnämnden har beslutat i enlighet med Eva Alrikssons förslag. 
Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 
2. Barnunderlag Dokkasområdet. 
3. Kostnadsförslag Dokkas förskola. 
4. KS § 87 18-03-27 flytt av Ullattiskola till Dokkas. 

Utdragsbestyrkande 

g/c ty 
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Gällivare 2018-04-24 
kommun 

Barn- , utbildning- och kul 
turnämnden 

§ 87 

Utökning av förskoleplatser Hakkas 
BUoK/2018:88 - 023 

Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 

att bevilja utökning om 50 % personalresurs på Hakkas förskola/skola 
under höstterminen 2018, för att ha flexibiliteten att arbeta både i för
skola eller annan skolverksamhet, 

att medlen tas från konto 60010-4012. 

Ärendebeskrivning 
Anhållan om utökning av personalresurs till Hakkas förskola för att kunna 
ha flexibel överinskrivning samt ta emot fritisbarn fyra dagar i veckan 
morgon och kväll. 

Gällivare kommuns riktlinjer när det gäller grundbemanning i förskolan är 
3 personal och 18 barn. Landsbygdens förskolor i Gällivare kommun har 
inte förutsättning enligt dessa riktlinjer. 

Hakkas förskola har idag en avdelning med 21 barn i åldern 1-5 år fram 
till 30/7-18. 
Det vi vet i dagsläget är att vi har 17 inskrivna barn till ht-18. Det har 
börjat höra av sig vårdnadshavare från andra byar om platser till ht. Vi 
kan även se utifrån befolkningsregistret att det finns barn i närområdet 
som ej har barnomsorg i dagsläget, dessa är födda mellan åren 2013-
2017. I dag består personalen av 1 förskollärare och 2 barnskötare samt 
en resurs som just nu arbetar 50 % på grund av överinskrivning. Resur
sen har inkonverterat så i dagsläget är hon anställd och förskolechefen 
vill kunna behålla henne för att ha personal för flexibla lösningar och vi
kariat, samt att det är svårt att rekrytera vikarier/personal till byarna. Pa 
förskolan finns idag även en trygghetsanställning som arbetar två t immar 
per dag. 

Förskolan har preliminärt öppethållande mellan 5.30 och till 17.30 varje 
dag. Det är låg personaltäthet under stora delar av dagen p.g.a. tidiga 
öppnings- och sena stängningstider. 

Förskolan tar även emot fritidshemmets barn vid öppning och stängning 
fyra dagar i veckan. 

Det krävs tid för planering, analys och reflektion både med barnen, en
skilt och med arbetslaget för att arbeta utifrån gällande styrdokument. 
Barnen har rätt till gällande läroplan samt till en säker miljö. 

--^rt) Jf 
Utdragsbestyrkande 
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C? Gällivare 
I kommun 

2018-04-24 

Barn- , utbildning- och kul
turnämnden 

Den ordinarie personalens arbetsmiljö/arbetsbelastning underlättas och 
de kan koncentrera sig på den pedagogiska verksamheten med barnen. 

Ekonomiska konsekvenser 

50% personalresurs kostar 15 563 kr/månad inklusive PO. 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Barnens säkerhet och trygghet förstärks samt verksamhetens kvalitet 
förstärks. 
Eventuellt ti l lkommande barn hänvisas till förskoleplatser i tätorten. 

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

att bevilja utökning om 50 % på Hakkas förskola/skola under hösttermi
nen 2018, för att ha flexibiliteten att arbeta både i förskola eller annan 
skolverksamhet, 

att medlen tas från konto 60010-4012. 

Yrkande 
Nicklas Johansson (ns) yrkar 

att bevilja utökning om 50 % personalresurs på Hakkas förskola/skola 
under höstterminen 2018, för att ha flexibiliteten att arbeta både i för
skola eller annan skolverksamhet, 

att medlen tas från konto 60010-4012. 

Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 
2. BUoK § 128 16-10-11 utökning av förskoleplatser Hakkas. 

16^0 *1 
Utdragsbestyrkande 
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C? Gällivare 
kommun 

2018-04-24 

Barn- , utbildning- och kul
turnämnden 

§ 88 

Anställning utöver budgetram 
BUoK/2018:89 - 023 

Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 

att anställning av en extra personal på 75% sker under tiden 2018-04-
24-2018-06-15. 

att medel tas från konto 60010-4012. 

Ärendebeskrivning 
Anhållan om resurs till skolår för 2018-04-24 - 2018-06-15. 

I klassen som består av elever finns mentor och en omfördelad skolre
surs, samt att husvikarien har sitt hemviste i klassen om då inget aktuellt 
vikariat finns i huset. 

Ekonomiska konsekvenser 

75 % resurs kostar 27800 kr/månad inkl. semesterersättning och PO. 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Barnen har svårt att klara sin vardag i skolan utan ytterligare stöd och 
anpassningar för att tillgodose sig undervisning. 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott beslutar 

att lämna ärendet öppet till barn- utbildning- och kulturnämndens sam
manträde den 24 april 2018. 

Yrkande 
Pernilla Fagerlönn (v) yrkar 

att anställning av en extra personal på 75% sker under tiden 2018-04-
24-2018-06-15. 

att medel tas från konto 60010-4012. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Pernilla Fagerlönns förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att barn- utbildning- och kul
turnämnden har beslutat i enlighet med Pernilla Fagerlönns förslag. 

Utdragsbestyrkande 
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35 (46) 

Barn- , utbildning- och ku l 
turnämnden 

Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 
2. Sekretesskyddade bilagor. 

Utdragsbestyrkande 
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Gällivare 
kommun 

2018-04-24 

Barn- , utbildning- och kul
turnämnden 

§ 89 

Uppföljning organisation för bedömninqsstöd 
BUoK/2018:9 - 012 

Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 

att tacka för redovisningen och med beaktande lägga den till handlingar
na, 

att ärendet följs upp i kvalitetsavstämning läsår. 

Ärendebeskrivning 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutade att barn-, utbildning-
och kulturförvaltningen ska följa upp organisationen för det obligatoriska 
bedömningsstödet i svenska och matematik till april 2018. En uppföljning 
är nu genomförd. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
När det obligatoriska bedömningsstödet fungerar kan skolorna säkerställa 
stöd till eleverna i år 1. 

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

att tacka för redovisningen och med beaktande lägga den till handlingar
na. 

Yrkande 
Eva Al riksson (m) yrkar 

att tacka för redovisningen och med beaktande lägga den till handlingar
na, 

att ärendet följs upp i kvalitetsavstämning läsår. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Eva Alrikssons förslag till beslut under proposition. Ef
ter gjorda propositioner finner ordförande att barn- utbildning- och kul
turnämnden har beslutat i enlighet med Eva Alrikssons förslag. 

Utdragsbestyrkande 
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ö 
Gällivare 2018-04-24 
kommun 

Barn- , utbildning- och kul
turnämnden 

Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2018-02-20 §34. 
3. Uppföljning obligatoriskt bedömningsstöd. 

i&e& ty 
Utdragsbestyrkande 
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2018-04-24 

Barn- , utbildning- och kul 
turnämnden 

§ 90 

Uppföljning nämndsbeslut 2017 
BUoK/2018:32 - 012 

Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 

att med beaktande lägga sammanställningen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen häref ter sammanställning och 
redovisning av årsredovisning inklusive måluppfyllelse 2017, genomfört 
en kartläggning och jämförelse av nämndens målområden i verksam
hetsplanen 2017 och de beslut nämnden tagit under samma år. 

I bifogat underlag presenteras en sammanställning av de beslut som varit 
gynnande för måluppfyllelsen. Förvaltningen kan konstatera att 64 % av 
nämndens beslut har varit gynnande för måluppfyllelsen inom de 18 må
len. Viktigt att ha i beaktande är att ett beslut kan vara gynnande för ett 
mål medan det missgynnar ett annat mål. Förvaltningen har inte analyse
rat konsekvenserna av besluten i fler dimensioner än om de påverkat 
måluppfyllelsen positivt eller inte alls. 

Av de ca 36 % av besluten som inte ansågs gynna måluppfyllelsen ingår 
beslut som valärenden, kurser, återrapportering av kurser, delgivningar 
och delegationsbeslut. Ärendet delegationsbeslut kan ha en förväntad 
påverkan på måluppfyllelsen då det omfattar en förteckning av anmälda 
delegationsbeslut. 

De målområden som påverkades av flest beslut var: 
- Alla elever ska nå kunskapskraven. Alla elever ska lyckas i skolan. Alla 

elever ska uppleva sig inkluderade (20 beslut). 
- Kulturaktiviteter för alla. Barn och ungdomars rätt till kultur ska sär

skilt beaktas (15 beslut) 
- Barnomsorg efter behov (14 beslut) 
- Effektiv verksamhetsplanering, styrning och uppföljning. (21 beslut) 
- Full kontroll på nämndens ekonomi (24 beslut). 

Under 2017 var måluppfyllelsen inom dessa målområden: 
- Alla elever ska nå kunskapskraven. Alla elever ska lyckas i skolan. Alla 

elever ska uppleva sig inkluderade € ) 
- Kulturaktiviteter för alla. Barn och ungdomars rätt till kultur ska sär

skilt beaktas O 
- Barnomsorg efter behov O 
- Effektiv verksamhetsplanering, styrning och uppföljning © 

J2. ÖP 
Gällivare 
kommun 

*Z/Q ty 

Utdragsbestyrkande 
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2018-04-24 

Barn- , utbildning- och kul
turnämnden 

- Full kontroll på nämndens ekonomi Ä 

Av de 18 målområdena så var det tre målområden som inte gynna
des av något beslut i nämnden. Dessa mål nådde följande målupp
fyllelse 2017: 

- Stödja och förbättra miljön O 
- Strukturerad samverkan med näringslivet Ä 
- Nämnden stödjer aktiviteter och arrangemang med fri luftsprofil 

c 
Utöver dessa tre målområden som inte gynnades av något nämnds
beslut, var det ytterligare sex målområden som gynnats av tre be
slut eller färre (se underlag). Av dessa var det tre målområden som 
nådde fyll måluppfyllelse. 

Sammanfattningsvis kan förvaltningen konstatera att ärenden som 
nämnden beslutat om under 2017 inte nödvändigtvis påverkade ut
fallet i måluppfyllelsen. Inför arbetet med nämndens verksamhets
plan 2019-2021 utgör denna sammanställning ett kompletterande 
underlag utifrån ett resonemang om vad som är verkställighet inom 
förvaltningen och vilka ärenden som nämnden ska besluta om. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. Sammanställningen utgör ett underlag för framtida verk
samhetsplan och målarbete inom nämnden. 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Uppföljningen visar tydligt att majoriteten av nämndens beslut gynnat 
måluppfyllelsen, vilket medför att nämndens beslut bör ha medfört posi
tiva konsekvenser för barn och ungdomar. 

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

att med beaktande lägga sammanställningen till handlingarna. 

Yrkande 
Niklas Apelqvist (mp) yrkar 

att med beaktande lägga sammanställningen till handlingarna. 

Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 
2. Underlag sammanställning uppföljning nämndsbeslut 2017. 
3. BUoK § 48 uppföljning av nämndsbeslut. 

h <3 
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Gällivare 
kommun 

Utdragsbestyrkande 
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C? Gällivare 
& kommun 

2018-04-24 

Barn- , utbildning- och kul
turnämnden 

§ 91 

Resursfördelning förskoleklass och fritidshem läsår 2018/2019 
BUoK/2018:96 - 012 

Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 

att besluta om resurstilldelning till förskoleklass och fritidshem läsår 
2018/2019 utifrån det förslag som föreligger 

Ärendebeskrivning 
Förslag till resursfördelning inom förskoleklass och fritidshem för läsåret 
2018/2019 har upprättats. 

Resursberäkningen för läsåret 2018/2019 bygger på elevsiffror från feb
ruari 2018. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ryms inom budgetram. 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget ger barn en likvärdighet i resurs på alla skolor. 

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

att besluta om resurstilldelning till förskoleklass och fritidshem läsår 
2018/2019 utifrån det förslag som föreligger 

Yrkande 
Eva Al riksson (m) yrkar 

att besluta om resurstilldelning till förskoleklass och fritidshem läsår 
2018/2019 utifrån det förslag som föreligger. 

Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 
2. Resursfördelningsprinciper grundskola inkl förskoleklass och fritidshem 
2018. 
3. Förslag till resursfördelning förskoleklass och fritidshem 2018/2019. 

i Utdragsbestyrkande 

es> 
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Gällivare 2018-04-24 
kommun 

Barn- , utbildning- och kul
turnämnden 

§ 92 

Förvaltningschefens information 
BUoK/2018:4 - 600 

Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Eva Martinsson informerar vid barn- utbildning- och kul 
turnämndens sammanträde 24 april 2018. 
- Skolinspektionen. 
- TF rektor. 
- LKAB-medel Nya Malmstaskolan. 
- Ledningsutredning. 
- Samordnade resurser. 
- Fjällsäkerhetsdag. 

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

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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C? Gällivare 
I kommun 

2018-04-24 

Barn- , utbildning- och kul
turnämnden 

§ 9 3 

Delgivningar 
BUoK/2018:2 - 600 

Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 

att lägga upprättad förteckning över delgivningar till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälda delgivningar redovisas i rapport. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

Förslag till beslut 

Att lägga upprättad förteckning över delgivningar till handlingarna. 

Underlag 
1. Rapport delgivningar. 

Utdragsbestyrkande 
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Gällivare 
kommun 

2018-04-24 

Barn- , utbildning- och kul
turnämnden 

§ 94 

Delegationsbeslut 
BUoK/2018:3 - 002 

Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 

att lägga upprättad förteckning över anmälda delegationsbeslut till hand
lingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälan om beslut fattade på delegation. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

Förslag till beslut 
Att lägga upprättad förteckning över anmälda delegationsbeslut till hand
lingarna. 

Underlag 
1. Rapport delegationsbeslut. 

\c-^f% H 
Utdragsbestyrkande 
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Öl Gällivare 
I kommun 

2018-04-24 

Barn- , utbildning- och kul
turnämnden 

§ 95 

Kursinbjudningar 
BUoK/2018:6 - 027 

Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 

att de ordinarie ledamöter som har möjlighet deltar i "Aktuell skolpolitik" 
Skellefteå 29-30 augusti 2018. 

Ärendebeskrivning 

1. "Aktuell skolpolitik" Skellefteå 29-30 augusti 2018. 

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

att lägga ärendet till handlingarna. 

Yrkande 
Karl-Erik Taivalsaari (v) yrkar 

att de ledamöter som har möjlighet deltar i "Aktuell skolpolitik" Skellefteå 
29-30 augusti 2018. 

Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRADESPROTOKOLL 45 (46) 

Gällivare 
kommun 

2018-04-24 

Barn- , utbildning- och kul
turnämnden 

§ 96 

Återrapportering kurser och konferenser 
BUoK/2018:7 - 027 

Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Återrapportering kurser och konferenser. 

Gerd Siverhall (s), visionsdag kultur och ungdom: 
- Fritidsgården är stängd från midsommar till mitten av augusti. 
- Personalen städar själva. 
- Se över arbetstiderna på fritidsgården. 

Pernilla Fagerlönn (v) , kulturkonferens Havremagasinet Boden: 
- Information från arkitektmuseet. 
- Information Kiruna samhällsomvandling. 
- Dans för unga t jejer med psykisk ohälsa. 

Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott beslutar 

att lämna ärendet öppet till barn- utbildning- och kulturnämndens sam
manträde den 24 april 2018. 

Yrkande 
Eva Al riksson (m) yrkar 

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

\tm> if 
Utdragsbestyrkande 
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C? I Gällivare 
I kommun 

2018-04-24 

Barn- , utbildning- och kul 
turnämnden 

§ 97 

Ärendeuppfölininq 
BUoK/2018:8 - 600 

Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 

att "Matsvinn inom barn- utbildning- och kulturnämndens verksamheter" 
december 2018 samt "samordning av resurser förskolan" juni 2018 t i l l 
förs ärendeuppföljningslistan, 

att "Utredning omsorg på obekväm arbetstid", "Nytt resursfördelningssy
stem" mars 2018, "Budgetförslag 2019-2021 barn- utbildning- och kul
turnämnden", "Systematiskt kvalitetsarbete" samt "Uppföljning nämnd
beslut 2017" utgår från ärendeuppföljningslistan. 

Ärendebeskrivning 
Ärendeuppföljningslista för barn- utbildning- och kulturnämnden. 

Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott beslutar 

att lämna ärendet öppet till barn- utbildning- och kulturnämndens sam
manträde den 24 april 2018. 

Underlag 
1. Ärendeuppföljningslista. 

Utdragsbestyrkande 


