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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, tisdagen den 16 februari 2010,  
kl 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.20 

Beslutande Börje Johansson, (s) ordförande 
 Karl-Erik Taivalsaari (v) 
 Mikael Nilsson (s) kl 10.00-12.00, 13.00-16.15 §§ 1-15 
 Lena Lindberg (s) kl 10.00-12.00, 13.00-16.45, §§ 1-21 
 Jan Holma (s) 
 Eva Eriksson (s) 
 Ingela Abrahamsson (v) kl 10.00-12.00, 13.00-14.30, §§ 1-3  
 Bernt Nordgren (ns) 
 Eva Alriksson (m) kl 10.00-12.00, §§ 1-2 
 Fredrik Nilsson (m) kl 13.00-17.20, §§ 3-22 
 Lisette Zingström (v) kl 14.30-17.20, §§ 4-22 
Övriga deltagande Kjell Wallgren  , förvaltningschef 
 Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, nämndsekreterare 
 Karin Eriksson och Monica Lindqvist, Utvecklingsinsatser matematik, § 3 
 Inga-Lill Eriksson, Medarbetarenkäten, § 3 
 Birgitta Palo-Johansson, §§ 4-5 
 Fredrik Nilsson (m) ej tjänstgörande ers kl 10.00-12.00 
 Lisette Zingström (v) ej tjänstgörande ers kl 14.15-14.30 
 Anna Johansson, Lärarförbundet 
Utses att justera Bernt Nordgren 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, tisdagen den 23 februari 2010, kl 08.00 
 
Underskrifter Sekreterare §§ 1-22 
  Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg 
 
 Ordförande 
  Börje Johansson 
 
 Justerande  
  Bernt Nordgren   
 
 

 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn-, utbildning- och kulturnämnden   

Sammanträdesdatum 2010-02-16 
 

Datum för anslags uppsättande 2010-02-24 Datum för anslags nedtagande 2010-03-18 
 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 
 
Underskrift  
 Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg   
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 BUoK/2010:3  
 
§ 1 
Delgivningar  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna.  
 
Bakgrund 
 
1. BUoK 2010:20 047 
Skolverket: Information angående statsbidrag för basfärdigheterna läsa, skriva och räk-
na: ansökan 2010 och uppföljning 2009. 
 
2. BUoK 2009:476 714 
Skolverket: Beslutsmeddelande angående Maxtaxa, fastställda bidragsramar för 2010. 
 
3. BUoK 2009:485 047 
Skolverket: Beslutsmeddelande angående statsbidrag till lärarfortbildning hösten 2009 
(SFS 2007:222) 
 
4. BUoK 2009:484 612 
Skolverket: Beslutsmeddelande angående statsbidrag för handledarutbildning läsåret 
2009/10. 
 
5. BUoK 2009:482 612 
Skolverket: Beslutsmeddelande angående statsbidrag hösten 2009 för huvudmän som 
deltar i försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning. 
 
6. BUoK 2009:164 612 
Skolinspektionen: Beslut angående ansökan från Baggium Utbildning AB om rätt till 
bidrag och statlig tillsyn för utbildningar vid den fristående gymnasieskolan Kiruna 
Praktiska Gymnasium i Kiruna kommun.  
 
7. BUoK 2009:489 600 
Länsstyrelsen Norrbotten: Beslut angående fastställelse av Norrbottens kulturmiljöpro-
gram 2010-2020. 
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8. BUoK 2009:288 003 
Kommunfullmäktige, Gällivare kommun: Protokollsutdrag Kf 2009-12-07 § 202, Revi-
dering av barn- utbildning- och kulturnämndens reglemente. 
 
9. BUoK 2009:277 612 
Kommunfullmäktige, Gällivare kommun: Protokollsutdrag Kf 2009-12-07 § 206, Bud-
get 2010 Lapplandsgymnasiet. 
 
10. BUoK 2007:413 600 
Kommunstyrelsen, Gällivare kommun: Protokollsutdrag Ks 2009-12-14 § 320, Måldo-
kument för barn- utbildning- och kulturnämnden 2008-2010. 
 
11. BUoK 2010:15 600 
Kommunstyrelsen, Gällivare kommun: Protokollsutdrag Ks 091214 § 315, Gällivare 
Närradioförening. 
 
12. BUoK 2009:356 810 
Service- och tekniknämnden, Gällivare kommun: Protokollsutdrag SoT 2009-11-10 § 
162, GSK Friidrottssektionens önskemål om multiarena samt fler träningstider. 
 
13. BUoK 2009:393 214 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Detaljplan för del av kv Överläraren, 
Konstapeln och Nämndemannen, Gällivare kommun, Norrbottens län.  
 
14. BUoK 2009:265 600 
Lokalstyrgruppen, Gällivare kommun: Protokoll Lokalstyrgruppen 2009-12-03.  
 
15. BUoK 2009:439 612 
Gymnasieutskottet, Gällivare kommun: Protokoll Gymnasieutskottet 2009:11-03. 
 
16. BUoK 2009: 480 007 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers: Information angående att revisorerna granskar 
nämndens styrning och uppföljning av arbetstidsbestämmelsernas tillämpning för peda-
goger/lärare.  
 
17. BUoK 2009:477 600 
Samverkan Socialnämnden/Barn- utbildning- och kulturnämnden, Gällivare kommun: 
Minnesanteckningar 2009-11-30.  
 
18. BUoK 2009:452 620 
Styrgrupp Alkohol- och drogförebyggande arbete, Gällivare kommun: Protokoll 2009-
11-19. 
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19. BUoK 2009:481 620 
Styrgrupp Alkohol- och drogförebyggande arbete, Gällivare kommun: Protokoll 2009-
12-03. 
 
20. BUoK 2009:476 714 
Statistiska centralbyrån: Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom försko-
leverksamhet och skolbarnsomsorg. 
 
21. BUoK 2009:495 620 
Polismyndigheten i Norrbotten: Anmälan stöld, Myranskolan 2500-K26407-09. 
 
22. BUoK 2009:460 620 
Polismyndigheten i Norrbotten: Anmälan skadegörelse, Hedskolan 2500-K26451-09. 
 
23. BUoK 2009:284 620 
Polismyndigheten i Norrbotten: Tilläggsanmälan, stulet gods Hedskolan 2500-K16529-
09. 
 
24. BUoK 2010:18 620 
Polismyndigheten i Norrbotten: Anmälan, stöld genom inbrott i skola, Hedskolan  
2500-K29091-09. 
 
25. BUoK 2010:19 620 
Polismyndigheten i Norrbotten: Anmälan, stöld genom inbrott, Hedskolan 2500-
K29068-09. 
 
26. BUoK 2009:38 620 
Åklagarmyndigheten i Luleå: Underrättelse om beslut avseende stöld, Tallbackaskolan  
2500-K1495-09. 
 
27. BUoK 2009:461 610 
Sveriges Kommuner och Landsting: Cirkulär 09:75, Förvaltningsbesvär över beslut om 
bidragsbelopp till enskild verksamhet.  
 
28. BUoK 2009:478 135 
Stockholms universitet och Kammarkollegiet: Kvalitetskriterier vid anlitande av kon-
takttolkar. 
 
29. BUoK 2009:462 620 
Teknikens Hus, Kontaktnät i teknik: Samarbetsavtal mellan Stiftelsen Teknikens Hus 
och Sten Larsson, Gällivare kommun, angående att driva nätverket Kontaktnät i Teknik. 
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30. BUoK 2009:462 620 
Teknikens Hus, Kontaktnät i teknik: Samarbetsavtal mellan Stiftelsen Teknikens Hus 
och Jeanette Wäyrynen, Gällivare kommun, angående att driva nätverket Kontaktnät i 
Teknik. 
 
31. BUoK 2008:450 861 
Gällivare Riksteaterförening: Verksamhetsberättelse 2008 för Gällivare Riksteaterföre-
ning. 
 
32. BUoK 2008:450 861 
Tango i Gällivare: Årsredovisning 2008 för Tango i Gällivare. 
 
33. BUoK 2008:450 861 
Soutujärvi Hembygdsförening: Verksamhetsberättelse 2008 för Soutujärvi Hembygds-
förening. 
 
34. BUoK 2009: 471 612 
Skidungdomar och föräldrar i Gällivare: Skrivelse angående regionalt skidgymnasium. 
 
35. BUoK 2009:440 805 
Folkbildningsförbundet: Rekommendation angående fördelning av stöd till SISU Id-
rottsutbildarna.  
 
36. BUoK 2009:479 606 
Målsman till elev: Skrivelse angående elevs studiesituation, samt svar från rektor och 
ordförande. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna.  
 
Beslutsunderlag 

1. Delgivningar (skickas ej ut) 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100126 § 3 
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 BUoK/2010:4  

 
§ 2 
Delegationsärenden  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen om delegationsbeslut under förutsättning att besluten ryms 
inom budgetram. 
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har överlåtit beslutanderätt till utskott, ordförande 
och tjänstemän enligt en av barn- utbildning och kulturnämnden antagen delegations-
ordning.  
 
Dessa beslut skall redovisas till barn- utbildning- och kulturnämnden.  
 
Till dagens sammanträde redovisas följande delegationsbeslut: 
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 
 
Beslut angående elev- Yttrande till Skolinspektionen 2009:469 606 
ärenden   avseende anmälan angående skolsitua- 
  tionen för grundskoleelev vid  
  Sjöparkskolan, Gällivare kommun  
  Dnr 2009:3901 
 
  Yttrande till Skolinspektionen 2009:470 606 
  avseende anmälan angående skolsitua- 
  tionen för grundskoleelev vid Myran- 
  skolan, Gällivare kommun  
  Dnr 2009:3929 
 
  Redovisning till Skolinspektionen 2009:354 606 
  avseende anmälan angående skol- 

situationen för en elev vid Tall- 
backaskolan i Gällivare kommun 
Dnr 2009:2266 

     



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  9 (49) 
 
 2010-02-16 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

Ordförande 
 
Uthyrning av lokaler Beslut angående att Norrbottens  2009:386 291 
  Idrottsförbund hyresfritt får dispo- 
  nera skollokaler för Lilla VM 
 
Förvaltningschef 
 
Bidrag till arrangemang Beslut angående bidrag till ”Skoltävling 2010:17 620 
  för elever med funktionshinder i Luleå 
  år 2010  
 
  Beslut angående bidrag till ”Skolskidan”2009:472 620 
  I Gällivare kommun år 2010  
 
Antagande av anbud Anbud leverans av minibussar till  2009:483 612 
  Välkommaskolan 
 
Förordnande av rektor Ingegerd Strandelin, rektor Tallbacka- 2010:10 023 
  Skolan, 2010-01-01—2012-12-31 
 
Förordnande av lärare Lars Andersson, lärare trä- och metall- 
  Slöjd, Myranskolan, 64 %, fr o m  
  2009-12-23 tills vidare 
 
  Birgitta Axelsson, grundskollärare,  
  Hedskolan, fr o m 2009-07-01 tills vidare 
 
  Anna Karin Johansson, lärare 4-9,  
  Hedskolan, 2009-12-23—2010-06-17 
 
  Katarina Nilsson, grundskollärare,  
  Hedskolan, fr o m 2009-07-01 tills vid 
 
Förordnande av övrig Anna-Lena Blombacke, ekonomibiträde, 
Personal  62 %, Tjautjas skola, 2010-02-01— 
  2010-12-31 
 
  Eva-Lena Eriksson, elevass, 82 %,  
  Gymnasiesärskolan, fr o m 2009-08-17 
  Tills vidare 
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Mats Eriksson, elevass, 82 %, gymnasie- 

  Särskolan, fr o m 2009-08-17 tills vidare 
 
  Anna-Carin Fransson, förskollärare, 75 %, 
  Hedskolan, 2009-12-23—2010-06-17 
 
  Eva-Lena Jonasson, elevass, 87 %,  
  Gymnasiesärskolan, fr o m 2009-08-17 
  tills vidare 
 
  Rose-Marie Jonasson, elevass, 82 %,  
  Gymnasiesärskolan, fr o m 2009-08-17 

Tills vidare 
 

Maria Jonsson, förskollärare, Granbacka 
Förskola, Gällivare kommun, fr o m  
2010-01-12 tills vidare 

 
Tor-Leif Karlsson, resursperson, Hed- 
Skolan, 2009-11-04—2010-06-30 

 
David Larsson, elevass, 82 %, gymnasie- 
Särskolan, fr o m 2009-08-17 tills vidare 

 
Monica Larsson, elevass, gymnasiesär- 
Skolan, fr o m 2009-08-17 tills vidare 

 
Ingemar Lundgren, IT-samordnare,  
Barn- utbildning- och kulturförvalt- 
Ningen, 2010-01-01—2010-12-31 

 
Christina Nilsson, elevass, 82 %, gym- 
nasiesärskolan, fr o m 2009-08-17  
Tills vidare 

 
Katarina Nilsson, elevass, 82 %, gym- 
nasiesärskolan, fr o m 2009-08-17  
tills vidare 

 
Maria Ylipää, elevass, 82  %, gym- 
nasiesärskolan, fr o m 2009-08-17  
tills vidare 
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Ledighet för personal Monika Eriksson-Norberg, Välkomma- 2010:11 025 
  skolan, ledig för annat arbete, vår- 
  terminen 2010 
 
Uppsägning av personal Per Wennebjörk, rektor, Gällivare  2010:12 023 
  uppsägning på egen begäran,  
  fr o m 2010-01-01 
 
Ledighet för elever Elev klass 2, Myranskolan,  2010:14 606 

2010-02-11- 2010-02-26 (SE) 
 
  Elev klass 7, Hedskolan, 2010-01-12— 
  2010-01-25 (DE) 
 
  Elev klass 6, Hedskolan, 2010-01-12— 
  2010-01-25 (JE) 
 
  Elev klass 4, Hedskolan, 2010-01-12— 
  2010-01-25 (ME) 
 
  Elev klass 1, Sjöparkskolan, 2010-01-25— 
  2010-02-09 (RL) 
 
  Elev klass 2, Tallbackaskolan, 2010-01-12— 
  2010-01-26 (AS) 
 
Verksamhetsledning kultur/ungdom 
 
Förordnande av lärare Eva-Lena Björkman, musiklärare 2010:10 023 
  90 %, Grundksolan och Kulturskolan, 
  2009-12-23—2010-06-18 
 
  Pernilla Fagerlönn, musiklärare, 
  Gymnasieksolan, grundskolan och  
  Kulturskolan, 2009-12-23—2010-06-18 
 
  Örjan Johansson, musiklärare,  
  84 %, Gymnasieskolan, grundskolan, 
  Kulturskolan, 2009-12-23—2010-06-18 
 
   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  12 (49) 
 
 2010-02-16 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

Mikael Pekkari, musiklärare, 40 %,  
  Kulturskolan, 2009-12-23—2010-06-18 
 
  Natanael Salomonsson, musiklärare,  
  Kulturskolan, Gymnasieksolan,  
  2009-12-23—2010-06-18 
 
  Robin Strandgård, musiklärare, 65 %, 
  Grundskolan och Kulturskolan,  
  2009-12-23—2010-06-18 
 
  Michel Abou Rjeili, Dramapedagog, 
  Kulturskolan, 2009-12-01—2009-12-31 
 
  Michael Johansson, dokumentations- 
  Arbete, Kulturen, 2010-01-01—2010-06-30 
 
Skolledning Välkommaskolans 
 
Förordnande av lärare Fredrik Gustavsson, lärare idrott och hälsa, 
  Välkommaskolan, 2009-12-23—2010-06-18 
 
  Cecilia Jönsson, lärare i handels-/ekonomi- 
  ämnen, 57 %, Välkommaskolan, fr o m  
  2009-12-23—2010-06-18 
 
Ledighet för personal Håkan Tyrén, Välkommaskolan skidgym-  2010:11 025 
  nasiet, 2009-12-15—2010-01-31 
 
Skolledning Sjöparkskolan 
 
Anpassad studiegång Beslut angående anpassad studiegång,     2009:457 606 
  (TJ) 
 
  Beslut angående anpassad studiegång,     2009:459 606 
  (LM) 
 
  Beslut angående anpassad studiegång,     2009:458 606 
  (JMJ) 
 
  Beslut angående anpassad studiegång,     2009:463 606 
  (OM) 
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  Beslut angående särskild undervisning   2009:442 606 
  (JS) 
 
Skolledning Hedskolan 
 
Förordnande av lärare Anna-Lena Gustavsson, lärare 4-9 ma/no  2010:10 023 
  50 %, Hedskolan, 2009-12-23— 

2010-02-26 
 

Förordnande av övrig Ernst Wikman, skolvärd, 50 %, Hedsko- 
Personal  lan, 2010-01-01—2010-05-31 
 
Skolledning Mariaskolan 
 
Förordnande av övrig Johanna Nieminen, förskollärare,    
Personal  Monadolinen, 2009-11-01—2010-01-31 
 
Skolledning Tallbackaskolan 
 
Förordnande av övrig Helena Vikman, förskollärare, Granbacka- 
Personal  förskola, 2010-01-01—2010-02-10 
 
  Maria Berggren, resursperson, 50 %,  
  Bäckens förskola, 2010-01-01—2010-06-11 
 
Anpassad studiegång Beslut angående anpassad studiegång,  2009:456 606 
  (MI) 
   

Beslut angående anpassad studiegång 2009:464 606 
  (CI) 
 
  Beslut angående anpassad studiegång 2009:465 606 
  (PO) 
 
  Beslut angående anpassad studiegång 2009:486 606 
  (PO) 
 
Skolledning Myranskolan 
 
Förordnande av lärare Eva K-Rusanen, lärar Hk/bild, 67 %,  2010:10 023 
  Myranskolan, 2009:08-24—2009-12-23 
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Bettina von Neuenkirchen, lärare ty,  
  50 %, 2010-01-11—2010-06-18 
 
Förordnande av övrig Malin Zakrisson, fritidspedagog, 50 %, 
Personal   Myranskolan, 2009-12-23—2010-02-28 
 
Verksamhetscontroller 
Beslut ang skolskjuts Beslut angående skolskjuts mellan    2009:444 623 
  Bostaden och Nya Malmstaskolan med 
  Anledning av växelvist boende (ZEN) 
 
  Beslut angående skolskjtus mellan    2009:466 623 
  Bostaden och Tallbackaskolan med  
  Anledning av växelvist boende (EW) 
 
Kostchef 
 
Förordnande av övrig Anna-Lena Blombacka, ekonomibiträde   2010:10 023 
personal  Tjautjas skola, 62 %, 2009-11-28— 
  2010-01-31 
 
Assistent med barnomsorgsärenden 
 
Ned- och avskrivning av  Beslut angående ned- och avskrivning av  2009:450 706 
kundfordringar kundfordringar, totalt 10 437 kr 
 
Avskrivning av skuld Beslut angående avskrivning av barn-    2009:451 706 
  omsorgsskuld, 1 341 kr 
 
Ekonomiassistent 
 
Nedskrivning av kund- Beslut angående nedskrivning av kund- 2009:468 040 
Fordringar  fordringar, totalt 6 805 kr 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att godkänna informationen om delegationsbeslut under förutsättning att besluten ryms 
inom budgetram. 
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Beslutsunderlag 
1. Delegationsbeslut (skickas ej ut) 
2.   Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100126 § 4 
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 BUoK/2010:5  

 
§ 3 
Förvaltningschefens information  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att punkten ”Intraprenadlösningar” lyfts som ett ärende till Barn- utbildning- och  
kulturnämndens arbetsutskott den 16 mars 2010  
 
att punkten ”Specialpedagoger i förskolan” lyfts till ett ärende 
 
att punkten ”Avtal för dagbarnvårdare” lyfts till ett ärende 
 
att punkten ”Alkohol och drogförebyggande insatser” återkommer som information till 
Barn- utbildning- och kulturnämnden den 30 mars 2010  
 
att i övrigt lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Följande punkter har anmälts som information till barn- utbildning- och kulturnämnden 
den 16 februari 2010: 
 
Studiebesök angående Intraprenadlösningar 
Utvecklingsinsatser i matematik  
Medarbetarenkäten 
Alkohol och drogförebyggande insatser 
 
Ytterligare inkomna punkter: 
 
Att skriva genom att kunna läsa (ASL), samt statsbidrag LSR 
Öka målen genom estetiska former – PS 
Specialpedagoger i förskolan 
Avtal för dagbarnvårdare 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.  
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Förslag till beslut 
att information av ovan nämnda punkter lämnas till barn- utbildning- och kulturnämn-
dens sammanträden den 16 februari 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100126 § 5 
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 BUoK/2010:21  

 
§ 4 
Barn- utbildning- och kulturnämndens bokslut 2009  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna barn- utbildning- och kulturnämndens bokslut år 2009 
 
att anhålla hos kommunstyrelsen om överföring av engångsanslag motsvarande  
531 000 kr avseende inventarier mm 
 
att anhålla hos kommunstyrelsen om kompletteringsbudgetering med 634 000 kr av 
överskottet på de redovisade investeringsmedlen, av dessa medel avser 141 000 kr Väl-
kommaskolan. 
 
Protokollsanteckning 
Till protokollet antecknas att det inte är ett acceptabelt ekonomistyrningssystem som ej 
ger rätt underlag vid rätt tillfälle under budgetåret. Detta ger också problem vid bokslut. 
Bokslutet har presenterats för barn- utbildning- och kulturnämnden vid sittande bord.  
 
Bakgrund 
Arbetet med barn- utbildning- och kulturnämndens bokslut år 2009 pågår.  
 
Birgitta Palo-Johansson, ekonom redovisar Barn- utbildning- och kulturnämndens bok-
slut år 2009 på sammanträdet den 16 februari 2010.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
När bokslutsarbetet är klart kan ekonomiska konsekvenser redovisas. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott beslutar 
 
att ärendet hänskjuts till barn- utbildning- och kulturnämnden den 16 februari 2010. 
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Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100126 § 6 
2.   Bokslutshandlingar 2009  
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 BUoK/2009:339  

 
§ 5 
Barn- utbildning- och kulturnämndens driftbudget 2010  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet för genomförande av fackliga förhandlingar  
 
att hålla ett extra arbetsutskott den 3 mars 2010 kl 08.00  
 
att hålla ett extra nämndssammanträde den 3 mars 2010 kl 13.00 
 
Bakgrund 
Arbetet med barn- utbildning- och kulturnämndens budget för år 2010 pågår. Barn- ut-
bildning- och kulturnämnden har den 15 december 2009 § 196 beslutat att återremittera 
ärendet avseende budget 2010. 
 
Birgitta Palo-Johansson, ekonom informerar barn- utbildning- och kulturnämndens ar-
betsutskott den 26 januari 2010 om förslag till utlagd budget för år 2010, samt att det 
finns ett underskott i budgeten för år 2010. Detta underskott behandlas i ett separat 
ärende. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beroende på budgetens utfall får det ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Nämndens budget innebär konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att anta förslag till budget för år 2010 under förutsättning att sökta engångsanslag bevil-
jas av kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

1. Budgetbok 
2. Information om budgetunderskott 
3.   Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott0100126 § 7 
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 BUoK/2010:53  
 
§ 6 
Barn- utbildning- och kulturnämndens driftbudget 2011 - 2013  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet för behandling. 
 
Bakgrund 
Förslag till barn- utbildning och kulturnämndens driftbudget för år 2011, 2012 och 2013 
skall framställas. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beroende på nämndens budgetram innebär det ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Nämndens budget innebär konsekvenser för barn och ungdomar.  
 
Beslutsunderlag 
1. Driftbudgetram 2011, 2012 och 2013 
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 BUoK/2009:475  

 
§ 7 
Barn- utbildning- och kulturnämndens styrkort, samt förslag till verksamhets- 

plan/skolplan  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet med anledning av att nämndens budget för år 2010 ej är fast-
ställt. 
 
Bakgrund 
Barn- utbildning och kulturnämnden har att utarbeta en verksamhetsplan för år 2010. 
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 26 januari 2010 § 9 beslutat 
att hänskjuta ärendet till barn- utbildning- och kulturnämndens sammanträden den  
16 februari 2010. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser utöver föreslagen budget. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag till barn- utbildning- och kulturnämndens verksamhetsplan 2010  
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100126 § 9 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  23 (49) 
 
 2010-02-16 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 BUoK/2009:474  

 
§ 8 
Avgångslösningar med anledning av övertalighet bland personal  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet för komplettering av ekonomiska konsekvenser, samt förslag 
till beslut. 
 
Bakgrund 
På grund av minskat elevunderlag och att några lärare tackat nej till att övergå till Lapp-
lands gymnasium uppstår en övertalighetssituation bland lärare på grundskolan fr.o.m. 
höstterminen 2010. Den situationen gör att någon form av avgångslösning aktualiserats. 
Med utgångspunkt från ”Riktlinjer för personalplanering” har ärendet behandlats av 
personalenheten.  
 
I underlaget föreligger följande förslag: 
 
att föreslå kommunstyrelsens personalutskott besluta om att Gällivare kommun ska er-
bjuda Birger Aidanpää, Kurt-Lennart Eriksson, Berit Landström, Margareta Lundmark 
och Helena Martinsson avgångslösningar fr.o.m. den 1 augusti 2010 
 
att föreslå kommunstyrelsens personalutskott besluta att kostnaderna fördelas så att 
barn- utbildning- och kulturnämnden står för 861.000 kr vilket motsvarar lönekostnad 
av 5 månader för berörda personer och centrala medel för ”Ut- och avveckling” nyttjas 
för finansiering av de resterande kostnaderna om 470.000 kr 
 
att anhålla hos kommunstyrelsens om 861 000 kr avseende barn- utbildning- och kultur-
nämndens kostnader i samband med aktuella avgångslösningar. 
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 26 januari 2010 § 10 beslu-
tat att hänskjuta ärendet till barn- utbildning- och kulturnämnden den 16 februari 2010.  
 
En ytterligare tillkommen erbjudan om avgångslösning är Monika Eriksson. Totalkost-
naden för Monika Eriksson är 291.197 kr. Kostnaden är fördelad på 181.998 kr på Barn- 
utbildning- och kulturnämnden (5 månader år 2010) och 109.199 kr på ”Medel för ut- 
och avveckling” ( år 2011). 
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Ekonomiska konsekvenser 
Totalkostnaden för Gällivare kommun  1.631.240 kr  
(efter ytterligare tillkommen avgångslösning) 
Finasiering 1 043.604 kr Barn- utbildning- 

och  kulturnämndens medel 
     

587.636 kr Centrala medel 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser  
 
Beslutsunderlag 
1. Utredning
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 BUoK/2009:318  

 
§ 9 
Ombyggnation/nybyggnation av Tallbackaskolan  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet för komplettering av förslag till beslut. 
 
Bakgrund 
Tallbackaskolan är en skola som inrymmer både förskola och skolelever upp till skolår 
9. Vi är en skola som har en inflyttning av elever, den enda f-9 skolan i Malmberget. 
Skolans närområde bebyggs med både villor och planerade flerfamiljshus vilket gör att 
vi ser en större elevökning än de beräknade för området. För att kunna svara mot den 
beräknade ökningen och mer därtill behöver skolan mer utrymmen i form av klassrum 
och biytor. 
 
Tallbackaskolan arbetar med andra arbetssätt än övriga skolor i kommunen. Vi tillämpar 
barnskolekonceptet för barn i åldrarna 6-8 år. Vi har idag 4 barnskoleklasser med ca 30 
elever i varje grupp fördelade på 6, 7 och 8 åringar. 
 
Tallbackaskolan kommer till läsåret 2011-2012 att utöka verksamheten med ytterligare 
en barnskolegrupp då vi detta läsår beräknas få in över 50 stycken 6 åringar. Det gör att 
vi behöver fler elevrum, grupprum, lärararbetsplatser och förrådsutrymmen. 
 
Eftersom Tallbackaskolan har så många elever är vi i behov av en samlingslokal där vi 
kan ha skolavslutningar, konserter, arrangemang och uppträdanden för våra elever. Lo-
kalen bör rymma minst 300 personer samtidigt. Som exempel på detta är en skolavslut-
ning för barnskolan med 150 elever samt deras föräldrar. Vi har också behov av en sam-
lingslokal för större personalsamlingar och utbildningar. 
 
Vi behöver förändra vår skola på följande sätt: 
 

1. Matsalen: Större matsal med fler platser och en bättre arbetsmiljö för både elever 
och personal. Vi har behov av en matsal som rymmer 150-180 personer. Ut-
rymmer för detta finns men behöver byggas om.  

 
Konsekvenser: Vi tappar biblioteket, ett klassrum och konferensrum. 
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2. Musiksal/aula: En kombinerad samlingssal/aula och musiksal som byggs i direkt 
anslutning till vår större matsal. Att salen ska användas till musiksal under da-
garna borgar för maximalt nyttjande av lokalen. Lokalen som angränsar till mat-
salen skall ha en vikvägg mot densamma för att vid behov kunna ge oss ett ut-
rymme för 250 personer. 

 
Konsekvenser: Vi tappar ett klassrum, två grupprum samt ett förråd. 
 

3. Köket: Köket behöver byggas ut med större diskrum, fler diskmaskiner samt 
större yta för personalen att arbeta i köket. Diskrummet behöver byggas in för att 
få bort störande ljud i matsalen.  

 
Konsekvenser: En ingång till norra sidan byggs igen, vi förlorar nuvarande varuintag till 
skolan. 
 
Ventilationen i dessa utrymmen bör ses över och anpassas till det antal elever skolan 
kommer att ha. 
 

4. Bibliotek: Vi är i behov av ett nytt bibliotek eftersom en utbyggnad av matsalen 
gör att vårt nuvarande bibliotek försvinner. Biblioteket på Tallbackaskolan an-
vänds flitigt och effektivt. 

5. I samma utrymme som bibliotek vill vi inrymma vårt kunskapsrum med datorar-
betsplatser och referensbibliotek. (Nuvarande kunskapsrum görs om till ett 
klassrum). 

 
6. Klassrum: Vi behöver tre/fyra klassrum fler än idag för att rymma alla klasser i 

skolan. Dessa utrymmen finns men inrymmer i dag kunskapsrum, bildsal, textil-
slöjd samt musiksal. 

 
Konsekvenser: För att friställa utrymmen behövs en tillbyggnad med motsvarande yta. 
 
Alternativ 1: flytta in Nattavaara skolbyggnad till Tallbackaskolan och där inrymma 
bildsal, textilslöjdsal, bibliotek samt kunskapsrum/dataarbetsplatser. 
 
Alternativ 2: bygga ut nuvarande skolbyggnader på Tallbackaskolan med motsvarande 
kvadratmeteryta. 
 
Alternatv 3: bygga på Tallbackaskolan med en våning och inrymma skolan i två plan. 
 
Konsekvenser om vi inte bygger ut: att vi tar emot färre elever till Tallbackaskolan eller 
flytta del av verksamheten till andra byggnader/områden i kommunen. 
Att alla elever som hör till vårt upptagningsområde inte får plats och får hänvisas till 
andra skolor i kommunen. 
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Detta gör att helhetssynen och vår röda tråd försvinner. Tryggheten och närhetsprinci-
pen till skolan försvinner från Tallbackaskolan. 
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 26 januari 2010 beslutat  
att ärendet hänskjuts till barn- utbildning- och kulturnämnden den 16 februari 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1.  Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100126 § 11 
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 BUoK/2009:318  

 
§ 10 
Anhållan om medel till ombyggnation av trä/metallslöjdsal, Tallbackaskolan  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet för att klargöra beslutsgången mellan instanserna Lokalstyr-
gruppen, Barn- utbildning- och kulturnämnden och Kommunstyrelsen. 
 
Bakgrund 
Tallbackaskolan har elever från 6-16 år och träslöjdsalen är från början anpassad för 
verksamhet för elever 6-12 år. Tallbackaskolan är nu kommunens största skola med 
många elever/grupper vilket gör att slöjdsalen behöver byggas om så den är anpassad 
för nuvarande verksamhet. Metallrummet är nu så litet att genomgångar med flera ele-
ver är svåra att genomföra, virkesförrådet finns nu i slöjdsalen vilket medför en stor 
säkerhetsrisk och är dessutom utrymmeskrävande.  
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 26 januari 2010 beslutat 
att ärendet hänskjuts till barn- utbildning- och kulturnämnden den 16 februari 2010. 
 
Etapp 1.  
Virkesförrådet flyttas ut slöjdsalen till ett externt förråd i direkt anslutning av salen. 
Ombyggnation/tillbyggnad av en yttervägg (finns redan tre befintliga väggar), gjutning 
av platta, samt tak till detta, en dörr från slöjdsalen samt indragning av el för belysning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En total kostnad på 150 000 kr för uppförande av virkesförråd. 
Ritningsförslag och kostnad har uppdragits till Åke Engman. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Virkesförrådets nuvarande plats i slöjdsalen utgör en stor säkerhetsrisk för eleverna.  
Det stora antal elever gör också att skolan måste ha en stor mängd virke som skall fin-
nas tillgänglig för undervisningen. Säkerhets- och utrymmesproblemen skulle med den-
na ombyggnad undanröjas. 
 
Etapp 2.  
Förändring av metallrummet i slöjdsalen genom att ta bort en icke bärande innervägg, 
fördubbla utrymmet för metallslöjd. Denna förändring gör att de metallverktygen som 
behövs används på ett säkert och utvecklande sätt. Detsamma gäller för metalldelen av 
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slöjdsalen, den är byggd då skolan var en skola för år 1-6. Nu finns elever till skolår 9 
vilket innebär andra krav på innehållet i undervisningen. Metallslöjd finns med i målen 
för ämnet slöjd. Ombyggnationen består av borttagande av icke bärande vägg, omdrag-
ning av elinstallationer samt återställande av golvet mellan de två tidigare rummen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En total kostnad på 50 000 kr för ombyggnad av metallrummet. 
Ritningsförslag och kostnad har uppdragits till Åke Engman. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ett större och mer ändamålsenligt metallrum gör att vi kan arbeta med alla mål i kurs-
planen, säkerställa elevernas metallslöjd samt göra lokalen säker för genomgångar med 
flera elever samtidigt. 
 
Finansiering 
att nämnden beviljar medel för ombyggnation av slöjdsalen enligt ovannämnda förslag. 
 
Beslutsunderlag 
1.  Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100126 § 12 
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 BUoK/2009:436  

 
§ 11 
Avtal mellan Gällivare kommun, barn- utbildning- och klturnämnden och Svenska  

kyrkan, Gellivare församling avseende verksamhet för öppen förskola år 2010  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet för komplettering av förslag till beslut. 
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har den 15 december 2009 § 205 beslutat att åter-
remittera rubricerat ärende för komplettering av verksamhetsberättelse för år 2009.  
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 26 januari 2010 § 13 beslu-
tat att hänskjuta ärendet till barn- utbildning- och kulturnämnden den 16 februari 2010.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ändrade kostnader från föregående år. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Öppen lek är till fördel för barn och ungdomar. 
 
Beslutsunderlag 

1. Verksamhetsberättelse angående Öppen lek 
2. Förslag till avtal 

 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  31 (49) 
 
 2010-02-16 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 BUoK/2009:455  

 
§ 12 
Kulturellt verksamhetsbidrag år 2010  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet till nämndens extra sammanträdet den 3 mars 2010 för kom-
plettering av regelverk för föreningsbidrag, samt komplettering av föreningarnas sökta 
bidragsbelopp 
 
att inbjuda Jerker Johansson, verksamhetschef Kultur/ungdom till sammanträdet den  
3 mars 2010.  
 
Bakgrund 
barn- utbildning och kulturnämnden i Gällivare kommuns har antagit bidragsregler för 
kulturellt verksamhets-, och arrangemangsbidrag.  
 
Kulturens handläggare (Lars Israelsson och Jerker Johansson) har under 4 och 7:e janu-
ari haft överläggningar med de som har ansökt om verksamhetsbidrag. Föreningarna har 
vid dessa överläggningar redovisat sin verksamhet samt även svarat på de frågor som vi 
har haft över föreningarnas ansökningar. Denna form av beredning har föreningarna och 
handläggarna uppfattats som ett led i att utveckla kulturen i vår kommun. 
 
Lars Israelsson och Jerker Johansson anser också att det är väsentligt att följa upp dels  
överläggningarna med föreningarna dels nämndens beslut med en skriftlig överens-
kommelse mellan kommunen och föreningen.  
 
Överenskommelse skall visa följande; 

1.   Verksamhetsbidraget storlek och tidpunkt för utbetalning 
2. Motivet för verksamhetsbidraget 
3. Krav för bidraget; alkohol-, och drogfri verksamhet för ungdom, Gällivare  
      kom mun kulturen skall finnas med vid marknadsföring, redovisning av verk- 
      samheten med års-, och ekonomisk berättelse.’ 
4. Deltagande vid hemvändarsommar 2010 eller kulturfestivalen vecka 40/41 (3-9 

oktober) 
 
Kulturen har vid utformning av sitt förslag tagit hänsyn till bidragsreglerna som priorite-
rar barn- och ungdomsverksamhet. Dessa verksamheter erhåller i vårt förslag 50 % av 
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nettokostnaden i verksamhetsstöd. Verksamhet för vuxna erhåller 25 % av nettokostna-
den. 
 
Kulturen har även tagit bort kostnader som inte är bidragsberättigade. Verksamhetsbi-
dragen fördelas till verksamhet som är offentlig. Det är 19 föreningar har ansökt om 
verksamhetsbidrag  för 2010.  
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 26 januari 2010 § 14 beslu-
tat att ärendet hänskjuts till barn- utbildning- och kulturnämnden den 16 februari 2010, 
samt att inbjuda Lars Israelsson, kultursekreterare till sammanträden den 16 februari 
2010 för information i ärendet.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget ligger inom budgetramen för konto 60023  315 samt 60023 316 i 2010 års 
budget   
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget har positiva konsekvenser för barn och ungdom. 
 
Förslag till beslut 
att bevilja följande föreningar verksamhetsbidrag med totalt 250.000 kr ur allmänkultu-
rens konto 60023  315 för år 2010 
 
      
   2009  2010 
- Gällivare-Malmbergets Konstklubb    20.000  20.000  
- Tuoddargruppen  20.000                  -      1) 
- Nattavaara hembygdsförening 15.000                  15.000 
- Föreningen Norden    7.000  10.000 
- Gällivare – Malmbergets Filmstudio 10.000                  15.000 
- Nattavaara Akademin  10.000   10.000 
- Gellivare sockens hembygdsförening 16.000                  25.000 
- Gällivare-Malmbergets jazzförening 30.000              -      1)  
- Tjautjas Flottkalaset                               30.000   30.000 
- Gällivare-Malmbergets Fototklubb   5.000                  10.000 
- Hakkas bygdegårdsförening                    5.000                  10.000 
- Soutujärvi hembygdsförening               15.000   15.000 
- Vettasjärvi byastuguförening   5.000    5.000 
- Gellivare släkt- och bygdeforskare   5.000                      5.000 
- Nikkaluokta Sarri/Galleri Skáidi 10.000                  10.000  
- Gällivare riksteaterförening                25.000            25.000 
  (musikarrangemang) 
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- Norrbottens handikapps-        10.000   20.000 
  idrottsförbund   
- Sammakko-Lillbergets hem-                 5.000                          10.000  
  bygdsförening 
- Landsbygdsrådet                                  -                                          5.000 
- Tango i Gällivare                                -                                          5.000 
- Yrttivara idrottssällskap                      -                                          5.000 
 
    Totalt kronor               243.000                              250.000 
 
1)  Föreningen har upphört 
 
att bevilja följande stöd för musik-, och teaterverksamhet ur allmänkulturens konto  
60023   316 
 
- ABF för musikhuset Gropen               180.000 kronor                   180.000 
                       
att överenskommelse skrivs med respektive förening som innehåller verksamhetsbidra-
gets storlek och tidsperiod, tidpunkt för utbetalning, motivet för verksamhetsbidraget 
samt krav för bidraget; alkohol-, och drogfri verksamhet för ungdom, deltagande vid 
hemvändarsommar eller kulturfestival, Gällivare kommun kulturen skall finnas med vid 
marknadsföring, redovisning av verksamheten med års-, och ekonomisk berättelse skall 
inlämnas efter årets verksamhet. 
. 
Beslutsunderlag 

1. Presentation av kulturbidragssökande föreningar 2010 
2.   Avveckling av Gällivare Malmbergets Jazzförening 
3.   Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100126 § 14 
4.  Skrivelse angående avveckling av Gällivare Malmbergets Jazzförening och  
     Tuoddargruppen 
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 BUoK/2010:26  

 
§ 13 
Kulturplan för minoritetsspråken år 2010  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen att bevilja 325 000 kr ur minoritetsmedel till kultursats-
ningar under år 2010. 
 
Bakgrund 
Gällivare kommunfullmäktige har antagit ett kulturpolitiskt handlingsprogram. I pro-
grammet finns det ett avsnitt om Gällivare kommuns tre kulturer. Ett av målen i pro-
grammet är följande;  
"Språket är en viktig grundpelare för att människorna ska utveckla sin egen kultur. 
Språket skall stimuleras genom olika former av stöd".  
 
Bakgrund 
År 2006 blev Gällivare årets kulturkommun. Vi genomförde ett niopunktprogram för 
minoritetsspråken. Det blev en stor framgång med barn från förskolan, skolan, äldrebo-
ende men också allmänheten i bl a byarna. Totalkostnaden blev 300.000 kr 
 
Plan för 2010 
Planen har utformats i samarbete med allmänkulturen, kulturskolan och biblioteket. 
Kontakter har även tagit med länsinstitutioner och kulturföreningar som är beredd att 
tillsammans med kulturens handläggare genomföra det nya 8- punktsprogrammet. To-
talkostnaden är 325.000 kr 
 
1. Samisk bokbuss 
Tysfjord kommun, vår vänort i Norge, har en samisk bokbuss som har varit i Gällivare 
sex gånger. Den samiska bokbussen skall besöka Sameskolan, Sjöparkskolan , Gällivare 
bibliotek samt Nikkaluokta. Bokbussen har med sig personer som har talar samiska. 
Under den förra perioden lånades mer än 500 böcker från den samiska bokbussen. 
Totalkostnad;  80.000 kr 
 
2. XXXXX´s resa i Gällivarebyar – XXXXX 
XXXXX gjorde under 1930-talet resor i Nattavaara-, Ullatti och Nilivaara området. Han 
skrev boken "Ödebygdsfolk" , Boken innehåller finska ord på byar, berättelser och fö-
remål. 
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XXXXX , professor, litteraturvetare och expert på Paulaharjus resor var under oktober 
2004 i Nattavaara, Ullatti , Gällivare och Markitta. Han berättade om XXXXX resor i 
våra bygder. Hans föreläsning var på finska och svenska. Lokalerna på de fyra platser 
var fullsatta och under två timmar berättade XXXXX  och  publiken deltog intensivt på 
finska. 
 
Vi vill fördjupa föreläsningarna med XXXXX  om XXXXX resa i Gällivarebyarna. 
XXXXX har nyligen utkommit med en ny reviderad upplaga av Ödebygdsfolk på finska 
” Kivelioitten kansaa”.  Han kommer att ge en djupare beskrivning av finskan, gälliva-
refinskan och meänkielis inflytande i våra byar.  Det blir offentliga föreläsningar som 
genomförs på finska. 
 
Kulturhandläggarna i Kiruna, Pajala och Gällivare samarbetar om dessa föreläsningar 
eftersom XXXXX åkte även runt i byarna i Kiruna och Pajala. 
Totalkostnad: 25.000 kr 
 
3. Samisk teater –  
Samiska teatern har nyligen firat att de har varit verksam i tio år. 2010 planeras nya fö-
reställningar i vår kommun. Föreställningarna genomförs på samiska/svenska. Vi vill 
gärna under året göra ett försök att även visa den samiska teatern på förskolorna och 
äldreboenden. Totalkostnad ;40.000 kr 
 
4. Tornedalsteatern/Tornionlaakson teatteri 
Tornedalsteatern spelar upp  föreställningar som är på meänkieli. 
Totalkostnad;  40.000 kr 
 
5. Kulturskolans Jojkprojekt: 
Kulturskolans jojkgrupp ”Juogit” har väkt stor uppmärksamhet på sina många spelning-
ar under 2007. Att inom kulturskolan i Gällivare ha tillgång att presentera en av våra 
unika kulturer i vår landsända dessutom framförd av ungdomar känns mycket rätt och 
bra. 
 
Gruppen övar en gång i veckan. Förutom att öva skall gruppen medverka på olika eve-
nemang och festivaler. Dessutom planeras att gruppen skall ingå i projektet nya sånger, 
ett projekt där ungdomar sjunger nya sånger på samiska och meänkieli.  
 
Kostnaderna för projektet inkluderar både nya sånger och Juogits övriga verksamhet. 
Totalkostnad;  60.000 kr 
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6. Minoritets program Gällivare hembygdsmuseum 
Gällivare hembygdsmuseum vill under året delta med olika former av arrangemang som 
visar våra kulturer. Det kan ske genom kvällsarrangemang och utställningar som visar 
våra olika språk. Vi kommer att te x fira samernas nationaldag den 6 februari. 
Totalkostnad; 10.000 kr 
 
7. Kulturprogram för våra äldre 
Gällivare kommuns kulturprogram innehåller ett avsnitt om äldre och kultur. Det är 
viktigt för oss att ge våra äldre kultur i våra äldreboende. Vi genomför dessa arrange-
mang i nära samarbete med äldreomsorgen i kommunen.  
Totalkostnad; 30.000 kr 
 
8. Vinterresan för yngre 
Vinterresan är en musikföreställning som bygger på sånger med vintermotiv vars texter 
till största del är hämtade hos norrbottniska författare. Flera av de sånger som ingår har 
funnits med i de vintermusikaler XXXXX skapat tillsammans med barn och ungdomar 
från Vittangi och Gällivare. I det arbetet har även XXXXX funnits med som komposi-
tör. Föreställningen ger också ordet snö en ny förklaring genom att beskriva snön ur ett 
samiskt perspektiv. Det är ur denna samverkan som idéen om en skolproduktion riktad 
mot låg och mellanstadie- elever har fötts. Texterna har sitt ursprung i den samiska och 
Tornedalska musiktradition. 
Totalkostnad: 35.000 kr 
 
Sammanfattning 
Gällivare kommun Kulturen är beredd att direkt dra igång våra förslag kring minoritets-
språk. Våra handläggare inom kulturen är beredd att satsa sina krafter för att genomföra 
vår plan för kulturella satsningar inom minoritetsspråk. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser enligt kostnader ovan, medel från kommunstyrelsens konto 
för minoritetsspråk. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Kulturarrangemangen innebär positiva konsekvenser för barn och ungdomar i skolan. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta 
 
att föreslå kommunstyrelsen att bevilja 325 000 kr ur minoritetsmedel till kultursats-
ningar under år 2010. 
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Beslutsunderlag 
1. Redovisning av 2009-års minoritetsplan för kultursatsningar 
2.   Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100126 § 15 
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 BUoK/2009:379  

 
§ 14 
Örebro Preventionsprogram (ÖPP)  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att fortsätta med ÖPP i skolorna 
 
att göra en utvärdering av metoden där också föräldrar tillfrågas om deras åsikter om 
ÖPP 
 
att eventuellt starta någon liknande metod i lägre klasser 
 
att se över möjligheter för att utveckla ÖPP 
 
att återrapportera till nämnden i juni månad 2010 arbetet med ÖPP.  
 
Bakgrund 
Örebro Preventionsprogram (ÖPP) är en föräldramötesmetod som syftar till att förebyg-
ga tidig alkoholdebut, minskat berusningsdrickande och normbrott bland ungdomar. 
Grundtanken med programmet är att minska ungdomars alkoholbruk genom att rikta sig 
till deras föräldrar. 
 
I kommunerna frågar man efter verkningsfulla metoder för det förebyggande arbetet 
som är både kostnadseffektiva och enkla att sprida. ÖPP är ett exempel på en sådan me-
tod. ÖPP har blivit en populär metod som fått en ansenlig spridning. Metoden är utveck-
lad av forskare på Örebro Universitet och har testas och utvärderats med lovande resul-
tat i fyra högstadieskolor i Örebro och Kumla under en treårs period, 1999-2001. 
 
Syfte 
ÖPP syftar till att förebygga tidig alkoholdebut, berusningsdrickande samt normbrott 
bland ungdomar genom att påverka föräldrars förhållningssätt till ungdomars drickande. 
 
Målgrupp 
Föräldrar till elever i skolår 7-9. 
 
Nuläge 
Högstadieskolorna i Gällivare kommun har använt sig av ÖPP sen aug 2007.  
Ingen uppföljning eller utvärdering av metoden är gjord under åren. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Positiva konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut: 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att fortsätta med ÖPP i skolorna 
 
att göra en utvärdering av metoden där också föräldrar tillfrågas om deras åsikter om 
ÖPP 
 
att eventuellt starta någon liknande metod i lägre klasser 
 
Beslutsunderlag 
1.  Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100126 § 16 
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 BUoK/2010:9  

 
§ 15 
Ärendeuppföljning  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att uppdra till förvaltningschefen att påskynda installation av kameraövervakning på 
Hedskolan. 
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden avser att göra uppföljning av följande ärenden: 
 
Ärende   Ansvarig  Uppföljning 
Borttagning av klotter i skolor/ Förvaltningen 16 feb 2010 
Skadegörelse/Kameraövervakning 
 
Åldersstrukturen inom barn Förvaltningen 30 mars 2010  
utbildning- och kulturförvaltningen 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att följa upp nämnda ärenden enligt tidigare beslut. 
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 BUoK/2010:7  

 
§ 16 
Kursinbjudningar  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att lägga inkomna kursinbjudningar till handlingarna. 
 
Bakgrund 
 
Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder till ”Ordning och säkerhet i skolan”  
i Växjö den 3 juni 2010.  
 
Regionförbundet Södra Småland inbjuder till ”En ekonomi i kris och snart en ny man-
datperiod – dags att förbereda organisationsförändring med förnuft?” i Växjö den 10 
mars 2010. 
 
Gävle kommun m fl inbjuder till ”Tillsammans släpper vi in framtiden!” i Gävle den 23-
25 mars 2010. 
 
Sveriges Musik- och Kulturskoleråd inbjuder till ”De svenska musik- och kulturskolor-
na – en unik tillgång att slå vakt om!” i Malmö den 17-19 mars 2010. 
 
Riksföreningen Våra Gårdar inbjuder till ”Utveckla din kommun genom film” i Storvik 
den 17-19 mars, 15-16 april, 16-18 juni samt 22-24 september 2010. 
 
Statens folkhälsoinstitut inbjuder till ”Tobaksfria barn och ungdomar” i Stockholm den 
2-3 februari 2010. 
 
Regionbiblioteket Halland m fl inbjuder till ”Frihet, jämlikhet, facebook – framtid för 
folkbibliotek” i Halmstad den 14-16 april 2010.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser är kursavgifter, resekostnader och logi. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
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Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att lägga inkomna kursinbjudningar till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kursinbjudningar 
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 BUoK/2010:8  

 
§ 17 
Återrapport kurser/konferenser  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att lägga ärendet till handlingarna med anledning av att det inte fanns någon återrapport 
till dagens sammanträde. 
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har tidigare beslutat om att återrapport avseende 
kurser/konferenser sker till nämnden vid varje sammanträde. 
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 26 januari 2010 § 19 beslu-
tat att ärendet hänskjuts till barn- utbildning- och kulturnämnden den 16 februari 2010.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100126 § 19 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  44 (49) 
 
 2010-02-16 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 BUoK/2009:430  

 
§ 18 
Tillämpningsanvisningar til Maxtaxa för föräldraavgifter inom förskola, familje- 

daghem och skolbarnsomsorg  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att uppdra till förvaltningen att snarast se över tillämpningsanvisningen till Maxtaxa för 
föräldraavgifter inom förskola, familjedaghem och skolbarnsomsorg 
 
att tidigare beslut från den 16 december 2009 § 203 kvarstår att gälla 
 
att förvaltningen presenterar ett förslag avseende tillämpningsanvisning till Maxtaxa för 
föräldraavgifter inom förskola, familjedaghem och skolbarnsomsorg till barn- utbild-
ning- och kulturnämnden den 30 mars 2010.  
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har den 15 december 2009 § 203 antagit en ny 
tillämpningsanvisning till Maxtaxa för föräldraavgifter inom förskola, familjedaghem 
och skolbarnsomsorg.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga ändrade konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att uppdra till förvaltningen att se över tillämpningsanvisningen till Maxtaxa för föräld-
raavgifter inom förskola, familjedaghem och skolbarnsomsorg. 
 
Beslutsunderlag 

1. Tillämpningsanvisning till Maxtaxa för förskola, familjedaghem och fritidshem 
2.   Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100126 § 21 
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 BUoK/2010:51  
 
§ 19 
Ekonomiservice till barn- utbildning- och kulturnämnden  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att se över ekonomiservice till barn- och utbildning- och kulturnämnden  
 
att se över nyckeltal som genererar budgetmedel  
 
att se över ansvar och roller i organisationen avseende den ekonomiska processen 
 
att översynen av ekonomiservicen sker under förutsättning att kostnaderna belastar 
kommunens centrala budgetmedel.  
 
Bakgrund 
I samband med barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott den 26 januari 2010 
uppkom förslag att se över ekonomiservice till barn- utbildning- och kulturnämnden. I 
detta skall det ingå översyn av nyckeltal som genererar budgetmedel samt ansvar och 
roller i organisationen avseende den ekonomiska processen.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Översynen kan innebära ekonomiska konsekvenser beroende på om förvaltningen köper 
in tjänsten avseende översyn. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att se över ekonomiservice till barn- och utbildning- och kulturnämnden  
 
att se över nyckeltal som genererar budgetmedel  
 
att se över ansvar och roller i organisationen avseende den ekonomiska processen.  
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Yrkande 
Fredrik Nilsson (m) yrkar att beslutet kompletteras med att översynen av ekonomiservi-
cen sker under förutsättning att kostnaderna belastar kommunens centrala budgetmedel.  
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 BUoK/2010:43  

 
§ 20 
Omreglering av barnskötartjänster till förskollärartjänster  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att omreglera barnskötartjänst till förskollärartjänst när en anställd barnskötare slutar sin 
anställning tills målsättningen två förskollärare och en barnskötare per förskoleavdel-
ning är uppnådd 
 
att omregleringen av barnskötartjänster till förskollärartjänster påbörjas efter att barn-
omsorgspoolen inom barn- utbildning- och kulturförvaltningen är avvecklad enligt be-
slut 2009-12-15 § 204.  
 
Bakgrund 
Förskolan har fått ett ökat pedagogiskt ansvar enligt Lpfö-98. Under 2010 kommer även  
3-åringar omfattas av den allmänna förskolan (15tim/vecka). Detta ger ett ökat pedago-
giskt ansvar för förskollärarna som därmed behöver vara två per avdelning för att dela 
ansvaret. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En ökad lönekostnad i förskolan. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Barnen i förskolan får en ökad pedagogisk kvalitet i verksamheten. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att omreglera barnskötartjänst till förskollärartjänst när en anställd barnskötare slutar sin 
anställning tills målsättningen två förskollärare och en barnskötare per förskoleavdel-
ning är uppnådd. 
 
Beslutsunderlag 

1. Förteckning över pensionsavgångar. 
2.   Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100126 § 23 
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 BUoK/2009:443  
 
§ 21 
Kompettering till yttrande avseende anmälan angående skolsituationen för grund 

skoleelev vid Myranskolan, Gällivare kommun (XX)  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom komplettering till yttrandet som får utgöra svar till Skolinspektio-
nen.  
 
Bakgrund 
Skolinspektionen har mottagit en anmälan angående skolsituationen för grundskoleelev 
vid Myranskolan, Gällivare kommun. Gällivare kommun har avgett yttrande till Skolin-
spektionen. Skolinspektionen begäran nu komplettering till tidigare lämnat yttrande.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
En anmälan skall innebära positiva konsekvenser för barn och ungdomar.  
 
Förslag till beslut 
att ställa sig bakom komplettering till yttrande som får utgöra svar till Skolinspektionen.  
 
Beslutsunderlag 
1. Begäran om kompletterande yttrande 
2. Kompletterande yttrande till Skolinspektionen 
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§ 22 
Uthyrning av Myranskolan/Allaktivitetshus, Koskullskulle  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar  
 
att uppdra till förvaltningschefen att utarbeta en skrivelse till kommunstyrelsen för att 
klargöra var ansvaret ligger för uthyrning av Myranskolan/Allaktivetetshus i  
Koskullskulle. 
 
Bakgrund 
Det har uppstått oklarheter angående vem som ansvarar för uthyrning av Myransko-
lan/All-aktivitetshuset, Koskullskulle.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ej fungerande föreningslokaler innebär konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att uppdra till förvaltningschefen att utarbeta en skrivelse till kommunstyrelsen för att 
klargöra var ansvaret ligger för uthyrning av Myranskolan/Allaktivetetshus i  
Koskullskulle. 
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