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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, tisdagen den 30 mars 2010,  
kl 10.00 -12.00, 13.00 – 16.30. Ajournering kl 14.20-14.30. 

 
Beslutande Börje Johansson (s), ordförande 
 Karl-Erik Taivalsaari (v) 
 Mikael Nilsson (s) 
 Lena Lindberg (s) kl 10.00-12.00,13.00-16.15 §§ 29-49 
 Jan Holma (s) 
 Eva Eriksson (s) 
 Bernt Nordgren (ns) 
 Eva Alrisson (m) 
 Mikael Uusitalo (v)   
Övriga deltagande Kjell Wallgren , förvaltningschef 
 Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, nämndsekreterare 
 Annica Henriksson, verksamhetschef Elevhälsan, info ang elever med  

särskilda behov 
 Birgitta Palo-Johansson, ekonom § 32 
 Magnus Svensson, verksamhetscontroller §§ 33, 37-40 
 Anna Johansson, Lärarförbundet 10.00-12.00, 13.00-16.15 
Utses att justera Eva Alriksson 
 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, tisdagen den 6 april 2010, kl 15.00 
 
Underskrifter Sekreterare §§ 29-50 
  Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg 
 
 Ordförande 
  Börje Johansson 
 
 Justerande  
  Eva Alriksson   
 
 

 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn-, utbildning- och kulturnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2010-03-30 
 

Datum för anslags uppsättande 2010-04-07 Datum för anslags nedtagande 2010-04-29 
 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden i Gällivare 
 
Underskrift  
 Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg  
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 SIDAN 
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Delgivningar 

§ 30 8 
Delegationsärenden 

§ 31 14 
Förvaltningschefens information 

§ 32 16 
Barn- utbildning- och kulturnämndens budgetuppföljning 2010 

§ 33 18 
Resursfördelning grundskolan tätorten och landsbygden läsår 2010/2011 

§ 34 20 
Resursfördelning Obligatoriska särskolan, Gällivare kommun läsår 2010/2011 

§ 35 22 
Anhållan om medel till Obligatoriska särskolan avseende extra elevassistent, 

vårterminen 2010 

§ 36 23 
Anhållan om utökning av lärarresurs på Tallbackaskolan vårterminen 2010 

§ 37 25 
Alternativa förslag som avgångslösning, uppsägning eller vidareutbildning med 

anledning av beslut angående uppsägning av barnskötartjänster 
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§ 40 31 
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§ 41 34 
Motion angående barnomsorg i Ullatti 
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§ 43 37 
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§ 44 38 
Personalredovisning med hälsobokslut 2009 

§ 45 39 
Kulturskolans Stora stipendiat 2010 

§ 46 40 
Ärendeuppföljning 
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Kursinbjudningar 
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 BUoK/2010:3  
 
§ 29 
Delgivningar  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att punkt 13 och 14, Revisorerna, Gällivare kommun ”Styrelsens och nämndernas an-
svarsutövande” samt ”Revisorerna granskar arbetet med barn och ungdomar med 
ADHD ur ett genusperspektiv”, tas upp till behandling. Alltså punkterna ska beredas 
som ärenden 
 
att i övrigt lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna.  
 
Bakgrund 
 
1. BUoK 2010:44 612 
Skolverket: Beslut angående statsbidrag för handledarutbildning, gymnasial lärlingsut-
bildning, läsåret 2009/2010.  
 
2. BUoK 2010:50 601 
Skolverket: Information om nationella slutprov för sfi it-baserade prov vårterminen 
2010. 
 
3. BUoK 2010:20 047 
Skolverket: Statsbidrag för basfärdigheterna läsa, skriva och räkna, förordning 
(2008:754). 
 
4. BUoK 2009:144 612 
Skolinspektionen: Beslut angående ansökan från Förskolan Olympen AB och rätt till 
bidrag och statlig tillsyn för den fristående gymnasieskolan Giron Gymnasium i Kiruna 
kommun.  
 
5. BUoK 2010:41 612 
Arbetsmiljöverket: Tillsynsmeddelande angående anmälan tillbud/olyckshändelse vid 
kontakt mellan flera elever utanför matsalen på Nordan, Malmberget, samt utredning 
från rektor,  
INL 2009/43849. 
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6. BUoK 2009:446 612 
Arbetsmiljöverket: Tillsynsmeddelande angående anmälan våld/hot, en händelse mellan 
två elever på Välkommaskolan, samt utredning från rektor, INL 2009/41999 
 
7. BUoK 2010:39 860 
Länsstyrelsen Norrbotten: Utbetalning av bygdemedel till Kulturfestival 2008-2009 – 
slutlig rekvisition. 
 
8. BUoK 2009:368 714 
Kommunfullmäktige, Gällivare kommun: Protokollsutdrag Kf 100125 § 10, Barnom-
sorgskö, öppnande av förskoleavdelning, Humlans förskola i Malmberget.  
 
9. BUoK 2010:55 001 
Kommunfullmäktige, Gällivare kommun: Protokollsutdrag Kf 100125 § 7, Förslag till 
gemensam organisation för högskoleenheter och vuxenutbildningar inom Lapplands 
kommunalförbund. 
 
10. BUoK 2009:317 860 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Gällivare kommun: Protokollsutdrag Ksau 100118 § 
7, Barn- utbildning- och kulturnämnden: ansökan om bygdemedel till projekt ”Hem-
vändare”. 
 
11. BUoK 2010:52 600 
Lokalstyrgruppens arbetsutskott, Gällivare kommun: Sammanträdesprotokoll 100122. 
 
12. BUoK 2010:52 600 
Lokalstyrgrupp, Gällivare kommun: Sammanträdesprotokoll 100209. 
 
13. BUoK 2009:370 600 
Revisorerna, Gällivare kommun: Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande, Slutdo-
kument. 
 
14. BUoK 2010:56 007 
PricewaterhouseCoopers: Revisorerna granskar arbetet med barn och ungdomar med 
ADHD ur ett genusperspektiv. 
 
15. BUoK 2010:76 612 
Lapplands Gymnasium: Protokoll 100205. 
 
16. BUoK 2010:76 612 
Lapplands Gymnasium: Protokoll 100121. 
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17. BUoK 2010:27 612 
Omvårdnadsprogrammet, Välkommaskolan: Protokoll 091015. 
 
18. BUoK 2010:49 880 
Liselotte Lagnestig, bibliotekschef: Verksamhetsberättelse Biblioteksverksamheten år 
2009. 
 
19. BUoK 2009:237 026 
Annica Henriksson, verksamhetschef Elevhälsan: Kompletterande uppgifter gällande 
inspektion INL 2009/19720, arbetsmiljön på Elevhälsan i Gällivare kommun. 
 
20. BUoK 2010:77 611 
Anna Johansson, skyddsombud och Marita Johansson, klasslärare, Tallbackaskolan: 
Skrivelsen angående personalbyte, Tallbackaskolan avd Domherrar, samt svar. 
 
21. BUoK 2010:28 611 
Karin Eriksson, rektor Hedskolan: Information angående utebliven undervisning i det 
samiska språket vårterminen 2010. 
 
22. BUoK 2010:54 820 
Koskullskulle Intresseförening m fl: Skrivelse angående uthyrning av Allaktivitetshuset 
Myran i Koskullskulle.  
 
23. BUoK 2010:42 622 
Matlaget i Gällivare AB: Ny prislista från 1 januari 2010, Matlaget i Gällivare AB. 
 
24. BUoK 2010:59 622 
Matlaget i Gällivare AB: Utredning angående felaktigt levererad specialkost. 
 
25. BUoK 2010:68 620 
Styrgrupp Alkohol- och drogförebyggande arbete: Protokoll 100114. 
 
26. BUoK 2010:75 620 
SAMBU, Gällivare: Minnesanteckningar 100218. 
 
27. BUoK 2010:30 627 
Hälsorådet, Gällivare: Protokoll 091208. 
 
28. BUoK 2010:69  610 
Lärare Tallbackaskolan: Skrivelse angående behörighet i ämnen, samt svar. 
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29. BUoK 2010:84 214 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Detaljplan för kv Enen, Gällivare kom-
mun.  
 
30. BUoK 2009:354 606 
Barn- och elevombudet: Beslut angående anmälan enligt lagen (2006:67) om förbud 
mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever 
(BeL)/Skollagen kap 14 a, Dnr 2009:2266. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna.  
 
Yrkande  
Eva Alriksson (m) yrkar att punkt 13 och 14, Revisorerna, Gällivare kommun ”Styrel-
sens och nämndernas ansvarsutövande” samt ”Revisorerna granskar arbetet med barn 
och ungdomar med ADHD ur ett genusperspektiv”, tas upp till behandling. Alltså punk-
terna ska beredas som ärenden.   
 
Beslutsunderlag 

1. Delgivningar (skickas ej ut) 
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100316 § 31 
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 BUoK/2010:4  

 
§ 30 
Delegationsärenden  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att uppdra till förvaltningschefen att se över anställningstider på dramapedagog, kul-
turskolan samt lärarpersonal och återkomma till barn- utbildning- och kulturnämnden 
med svar 
 
att i övrigt godkänna informationen om delegationsbesluten under förutsättning att be-
sluten 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: 
 
Förvaltningschef 
 
Överlämnande av inven- Maskiner från Gunillaskolan är 2010:40 611 
tarier  Överlämnade till AMA sysselsätt- 
  ningssektionen 
 
Förordnande av verksam- Jerker Johansson, verksamhetsledare 2010:10 023 
hetsledare/rektor Kultur/Ungdom, 2010-09-01— 
  2013-08-31 
 
  Carin Sundström, Barn- utbildning-  

och kulturförvaltningen centralt/ 
rektor Hedskolan, 2010-01-01— 
2010-06-30 

 
Förordnande av lärare Lars Andersson, lärare Trä- & metall- 
  Slöjd, Myranskolan, 64 %, fr o m  
  2009-12-23 tills vidare 
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  Björn Savonen, lärare sv, Välkomma-  
  skolan, fr o m 2009-12-23 tills vid 
 
  Anna-Greta Waara, lärare textilslöjd, 
  Tallbackaskolan, fr o m 2009-07-01 
  tills vidare 
 
Förordnande av övrig Maria Jonsson, förskollärare, Gran- 
personal  backa förskola/Gällivare kommun, 
  fr o m 2010-01-12 tills vidare 
 
  Karin Eriksson, projektledare,  
  Barn- utbildning- och kulturför- 
  valtningen dentral placering, 
  2010-01-25—2010-06-30 
 
Ledighet för personal Karin Eriksson, rektor Hedskolan, 2010:11 025 
  ledig för annan tjänst, 2010-01-25— 
  2010-06-30 
 
  Anna Nilsson, Obligatoriska sär- 
  skolan, tjänstledig, 2010-01-01— 
  2010-07-31 
 
  Lena Niemi-Nordgren, kostenheten, 
  ledig för annan tjänst, 2010-02-01— 
  2010-08-31 
 
Uppsägning på egen  Nina Engman, förskollärare Trummans  2010:12 023 
begäran  förskola, fr o m 2009-12-23 
 
Ledighet för elever Elev klass 9, Hedskolan, 2010-02-15-- 2010:14 606 
  2010-02-19,2010-02-24—2010-02-26, 

2010-03-08—2010-03-12, (TH), avslag 
 

Elev klass 7, Hedskolan, 2010-05-17— 
2010-06-15 (FM), avslag 

 
Elev klass 4, Mariaskolan, 2010-05-17— 
2010-06-11 (SI) 

 
Elev klass 7, Sjöparkskolan, 2010-01-25— 
2010-04-16, (JL), avslag 
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Elev klass 9, Sjöparkskolan, 2010-03-08— 
2010-03-19, (AT) 

 
Verksamhetsledning Kultur/ungdom 
 
Förordnande av övrig Michel Abou Rjeili, Dramapedagog, 2010:10 023 
personal  Kulturskolan, 2010-01-01—2010-06-30 
 
  Eva-Marie Hansson, Ungdomskonsulent, 
  Kultur- ungdomsverksamhet, 50 %, 
  2010-02-01—2010-04-30 
 
  Fredric Olofsson, Ungdomsledare vid 
  Skatehallen, Kultur/ungdom, 2010-02-15— 
  2010-05-15 
 
Sjöparkskolans/särskolans skolledning 
 
Anpassad studiegång Beslut ang anpassad studiegång för elev 2010:24 606 
  (RA) 
 
  Beslut ang anpassad studiegång för elev  2010:23 606 
  (KJ) 
 
  Beslut ang anpassad studiegång för elev 2010:25 606 
  (HW) 
 
  Beslut ang anpassad studiegång för elev 2010:31 606 
  (TY) 
 
Inskrivning i särskolan Beslut ang inskrivning i särskolan (AB) 2010:57 606 
 
Utskrivning från särskolan Beslut ang utskrivning från särskolan  2010:35 617 
  (KK) 
Hedskolans skolledning 
 
Förordnande av lärare Anna-Lena Gustavsson, lärare 4-9  2010:10 023 
  ma/no, 50 %, Hedskolan, 2010:02-27— 

2010-04-01 
 

Angela Köhler, lärare 1-7 sv/so,  
Hedskolan, 2010-03-01—2010-06-17 
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Lena Saatkamp, lärare 4-9 ma/no,  
Hedskolan, 2009-12-23—2010-01-17, 
Lärare ty, Hedskolan, 50 %, 2010:01-18— 
2010-06-17 

 
Marcus Stoor, lärare 4-9 ma/no, 50 %,  
Hedskolan, 2010-01-16—2010-02-28 

 
Anpassad studiegång Beslut ang anpassad studiegång för elev 2010:29 606 
  (JA) 
 
Tallbackaskolans skolledning 
 
Förordnande av lärare Åsa Eriksson, lärare 1-7, Tallbacka- 2010:10 023 

Skolan, 2009-12-23—2010-06-14 
 
  Doria Giuseppina, lärare spanska, 50 %, 
  Tallbackaskolan, Malmberget,  

2010-01-11—2010-06-11 
 

Ulrika Grape Hannu, lärare tidigare år,  
Tallbackaskolan, 2009-12-23—2010-06-14 

 
Inger Larsson, resurslärare, Tallbacka- 
skolan, 2009-12-23—2010-06-11 

 
Anders Rova, lärare skolår 9, 50 %, Tall- 
backaskolan, 2009-12-23—2010-01-10, 
32,2 %, 2010-01-11—2010-06-11 

 
Ann-Helen Stefansson, lärare 1-7,  
Tallbackaskolan, 2009-12-27—2010-06-14 

 
Mikael Sundberg, lärare 1-7, Tallbacka- 
Skolan, 2009-12-23—2010-06-14 

 
Förordnande av övrig Lena Hjelm, arbete i skolbibliotek/kun- 
personal  skapstorg, 75 %, Tallbackaskolan, 
  2010-01-01—2010-06-30 
 
  Jeanette Reinesund, fritidspedagog, 
  Tallbackaskolan, 2010-03-01—2010-05-09 
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Anpassad studiegång Beslut ang anpassad studiegång  2010:33 606 
  för elev (MI) 
 
  Beslut ang anpassad studiegång  2010:63 606 
  för elev (PL) 
 
  Beslut ang anpassad studiegång  2010:34 606 
  för elev (AR) 
 
Malmstaskolans skolledning 
 
Förordnande av övrig  Lena Haara, förskollärare, Humlans 2010:10 023 
personal  förskola, 2010-01-25—2010-06-30 
 
  Pirkko Haverinen, förskollärare,  
  Humlans förskola, 2010-01-11— 
  2010-06-30 
 
Myranskolans skolledning 
 
Förordnande av lärare Astrid Alveblom, lärare 1-5, 50 %, 
  Myranskolan, 2010-01-11—2010-06-18 
 
  Marina Nilsson, resurspedagog, Myran- 
  skolan, 2010-01-01—2010-02-28,  
  2010-03-01—2010-06-11 
 
Förordnande av övrig Malin Zakrisson, fritidspedagog, 65 %, 
personal  Myranskolan, 2010-02-15—2010-06-11 
 
Assistent med barnomsorgsärenden 
 
Avbetalningsplan avgifter Beslut ang avbetalningsplan för avgifter 2010:46 706 
inom barnomsorgen inom barnomsorgen för tiden  
  2009-01-01—2009-12-31 
 
Avstängning från barn- Beslut ang avstängning från barn- 2010:46 706 
Omsorgen  omsorgsplats på grund av utebliven  

betalning, under tiden 2009-01-01— 
2009-12-31 har tre avstängningar  
verkställts 
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Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att godkänna informationen om delegationsbesluten under förutsättning att besluten 
ryms inom budgetram. 
 
Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut (skickas ej ut) 
2.  Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100316 § 32 
 

 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  14 (47) 
 
 2010-03-30 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 BUoK/2010:5  

 
§ 31 
Förvaltningschefens information  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att uppdra till förvaltningschefen att se över interkommunala kostnader och intäkter 
avseende gymnasieelever 
 
att i övrigt lägga förvaltningschefens information till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Följande punkter har anmälts som information till barn- utbildning- och kulturnämndens 
sammanträde den 30 mars 2010: 
 
Projekt HOPP, Märit Inga och Ninna Hallberg 
 
Länsstyrelsen inbjuder myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer att söka ut-
vecklingsmedel till förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
Skrivelse till kommunstyrelsen angående uthyrning av Myranskolan/Allaktivitetshus, 
Koskullskulle 
 
Uppföljningsansvar för gymnasieelever 
 
Kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning 
 
Avtal dagbarnvårdare på landsbygden 
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 16 mars 2010 § 33 beslutat 
att information lämnas till barn- utbildning- och kulturnämnden den 30 mars 2010 avse-
ende nämnda punkter. 
 
Ytterligare inkomna informationspunkter till barn- utbildning- och kulturnämnden: 
 
Interkommunala kostnader för gymnasieelever läsår 2009/2010 
 
Erhållet statsbidrag år 2010 för projektet Läsa, skriva och räkna 
 
Hantering av revisorernas granskningar 
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Placering av 6-åringar höstterminen 2010  
 
Revisorernas granskning av lärarnas förutsättningar att genomföra sitt uppdrag – med 
utgångspunkt i arbetstidsavtalet 
 
Beslutsunderlag 
1. Inbjudan att söka utvecklingsmedel till förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld 
    och förtryck, Dnr 2010:70 620 
2. Skrivelse till kommunstyrelsen angående uthyrning av Myranskolan/Allaktivitetshus,  
    Koskullskulle, Dnr 2010:54 820 
3. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100316 § 33 
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 BUoK/2010:6  

 
§ 32 
Barn- utbildning- och kulturnämndens budgetuppföljning 2010  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att korrigera budgeten i samband med ärende nr 22 i handlingarna, ”Korrigering av 
barn- utbildning- och kulturnämndens budget 2010” 
 
att från och med år 2010 ska samtliga beslut som innebär en ramökning läggas på en 
egen aktivitet och dessa beslut ska sedan följas upp i budgetarbetet för år 2011. 
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) reserverar sig mot att nämnden ej vidtar åt gärder, för att få budgeten 
i balans i samband med detta ärende. 
 
Bakgrund 
Arbete med barn- utbildning- och kulturnämndens budgetuppföljning år 2010 pågår.  
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 16 mars 2010 beslutat  
att redovisning avseende budgetuppföljning för januari och februari 2010 lämnas till 
barn- utbildning- och kulturnämnden den 30 mars 2010.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beroende på budgetuppföljningens utfall kan det få ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beroende på budgetuppföljningens utfall kan det få konsekvenser för barn och ungdo-
mar. 
 
Yrkande  
Eva Alriksson (m) yrkar att nämnden vidtar åtgärder, för att få budgeten i balans. 
 
Börje Johansson (s) yrkar att korrigera budgeten i samband med ärende nr 22 i hand-
lingarna, ”Korrigering av barn- utbildning- och kulturnämndens budget 2010”. 
 
Proposition 
Ordförande Börje Johansson ställer proposition på yrkandena och finner att barn- ut-
bildning- och kulturnämnden beslutar i enlighet med eget yrkande. 
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Beslutsunderlag 
1.   Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100316 § 34 
2. Budgetuppföljning 
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 BUoK/2010:80  

 
§ 33 
Resursfördelning grundskolan tätorten och landsbygden läsår 2010/2011  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att resursfördelning läsår 2010/2011 i tätorten sker enligt följande (se bilaga 1): 
 
Mariaskolan                                     9,07 tjänst 
Hedskolan                                      18,42 tjänst 
Sjöparkskolan                                24,89 tjänst 
Malmstaskolan                                4,97 tjänst 
Myranskolan                                  11,22 tjänst 
Tallbackaskolan                             27,44 tjänst 
 
Totalt antal tjänster i tätorten:       96,02 tjänst 
 
att resursfördelning läsår 2010/2011 på landsbygden sker enligt följande (se bilaga 2) 
 
Puoltikasvaara                              2,1 tjänst 
Tjautjasjaure                                 1,2 tjänst 
Dokkas                                          4,9 tjänst 
Hakkas                                        10,9 tjänst 
 
Totalt antal tjänster på landsbygden    19,1 tjänst 
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) inkommer med skriftlig reservation. 
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har att besluta om resursfördelning för läsår 
2010/2011 avseende grundskolan i tätorten och på landsbygden. Fördelningen av de så 
kallade resursgruppstjänsterna, 20,75 tjänst, sker senare efter behov. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Resursfördelningen följer elevantalet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Barn och ungdomar får grundfördelningen av lärartjänst. 
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Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att resursfördelning läsår 2010/2011 i tätorten sker enligt följande (se bilaga 1): 
 
Mariaskolan                                     9,07 tjänst 
Hedskolan                                      18,42 tjänst 
Sjöparkskolan                                24,89 tjänst 
Malmstaskolan                                4,97 tjänst 
Myranskolan                                  11,22 tjänst 
Tallbackaskolan                             27,44 tjänst 
 
Totalt antal tjänster i tätorten:       96,02 tjänst 
 
att resursfördelning läsår 2010/2011 på landsbygden sker enligt följande (se bilaga 2) 
 
Puoltikasvaara                              2,1 tjänst 
Tjautjasjaure                                 1,2 tjänst 
Dokkas                                          4,9 tjänst 
Hakkas                                        10,9 tjänst 
 
Totalt antal tjänster på landsbygden    19,1 tjänst 
 
Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar  
 
att resursfördelningen omarbetas till att ta hänsyn till andra variabler än antal elever. 
 
att Myranskolan och Malmstaskolan tilldelas resurser i enlighet med resursfördelning på 
landsbygden p.g.a. att elevantalet är lågt. 
 
Börje Johansson (s) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
1. Resursfördelning tätorten 
2. Resursfördelning landsbygden 
3. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100316 § 35 
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 BUoK/2010:81  
 
§ 34 
Resursfördelning Obligatoriska särskolan, Gällivare kommun läsår 2010/2011  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att ärendet avgörs idag 
 
att bevilja obligatoriska särskolan 10,85 pedagogtjänst läsår 2010/2011 till en kostnad 
av 5 300 000 kr (enligt 2009 års löner) 
 
att bevilja obligatoriska särskolan 10,14 elevassistenttjänst läsår 2010/2011 till en kost-
nad av 3 733 000 (enligt 2009 års löner) 
 
att bevilja fortsatt elevassistent till obligatoriska särskolans skolbarnomsorg läsår 
2010/2011, medel motsvarande 325 000 kr 
 
att mellanskillnaden 288 000 kr avseende ökad kostnad för elevassistenter från läsår 
2009/2010 till läsår 2010/2011 tas från centralt konto 60010 
 
att ramökningen ska tas till 2011-års budgetarbete. 
 
Eva Alriksson (m) deltar ej i beslutet p.g.a. ofullständiga handlingar.  
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet. 
 
Bakgrund 
Obligatoriska Särskolan har under året fått nya elever och från och med hösten kommer 
särskolan att få minst en till elev. En av de tillkomna eleverna är mycket resurskrävande 
och kräver egen personal. Vi har dessutom några andra elever som kräver enskild un-
dervisning i eget rum och/eller hemundervisning. Obligatoriska Särskolans personal 
kommer att fördelas i våra verksamheter på Sjöparksskolan och Välkommaskolan. (Ob-
ligatoriska Särskolan omfattas av grundsärskolan och träningsskolan. Eleverna har skol-
plikt i nio år, med rätt till ett frivilligt tionde skolår.) 
 
Från och med hösten är sju elever inskrivna på fritids och de är i behov av elevassisten-
ter för att kunna delta i aktiviteterna. Behovet idag är 38 timmar/vecka. 
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I utredningen föreslår Särskolans skolledning att barn- utbildning- och kulturnämnden 
beviljar följande resurser till Obligatoriska Särskolan 
 
10,85 pedagogtjänst till en kostnad av 5 300 000 kr (enligt 2009 års löner) 
 
10,14 elevassistenttjänst till en kostnad av 3 733 000 (enligt 2009 års löner) 
 
att bevilja 325 000 kr för elevassistent till skolbarnomsorg läsår 2010/2011 
 
att 121 875 kr för elevassistent till skolbarnsomsorgen höstterminen 2010 tas från konto 
60010, resterande kostnad 203 125 för vårterminen 2011 läggs in i personalbudgeten för 
2011. 
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 16 mars 2010 § 36 beslutat 
att ärendet hänskjuts till barn- utbildning- och kulturnämnden den 30 mars 2010.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Utlagd budget för 2010 räcker inte till med anledning av att det går inte att förutse antal 
elever vid budgetarbetet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Resursfördelningen får konsekvenser för barn och ungdom. 
 
Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar på återremiss med anledning av att frågan inte är färdigutredd. 
Antalet elever som ska tilldelas resurser saknas i nämndens underlag. 
 
Börje Johansson (s) yrkar att ärendet avgörs idag. 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kultur-
nämnden beslutar att ärendet avgörs idag. 
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100316 § 36 
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 BUoK/2010:82  

 
§ 35 
Anhållan om medel till Obligatoriska särskolan avseende extra elevassistent,  

vårterminen 2010  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att hänskjuta ärendet till styrgruppen för resursfördelning. 
 
Bakgrund 
Obligatoriska Särskolan har efter jul fått en ny mycket resurskrävande elev som kräver 
en egen elevassistent. Det finns inga befintliga resurser i verksamheten att tillgå för 
denna elev. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Obligatoriska Särskolans budgetrapporter kommer att visa ett underskott. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Eleven kommer att få svårigheter att stanna kvar hela skoldagen. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att bevilja medel motsvarande 73 000 kronor till elevassist på Obligatoriska Särskolan 
för vårterminen 2010 
 
att medel motsvarande 73 000 kr tas från konto 60010 för vårterminen 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100316 § 37 
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 BUoK/2010:61  

 
§ 36 
Anhållan om utökning av lärarresurs på Tallbackaskolan vårterminen 2010  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att hänskjuta ärendet till styrgruppen för resursfördelning. 
 
Bakgrund 
Tallbackaskolan har i september 2009 fått in en elev som är i behov av resurs under hela 
skoldagen, från det att eleven kliver av bussen på morgonen till eleven kliver på bussen 
på eftermiddagen. Resursen behövs utifrån säkerhetsaspekten då eleven kan få utbrott 
och bli farlig för sig själv och andra. Resursen arbetar på ett strukturerat sätt med ele-
vens skoldag och dess innehåll för att eleven någon gång i framtiden skall klara av hela 
skoldagen i sin ordinarie klass. Detta har inneburit att Tallbackaskolan från oktober må-
nad anställt en extra pedagog som arbetar enskilt med eleven och även hjälper eleven på 
raster och vid förflyttningar. 
 
Det finns en utredning som socialtjänsten i föregående kommun gjort som vi fått ta del 
av. I utredningen framgår elevens svårigheter i socialt samspel och våldsamma utbrott 
som följd av detta. BUP har påbörjat en utredning av eleven men ej slutfört den på 
grund av att eleven flyttade till Malmberget. BUP i Gällivare har startat upp en utred-
ning kring eleven. 
 
I tidigare hemkommun gick eleven i särskild undervisningsgrupp med en pedagog som 
stöd. Eleven var helt exkluderad från resten av klassen på grund av säkerheten för övri-
ga elever.  
 
I utredningen föreslår Tallbackaskolans skolledning att medel motsvarande 100% 
resurs, beviljas för nämnda elev under perioden 1 januari 2010 till 12 juni 2011. 
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 16 mars 2010 § 38 beslutat 
att hänskjuta ärendet till barn- utbildning- och kulturnämnden den 30 mars 2010.  

 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för resursen är 22000 per månad under vårterminen 2010.  

  
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Elevens behov har utretts och bedömts falla inom ramen för paragrafens lydelse. 
Skollagen 4 kap. 1§ andra stycket föreskriver att särskilt stöd skall ges till elev som har 
svårigheter i skolarbetet.  
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Elevens beteende ger skäl till undervisning i enskild undervisningsgrupp för att 
säkerställa eleven egen trygghet och andra elevers trygghet i skolan. 
Grundskoleförordningen 5 kap. 5§ särskilt stöd skall ges till elev med behov av  
specialpedagogiska insatser. Om det finns särskilda skäl, får sådant stöd istället ges ien  
särskild undervisningsgrupp.  
 
Säkerheten för alla enskilda elever måste upprätthållas och alla elever skall känna 
trygghet i skolan. Med hjälp av resursen kan vi ge förutsättningar för detta både vad 
gäller eleven själv och även elevens klass/ skolkamrater. Läroplan för grundskolan, 
LPO 94, god miljö för utveckling och lärande. Elever skall känna trygghet i skolan så 
de kan utvecklas. En förutsättning för det är att ingen skall behöva vara rädd för någon 
på skolan, att alla elever känner trygghet och trivs i skolan. För att uppnå detta behöver 
skolan anpassa undervisning, sätta in rätt stödinsatser på rätt ställe. 

 
Beslutsunderlag 

1.  Utredning 
2.  Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100316 § 38 
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 BUoK/2010:71  

 
§ 37 
Alternativa förslag som avgångslösning, uppsägning eller vidareutbildning med  

anledning av beslut angående uppsägning av barnskötartjänster  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att häva beslutet om uppsägning av 4 stycken barnskötare från barnomsorgspoolen 
 
att återremittera ärendet för samråd med berörda fackliga organisationer. 
 
Bakgrund 
Enligt beslut i barn- utbildning- och kulturnämnden den 15 december 2009 § 204 skall  
4 barnskötartjänster sägas upp för att minska personalpoolen. Uppsägningarna följer 
Lagen om anställningsskydd (LAS). Ett annat sätt att lösa övertaligheten är att erbjuda 
en avgångslösning till personal som fyllt 61 år. Omfattningen skulle bli 4 personer. 
 
Mötet ajourneras kl 14.20 – 14.30. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
 
Alternativ 1  Uppsägning av 4 personer   
 
Uppsägningskostnaden för 6 månader är 500 000 kr. Andra ersättningar tillkommer en-
ligt avtal. Omfattningen är inte framställd än men redovisas i samband med barn- ut-
bildning- och kulturnämndens arbetsutskott den 16 mars 2010.  
 
Alternativ 2  Avgångslösning  
 
Den totala kostnaden för en avgångslösning där 4 personal erbjuds en årslön är  
1 465 000 kr. Kostnaden per månad är ca 122 000 kr.  
 
Alternativ 3 Vidareutbildning av barnskötare 
 
Kostnaden är ej framtagen än. 
 
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 återremittera ärendet för utredning av kostnader avseende vidareutbildning av barn-
skötare. 
 
Yrkande 
Börje Johansson (s) yrkar att ärendet återremitteras. 
 
Proposition 
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet skall avgörs vid dagens sam-
manträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att barn- utbildning- och kultur-
nämnden beslutar att ärendet återremitteras. 
 
Beslutsunderlag 

1.  Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämnden 091215 § 204 
2.  Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100316 § 39 
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 BUoK/2009:430  

 
§ 38 
Tillämpningsanvisningar till Maxtaxa för föräldraavgifter inom förskola, familje- 

daghem och skolbarnsomsorg  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att ärendet återremitteras 
 
att i avvaktan på att ärendet bereds sätta in följande att-sats i tillämpningsanvisningen 
som ska gälla från och med 1 maj 2010: 
 
att föräldrar som arbetar eller studerar och har lediga dagar i sin tjänst exempelvis skift 
eller deltidsarbetande kan nyttja 15 timmar/vecka för att barnet skall kunna upprätthålla 
kontinuiteten i förskolan.  
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har den 16 februari 2010 § 18 bl a beslutat att 
förvaltningen ska presentera ett reviderat förslag avseende Tillämpningsanvisning till 
Maxtaxa för föräldra-avgifter inom förskola, familjedaghem och skolbarnsomsorg till 
nämnden den 30 mars 2010.  
 
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till reviderad Tillämpningsanvisning till Maxtaxa 
för föräldraavgifter inom förskola, familjedaghem och skolbarnsomsorg. 
 
I utredningen föreslår barn- utbildning- och kulturförvaltningen  
 
att barn- utbildning- och kulturnämndens beslut från den 15 december 2009 § 203  av-
seende Tillämpningsanvisning avseende Maxtaxa för förskola, familjedaghem och fri-
tidshem hävs från och med 1 maj 2010  
 
att anta det reviderade förslaget avseende Tillämpningsanvisning avseende Maxtaxa för 
förskola, familjedaghem och fritidshem 
 
att den reviderade Tillämpningsanvisning avseende Maxtaxa för förskola, familjedag-
hem och fritidshem börjar att gälla från och med 1 maj 2010. 
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 16 mars 2010 § 40 beslutat 
att hänskjuta ärendet till barn- utbildning- och kulturnämnden den 30 mars 2010.  
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Ekonomiska konsekvenser 
Driftskostnaden kan öka för de barn som tidigare har haft begränsningar i sin vistelsetid 
om vårdnadshavarna väljer att ha barnen i förskola på den tidigare begränsade vistelse-
tid. Den ökade kostnaden avser bl a lunch och blöjor. Driftskostnaden tilldelas verk-
samheterna efter antalet inskrivna barn oavsett vistelsetid, vilket betyder att den ökade 
driftskostnaden ska redan finnas i den tilldelade budgeten.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Konsekvenserna för barn är att de får en ökad kontinuitet i vistelsen på förskolan och 
kan delta i den pedagogiska verksamheten även om vårdnadshavarna har oregelbundna 
arbetstider. 
 
Yrkande 
Lena Lindberg (s) yrkar  
 
att ärendet återremitteras, samt att i avvaktan på att ärendet bereds sätta in följande att-
sats i tillämpningsanvisningen som ska gälla från och med 1 maj 2010: 
 
att föräldrar som arbetar eller studerar och har lediga dagar i sin tjänst exempelvis skift 
eller deltidsarbetande kan nyttja 15 timmar/vecka för att barnet skall kunna upprätthålla 
kontinuiteten i förskolan.  
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag till reviderad Tillämpningsanvisning avseende Maxtaxa för förskola, familje 
    daghem  och fritidshem 
2. Utredning 
3. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämnden 100216 § 18 
4. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100316 § 40 
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 BUoK/2010:87  

 
§ 39 
Reducerad avgift inom barnomsorgen  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att ärendet återremitteras för utredning och komplettering av ekonomiska konsekvenser. 
 
Bakgrund 
Förslag föreligger att se över möjligheter till reducering av avgiften inom förskoleverk-
samheten. Barn- utbildning- och kulturförvaltningen har utarbetat två alternativ till för-
slag avseende reducering av avgiften inom förskoleverksamheten: 
 
Alternativ 1 15 timmar/vecka avgiftsfri förskoleverksamhet för alla barn från 1 år till  

3 år (alla barn från 4-5 år har redan 15 timmar/vecka avgiftsfri förskole 
verksamhet) 

 
Alternativ 2 Avgiftsfri förskoleverksamhet för samtliga barn från 1 år till 5 år oavsett  

vistelsetid   
 
I utredningen föreslår barn- utbildning- och kulturförvaltningen  
 
att barn- utbildning- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att erbjuda 15 
timmar/vecka avgiftsfri förskoleverksamhet för alla barn från 1 år till 3 år (Alternativ 1) 
från och med 1 juli 2010 till och med 31 december 2011 
 
att föreslå kommunstyrelsen att tillskjuta medel till barn- utbildning- och kulturnämnden 
för att täcka inkomstbortfallet motsvarande 1 060 000 kr på helår, som blir till följd av 
avgiftsfri förskoleverksamhet 15 timmar/vecka för alla barn från 1 år till 3 år. 
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 16 mars 2010 § 41 beslutat 
att hänskjuta ärendet till barn- utbildning- och kulturnämnden den 30 mars 2010.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
 
Alternativ 1 Det medför minskade intäkter från avgifterna. De avgifter som försvinner  

är i praktiken endast för barn 1-2 år med vistelsetid under 15 tim/vecka  
vare sig föräldrarna arbetar, är föräldralediga eller arbetslösa. Detta efter 
som alla 3-5åringar har gratis allmän förskola i 15 tim/vecka. Avgiften för 
tiden utöver 15 tim för 1-2åringar och 3åringar reduceras också.. Det tota- 
la intäktsbortfallet är ca 1 060 000 kr. 
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Alternativ 2 Intäkterna från avgifterna försvinner. Det totala intäktsbortfallet är ca  

5 000 000 kr 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
 
Alternativ 1 Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Alternativ 2 Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Verksamhetsmässiga konsekvenser 
 
Alternativ 1 Det är svårt att förutse om fler barn kommer att skrivas in i förskolan.  
 
Alternativ 2 Det är svårt att förutse om fler barn kommer att skrivas in i förskolan. 
 
Yrkande 
Lena Lindberg (s) yrkar att ärendet återremitteras för utredning och komplettering av 
ekonomiska konsekvenser. 
 
Beslutsunderlag 
1.  Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100316 § 41 
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 BUoK/2010:89  

 
§ 40 
Barnomsorg i Ullatti  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att inrätta kommunal barnomsorg i Ullatti från och med 1 augusti 2010 för att uppfylla 
Skollagen kap 2a § 8 enligt normala rutiner 
 
att inrätta 2,0 dagbarnvårdartjänster i Ullatti från och med 1 augusti 2010  
 
att anhålla medel motsvarande 788 000 kr från kommunstyrelsen avseende barnomsorg 
i Ullatti 
 
att ramökningen tas med till 2011-års budget. 
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) inkommer med skriftlig reservation. 
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturförvaltningen har utrett behovet av barnomsorg/förskola i 
Ullatti. Det har visat sig att barnantalet har ökat från 1 förskolebarn sommaren 2008 till 
12 barn i förskoleåldern år 2010. Denna ökning har skett genom inflyttning och födda 
barn. 
 
I Skollagen kap 2 a står följande: 
 
”Plats inom förskoleverksamheten eller skolbarnomsorgen skall erbjudas så nära barnets 
eget hem eller skola som möjligt med beaktande av vad som krävs för att effektivt ut-
nyttja lokaler och andra resurser. Skälig hänsyn skall också tas till vårdnadshavarens 
önskemål.” 
 
Utredningen inom barn- utbildning- och kulturförvaltningen avseende barnomsorg i 
Ullatti tar fram två möjliga alternativ till barnomsorg. 
 
Alternativ 1 Förskoleavdelning med plats för upp till 12 barn. 
 
Alternativ 2 Dagbarnvårdare, 2 st, med plats för upp till 12 barn. 
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Ekonomiska konsekvenser 
 
Alternativ 1 Förskoleavdelning med plats för upp till 12 barn 

          
Personalkostnad          2  tjänster                   784 000 kr 
Måltider                                                           86 000 kr 
Måltidspersonal                                             140 000 kr 
Lokal + städ                                                   150 000 kr 
Drift                                                                 20 000 kr 
 
Totalt                                                          1 180 000 kr 
 
Alternativ 2 Dagbarnvårdare, 2 st, med plats för upp till 12 barn 
 
Personalkostnad                                             720 000 kr 
Drift                                                                 68 000 kr 
 
Totalt                                                             788 000 kr 
 
Till det kan komma kostnad för samlingslokal.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
 
Alternativ 1  
 
Fördelar med en förskoleavdelning: 
Barnen får många kontakter. 
 
Den pedagogiska verksamheten bedrivs av pedagogiskt utbildad personal. Detta under 
förutsättning att förskollärare finns på förskolan. 
 
Nackdelar med en förskoleavdelning: 
Kostnaden är högre än för dagbarnvårdare. 
 
Svårare att anpassa till ett sjunkande barnantal. 
 
Alternativ 2 
 
Fördelar med dagbarnvårdartjänster: 
Kostnaden blir lägre. 
 
Anpassning till ett sjunkande barnantal är lättare. 
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Nackdelar med barndagvårdartjänster: 
 
Öppethållande, en dagbarnvårdare arbetar max 40 tim/vecka och då blir öppettider be-
gränsade om inte samordning görs med en annan dagbarnvårdare. Detta förutsätter att 
de båda dagbarnvårdarna bor nära varandra. 
 
Svårighet att få tag på pedagogiskt utbildad personal. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att inrätta kommunal barnomsorg i Ullatti från och med 1 augusti 2010 för att uppfylla 
Skollagen kap 2a § 8 
 
att inrätta 2,0 dagbarnvårdartjänster i Ullatti från och med 1 augusti 2010  
 
att anhålla medel motsvarande 788 000 kr från kommunstyrelsen avseende barnomsorg 
i Ullatti 
 
Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar att inrätta barnomsorg i Ullatti omgående, samt att inrätta för-
skoleavdelning med plats för upp till 12 barn eller fler om så behövs.  
 
Börje Johansson (s) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag med komplettering att 
ramökningen tas med till 2011-års budget. 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag med komplettering att ramök-
ningen tas med till 2011-års budget. 
 
Beslutsunderlag 
1. Utredning 
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100316 § 42 
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 BUoK/2009:120  

 
§ 41 
Motion angående barnomsorg i Ullatti  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen avseende barnomsorg i Ullatti med anledning av att barnomsorg i 
Ullatti är ordnad. 
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) inkommer med skriftlig reservation.  
 
Bakgrund 
Eva Alriksson (m), Ann-Karin Ahlberg (m), Monica Hedström (m), Lars Alriksson (m), 
Per-Åke Liljegren (m), Sune Lantto (m) och Fredrik Nilsson (m) har lämnat in en mo-
tion angående skolbarnsomsorg i Ullatti. 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har senast den 29 september 2009 § 156 behandlat 
rubricerat ärende. Kommunstyrelsen har den 16 november 2009 § 299 beslutat att åter-
remittera ärendet till barn- utbildning- och kulturnämnden för att komplettering av un-
derlag måste göras. 
 
Barn- utbildning- och kulturförvaltningen har utrett behovet av barnomsorg i Ullatti.  
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen avseende barnomsorg i Ullatti med 
anledning av att barnomsorg i Ullatti är ordnad. 
 
Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar bifall till motionen. 
 
Börje Johansson (s) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
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Beslutsunderlag 
1. Utredning 
2. Motion angående skolbarnsomsorg i Ullatti 
3. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämnden 090929 §156 
4. Protokoll Kommunstyrelsen 091116 § 299 
5. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100316 § 43 
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 BUoK/2010:88  

 
§ 42 
Anhållan om extra resurser avseende upprustning av matsalsmiljöer och läromedel  

i Gällivare kommuns skolor år 2010  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att uppdra till förvaltningen att utreda behovet av upprustning för matsalsmiljöer och 
lärmiljöer i Gällivare kommuns skolor. 
 
Bakgrund 
Förslag föreligger att se över upprustning av matsalar och lärmiljöer i Gällivare kom-
muns skolor år 2010.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Upprustning av matsalar och lärmiljöer innebär kostnader. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Upprustning av matsalar och lärmiljöer innebär positiva 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 utreda behovet av upprustning för matsalsmiljöer och 
lärmiljöer. 
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100316 § 44 
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 BUoK/2009:321  

 
§ 43 
Intreprenadlösningar för skolverksamhet  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att uppdra till förvaltningen att utarbeta ett förslag till avtal avseende Intraprenadlösning 
för skolor i Gällivare kommun. 
 
Bakgrund 
Förslag föreligger att utreda möjligheter kring Intraprenadlösning för skolor i Gällivare 
kommun.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser i detta skede. 
 
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 uppdra till förvaltningen att utarbeta ett förslag till avtal avseende Intraprenadlösning 
för skolor i Gällivare kommun. 
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100316 § 45 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  38 (47) 
 
 2010-03-30 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 BUoK/2009:71  

 
§ 44 
Personalredovisning med hälsobokslut 2009  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen om personalredovisning med hälsobokslut 2009 
 
att uppdra till förvaltningen att utreda det faktum att löneklyftan mellan kvinnor och 
män har ökat under mandatperioden. 
 
Bakgrund 
Personalenheten har tagit fram en personalredovisning med hälsobokslut för 2009. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser att ta ställning till i ärendet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar att ta ställning till i ärendet. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att godkänna informationen om personalredovisning med hälsobokslut 2009. 
 
Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar att godkänna informationen, samt att uppdra till förvaltningen 
att utreda det faktum att löneklyftan mellan kvinnor och män har ökat under mandat-
perioden. 
 
Beslutsunderlag 

1. Personalredovisning med hälsobokslut 2009 Barn,- utbildning- och  
      kulturförvaltningen. 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100316 § 46 
 

 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  39 (47) 
 
 2010-03-30 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 BUoK/2010:83  

 
§ 45 
Kulturskolans Stora stipendiat 2010  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att anta förslaget om kulturskolans stora stipendiat 2010  
 
att nämndens ordförande delar ut priset i samband med vårföreställningen den 20 maj 
2010 
 
att stipendiaten hemlighålls tills den dag stipendiet delas ut. 
 
Bakgrund 
Kulturskolan utser varje år ett antal stipendier. Det stora stipendiet är på 3 000 kr och 
går till en elev som visat goda kunskaper, kamratskap under sina år i verksamheten etc.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Stipendiet är på 3 000 kr och tas från Kulturskolans budget ansvar 608 verksamhet 390. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Har en positiv inverkan och stimulerar ungdomar att delta i verksamheten. 
 
Förslag till beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att anta förslaget om kulturskolans stora stipendiat 2010  
 
att nämndens ordförande delar ut priset i samband med vårföreställningen den 20 maj 
2010 
 
att stipendiaten hemlighålls tills den dag stipendiet delas ut. 
 
Beslutsunderlag 

1.Utredning till årets stipendiat (skickas ej ut) 
2.Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100316 § 47 
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 BUoK/2010:9  
 
§ 46 
Ärendeuppföljning  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att på nämndens sammanträde den 15 juni 2010 följa upp granskningen av Revisorerna i 
Gällivare kommun, avseende lärarnas förutsättningar att genomföra sitt uppdrag  - med 
utgångspunkt i arbetstidsavtalet. 
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden avser att göra uppföljning av följande ärenden: 
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 16 mars 2010 § 48 beslutat 
att barn- utbildning- och kulturnämnden följer upp nämnda ärende den 30 mars 2010. 
 
Förvaltningschefen informerar på dagens sammanträde angående åldersstrukturen inom 
barn- utbildning- och kulturförvaltningen.  
 
Ärende    Ansvarig     Uppföljning 
 
Åldersstrukturen inom barn- utbildning- och  Förvaltningen   30 mars 2010 
kulturförvaltningen 
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100316 § 48 
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 BUoK/2010:7  

 
§ 47 
Kursinbjudningar  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att anmäla Börje Johansson, Karl-Erik Taivalsaari, Bernt Nordgren och Jan Holma till 
kursen av Kommunförbundet i Norrbotten - ”Barn och ungdomar placerade i familje-
hem – skolgång, hälsa och social situation.” i Sunderbyn den 26 maj 2010 
 
att anmäla barn- utbildning- och kulturnämndens ordinarie ledamöter och ersättare till 
Skolverkets kurs - ”Konferenser för huvudmän om den nya skollagen och de kommande 
skolreformerna” i Luleå den 7 juni 2010. 
 
Bakgrund 
Skolverket inbjuder till ”Diskriminerad, trakasserad eller kränkt i skolan – högsta led-
ningens ansvar” i bl a Stockholm den 28 april 2010.  
 
Kommunakuten AB inbjuder till ”Kommunal juridik för tjänstemän och förtroendeval-
da” i Stockholm den 28 april 2010.  
 
Sametinget inbjuder till ”Minoritetspolitiska reformen” i Kiruna den 24 mars 2010.  
 
Kommunförbundet Norrbotten inbjuder till ”Barn och ungdomar placerade i familjehem 
– skolgång, hälsa och social situation.” i Sunderbyn den 26 maj 2010. 
 
Skolverket inbjuder till ”Konferenser för huvudmän om den nya skollagen och de 
kommande skolreformerna” i Luleå den 7 juni 2010. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser i samband med kurser är kostnader för resor, logi och 
arvoden. 
 
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 anmäla Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott till ”Barn och ungdomar 
placerade i familjehem – skolgång, hälsa och social situation.” i Sunderbyn den 26 maj 
2010. 
 
Beslutsunderlag 

1. Kursinbjudningar 
2.   Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100316 § 49 
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 BUoK/2010:8  

 
§ 48 
Återrapport kurser/konferenser  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
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 16 mars 2010 § 50 beslutat 
att hänskjuta ärendet till barn- utbildning- och kulturnämnden den 30 mars 2010.  
 
På dagens sammanträde lämnades information angående Ulla Öbergs föreläsning –  
Matematikutveckling. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100316 § 50 
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 BUoK/2010:53  

 
§ 49 
Barn- utbildning- och kulturnämndens budget 2011, neddragningar  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att sparförslagen ”Avgifter för elevbad”, ”Stängning av Biblioteket, Malmberget” och 
”Neddragning lokaler 8,2 % av budget” tas bort 
 
att uppdra till förvaltningen att inkomma med sparförslag 13,5 %, avseende neddrag-
ning av kostnader på lokaler 
 
att sparförslagen ska kompletteras med konsekvensbeskrivningar. 
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) inkommer med skriftlig reservation. 
 
Bakgrund 
Enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige ska barn- utbildning- och kulturnämndens 
budgetram för år 2011 minskas med 6 100 000 kr. 
 
I  utredningen föreslår barn- utbildning- och kulturförvaltningen att neddragningar görs 
enligt följande: 
 
Hyra lokaler Nordan, Malmberget     800 000 kr 
Avgifter för elevbad      400 000 kr 
Stängning av Biblioteket, Malmberget  1 300 000 kr 
Neddragning lokaler 8,2 % av budget  2 700 000 kr 
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 16 mars 2010 § 51 beslutat 
att hänskjuta ärendet till barn- utbildning- och kulturnämnden den 30 mars 2010. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Neddragningar i befintlig budgetram får konsekvenser.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Neddragningar i befintlig budgetram kan få konsekvenser för barn och ungdomar. 
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Yrkande 
Lena Lindberg (s) yrkar att sparförslagen ”Avgifter för elevbad”, ”Stängning av Biblio-
teket, Malmberget” och ”Neddragning lokaler 8,2 % av budget” tas bort. Lena Lindberg 
yrkar vidare att uppdra till förvaltningen att inkomma med sparförslag 13,5 %, avseende 
neddragning av kostnader på lokaler, samt att sparförslagen ska kompletteras med kon-
sekvensbeskrivningar. 
 
Börje Johansson (s), Karl-Erik Taivalsaari (v), Mikael Nilsson (s), Jan Holma (s), Eva 
Eriksson (s), Bernt Nordgren (ns) och Mikael Uusitalo (v) stödjer Lena Lindbergs  
yrkande.  
 
Eva Alriksson (m) yrkar att nämnden tar beslut om den aktuella ramen för 2011, att 
budgetberedningen lägger fram sparförslag för 2011, samt att nämnden får presenterat 
sparförslagen med åtföljande konsekvensbeskrivningar, för att kunna ta beslut som inte 
skadar verksamheten.  
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med Lena Lindbergs yrkande.  
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100316 § 51 
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 BUoK/2009:339  

 
§ 50 
Korrigering av barn- utbildning- och kulturnämndens budget 2010  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna en korrigering av barn- utbildning- och kulturnämndens budget för år 2010 
genom följande åt gärder: 
 
att utifrån justerad elevtalsräkning utöka budgeten med 2 002 000 kr 
 
att återföra medel för sänkta arbetsgivaravgifter med 750 000 kr 
 
att återföra en kostnad avseende avgångslösning för övertalighet motsvarande  
643 000 kr.  
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) inkommer med skriftlig reservation. 
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har den 3 mars 2010 § 23 antagit förslag till 2010 
års budget som visar ett underskott motsvarande 2 952 000 kr. Vidare har nämnden ofi-
nansierade kostnader motsvarande 1 000 000 kr för barn med särskilda behov och 
220 000 kr för inköp av psykologtjänst för utredningar avseende elever. Barn- utbild-
ning- och kulturnämnden avser att korrigera 2010 års underskott. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En korrigering avser att minska budgetunderskottet. 
 
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 föreslå kommunstyrelsen att godkänna en korrigering av barn- utbildning- och kul-
turnämndens budget för år 2010 genom följande åt gärder: 
 
att utifrån justerad elevtalsräkning utöka budgeten med 2 002 000 kr 
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att återföra medel för sänkta arbetsgivaravgifter med 750 000 kr 
 
att återföra en kostnad avseende avgångslösning för övertalighet 643 000 kr  
 
Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar avslag om att återföra en kostnad avseende avgångslösning för 
övertalighet 643 000 kr. 
 
Börje Johansson (s) yrkar bifall till att återföra en kostnad avseende avgångslösning för 
övertalighet motsvarande 643 000 kr.  
 
Karl-Erik Taivalsaari (v), Mikael Nilsson (s), Jan Holma (s), Eva Eriksson (s), Bernt 
Nordgren (ns) och Mikael Uusitalo (v) stödjer Börje Johanssons yrkande.   
 
Proposition 
Ordförande Börje Johansson ställer proposition på yrkandena och finner att barn- ut-
bildning- och kulturnämnden beslutar i enlighet med eget yrkande. 
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100316 § 52 
 
 
  
 


