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Närvaro vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2023-02-21

Ordinarie Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ordförande Jenny Johansson 
Jänkänpää MP 29-51

Vice 
ordförande Maria Åhlén S 29-51

Ledamot Eva Eriksson S 29-51

Ledamot Jenny Dagbro MP 29-51

Ledamot Daniel Eriksson V

Ledamot Eva Alriksson M 29-51

Ledamot Maria Isaksson M 29-46 10:00-16:50

Ledamot Fredrik Nilsson M

Ledamot Ann-Sofie Aspebo M

Ersättare Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ersättare Jessica Larsson S 47-51 10:00-17:00 Tjänstgörande ersättare §§ 47-51

Ersättare Rolf Häggqvist S

Ersättare Marléne Eriksson MP 29-51 Tjänstgörande ersättare §§ 29-51

Ersättare Marta Lindström MP

Ersättare Pernilla Fagerlönn V

Ersättare Fredrik Hagadahl M 29-51 Tjänstgörande ersättare §§ 29-51

Ersättare Ann-Chatrin Östlund M 29-51 Tjänstgörande ersättare §§ 29-51

Ersättare Jan Hollström M

Ersättare Jessica Auoja M

Övriga 
deltagare Namn Anmärkning/närvarande

Sekreterare Mats Nilsson 
Johansson §§ 29-51

Förvaltnings
chef Eva Martinsson §§ 29-51 föredragande §§ 32-36,38-39,41-42, 46

Ekonom Anna Kult §§ 30,43-45 föredragande  §§ 30,43-45

Arbetsmiljö- 
och 
rehabutveckl
are

Maria Karlsson § 31 föredragande § 31

Kvalitetsutv
ecklare Eva Askebrand § 43
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Skolskötersk
a Annica Hellström § 40 föredragande § 40

Skolskötersk
a Linda Lagnestig § 40 föredragande § 40
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Utdragsbestyrkande

§ 29

Godkännande av dagordning
Dnr BoU/2023:7

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna dagordningen.

Ärendebeskrivning
Ordförande ställer frågan om dagordningen kan godkännas

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att godkänna dagordningen.

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar 

att godkänna dagordningen.

Underlag
1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 18.
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Utdragsbestyrkande

§ 30

Uppföljning arbetsmiljösatsning 2022
Dnr BoU/2023:32

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Protokollsanteckning 
Eva Alriksson (M) vill föra följande till protokollet:
Att under samma period, juni 2022 – december 2022, var hela kommunens verksamhet 
satt under allmän återhållsamhet genom ett beslut i Kommunstyrelsen. Dessutom 
betalades den andra arbetsmiljösatsningen ut som presentkort på 1000 kronor att nyttjas 
fritt i Gällivare handel. Utbetalningen skedde vid jultid och kan betraktas som en julgåva. 
Julgåva över 500 kronor till anställd är skattepliktig.

Ärendebeskrivning
Under 2022 har Barn- och utbildningsnämnden fattat två separata beslut om vardera 600 
tkr för att göra en satsning på förbättrad arbetsmiljö inom förvaltningen. Besluten grundar 
sig på det svåra rekryteringsläget och bristen på tillgängliga vikarier, vilket har inneburit en 
stor belastning för personalen i både förskola och grundskola. 

Arbetsmiljösatsningen har använts till att förbättra både den fysiska och den 
psykiska/sociala arbetsmiljön. Bland annat har personal i grundskolan köpt in arbetsstolar 
och skrivbord som kan ställas in för förbättrad ergonomi. De har även haft en gemensam 
personalaktivitet. Förskolan har möblerat personalutrymmen och köpt massagedynor. 
Personal över förvaltningens alla delar har köpt arbetsskor anpassade för den egna 
verksamheten.

Anna Kult ekonom informerar vid barn- och utbildningsnämnden 21 februari 2023.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända

Koppling till kommunens strategiska mål
Ärendet har koppling till kommunens strategiska mål ”våra verksamheter är effektiva och 
attraktiva”.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå barn- och 
utbildningsnämnden besluta

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
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Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckning 
Eva Alriksson (M) vill föra följande till protokollet:
Att under samma period, juni 2022 – december 2022, var hela kommunens verksamhet 
satt under allmän återhållsamhet genom ett beslut i Kommunstyrelsen. Dessutom 
betalades den andra arbetsmiljösatsningen ut som presentkort på 1000 kronor att nyttjas 
fritt i Gällivare handel. Utbetalningen skedde vid jultid och kan betraktas som en julgåva. 
Julgåva över 500 kronor till anställd är skattepliktig.

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna

Underlag
1. Underlag arbetsmiljösatsning 2022.
2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 25.
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Utdragsbestyrkande

§ 31

Årlig uppföljning systematiska arbetsmiljöarbetet 2022
Dnr BoU/2023:25

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna redovisning av årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2022.

Ärendebeskrivning
Varje år skickas en enkät ut till alla chefer i Gällivare kommun där man får svara på frågor 
hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs inom verksamheten. Enkäten besvaras 
tillsammans med sitt/sina skyddsombud. I de fall skyddsombud saknas uppmanas man 
svara tillsammans med sina medarbetare. Enkäten redovisas till Kommunstyrelsen och 
respektive nämnd/utskott. Enkäten gås också igenom på respektive skyddskommitté och i 
samverkan smed fackliga tas förslag på åtgärder fram inom respektive förvaltning samt 
övergripande.

Inom Barn och utbildning har 12 chefer med sina skyddsombud svarat på enkäten. En del 
chefer har gemensamma skyddskommittéer och där har man svarat tillsammans på 
enkäten. 
De flesta områden har förbättrat resultat, några områden är oförändrade och några få 
områden har försämrats något. 
Maria Karlsson, arbetsmiljö- och rehabutvecklare informerar vid barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde 21 februari 2023.

Ekonomiska konsekvenser
En del satsningar på arbetsmiljön kan ge ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och unga
En god och säker arbetsmiljö får våra medarbetare ger även positiva konsekvenser för våra 
barn och elever vars skola/förskola är tillika deras arbetsplats. 

Koppling till kommunens strategiska mål
En god och säker arbetsmiljö med ett hållbart arbetsliv för alla leder till att våra 
kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva. Att våra medarbetare och 
skyddsombud får vara med och påverka sin arbetsmiljö leder till att våra medarbetare är 
stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att lämna ärendet utan eget förslag till beslut till Barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde 21 februari 2023 då besök planeras.
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Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
- Att godkänna redovisning av Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

2022

Yrkande
Eva Eriksson (S) yrkar

att godkänna redovisning av årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2022.

att godkänna redovisning av årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2022.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Eva Erikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden har beslutat i enlighet 
med Eva Erikssons förslag.

Underlag
1. Enkät Årlig uppföljning av SAM 2022.
2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 19.
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§ 32

Uppföljning fasta vikarier, övrigt nyttjande av vikarier samt inställda lektioner i 
grundskolan v.46 - 47, 2022
Dnr BoU/2022:230

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra uppföljning av fasta 
vikarier under två sammanhängande veckor vårterminen 2023,

att en andra husvikarie anställs på Sjöparksskolan under vårterminen 2023, 

att medel tas från konto 601-44010, samt 

att i övrigt tacka för informationen och med beaktande lägga den till handlingarna

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har under vecka 46 - 47 genomfört en 
stickprovsundersökning av hur de fasta vikarierna nyttjas, hur annan personal används för 
att täcka upp (timmar eller dagar) vid pedagogers frånvaro, samt förekomsten av inställda 
lektioner.

Av sju husvikarier har två vikarierat mellan 21 – 35 %, tre har vikarierat mellan 71 – 95 % 
och två husvikarier har haft heltidsfrånvaro under stickprovsveckorna. 
Puoltikasvaara skola har ingen husvikarie.

Skolorna har inte haft några inställda på skolorna förutom på Sjöparksskolan, de har en 
planering för hur tiden i berörda ämnen (idrott, NO och teknik) ska tas igen.

På de enheter som har klassmentorer nyttjas dessa och husvikarien täcker då, om denne 
inte är inbokad av annat, för klassmentorn. Klassmentorer och elevassistenter är de 
personalkategorier som oftast inte ersätts vid frånvaro. 

Ibland har husvikarierna svårt att täcka upp då frånvaron hos lärare infaller samma dag 
och samma tid därav har husvikarierna inte kunnat nyttjas till 100%, likaså har inte 
eleverna lika långa dagar som en husvikarie som är heltidsanställd (dvs 8 timmar per dag). 
Husvikarien på respektive skolenhet utför andra arbetsuppgifter, exempelvis planering 
tillsammans med lärare eller annan förberedelse eller efterarbete inför och efter lektioner 
under motsvarande arbetstid som husvikarien inte har vikarierat.

Ekonomiska konsekvenser
Utökning med en husvikarie under höstterminen kostar ca 200 tkr.

Konsekvenser för barn och unga
Med de fasta vikarierna får elever undervisning trots att ordinarie lärare inte är på plats.
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Koppling till kommunens strategiska mål
1. Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs
2. Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva 
3. Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att lämna ärendet utan eget förslag till beslut till Barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde 21 februari 2023.

Yrkande
Jenny Dagbro (MP) yrkar

att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra uppföljning av fasta 
vikarier under två sammanhängande veckor vårterminen 2023,

att en andra husvikarie anställs på Sjöparksskolan under vårterminen 2023, 

att medel tas från konto 601-44010, samt 

att i övrigt tacka för informationen och med beaktande lägga den till handlingarna.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Jenny Dagbros förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden har beslutat i enlighet 
med Jenny Dagbros förslag.

Underlag
1. Sammanställning nyttjande av husvikarier, annan personal samt inställda lektioner 

vecka 46 - 47, år 2022.
2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 20.
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§ 33

Uppföljning minskade småbarnsgrupper.
Dnr BoU/2022:229

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Rektorerna i förskolan i Gällivare kommun har under flera år haft en stark vilja att minska 
antalet barn per förskolegrupp. Skolverkets riktlinje är 6 - 12 barn i småbarnsgrupper och 
9 - 15 barn i övriga grupper. Gällivare kommun genomförde höstterminen 2020 mindre 
barngrupper med gruppstorlekar på 12 barn i småbarnsgrupper, en minskning från tidigare 
15 barn. Övriga åldersgrupper har 18 barn. 

En uppföljning har gjorts där berörda rektorer och berörda pedagoger fick svara på några 
frågor, de fick även lämna eventuella övriga synpunkter att jämföra skillnaden mellan att 
ha 15 och 12 barn i småbarnsgrupperna.

Det som tas upp i uppföljningen är att mindre barngrupper innebär att pedagogerna kan 
möta barnets behov, bedriva omsorg (tröst, vila, måltider, samtala med barnet vid 
blöjbyten (språklig interaktion), utveckling och lärande i större omfattning nu än tidigare 
med större barngrupper. Förskoledagen blir lugnare och ljudnivån lägre för barnen och 
pedagogerna får mer tid för den interaktiva kommunikationen/dialogen med varje barn. 
Upplevelsen är att barnen utvecklar sina olika förmågor, tränar självständighet och det 
sociala samspelet mer och oftare nu än med större barngrupper. Intresset och 
attraktiviteten att arbeta med småbarnsgrupper (1–2 åringar) har ökat jämfört med 
tidigare. 

Förutsättningarna för ”SKA”-arbetet, det systematiska kvalitetsarbetet har ökat exempelvis 
kartläggning, fastställande av mål utifrån förskolans läroplan, planering, uppföljning och 
utvärdering, likaså den pedagogiska dokumentationen tillsammans med barnen. 

Mindre barngrupper leder till bättre kvalité i undervisningen på förskola och arbetsmiljön 
har förbättrats för både, barn och förskolans personal. 

Pedagogerna uppger vidare att de blir mer tillgängliga, närvarade, har lättare att se, lyssna 
och få tid för varje barn och därmed lättare att uppfylla läroplanens mål för varje enskilt 
barn jämfört med barngrupper om 15 eller 18 barn.

Ekonomiska konsekvenser
Ryms inom budgetram
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Utdragsbestyrkande

Konsekvenser för barn och unga
Enbart positiva, barnen har bättre förutsättningar att utveckla sina förmågor och 
kunskaper, ha inflytande och känna sig trygga. Pedagoger och barn har fått en bättre 
arbetsmiljö med mindre stress under arbetsdagen.

Koppling till kommunens strategiska mål
1. ”Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs”, 
2.”Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva”, 
3. ”Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande”

Barn och utbildningsnämndens fokusområde:

1.1 Alla barn och elever utvecklar sina förmågor och kunskaper i våra verksamheter.
1.3 Alla barn och elever känner sig trygga i våra verksamheter
2.2 Alla verksamheter genomför kvalitetshöjande åtgärder
3.1 Alla medarbetare och ledare är engagerade och har inflytande över våra verksamheter

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå barn- och 
utbildningsnämnden besluta
 
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Underlag
1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 21.
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Utdragsbestyrkande

§ 34

Servicedeklarationer, december 2022.
Dnr BoU/2022:228

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden i mars 2023 med anledning av 
förtydligande av servicedeklarationer för fritidshem och förskola.

Ärendebeskrivning
Kommunplanens strategiska mål lyfter vikten av nöjda medborgare. Flera av barn- och 
utbildningsnämndens fokusområden i verksamhetsplanen för 2022–2024 syftar till ökad 
kvalitet i våra verksamheter och förbättrad kommunikation med medborgarna. Parallellt 
med nämndernas löpande målstyrningsarbete pågår ett utvecklingsarbete där kommunens 
samlade måldokument och kommunplan ses över och revideras årligen. Kvalitetsgruppen, 
med representanter från flera olika förvaltningar, har fått i uppdrag att stötta 
förvaltningarna i framtagandet av nya, enhetliga, externa servicedeklarationer som ligger i 
linje med kommunens övergripande målstyrningsarbete.

Syftet med deklarationerna är att de ska användas för kommunikation av vad medborgare 
kan förvänta sig av de kommunala verksamheterna inom barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområden. Förslag på servicedeklarationerna är framtagna i samråd med förskolans 
rektorsgrupp respektive grundskolans rektorsgrupp.

Deklarationerna kommer att finnas tillgängliga på webben.

Inga förändringar föreslås.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och unga
Med en tydligt kommunicerad deklaration av verksamhetens ansvar och medborgarens 
(vårdnadshavares) ansvar skapas förutsättningar för förståelse och samverkan, vilket 
gynnar barn och unga.

Koppling till kommunens strategiska mål
Ärendet kopplar till det första strategiska målet ”Våra medborgare är stolta, engagerade 
och trivs”, samt till mål två ”Våra verksamheter är effektiva och attraktiva”.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå barn- och 
utbildningsnämnden besluta

att återremittera ärendet med anledning av förtydligande av servicedeklarationer för 
fritidshem och förskola,
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Utdragsbestyrkande

att i övrigt anta servicedeklaration för grundskola inklusive anpassad grundskola.

Reservation 
Eva Alriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Yrkande
Eva Eriksson (S) yrkar

att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden i mars 2023 med anledning av 
förtydligande av servicedeklarationer för fritidshem och förskola.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Eva Erikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden har beslutat i enlighet 
med Eva Erikssons förslag.

Underlag
1. Servicedeklaration för förskola
2. Servicedeklaration för grundskola inkl. anpassad grundskola (namnbytet från 

grundsärskolan till anpassad grundskola sker den 2 juli 2023) 
3. Servicedeklaration för fritidshem.
4. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 22.
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§ 35

Start förskoleklass läsåret 2023-2024
Dnr BoU/2023:24

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

starta förskoleklass på Hakkas skola läsåret 2023/2024 under förutsättning att samverkan 
kan ske med förskola, lågstadium och fritidshem, 

att starta förskoleklass på Puoltikasvaara skola läsåret 2023/2024 under förutsättning att 
samverkan kan ske med förskola, lågstadium och fritidshem, 

att starta förskoleklass på Tjautjas skola läsåret 2023/2024 under förutsättning att inga 
merkostnader uppstår, 

att starta en extra förskoleklass i Gällivare för elever bosatta på Repisvaara, 

att den extra förskoleklassen lokaliseras på Hedgården, samt

att medel för ombyggnation cirka 520 000 kronor tas från konto 601-4357.

Ärendebeskrivning
Inför läsåret 2022/2023 finns sammanlagt 192 blivande sexåringar i Gällivare kommun. 
Det har inkommit ansökningar gällande 178 barn för placering i förskoleklass. Resterande 
barn har placerats utifrån närmaste skola. 

Tre enheter kan få färre än fem barn placerade. Hakkas skola har två sökande, Tjautjas 
skola två sökande och Puoltikasvaara skola en sökande. 

I centrala Gällivare finns fler sökande än vad som ryms i befintlig organisation. Det finns 
inga lämpliga lokaler på Hed- eller Mariaskolan för att utöka organisationen på någon av 
dessa enheter. Fastighetsavdelningen har undersökt olika alternativa lokaliseringar. Det 
bästa alternativet bedöms vara en lokal på Hedgården.

Ekonomiska konsekvenser
Start av förskoleklass innebär minst 0,75 tjänster per enhet om inte samverkan kan ske 
med förskola, grundskola och/eller fritidshem. Lokalkostnader tillkommer i Gällivare. Att 
inte starta kan leda till behov av skolskjutsar.

En ombyggnation av ventilation med mera på Hedgården kommer att kosta ca 520 tkr.

Konsekvenser för barn och unga
Skolgången kan få högre kvalitet med fler barn i samma grupp. Avstånd till annan 
skolenhet kan leda till långa skoldagar.
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Koppling till kommunens strategiska mål
Ärendet är kopplat till den strategiska målsättningen Våra kommunala verksamheter är 
effektiva och attraktiva och nämndens fokusområden Effektiviseringar i verksamheterna 
sker genom ständiga förbättringar och Alla barn och elever undervisas av behöriga lärare i 
förskola och skola.

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta att 

starta förskoleklass på Hakkas skola läsåret 2023/2024 under förutsättning att samverkan 
kan ske med förskola, lågstadium och fritidshem, 

att starta förskoleklass på Puoltikasvaara skola läsåret 2023/2024 under förutsättning att 
samverkan kan ske med förskola, lågstadium och fritidshem, 

att starta förskoleklass på Tjautjas skola läsåret 2023/2024 under förutsättning att inga 
merkostnader uppstår, 

att starta en extra förskoleklass i Gällivare för elever bosatta på Repisvaara, 

att den extra förskoleklassen lokaliseras på Hedgården, samt

att medel för ombyggnation tas från konto 601-4357.

Yrkande
Jenny Dagbro (MP) yrkar med instämmande av Maria Åhlén (S)

starta förskoleklass på Hakkas skola läsåret 2023/2024 under förutsättning att samverkan 
kan ske med förskola, lågstadium och fritidshem, 

att starta förskoleklass på Puoltikasvaara skola läsåret 2023/2024 under förutsättning att 
samverkan kan ske med förskola, lågstadium och fritidshem, 

att starta förskoleklass på Tjautjas skola läsåret 2023/2024 under förutsättning att inga 
merkostnader uppstår, 

att starta en extra förskoleklass i Gällivare för elever bosatta på Repisvaara, 

att den extra förskoleklassen lokaliseras på Hedgården, samt

att medel för ombyggnation cirka 520 000 kronor tas från konto 601-4357.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Jenny Dagbro m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden har beslutat i enlighet 
med Jenny Dagbro m.fl. förslag.
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Underlag
1. Utredning Start förskoleklass läsåret 2023/2024.
2. Sammanfattning lokaler extra förskoleklass ht 2023.
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§ 36

Uppföljning garanterad undervisningstid läsåret 2022-2023
Dnr BoU/2022:186

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna, samt

att den garanterade undervisningstiden följs upp vid varje nämndssammanträde till dess 
att den garanterade undervisningstiden är uppfylld.

Ajournering
Kl.10:30-10:35

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat i internkontrollplan för 2022 att den 
garanterade undervisningstiden på grundskolan ska följas upp två gånger per termin.

Under läsåret 2022-2023 har alla enheter utom Sjöparksskolan uppfyllt den garanterade 
undervisningstiden till och med sista januari. Den missade undervisningstiden beror på att 
alla lärartjänster inte var rekryterade i samband med skolstarten. Ämnena matematik, NO, 
teknik och idrott och hälsa berörs. Rektorerna har planerat för att tiden kommer att 
inarbetas under läsåret genom förlängning av lektioner under återstående del av läsåret, 
temadagar samt extra pass utanför ordinarie schemaram.

Rektorerna på Sjöparksskolan meddelar att man har lagt ut sammanlagt 5,23 h per vecka 
mertid i NO och teknik fördelat på åtta klasser. I ämnena idrott och matematik kommer 
elever att erbjudas extralektioner och temadagar/friluftsdagar. I ämnet matematik 
påbörjades extralektionerna under höstterminen för vissa klasser.

Koppling till kommunplanens mål
Ärendet är kopplat till kommunplanens mål Våra medborgare är stolta, trygga, 
engagerade och trivs och nämndens fokusområde Alla barn och elever ges förutsättningar 
att lyckas i och påverka våra verksamheter.

Ekonomiska konsekvenser
Sjöparksskolan har anställt personal utöver sin budgetram för att kunna ge elever den 
garanterade undervisningstiden. Skolan kommer eventuellt att begära budget

Konsekvenser för barn och unga
Om den garanterade undervisningstiden inte uppfylls riskerar elever att få kunskapsluckor.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå barn- och 
utbildningsnämnden besluta
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att tacka för informationen och lägga den till handlingarna, samt

att ärendet följs upp i aprilnämnd.

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna, samt

att den garanterade undervisningstiden följs upp vid varje nämndssammanträde till dess 
att den garanterade undervisningstiden är uppfylld.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Maria Åhléns förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden har beslutat i enlighet 
med Maria Åhléns förslag.

Underlag
1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 24.
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§ 37

Goda exempel från barn- och utbildningsnämndens verksamheter
Dnr BoU/2023:9

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter ges möjlighet att lyfta goda exempel från 
nämndens verksamheter.
Maria Åhlén (S): Mariaförskola ”Kartongmatchen”. 
Puoltikasvaara skola/förskola, inomhusmiljön gås igenom.
Sjöparkskolan, kommer tillverka ugnar som skall skickas till Ukraina. Elevensval har 
möjlighet att ta jägarexamen. Alla hjärtansdag firande. 17 mars aktivitetsdag. Eleverna har 
ansvar för städningen av vissa delar av skolan.
Jenny Johansson Jänkänpää (MP) Hedskolan: distansundervisning av Duua i Pakistan.
Eva Eriksson (S) Puoltikasvaraa skola: bakat till äldre.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Koppling till kommunens strategiska mål
Inga kända.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att lämna ärendet utan eget förslag till beslut till Barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde 21 februari 2023 då information tillkommer.

Yrkande
Eva Eriksson (S) yrkar 

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Eva Erikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden har beslutat i enlighet 
med Eva Erikssons förslag.

Underlag
1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 26.
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§ 38

Uppföljning Teknikens hus 2022
Dnr BoU/2022:47

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att tacka för informationen och med beaktande lägga den till handlingar.

Ärendebeskrivning
Teknikens Hus har avtal med kommunerna i Norrbotten i syfte att samverka för att öka 
intresse för STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) hos barn och 
unga i kommunen. Teknikens Hus samverkar kring de lokala behoven som ett komplement 
till skolan. 

Genom detta samarbetsavtal får kommunen tillgång till följande utbud och tjänster hos 
Teknikens Hus:  

 gratis inträde för barn/elever från förskola – gymnasieskola  
 pedagogledd klassrumsundervisning inom STEAM (Te, Nv och Ma) 
 deltagande i RegTek, nätverk för fortbildning av lärare inom STEAM 
 tillgång till undervisningsmaterial i klassrumsuppsättningar 
 erbjudande om deltagande i projekt, temaveckor och föreläsningar 

I avtalet ingår att kommunen betalar en årlig avgift per invånare samt förbinder sig att 
tillsätta kontaktlärare med ett särskilt uppdrag inom lärarfortbildning. Avtalet gäller från 
och med 2022-01-01 t o m 2024-12-31 och förlängs därefter med ett år i taget om ingen 
av parterna säger upp avtalet. Uppsägning sker minst 1 år innan avtalstidens utgång. 

Under 2022 har åtta kommunala för- och grundskolor besökt Teknikens hus. Totalt har 427 
barn/elever besökt verksamheten och 33 skolprogram har bokats. Ca 800 elever har 
nyttjat det material som Teknikens hus. Sex läraraktiviteter har haft deltagare från 
Gällivare.

Teknikens hus delar också ut ett stipendium från Baltiska fonden. Tallbackaskolan fick den 
enskilt största utdelningen på 100 000 kr för ”Skogen i Skolan”.

Ekonomiska konsekvenser
Medel finns avsatta i barn- och utbildningsnämndens budget. 

Konsekvenser för barn och unga
Skolorna får genom kommunbidraget kostnadsfri entré, handledning och 
klassrumsutbildning på plats. Skolorna får även tillgång till paketerade utbildningsmaterial 
som skickas ut och används lokalt av lärare och elever.

Koppling till kommunens strategiska mål
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Ärendet är kopplat till strategiskt mål 1 Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs 
med nämndens fokusområde Alla barn och elever utvecklar sina förmågor och kunskaper i 
våra verksamheter och strategiskt mål 3 Våra medarbetare är stolta, engagerade, 
kompetenta och ansvarstagande med nämndens fokusområde Alla medarbetare och ledare 
utvecklas i sin yrkesroll.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå barn- och 
utbildningsnämnden besluta

att tacka för informationen och med beaktande lägga den till handlingar

Yrkande
Jenny Dagbro (MP) yrkar

att tacka för informationen och med beaktande lägga den till handlingar.

Underlag
1.Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-03-15 § 52

2.Gällivare kommuns deltagande i Teknikens hus 2022.
3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 27.
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§ 39

Uppföljning av nämndens ärenden 2022, kopplat mot kommunala mål.
Dnr BoU/2022:223

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

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

Ärendebeskrivning
En uppföljning av barn- och utbildningsnämndens ärenden för året 2022 är gjord och 
sammanställd utifrån ärendens koppling mot kommunala mål. Det finns ärenden som är 
återkommande under nämndsammanträden som också är presenterade i 
sammanställningen. Se underlag 1. 

De är ej presenterade i kronologisk ordning inom varje kvartal. Ärenden räknas flera 
gånger om de kopplar mot flera mål. Vissa ärenden är kopplade till samtliga mål.
Sammanställningen visar att 41 % av ärendena var kopplat till effektivitet och attraktivitet, 
29 % till medborgarmål, 19 % till medarbetarmål och 11 % till miljömål, se 
sammanfattande tabell här nedan.

Strategiskt 
mål 1, 
Medborgarmål

Strategiskt 
mål 2,
Effektivitet/
attraktivitet

Strategiskt 
mål 3,
Medarbetar-
mål 

Strategiskt 
mål 4,
Miljömål

Kvartal 1 12 16 9 2
Kvartal 2 15 16 8 4
Kvartal 3 2 4 1 1
Kvartal 4 11 21 8 8
Totalt 
antal 
kvartals
vis:

40 57 26 15 Totalt:
138

 Totalt i 
procent:

29 % 41 % 19 % 11 % Totalt:
100%

Sammanställning barn- och utbildningsnämndens ärenden av övrigt – inga kända – dvs ej 
angett några mål vid BoU-nämndens protokoll, kalenderår 2022, visade sig vara totalt 115 
ärenden. Se underlag 2.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.
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Koppling till kommunens strategiska mål
Samtliga strategiska mål 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå barn- och 
utbildningsnämnden besluta

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

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar

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

Underlag
1. Sammanställning barn- och utbildningsnämndens ärenden utifrån koppling mot 

kommunala mål, 2022.
2. Sammanställning barn- och utbildningsnämndens ärenden av övrigt – inga kända – 

dvs ej angett några mål vid BoU-nämndens protokoll, kalenderår 2022. Totalt 117 
ärenden.

3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 28.
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§ 40

Hälsosamtal, skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten 2021/2022
Dnr BoU/2023:34

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ärendet presenteras vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 21 februari 
2023.
Annica Hellström skolsköterska samt Linda Lagnestig skolsköterska informerar vid barn- 
och utbildningsnämnden 21 februari 2023.

- Undersökning gäller åk 4, åk 7 samt gymnasiet år 1.
- Enkäten har skickats hem för vissa, enkäten har tagits upp vid alla hälsosamtal. Den 

har ej genomförts anonymt.
- 47,8% av åk 7 har 5 timmars skärmtid.
- 42,2% av åk 7 har fysisk aktivitet 1 timme per dag.
- Ser effekter av pandemin hos åk 4.
- Kommer fortsättningsvis inte använda sig av Regionen som samarbetspartner, då 

avtalet är uppsagt.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att lämna ärendet utan eget förslag till beslut till Barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde 21 februari 2023 då besök planeras.

Yrkande
Eva Eriksson (S) yrkar 

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Eva Erikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden har beslutat i enlighet 
med Eva Erikssons förslag.

Underlag
1. Rapport skolbarns hälsa och levnadsvanor 2021-2022.
2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 29.
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§ 41

Genomgång barn- och utbildningsnämndens reglemente
Dnr BoU/2023:36

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har i internkontrollplan 2021 ”BoU §163 Barn- och 
utbildningsnämndens internkontrollplan 2021-2023” beslutat om genomgång av 
reglemente en gång per år.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Koppling till kommunens strategiska mål
Strategiskt mål 2: Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att lämna ärendet utan eget förslag till beslut till Barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde 21 februari 2023 då information tillkommer.

Yrkande
Jenny Dagbro (MP) yrkar

att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Jenny Dagbros förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden har beslutat i enlighet 
med Jenny Dagbros förslag.

Underlag
1. BoU §163 Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2021-2023
2. Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden 2023- tillsvidare.
3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 30.
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§ 42

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter
Dnr BoU/2023:33

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har begärt en presentation av de verksamheter som ingår i 
nämndens ansvarsområde.
Eva Martinsson förvaltningschef informerar vid barn- och utbildningsnämnden 21 februari 
2023.

Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Konsekvenser för barn och unga
Inga.

Koppling till kommunens strategiska mål
Inga.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att lämna ärendet utan eget förslag till beslut till Barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde 21 februari 2023 då information tillkommer.

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar

tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Maria Åhléns förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden har beslutat i enlighet 
med Maria Åhléns förslag.

Underlag
1. Barn- och utbildningsförvaltningens organisation och verksamheter jan 2022.
2. Chefer och STAB BoU jan 2023.
3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 31.
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§ 43

Årsredovisning barn- och utbildningsnämnden 2022
Dnr BoU/2023:35

Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2022 tillförs ärende 
Årsredovisning 2022 och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande.

att överföra 29 804 tkr av investeringsbudgeten som kompletteringsbudget till 2023.

Ärendebeskrivning
Till årsredovisningen sammanställs verksamhetsberättelsen som innehåller: uppdrag, årets 
viktigaste händelser, driftanalys, investeringsanalys, framtidsperspektiv & 
utvecklingsområden. Årligen sammanfattas även nämndens måluppfyllelse utifrån den 
tagna verksamhetsplan som är en del av kommunens målstyrningsmodell. 

Barn- och utbildningsnämndens årsredovisning (bokslut) avseende driftbudget 2022 
uppvisar ett överskott på 20 558 tkr.

Barn- och utbildningsnämnden begär att få kompletteringsbudgetera 29 804 tkr av 
investeringsbudgeten.

Anna Kult ekonom, Eva Askebrand kvalitetsutvecklare samt Eva Martinsson informerar vid 
barn- och utbildningsnämnden 21 februari 2023.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Koppling till kommunens strategiska mål
Ärendet kopplas till strategisk målsättning 2 ”Våra kommunala verksamheter ska vara 
effektiva och attraktiva”

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämnden besluta:

att Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2022 tillförs ärende 
Årsredovisning 2022 och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande.

att överföra 29 804 tkr av investeringsbudgeten som kompletteringsbudget till 2023.
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Barn- och 
utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

Yrkande
Eva Eriksson (S) yrkar

att Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2022 tillförs ärende 
Årsredovisning 2022 och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande.

att överföra 29 804 tkr av investeringsbudgeten som kompletteringsbudget till 2023.

Underlag
1. Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2022.
2. Kompletteringsbudget Barn-och utbildningsnämnden 2022 till 2023.
3. Bildspel.
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Barn- och 
utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 44

Uppföljning av tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2022 ”skolmiljarden”
Dnr BoU/2021:60

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medför har regeringen beslutat att
förstärka det statliga stödet med 1,4 miljarder kronor 2022. Bidraget ska användas under
2022 till insatser i kommunal och enskild verksamhet i fritidshemmet, förskoleklassen,
grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala
vuxenutbildningen.

Syftet med att förstärka det statliga stödet är att det ska användas för insatser som syftar
till att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av
covid-19-pandemin. Det kan till exempel handla om insatser för att anpassa utbildningen
(exempelvis kopplat till distansundervisning eller arbetsplatsförlagt lärande) eller för att
på olika sätt stödja elever med låg skolnärvaro och/eller psykisk ohälsa.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2022-02-22 att medel skulle tilldelas skolorna
utifrån deras behov efter att medel fördelats till fristående enheter.

Anna Kult ekonom informerar vid barn- och utbildningsnämnden 21 februari 2023.

Ekonomiska konsekvenser
Statsbidraget är avsett att kompensera för merkostnader i samband med pandemin.

Konsekvenser för barn och unga
Statsbidraget kan nyttjas för att kompensera för uppkommen utbildningsskuld.

Koppling till kommunens strategiska mål
Ärendet är inte kopplat till kommunplanens mål då statsbidraget är avsett att kompensera 
för merkostnader i samband med pandemin.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå barn- och 
utbildningsnämnden besluta

tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Yrkande
Jenny Dagbro (MP) yrkar 

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
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Barn- och 
utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

Underlag

1. Sammanställning användning 2022.
2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 32.
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Barn- och 
utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 45

Budgetuppföljning
Dnr BoU/2023:11

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Budgetuppföljning för barn- och utbildningsnämnden.
Anna Kult ekonom informerar vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 7 februari 
2023.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att lämna ärendet utan eget förslag till beslut till Barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde 21 februari 2023 då information tillkommer.

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Maria Åhléns förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden har beslutat i enlighet 
med Maria Åhléns förslag.

Underlag
1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 34.
2. Resultaträkning januari.
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Barn- och 
utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 46

Förvaltningschefens information
Dnr BoU/2023:10

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar.

- Mål- och budgetberedning flyttas till 14 mars.
- Regnbågens förskola, håller tidplanen.
- Stor personalbrist på förskolorna, bland annat på grund av sjukdom. Varierar mellan 

förskolorna. Svårt att få vikarier.
- Rolf Wennebjörk går in som tillförordnad förvaltningschef från 10 mars.
- Barnomsorgskö. Saknar ett antal platser till våren. Planerar att öppna extra 

avdelning.
- Information om Skolinspektionens vitesföreläggande av Sjöparkskolan.
- Rekryterat 3 rektorstjänster.
- 143 barn födda 2022.
- Större vattenläcka på Granbacka förskola. Ny lokal tillfälligt, på samma område.
- Nya arbetsgivarvarumärket har lanserats.
- Är Eva Martinssons sista sammanträde som förvaltningschef. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att lämna ärendet utan eget förslag till beslut till Barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde 21 februari 2023 då information tillkommer.

Yrkande
Eva Eriksson (S) yrkar

tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Propositionsordning 
Ordförande ställer Eva Erikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden har beslutat i enlighet 
med Eva Erikssons förslag.

Underlag
1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 35.
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Barn- och 
utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 47

Delgivningar
Dnr BoU/2023:26, BoU/2022:204, BoU/2022:205, BoU/2022:208, BoU/2022:218, 
BoU/2022:224, BoU/2022:233, BoU/2023:37

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Delgivningar.

Förslag till beslut
att lägga delgivningarna till handlingarna.

Underlag
1. Rapport delgivningar.
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Barn- och 
utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 48

Delegationsbeslut
Dnr BoU/2023:27, BoU/2023:42

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut.

Förslag till beslut
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Underlag
1. Rapport delegationsbeslut.
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Barn- och 
utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 49

Kursinbjudningar
Dnr BoU/2023:13

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att Jessica Larsson(S), Maria Åhlén (S), Jenny Johansson Jänkänpää (MP), Jenny Dagbro 
(MP), Eva Alriksson (M), Maria Isaksson (M), Fredrik Nilsson (M), Ann-Chatrin Östlund (M) 
samt Daniel Eriksson (V) deltar i ”Skolriksdag” 2023,

att svar om valbart kursinnehåll lämnas till nämndsekreteraren senast 27 februari.

Ärendebeskrivning
Kurser och konferenser för barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå barn- och 
utbildningsnämnden besluta

att lägga ärendet till handlingarna.

Underlag
1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 36.
2. Information skolriksdag 2023, 8-9 maj i Stockholm.
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Barn- och 
utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 50

Återrapportering kurser och konferenser
Dnr BoU/2023:14

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Återrapportering kurser och konferenser för barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Underlag
1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 37.
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Barn- och 
utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 51

Ärendeuppföljning
Dnr BoU/2023:15

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att ” Uppföljning garanterad undervisningstid läsåret 2022-2023” mars samt ” 
Servicedeklarationer, december 2022” mars tillförs ärendeuppföljningslistan,

att ” Uppföljning Teknikens hus 2022” utgår från ärendeuppföljningslistan.

Ärendebeskrivning
Ärendeuppföljningslista för barn- utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att lämna ärendet utan eget förslag till beslut till Barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde 21 februari 2023 då information tillkommer.

Underlag
1. Ärendeuppföljningslista.
2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 38.
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