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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, tisdagen den 13 maj 2008,  
 kl 10.00-12.00, 13.00-15.30 

 
Beslutande Weine Backman, ordförande 
 Karl-Erik Taivalsaari (v) 
 Anna-Karin Heneskär (s) 
 Mikael Nilsson (s) 
 Lena Lindberg (s) 
 Jan Holma (s) 
 Ingela Abrahamsson (v) §§ 58-62, 64-73 
 Bernt Nordgren (ns) 
 Eva Alriksson (m) 10.00-12.00 §§ 58-61 
 Lennart Landström (s) 14.30-15.30 §§ 63, 74-83 
 Fredrik Nilsson (m) 13.00-15.30 §§ 62-83 
Övriga deltagande Torbjörn Nilsson , förvaltningschef 
 Gun-Britt Taivalsaari, nämndsekreterare 
 Magnus Svensson, verksamhetscontroller 
 Birgitta Palo-Johansson, ekonom §§ 61-63 
 Anna Johansson, Lärarförbundet 
Utses att justera Bernt Nordgren 
 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 19 maj 2008, kl 14.00 
 
Underskrifter Sekreterare §§ 58-83 
  Gun-Britt Taivalsaari 
 
 Ordförande 
  Weine Backman 
 
 Justerande  
  Bernt Nordgren   
 
 

 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- utbildning- och kulturnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2008-05-13 
 

Datum för anslags uppsättande 2008-05-20 Datum för anslags nedtagande 2008-06-11  
 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 
 
Underskrift  
 Gun-Britt Taivalsaari   
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 BUoK/2008:77  

 
BUoK § 58 
 
Delgivningar  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna 
 
Bakgrund 
 
1.  BUoK 2008:149 047 
Skolverket: Meddelande om utbetalning av statsbidrag enligt SFS  
2001:160 och SFS 2001:161 till kommuner som tillämpar maxtaxa i  
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. 
 
2.   BUoK 2008:150 100 
Kommunfullmäktige, Gällivare kommun: Protokollsutdrag Kf  
2008-03-03 § 22, Projekt balanserad styrning- och erksamhetsutveckling.  

 
3.   BUoK 2008:146 041 
Kommunstyrelsen, Gällivare kommun: Protokollsutdrag Ks 2008-03-11  
§ 24, Budgetuppföljning. 

 
4.   BUoK 2008: 80 620 
Kommunstyrelsen, Gällivare kommun: Protokollsutdrag Ks 2008:03-11  
§ 25, Ansökan om medfinansiering till projekt TAGE Gellivare.  

 
5.  BUoK 2007:461 861 
Kommunstyrelsen, Gällivare kommun: Protokollsutdrag Ks 2008-03-11 
§ 31, Anhållan om medel till kultursatsningar 2008 från minoritets- 
språksmedel, 350 000 kr. 

 
6.   BUoK 2008:156 024 
Kommunstyrelsens personalutskott: Protokollsutdrag Kspu 2008-03-17 
§ 13, Pensions-/avgångsvederlagsansökningar. 
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7.  BUoK 2008:140 612 
Revisorerna, Gällivare kommun: Slutdokument, Granskning av gymna-  
sieskolans verksamhet och anpassningsförmåga.  

 
8.  BUoK 2008:134 214 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Samråd, Detaljplan för 
Gällivare 57:17, 57:24 m fl (Malmheden) inom Kulleporten i Gällivare  
kommun. 

 
9.  BUoK 2008:133 622 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Rapport Livsmedels-kontroll, Mariasko-
lan/Kapellet, Gällivare. 

 
10.  BUoK 2008:159 620 
Polismyndigheten i Norrbotten: Anmälan stöld av verktyg, Välkomma-skolan, samt 
underrättelse om beslut (2500-K5630-08). 

 
11.  BUoK 2008:152 020 
Sveriges kommuner och Landsting: Cirkulär 08:26, Utvidgad register-kontroll inom 
förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg. 

 
12.  BUoK 2008:147 620 
Norrbottens Läns Landsting: Information angående uppdraget Barn och ungdomars häl-
sa med särskilt fokus på åldersgruppen 0-6 år. 

 
13.  BUoK 2008:154 054 
Kristina Nordlund, Ekonomifunktionen: Rutiner för hantering av inventarier beträffande 
barn- utbildning- och kulturnämndens konstsamling samt fordonspark. 

 
14.  BUoK 2008:18 027 
Svenska Filminstitutet: Svenska Filminstitutet satsar på sommaröppna biografer över 
hela landet.  

 
15.  BUoK 2007: 469 805 
Hakkas Bygdegårdsförening: Verksamhetsberättelse för år 2007. 

 
16.  BUoK 2007: 469 805 
Gällivare Riksteaterförening: Verksamhetsberättelse för år 2007. 

 
17.  BUoK 2008: 153 605 
Norrbottens Läns Landsting: Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen 2008-01-29 § 
23, Naturbruksprogrammets inriktningar, elevpris samt elevintag 2008. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  6 (48) 
 
 2008-05-13 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Barn- utbildning- och kulturnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
18.  BUoK 2008:139 627 
Hälsorådet, Gällivare: Protokoll Hälsorådets möte 2008-01-23. 

 
19.  BUoK 2008:148 605 
Bodens kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Björknäsgymnasiet. 

 
20.  BUoK 2008:136 717 
Medborgare i Gällivare kommun: Namnlistor avseende att dagbarnvårdarverksamheten 
ska finnas kvar.  

 
21.  BUoK 2007:83 717 
Kammarrätten i Sundsvall: Dom Mål nr 572-07, Laglighetsprövning enligt Kommunal-
lagen (1991:900) angående bidrag till enskilda familjedaghem.  

 
22.  BUoK 2007:369 026 
Arbetsmiljöverket: Inspektionsmeddelande Maria förskola AILU 2007/37982, Gällivare 
kommun, samt svar från rektor och information från Arbetsmljöverket angående avslu-
tat ärende.  

 
Förslag till beslut 
att lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna. 
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 BUoK/2008:78  

 
BUoK § 59 
 
Delegationsbeslut  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna under förutsättning att 
besluten ryms inom budgetram. 
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har överlåtet beslutanderätt till utskott, ordförande 
och tjänstemän enligt en av barn- utbildning- och kulturnämnden antagen delegations-
ordning. 
 
Dessa beslut skall redovisas till barn- utbildning- och kulturnämnden.  
 
Till dagens sammanträde redovisas följande delegationsbeslut: 
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 
 
Ansökan om medel   Ansökan till Skolverket om 2008:128 612   

medel till gymnasiala lärlingsplatser 
 

Yttrande                 Yttrande på remiss om förslag till 2008:35 624 
riktlinjer för samverkan kring barn 
och unga med sammansatta behov  
och fördelning av kostnaderna vid 
placering 

 
Beslut elevärende         Beslut angående målsmans  2008:99 606  

överklagan angående handläggning 
av elevs skolsituation (MW) 
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Förvaltningschef 

 
Beslut ang anhållan  Beslut angående Norrbottens Handi- 2008:27 620 
om bidrag                kappidrottsörbunds anhållan om  

bidrag till skoltävling för elever med 
funktionshinder 

 
Förordnande av lärare Jörgen Kurak, lärare Hotell- och  2008:20 023 

Restaurangprogrammet, Väkomma- 
skolan, fr o m 2008-02-01 tills vidare 

 
Skolledning Välkommaskolan 

 
Förordnande av lärare  Stefan Fallbjörk, lärare en/sv, Välkomma- 

skolan, 2008-02-25—2008-06-19 
 

Olof Lehrman, lärare Hotell- och  
Restaurangprogrammet, Välkomma- 
Skolan, 2007-12-22—2008-06-19 

 
Thomas Lindgren, lärare IV-program, 
Välkommaskolan, 50 %, 2008-04-01— 
2008-06-19  

 
Magnus Svarvare, lärare fy/ma, Väl- 
kommaskolan, 2008-02-02—2008-06-19 

 
Förordnande av övrig Anita Henriksson, hjälptränare Alpin, 
personal  Välkommaskolan, 2008-03-16— 
  2008-06-19 
 
  Andrea Persson, studie- och yrekesväg- 
  ledare, Välkommaskolan, 2008-02-20— 
  2008-08-19 
 
Skolledning Hedskolan 
 
Förordnande av lärare Emma Nilsson, lärare 1-7, 50 %, Hed- 
  skolan, 2008-02-13—2008-06-18 
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Beslut ang undervisning Beslut angående undervisning del  2008:142 606 
i särskild undervisnings- av dag i särskild undervisningsgrupp 
grupp  för elev (EH) 

 
Upphävande av beslut angående  2008:158 606 

 undervisning del av dag i särskild 
 undervisningsgrupp 
 
 Upphävande av beslut angående  2008:157 606 
 undervisning del av dag i särskild 
 undervisningsgrupp 
 

Skolledning Myranskolan 
 

Förordnande av lärare Stina Kuhla-Nisson, lärare 4-9 fr/en 2008:20 023 
 Myranskolan, 2007-12-22— 

2008-06-16 
 
Förordande av övrig Arja Isomäki, barnskötare, 50 %,  
personal  Myrans förskola, 2008-03-01— 

 2008-03-31 
 
 Liselotte Karlsson, barnskötare, 75 %, 
 Myrans förskola, 2008-02-13— 
 2008-05-30 
 

Skolledning Särskolan/Elevhälsan 
 

Förordnande av övrig Else Sörensen, skolsköterska, 50 %, 
personal  Elevhälsan, 2008-02-01—2008-04-30 

 
Inskrivning i särskolan Inskrivning i särskola, som inte- 2008:141 617 

 grerad elev (HNR) 
 

Skolledning Dokkas skola 
 

Förordnande av övrig Ann-Helen Strandgård, förskollärare  2008:20 023 
personal  50 %, Skogsgläntan förskolan Dokkas, 

 2008-03-01—2008-06-12 
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Beslut ang skolskjuts Beslut angående skolskjuts mellan  2008:160 623 

 Bostaden och skolan med anledning  
av växelvist boende (MS) 

 
Förslag till beslut 
att lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna under förutsättning att 
besluten ryms inom budgetram. 
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 BUoK/2008:19  

 
BUoK § 60 
 
Förvaltningschefen informerar  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att uppdra till förvaltningen att lämna en slutlig rapport till nämnden den 17 juni 2008 
angående ett fungerande schema för hösten 2008 avseende gymnasieskolan 
 
att bjuda in Per Wennebjörk till nämnden den 17 juni 2008 för ytterligare information 
angående gymnasiesamverkan inom Lapplands kommunalförbund 
 
att till nämndens sammanträde den 26 augusti 2008 behandla ärendet ”Uppföljning an-
gående Skolverkets kritik efter inspektionen hösten 2007”. 
 
Bakgrund 
Önskemål har framkommit om redovisning av följande punkter: 
 
- Information angående schemaläggning på Välkommaskolan 
 
- Information angående gemensam organisation för gymnasieskolorna inom Lapplands 
  kommunalförbund  
 
Torbjörn Nilsson, tf förvaltningschef informerar angående schemaläggning på Väl-
kommaskolan och Magnus Svensson, verksamhetscontroller informerar angående 
gemensam organisation för gymnasieskolorna inom Lapplands kommunalförbund.  
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 BUoK/2008:115  

 
BUoK § 61 
 
Budgetuppföljning januari - mars 2008  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att indragning görs av budgetmedel enligt följande för att täcka prognostiserat under-
skott: 
 
250 000 kr   Utveckling gymnasiet 
250 000 kr   Kompetensutveckling chefer 
100 000 kr   Skolskjutsar 
30 000 kr     Nilivaara, indragning skollokaler 
100 000 kr   Gemensam utveckling, övrigt 
 
att beslutet delges kommunstyrelsen 
 
att förvaltningen fortsättningsvis inkommer till nämnden med sparförslag som komplet-
teras med konsekvensbeskrivningar när det gäller prognostiserat budgetunderskott.  
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) inkommer med skriftlig reservation.  
 
Bakgrund 
Arbete med budgetuppföljning för perioden januari – mars 2008 pågår. Budgetuppfölj-
ningen redovisas till barn- utbildning- och kulturnämnden den 13 maj 2008.  
 
Förslag till beslut 
att indragning görs av budgetmedel enligt följande för att täcka prognostiserat under-
skott: 
 
250 000 kr Utveckling gymnasiet 
250 000 kr Kompetensutveckling chefer 
100 000 kr Skolskjutsar 
30 000 kr Nilivaara, indragning skollokaler 
100 000 kr Gemensam utveckling, övrigt 
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Underlag till beslut 
1. Konsekvensbeskrivning avseende indragning av 250 000 kr, Utveckling gymnasiet 
2. Konsekvensbeskrivning avseende indragning av 250 000 kr, Kompetensutveckling  
    chefer 
3. Konsekvensbeskrivning avseende indragning av 100 000 kr, Skolskjutsar 
4. Konsekvensbeskrivning avseende indragning av 30 000 kr, Skollokaler Nilivaara 
5. Konsekvensbeskrivning avseende indragning av 100 000 kr, Gemensam utveckling,  
    övrigt 
6. Budgetuppföljning perioden januari 2008 – mars 2008  
 
Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar att sparåtgärderna fördelas proportionellt över hela nämndens 
budget.  
 
Ordförande Weine Backman (s) yrkar i enlighet med liggande förslag. 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med eget förslag.   
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 BUoK/2008:113  

 
BUoK § 62 
 
Budget 2009  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att barn- utbildning- och kulturnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om en utökad 
driftbudgetram för år 2009 med följande prioritetsordning: 
 
1. Öppnande av två förskoleavdelningar  2 600 000 kr 
1. 3,0 tjänster Sv2, samt läromedelskostnad 1 371 000 kr 
 
att barn- utbildning- och kulturnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om en-
gångsanslag för år 2009 enligt följande: 
 
Digital lärmiljö      620 000 kr 
AVL- Alternativa verktyg i lärandet     190 000 kr 
Öppnande förskoleavdelningar     600 000 kr 
 
Reservation 
Fredrik Nilsson (m) inkommer med skriftlig reservation 
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämndens budgetram för 2009 är 336 449 000 kr (exklusive 
engångsanslag). 
 
Ramjustering för år 2009 är netto -155 000 kr. 
 
Kommunfullmäktige i Gällivare har beslutat om att besparing ska göras inför budget 
2009. Detta med anledning av volymminskning inom skolans verksamhet. Summan på 
besparingen är 5 244 000 kr. 
 
Förslag till budgetramar för år 2010 och 2011 föreligger med 331 050 000 kr samt  
320 015 000 kr. 
 
Äskanden har inkommit från förvaltningen avseende driftbudget för år 2009. 
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Förslag till beslut 
att anhålla hos kommunfullmäktige angående en utökning av driftbudgetram för år 2009 
med följande prioritetsordning: 
 
1. Bidrag Energigymnasiet                      2 108 000 kr 
1. Öppnande av två förskoleavdelningar                     2 600 000 kr 
1. Utbyte datorer enligt utbytescykel      600 000 kr 
1. 3,0 tjänster Sv2, samt läromedelskostn                   1 371 000 kr 
1. 1,0 pedagogtjänst Sjöparkskolan pga stor klass         400 000 kr 
    (29 elever) 
1. 1,0 pedagogtjänst Sjöparksksolan pga elev med   400 000 kr 
    särskilda behov       
1. Leasing 1 st buss Skidgymnasiet, Välkommaskolan  120 000 kr/år 
1. Leasing 1 st buss Energiprogrammet, Välkomma-    120 000 kr/år 
    skolan 
1. Leasing 1 st buss Transportprogrammet,   120 000 kr/år  
    Välkommaskolan 
 
att anhålla hos kommunfullmäktige angående engångsanslag för år 2009 enligt följande: 
 
Digital lärmiljö      620 000 kr 
AVL- Alternativa verktyg i lärandet     190 000 kr 
Öppnande förskoleavdelningar     600 000 kr 
 
att äskandet av 700 000 kr avseende För- och grundskolechef tas bort 
 
Yrkande 
Anna-Karin Heneskär (s) yrkar  
 
att barn- utbildning- och kulturnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om en utökad 
driftbudgetram för år 2009 med följande prioritetsordning: 
 
1. Öppnande av två förskoleavdelningar  2 600 000 kr 
1. 3,0 tjänster Sv2, samt läromedelskostnad 1 371 000 kr 
 
att barn- utbildning- och kulturnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om en-
gångsanslag för år 2009 enligt följande: 
 
Digital lärmiljö      620 000 kr 
AVL- Alternativa verktyg i lärandet     190 000 kr 
Öppnande förskoleavdelningar     600 000 kr 
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Fredrik Nilsson (m) yrkar 
 
att barn- utbildning- och kulturnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om en utökad 
driftbudgetram för år 2009 enligt följande: 
 
1,0 pedagogtjänst Sjöparkskolan 2009-2010 pga stor klass (29 elever)  400 000 kr 
 
 
att barn- utbildning- och kulturnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om en-
gångsanslag för år 2009 enligt följande: 
 
AVL- Alternativa verktyg i lärandet     190 000 kr 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med Anna-Karin Heneskärs förslag.   
 
Underlag till beslut 
1.Förteckning över driftsäskanden, samt konsekvensbeskrivningar 
2.Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080325 § 34 
3.Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämnden 080408 § 30 
4.Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080422 § 68 
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 BUoK/2008:114  

 
BUoK § 63 
 
Investeringsbudget 2009  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att investeringsäskandet motsvarande 3 200 000 kr avseende bokbuss, Biblioteket flyttas 
fram till äskanden för år 2010 
 
att barn- utbildning- och kulturnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om följande 
investeringsäskanden för år 2009: 
 
Välkommaskolan 
 
Maskiner Elprogrammet   100 000 kr 
Maskiner och fordon Byggprogrammet  102 000 kr 
Maskiner Industriprogrammet  155 000 kr 
Diskmaskin HR-programmet    60 000 kr 
Vitvaror, O-huset     60 000 kr 
 
Skolkök 
 
Reinvestering köksutrustning 5-årsperiod, 537 000 kr 
2009-2013 
 
att uppdra till förvaltningen att till kommunstyrelsens budgetberedning göra en priori-
tetsordning på samtliga investeringsäskanden. 
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturförvaltningen har inkommit med äskanden för 2009 avseen-
de investeringsbudgeten. 
 
Förslag till beslut 
att föreslå en prioritetsordning av inlämnade investeringsäskanden. 
 
Yrkande 
Anna-Karin Heneskär yrkar enligt följande: 
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att investeringsäskandet motsvarande 3 200 000 kr avseende bokbuss, Biblioteket flyttas 
fram till äskanden för år 2010 
 
att barn- utbildning- och kulturnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om följande 
investeringsäskanden för år 2009: 
 
Välkommaskolan 
 
Maskiner Elprogrammet   100 000 kr 
Maskiner och fordon Byggprogrammet  102 000 kr 
Maskiner Industriprogrammet  155 000 kr 
Diskmaskin HR-programmet    60 000 kr 
Vitvaror, O-huset     60 000 kr 
 
Skolkök 
 
Reinvestering köksutrustning 5-årsperiod, 537 000 kr 
2009-2013 
 
Underlag till beslut 
1.Förteckning över investeringsäskanden med kommentarer 
2.Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080325 § 35 
3.Protokoll Barn-  utbildning- och kulturnämnden 080408 § 31 
4.Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080411 § 62 
5.Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080422 § 69 
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 BUoK/2008:50  

 
BUoK § 64 
 
Taxa Barnomsorgen och tillämpningsanvisningar  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att tillämpningsanvisningar och taxan för föräldraavgif-
ter inom förskola, familjedaghem och skolbarnsomsorg är oförändrad för 2009. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutar årligen om taxor och avgifter inom barn- och skolbarns-
omsorg.  
 
Förslag till beslut 
Föreslå kommunfullmäktige att tillämpningsanvisningar och taxan för föräldraavgifter 
inom förskola, familjedaghem och skolbarnsomsorg är oförändrad för 2009. 
 
Underlag till beslut 
1. Gällande taxa avseende barnosmrogsavgifter, samt tillämpningsanvisningar 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080422 § 70 
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 BUoK/2008:56  

 
BUoK § 65 
 
Taxa Kulturskolan  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att kulturskolans taxa för elever som deltar i kultursko-
lans verksamhet är 500 kr/termin  
 
Bakgrund 
Gällande taxa för elever som deltar inom Kulturskolans verksamhet är 500 kr/termin 
 
Förslag till beslut 
att kulturskolans taxa för elever som deltar i kulturskolans verksamhet är 500 kr/termin  
 
Underlag till beslut 
1. Gällande taxa avseende terminsavgift för Kulturskolan 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080422 § 71 
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 BUoK/2008:51  

 
BUoK § 66 
 
Taxa Förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att taxan avseende förseningsavgifter inom biblioteks-
verksamheten är oförändrad för år 2009 
 
Bakgrund 
Normal lånetid inom biblioteksverksamheten består av tjugoåtta dagar. Ingen övertids-
avgift tas ut om återlämning sker inom en vecka efter lånetidens utgång. Vid mer än 1 
veckas försenad återlämning påförs en avgift om 5 kronor/media och vecka, men med 
ett maximalt belopp om 50 kronor/media samt ett maximalt belopp på 500 kronor/  
låntagare. 
 
Förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige att taxan avseende förseningsavgifter inom biblioteks-
verksamheten är oförändrad för år 2009 
 
Underlag till beslut 
1. Gällande taxa avseende förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080422 § 72 
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 BUoK/2008:55  

 
BUoK § 67 
 
Taxa Fjärrlåneavgift biblioteken  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att taxan för fjärrlån på biblioteken är oförändrad för år 
2009. 
 
Bakgrund 
Gällande taxa för fjärrlån är 10 kr/media. 
 
Förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige att taxan för fjärrlån på biblioteken är oförändrad för år 
2009. 
 
Underlag till beslut 
1. Gällande taxa avseende fjärrlån på biblioteken 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080422 § 73 
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 BUoK/2008:54  

 
BUoK § 68 
 
Taxa Bildarkivet  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att taxan för Bildarkivet är oförändrad för år 
2009. 
 
Bakgrund 
Gällande prislista för Bildarkivet är enligt följande: 
 
Inskanning                  30 kr/bild 
Lagring på diskett      10 kr    (inkl diskett) 
Lagring på Cd                   130 kr   (inkl cd-skiva) 
Via e-post                       30 kr 
 
Utskrift av fotografier på fotopapper 
 
A4 
Fotopapper                     75 kr 
Tunnare ca 120 g           30 kr 
 
A3 
Fotopapper                        100 kr 
Tunnare ca 100 gr         40 kr 
Inplastning 
 
A4                                      10 kr 
A3                                      15 kr 
 
I övrigt följer Bildarkivet fortsättningsvis Museiföreningens prislista. Finns på Musei-
föreningens hemsida (www.meseif.a.se). 
 
Förslag till beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att taxan för Bildarkivet är oförändrad för år 
2009. 
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Underlag till beslut 
1. Gällande taxa avseende avgifter på Bildarkivet 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080422 § 74 
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 BUoK/2008:49  

 
BUoK § 69 
 
Taxa Upprättande av nytt originalbetyg  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att taxan för upprättande av originalbetyg är oförändrad 
för år 2009.  
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutar årligen om taxor och avgifter för Gällivare kommun.  
 
Gällande taxa för upprättande av nytt originalbetyg är 100 kr exklusive moms.   
 
Förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige att taxan för upprättande av originalbetyg är oförändrad 
för år 2009.  
 
Underlag till beslut 
1. Gällande taxa avseende upprättande av originalbetyg 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080422 § 75 
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 BUoK/2008:53  

 
BUoK § 70 
 
Taxa Försäljning av måltidskuponger till personal inom barn- utbildning- och  

kulturnämnden  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att måltidskuponger för personal inom barn- utbildning- 
och kulturnämnden för år 2009 höjs till 55 kr/mål med anledning av ökade livsmedels-
kostnader. 
 
Bakgrund 
Personal inom barn- utbildning- och kulturnämnden kan köpa måltidskuponger för 
lunch i samband med skolmåltider.  
 
Gällande taxa för lunch i samband med skolmåltider är 53 kr/mål. Måltidskupongerna 
säljs i häften med 10 stycken kuponger/häfte. Debitering sker via lön.  
 
Förslag till beslut 
att måltidskuponger för personal inom barn- utbildning- och kulturnämnden för år 2009 
höjs till 55 kr/mål med anledning av ökade livsmedelskostnader. 
 
Underlag till beslut 
1. Gällande taxa avseende måltidskuponger för personal inom barn- utbildning- och   
     kulturnämnden 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080422 § 76 
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 BUoK/2008:52  

 
BUoK § 71 
 
Taxa Uthyrning av skollokaler  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att höja taxan för uthyrning av skollokaler enligt 
följande: 
 
Lokal Ungdoms- Föreningars    Allmänheten
 verksamhet vuxenverksamhet 
 
Lärosal  40:-/gång  70:-/gång    100:-/gång 
Institution  50:-/gång 100:-/gång    150:-/gång 
 
Gunillask  85:-/gång 200:-/gång    400:-/gång 
Hedskolan  85:-/gång 200:-/gång    400:-/gång 
Sjöparksk 150:-/gång 400:-/gång    800:-/gång 
Välkomma 150:-/gång 400:-/gång    800:-/gång 
 
Matsal 
Sjöparksk 150:-/gång 400:-/gång    800:-/gång 
Övriga  80:-/gång 150:-/gång    450:-/gång 
 
OBS! Per gång = 2,5 tim. 
 
Övernattning 
Grupp/natt 500:- 500:-     500:- 
Person/natt   60:- 60:-     60:- 
 
OBS! Grupp ca 20 st. 
 
Datasalar 
Heldag 08.00-16.00 
Sal  600:-/dag 
Maskinhyra  150:-/dator och dag 
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Halvdag (4 tim) 
Sal  400:-/dag 
Maskinhyra  100:-/dator och halvdag 
 
Kvällstid 18.00-21.00 
Sal  100:-/tim 
Maskinhyra    40:-/dator och timme 

 
Bakgrund 
Gällivare kommun har inte höjt sina taxor för uthyrning av skollokaler på flera år. 
Därför torde en höjning var angelägen för att kommunen skall få någon täckning av 
kostnadsökningarna. Därför föreslås en taxehöjning med ca 10 % avrundat till närmaste 
5-,  10-, 50-, respektive 100-tal kronor för att taxorna skall bli lättavlästa och 
lättuträknade.  
Uthyrning av maskinskrivningssal har tagits bort från listan på taxor, tillika kostnaden 
för färgband då intresset samt möjligheten att hyra slik lokal torde vara begränsat enär 
kommunen inte längre har sådan lokal att nyttja. 
 
Lokal Ungdoms- Föreningars   Allmänheten 
 verksamhet vuxenverksamhet 
 
Lärosal  40:-/gång  70:-/gång   100:-/gång 
Institution  50:-/gång 100:-/gång    150:-/gång 
 
Gunillask  85:-/gång 200:-/gång    400:-/gång 
Hedskolan  85:-/gång 200:-/gång    400:-/gång 
Sjöparksk  150:-/gång 400:-/gång    800:-/gång 
Välkomma 150:-/gång 400:-/gång    800:-/gång 
 
Matsal 
Sjöparksk 150:-/gång 400:-/gång    800:-/gång 
Övriga  80:-/gång 150:-/gång    450:-/gång 
 
OBS! Per gång = 2,5 tim. 
 
Övernattning 
Grupp/natt 500:- 500:-     500:- 
Person/natt   60:- 60:-     60:- 
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OBS! Grupp ca 20 st. 
 
Datasalar 
Heldag 08.00-16.00 
Sal  600:-/dag 
Maskinhyra  150:-/dator och dag 
 
Halvdag (4 tim) 
Sal  400:-/dag 
Maskinhyra  100:-/dator och halvdag 
 
Kvällstid 18.00-21.00 
Sal  100:-/tim 
Maskinhyra    40:-/dator och timme 
 
Förslag till beslut 
att barn- utbildning- och kulturförvaltningen beslutar att höja taxan för uthyrning av 
skollokaler enligt bifogat förslag. 
 
Underlag till beslut 
1. Gällande taxa avseende uthyrning av skollokaler 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080422 § 77 
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 BUoK/2008:165  

 
BUoK § 72 
 
Anhållan om interkommunal ersättning för elev i samband med utlandsstudier (JL)  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att avslå ansökan om ersättning för skolavgift i samband med utlandsvistelse med 
anledning av att kommunen inte har någon skyldighet att betala skolpeng till sådana 
skolor.  
 
Bakgrund 
Förälder har tidigare sökt ersättning för skolavgift för sitt barn i samband med en längre 
utlandsvistelse. Nämnden avslog ansökan eftersom skolan inte är en svensk 
utlandsskola eller får skolpeng för sina svenska elever. Kommunen har ingen skyldighet 
att betala skolpeng till sådana skolor och i detta ärendet har inget nytt framkommit som 
skulle motivera nämnden att betala ut skolavgift. 
 
Förslag till beslut 
att avslå ansökan om ersättning för skolavgift i samband med utlandsvistelse.  
 
Underlag till beslut 
1. Underlag till beslut (Skickas ej ut – sekretess) 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080422 § 79 
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 BUoK/2008:96  

 
BUoK § 73 
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
Anmälan till Skolverket angående skolsituationen på Välkommaskolan  
 
att ställa sig bakom redovisningen till Skolverket avseende anmälan från föräldrar angå-
ende skolsituationen på Välkommaskolan i Malmberget.  
 
Bakgrund 
Skolverket har den 21 januari 2008 tagit emot en anmälan från föräldrarna till elever vid 
Välkommaskolan i Malmberget. I anmälan uppges bl a att eleverna riskerar att bli utan 
delar av den utbildning de har rätt till.  
 
Gymnasiechefen redovisar nedan åtgärder som är vidtagna med anledning av nämnda 
anmälan: 
 
Välkommaskolan har utarbetat en modell för hur undervisningstiden skall fördelas på 
studieförberedande och yrkesförberedande programmen. Detta för att säkerställa att alla 
elever skall ges sin garanterade undervisningstid (5 kap 4 d § skollagen samt 1 kap 11 § 
gymnasieförordningen).  
 
Välkommaskolan har för vårterminen 2008 ett schema som innehåller samtliga under-
visningspass. Skolledningen jobbar utifrån en tidsplan, denna tidsplan omfattas av de 
aktiviteter som berör tjänstefördelningar och schemaläggningsarbetet. 
 
I dokumentet ”Så arbetar vi på Välkommaskolan för att eleverna skall nå sina mål” tyd-
liggörs ansvar för utvecklingssamtal. Mentor ansvarar för att eleverna har en korrekt 
individuell studieplan och för genomgång av denna med elev och vårdnadshavare. Rek-
tor ansvarar för uppföljning av att mentor fullföljer detta uppdrag.  
 
Skolans planeringsmoduler är uppdaterade under höstterminen -2007, vilket medför att 
samtliga individuella studieplaner nu innehåller aktuell information och är tillgängliga 
för lärare och elever. 
 
Rektor ansvarar för kontinuerlig uppföljning tillsammans med studie- yrkesvägledarna 
samt undervisande personal för att försäkra sig om att information, vägledning och inte-
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grering sker. Ansvar tydliggörs i dokumentet: ”Så arbetar vi på Välkommaskolan för att 
eleverna skall nå sina mål”.  
 
Förslag till beslut 
att ställa sig bakom redovisningen till Skolverket avseende anmälan angående skolsitua-
tionen på Välkommaskolan.  
 
Underlag till beslut 
1. Skolverkets beslut avseende anmälan angående skolsituationen på Välkommaskolan 
2. Gymnasiechefens redovisning av vidtagna åtgärder med bilagor 
3. Planering 200872009 
4. Enligt behovsanpassad modell 
5. Så här arbetar vi på Välkommaskolan 
6. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080422 § 80 
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 BUoK/2008:137  

 
BUoK § 74 
 
Organisationsförändring inom barn- utbildning- och kulturförvaltningen genom  

förändring av placering för administrativ assistent  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet med anledning av att information ska lämnas till berörd  
personal. 
 
Bakgrund 
Förslag föreligger att assistenttjänsten för Mariaskolans rektorsområde flyttas från  
Hedskolan och placeras fysiskt på Mariaskolan. 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har den 8 april 2008 § 36 behandlat ärendet och 
beslutat att remittera ärendet till den 13 maj 2008.   
 
Förslag till beslut 
att 1,0 assistentjänsten för Mariaskolans rektorsområde flyttas från Hedskolan och  
placeras fysiskt på Mariaskolan. 
 
Underlag till beslut 
1. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080325 § 40 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämnden 080408 § 36 
3. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080422 § 81 
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 BUoK/2008:173  

 
BUoK § 75 
 
Val av politisk representation i programråd på Välkommaskolan  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att som representanter till programråd för Riksidrottsgymnasiet (RIG) utse  
Weine Backman som ordinarie ledamot och Karl-Erik Taivalsaari som ersättare 
 
att val till övriga programråd återremitteras med anledning av att klargöra vilka ledamö-
ter som är valbara till programråden. 
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kuturnämnden har att välja politiska representanter till program-
råden på Välkommaskolan. Ledamöterna väljs för tiden fram till den 31 december 2010. 
Till varje programråd väljs en ordinarie ledamot och en ersättare.  
 
Välkommaskolan har följande programråd: 
 
Barn och fritidsprogrammet 

Byggprogrammet 

Elprogrammet 

Energi programmet 

Estetiska programmet 

Fordonsprogrammet 

Handels och administrationsprogrammet 

Hotell och restaurangprogrammet 

Industriprogrammet 

Naturvetenskapliga programmet 

Omvårdnadsprogrammet 

Samhällsvetenskapsprogrammet 
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Teknikprogrammet 

Riksidrottsgymnasiet (RIG) 

 
Förslag till beslut 
att utse en ordinarie ledamot och en ersättare till respektive programråd på Välkom-
maskolan för tiden fram till den 31 december 2010. 
 
Yrkande 
Lena Lindberg (s) yrkar att ärendet återremitteras.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet skall avgöras vid dagens 
sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att barn- utbilding- och kul-
turnämnden beslutar att ärendet skall återremitteras. 
  
Underlag till beslut 
1. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080422 § 82 
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 BUoK/2008:12  

 
BUoK § 76 
 
Redovisning av Barnkulturåret 2007  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna rapporten angående Barnkulturåret 2007 och inlämna den till länsstyrelsen 
och kommunstyrelsen. 
 
Bakgrund 
 
Barnkulturår 2007 
Gällivare kommuns kulturhandläggare har genomfört ett barnkulturår 2007. Kultur för 
barn är den mest prioriterade verksamheten inom kulturen. Vår planering har byggt på 
följande principer; 
 
Alla barn skall aktivt delta i kulturens verksamheter. De skall vara delaktiga och med-
verka. 
 
Konstformerna skall ges utrymme för att presentera sig för barnen. 
 
Barnen skall delta med sina tankar för det framtida samhället i översiktsplanen. 
 
Varje månad skall ges utrymme för ett speciell ämne som bygger på vårt klimat.  
Några ex januari snö, februari norrsken. 
 
Varje månad erbjuds några konstarters festivalteman; ex  filmfestival i februari,   
Gällivare marknad i mars (barnkarneval med teater). 
 
Året bygger på att alla barn lär sig mera om sin hembygd. Året avslutas med en stor 
tävling där att barn deltar tillsammans med barn från våra angränsade kommuner  
Kiruna, Jokkmokk och Pajala. 
 
Våra kulturella institutioner; kulturskolan, biblioteken och Gällivare museum erbjuder 
aktiviteter för barn. 
 
Våra länsinstitutioner Norrbottensmusiken, Norrbottens museum och Norrbottens  
teatern kommer givetvis också att erbjudas delta med arrangemang i Gällivare kommun. 
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Ekonomi 
Vår budget byggde på våra egna personella resurser (kultursekr, verksamhetschefer för 
kulturskolan, biblioteket och hembygdsmuseet) inte belastar barnkulturårets kostnader.  
 
 
Gruppen blir styrgrupp för året. De kostnader som belastar året är externa kostnader för 
att anordna arrangemang, aktiviteter och festivaler. Länsstyrelsen har genom bygdeme-
del beviljat 500.000 kronor till projektet. 
 
Resultat 
Kulturgruppens handläggare har gjort en redovisning av barnkulturåret. Vi är nöjda med 
resultatet och det har blivit många positiva röster över den verksamhet som bedrivits 
under året. De extra medel som vi har erhållit av länsstyrelsen har gett effekter i t ex 
museets barnrum och bibliotekets satsning på barnförfattare. Vi har uppmärksammats i 
media som en kommun som satsar på barnkultur. Verksamheten har satt spår in i fram-
tidens barnkultur. Ekonomin har hållits inom de ramar som fanns i budget. 
 
Vår rapport samt ekonomisk redovisning kommer att redovisas för länsstyrelsen 
 
Förslag till beslut 
att Barn-, utbildning och kulturnämnden godkänner rapporten angående Barnkulturåret 
2007 och inlämnar den till länsstyrelsen och kommunstyrelsen. 
 
Underlag till beslut 
1. Redovisning av Barnkulturåret 2007 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080422 § 83 
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 BUoK/2008:164  

 
BUoK § 77 
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
Konstnärer i Norrbotten (KIN) anhåller om bidrag till projekt "Öppen Atelje 2008"  
 
att stödja KIN:s ansökan med 3000 kr för öppen ateljé den 11 maj 2008 
 
att aktiviteter av lokala konstnärer utifrån ansökan sker för att bidrag skall erhållas. 
 
att KIN redovisar aktiviteter efter genomfört arrangemang 
 
att medel tas ur driftbudgeten Allmän Kultur ansvar 60023 verksamhet 315 
 
att det vid all annonsering skall framgå att Gällivare Kommun/Kulturen bidragit till  
arrangemanget     
 
Bakgrund 
KIN vilket står för konstnärer i Norrbotten ansöker om stöd med 5000 kr till öppen  
ateljé söndagen den 11 maj 2008. 
 
Syftet är att öka intresset för konst och den konstnärliga arbetsprocessen genom att 
konstnärer håller sina ateljéer öppna. 
 
I Gällivare Kommun har vi ett antal verksamma konstnärer och dessutom mycket upp-
skattade. Det är viktigt att vi så långt det är möjligt stödjer lokala kulturarbetare och det 
här är ett sätt vi kan visa att våra lokala konstnärer fyller en viktig funktion i samhället. 
 
Förslag till beslut 
att stödja KIN:s ansökan med 3000 kr för öppen ateljé den 11 maj 2008 
 
att aktiviteter av lokala konstnärer utifrån ansökan sker för att bidrag skall erhållas. 
 
att KIN redovisar aktiviteter efter genomfört arrangemang 
 
att medel tas ur driftbudgeten Allmän Kultur ansvar 60023 verksamhet 315 
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att det vid all annonsering skall framgå att Gällivare Kommun/Kulturen bidragit till  
arrangemanget     
 
Underlag till beslut 
1. Ansökan om bidrag 
2. Projektbeskrivning 
3. Budget för projektet 
4. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080422 § 84 
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 BUoK/2008:155  

 
BUoK § 78 
 
Anhållan om bidrag till en dokumentärfilm om könskorrigering  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att ej bevilja medel till ansökan då medel skall gå till kulturaktivteter i Gällivare Kom-
mun. 
 
Bakgrund 
(ÅÖ) arbetar just nu med en dokumentärfilm om könskorrigering. Filmen handlar om 
(JS) som kommer från Gällivare. 
 
Anledningen till ansökan är att man behöver titta på (J) hemtrakter och uppväxtmiljö. 
Filmen som spelas in kommer i första hand att delta på tempofestivalen till hösten som 
är dokumentärfilmsfestival. Inspelningen har en begränsad inspelningstid till april ut. 
 
Ansökan är på 8000 kr vilket inkluderar resa från Stockholm och traktamente för (Å) 
och (J). 
 
Förslag till beslut 
att ej bevilja medel till ansökan då medel skall gå till kulturaktivteter i Gällivare  
Kommun. 
 
Underlag till beslut 
1. Anhållan om bidrag 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080422 § 85 
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 BUoK/2008:101  

 
BUoK § 79 
 
Betänkandet Skolgång för barn som skall avvisas eller utvisas (SOU 2007:34)  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom utredarens förslag om rätten till Skolgång för barn och ungdomar 
som ska avvisas eller utvisas med hänvisning till Barnkonventionens fyra huvudprinci-
per: 
                                       
förbudet mot diskriminering 

 
principen om barnets bästa 
 
rätten till liv och utveckling 
 
rätten att framföra sina åsikter och få dem respekterade  
 
Bakgrund 
Regeringen beslutade den 9 mars 2006 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att 
utreda förutsättningarna för att reglera rätt till utbildning, förskoleverksamhet och skol-
barnomsorg för barn och ungdomar som undanhåller sig verkställighet av ett avvis-
nings- eller utvisningsbeslut (dir 2006:28). Utredningen har slutfört sitt uppdrag och 
föreslår: 

 
”att barn i familjer som håller sig undan verkställighet av ett beslut om avvisning eller 
utvisning skall ha rätt till undervisning inom det offentliga skolväsendet för barn och 
ungdom på huvudsakligen samma villkor som barn bosatta i Sverige. Någon skolplikt 
för dessa barn skall inte införas.  
 
Vi föreslår också att de barn som omfattas av vårt uppdrag skall ha rätt att delta i offent-
ligt bedriven förskoleverksamhet och skolbarnomsorg”. Vidare föreslår utredaren att 
kommunerna skall kompenseras genom ett specialdestinerat statsbidrag beräknat utifrån 
en uppskattning av hur många barn som håller sig undan verkställighet av beslut samt 
med beaktande av de verkliga kostnaderna för nämnda verksamheter. Ansvaret att be-
sluta om och betala ut statsbidraget skall åläggas migrationsverket. 
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Förslag till beslut 
att Barn- utbildning- och kulturnämnden ställer sig bakom utredarens förslag om rätten 
till Skolgång för barn och ungdomar som ska avvisas eller utvisas med hänvisning till 
Barnkonventionens fyra huvudprinciper: 
                                       
förbudet mot diskriminering 

 
 principen om barnets bästa 
 
 rätten till liv och utveckling 
 
 rätten att framföra sina åsikter och få dem respekterade  
 
Underlag till beslut 
1. Följebrev till betänkandet avseende Skolgång för barn som skall avvisas eller utvisas 
(SOU 2007:34) 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080422 § 86 
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 BUoK/2008:200  

 
BUoK § 80 
 
Anhållan om att tidigarelägga investering avseende informationsdisk Biblioteket, 

Gällivare och upprustning av utemiljön på Mariaskolan och Trummans förskola  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att anhålla hos kommunstyrelsen om 50 000 kr avseende utlåningsdisk, Gällivare biblio-
tek och 150 000 kr avseende utemiljö Mariaskolan och Trummans förskola från 2008-
års investeringsreserv. 
 
Bakgrund 
I samband med investeringsbudget för år 2009 har bl a följande investeringsäskanden 
uppkommit: 
 
Utlåningsdisk, Gällivare bibliotek    50 000 kr 
Utemiljö Mariaskolan och Trummans förskola 150 000 kr 
 
På Gällivare Bibliotek finns behov av investering i en ny utlåningsdisk i samband med 
ombyggnad under sommaren 2008.  
 
Mariaskolan och Trummans förskola har ett behov att förbättra utemiljön, bland annat 
genom ett staket. Detta är en arbetsmiljöåtgärd som bör utföras sommaren 2008.  
 
Förslag till beslut 
att hänskjuta äendet till barn- utbildning- och kulturnämnden den 13 maj 2008. 
 
Underlag till beslut 
1. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080422 § 87 
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 BUoK/2008:212  

 
BUoK § 81 
 
Malmsta Intresseförening anhåller om bidrag till Fritidsgård på Malmstaområdet,  

Malmberget  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att bevilja Malmsta Intresseförening 76 500 kr för fritidsgårdsverksamheten på Malm-
staområdet i Malmberget 
 
att uppdra till förvaltningen att se över Malmsta Intresseförenings inbjudan angående 
samnyttjan av lokalerna på Gamla Malmstaskolan i Malmberget och ge ett svar till  
föreningen.  
 
Bakgrund 
Malmsta Intresseförening har drivit fritidsgårdsverksamhet i ca 10 års tid. Fritidsgårds-
verksamheten bedrivs i lokaler i Gamla Malmstaskolan, Malmberget. Malmsta Intresse-
förening hyr lokalerna av fastighetbolaget Fors Fastigheter. Hyreskostnaden för nämnda 
lokaler är 76 500 kr/år. 
 
Verksamheten har drivits helt på ideell basis utifrån föräldramedverkan. Intresseföre-
ningen har inga anställda utan alla insatser i verksamheten utförs av barnens föräldrar. 
Syftet med fritidsgården är att stärka de sociala nätverken kring barnen. Fritidsgården är 
öppen onsdagkvällar mellan kl 18.00 och 21.00. Barnen som besöker fritidsgården är i 
åldrarna 7 – 16 år. Uppskatt-ningsvis är det ca 20 barn som besöker fritidsgården varje 
kväll som den är öppen.  
 
Malmsta Intresseförening anhåller om hyresbidrag med 76 500 kr för år 2008. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har tidigare betalat hyresbidrag till Malmsta In-
tresseförening. Under de två senaste åren har bidrag utgått med 50 000 kr för år 2006 
och 76 500 kr för år 2007. Barn- utbildning och kulturnämnden har budgeterat 77 000 kr 
för år 2008 avseende hyresbidrag till Malmsta Intresseförening för fritidsgårdsverksam-
heten på Malmstaområdet i Malmberget. 
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Förslag till beslut 
att bevilja Malmsta Intresseförening 76 500 kr för fritidsgårdsverksamheten på Malms-
taområdet i Malmberget 
 
att uppdra till förvaltningen att se över Malmsta Intresseförenings inbjudan angående 
samnyttjan av lokalerna på Gamla Malmstaskolan i Malmberget och ge ett svar till fö-
reningen.  
 
Underlag till beslut 
1. Anhållan om hyresbidrag avseende fritidsgårdsverksamhet  
2. Verksamhetsberättelse för år 2007 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  46 (48) 
 
 2008-05-13 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Barn- utbildning- och kulturnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 BUoK/2008:228  

 
BUoK § 82 
 
1,0 pedagogtjänst till Sjöparkskolan årskurs 3, höstterminen 2008, med anledning 

av stor klass  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att bevilja 200 000 kr till Sjöparksskolan årskurs 3, höstterminen 2008, avseende 1,0 
pedagogtjänst med anledning av stor klass. 
 
att medel i första hand tas från Sjöparkskolans totala budget, om det inte räcker till tas 
medel från respektive grundskoleverksamhet där utrymme finns.  
 
Bakgrund 
Nuvarande klass 2 på Sjöparkskolan är en mycket stor klass med i dagsläget 29 elever. I 
denna klass finns elever med särskilda behov. Anledningen till att klassen är stor är att 
när klassen bildades fanns bara tre förskoleklasser i Gällivare och ca 75 elever skulle 
fördelas på dessa. Höstterminen 2007 hade Sjöparkskolan och Hedskolan stora klasser 
och det fanns inflyttade elever som behövde placeras. Sjöparkskolan fick då detta läsår 
en extra lärarresurs. I gengäld skulle alla inflyttade elever få plats på Sjöparkskolan.  
 
Insatta åtgärder, utvärdering 
Samverkan med fritidshemmet pågår i princip varje dag. Dessutom finns innevarande 
läsår enligt överenskommelse med förvaltningschefen en extra lärare anställd. Läraren 
anställdes för ett läsår men pengarna togs bort från budgeten. Med anledning av detta 
kommer Sjöparkskolan att få ett underskott på ca 230 000 kr år 2008. Med befintliga 
resurser är det inte möjligt att behålla den extra lärartjänsten.  
 
Med den extra lärartjänsten har arbetet i klassen fungerat bra. Personalen har funnit ett 
varierat arbetssätt som passar klassen. Föräldrar till elever i klassen är nöjda med nuva-
rande situation, men de har engagerat sig i situationen inför höstterminen 2008.  
 
Konsekvenser 
En ensam lärare har ingen möjlighet att bedriva en bra verksamhet i en så stor klass på 
29 elever där det dessutom finns elever med särskilda behov. Möjligheterna att uppnå 
målen är små, både vad det gäller kunskapsmål och normer och värden. Möjligheterna 
att individualisera och ge eleverna stöd blir obefintliga.  
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Sammanfattningsvis torde måluppfyllelsen bli låg och generera stora insatser och kost-
nader senare under skoltiden.  
 
Förslag till beslut 
att bevilja Sjöparkskolan 200 000 kr höstterminen 2008 avseende 1,0 pedagogtjänst med 
anledning av stor klass. 
 
Yrkande 
Lena Lindberg (s) yrkar bifall till att Sjöparkskolans årskurs 3, höstterminen 2008 bevil-
jas 200 000 kr avseende 1,0 pedagogtjänst med anledning av stor klass. 
 
att medel tas från grundskoleverksamheten.  
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 BUoK/2007:311  

 
BUoK § 83 
 
Förlängning av samverkansavtal för gymnasieskolorna i Gällivare, Pajala,  

Jokkmokk och Kiruna kommun 2006-2008  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att förlänga nuvarande samverkansavtal inom Lapplands kommunalförbund avseende 
gymnasieskola fram till och med 31 december 2008. 
 
Bakgrund 
Medlemskommunerna inom Lapplands kommunalförbund, Gällivare, Pajala, Jokkmokk 
och Kiruna har ett samverkansavtal avseende gymnasieskola. Innevarande samverkans-
avtal för nämnda kommuners gymnasieskola gäller för perioden 1 juli 2006 – 31 juni 
2008. Det pågår ett arbete för att se över ett nytt samverkansavtal. Detta arbete är ej 
klart än varför förslag föreligger att förlänga nuvarande avtal till 31 december 2008.  
 
Förslag till beslut 
att förlänga nuvarande samverkansavtal inom Lapplands kommunalförbund avseende 
gymnasieskola fram till och med 31 december 2008. 
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