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 Jan Holma (s) 
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Underskrifter Sekreterare §§ 64-90 
  Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg 
 
 Ordförande 
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  Bernt Nordgren   
 
 

 BEVIS 
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Underskrift  
 Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg   
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 BUoK/2009:3  
 
§ 64 
Delgivningar  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att lägga delgivningarna till handlingarna. 
 
Bakgrund 
 
1. BUoK 2008:390 047 
Skolverket: Statsbidrag för åtgärder som syfta till att stärka arbetet med basfärdigheter-
na läsa, skriva och räkna (SFS 2008:754). 
 
2. BUoK 2009.119 611 
Skolverket: Statsbidrag till sommarskola. 
 
3. BUoK 2009:131  612 
Skolverket: Inbjudan representant till framtida arbete avseende gymnasieprogrammens 
examensmål. 
 
4. BUoK 2009:56 606 
Skolinspektionen: Uppföljning av Skolinspektionens beslut angående skolsituation för 
elev vid Myranskolan i Gällivare kommun (EP) 
 
5. BUoK 2008:384 026 
Arbetsmiljöverket: Inspektionsuppföljning, förskolan i Dokkas(AILU 2008/34248). 
 
6. BUoK 2008:444 026 
Arbetsmiljöverket: Avskrivning av ärende, Mariaskolans fritidshem (AILU 2009/927. 
 
7. BUoK 2008:113 041 
Kommunfullmäktige, Gällivare kommun: Kf 090330 § 31, Avveckling av verksamheter 
inom barn- utbildning- och kulturnämnden. 
 
8. BUoK 2008:274 291  
Kommunfullmäktige, Gällivare kommun: Kf 090330 § 35, Ullatti skola. 
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9. BUoK 2009:88 007 
Kommunfullmäktige, Gällivare kommun: Kf 090330 § 26, Revisionsanmärkning. 
 
10. BUoK 2009:132  600 
Kommunfullmäktige, Gällivare kommun: Kf 090330 § 27, Ansvarsfrihet för år 2008. 
 
11. BUoK 2008:336 612 
Kommunfullmäktige, Gällivare kommun: Kf 090330 § 30, Gymnasiesamverkan – LKF. 
 
12. BUoK 2007:43 600 
Kommunfullmäktige, Gällivare kommun: Kf 090330 § 41, Val av ordinarie ledamot 
samt ordförande i barn- utbildning- och kulturnämnden.  
 
13. BUoK 2007:43  600 
Kommunfullmäktige, Gällivare kommun: Kf 090330 § 48, Avsägelse av uppdrag som 
ordinarie ledamot i barn- utbildning- och kulturnämnden (A-KH).  
 
14. BUoK 2007: 43 600 
Kommunfullmäktige, Gällivare kommun: Kf 090330 § 42, Avsägelse av uppdrag som 
ersättare i barn- utbildning- och kulturnämnden (AM). 
 
15. BUoK 2007:43 600 
Kommunfullmäktige, Gällivare kommun: Kf 090330 § 43, Fyllnadsval av ersättare till 
barn- utbildning- och kulturnämnden (ME). 
 
16. BUoK 2007:43 600 
Kommunfullmäktige, Gällivare kommun: Kf 090330 § 44, Fyllnadsval av ersättare i 
barn- utbildning- och kulturnämnden (CE). 
 
17. BUoK 2009:6  041 
Kommunstyrelsen, Gällivare kommun: Ks 090309 § 27, Kommunstyrelsens budgetupp-
följning. 
 
18. BUoK 2008:274 291 
Kommunstyrelsen, Gällivare kommun: Ks 090318 § 51, Ullatti skola.  
 
19. BUoK 2008:222 861 
Kommunstyrelsens näringslivsutskott: Ksnu 090324 § 7, Ansökan om marknadsförings-
stöd till Sångarfesten, Trivselkvällarna och Kulturfestivalen i oktober 2009.  
 
20. BUoK 2009:25 861 
Kommunstyrelsens näringslivsutskott: Ksnu 090324 § 10, Ansökan om medel för ge-
nomförande av Nationaldagsfirande år 2009.  
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21. BUoK 2009:85 620 
Sveriges Kommuner och Landsting: Vilka enkäter måste en kommun/landsting/region 
besvara? 
 
22. BUoK 2009:96 622 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Rapport Livsmedelskontroll, Hedskolan.  
23. BUoK 2009:95 622 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Rapport Livsmedelskontroll, Myransko-
lan.  
 
24. BUoK 2009:97 622 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Rapport Livsmedelskontroll, Sjöparks-
skolan.  
 
25. BUoK 2009:102 622 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Rapport Livsmedelskontroll, Tallbacka-
skolan.  
 
26. BUoK 2009:111 622 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Rapport Livsmedelskontroll, Mandoli-
nens förskola.  
 
27. BUoK 2009:110 622 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Rapport Livsmedelskontroll, Trummans 
daghem.  
 
28. BUoK 2009:109 622 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Rapport Livsmedelskontroll, Älvens för-
skola.  
 
29. BUoK 2009:125 622 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Rapport Livsmedelskontroll, Maria för-
skola.  
 
30. BUoK 2009:123 622 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Rapport Livsmedelskontroll, Kryddan.  
 
31. BUoK 2009:124 622 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Rapport Livsmedelskontroll, Bäckskolan.  
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32. BUoK 2009:122 622 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Rapport Livsmedelskontroll, Humlans 
förskola.  
 
33. BUoK 2009:89 214 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Detaljplan för Industriområde i Björk-
mansheden, Gällivare 12:74, Gällivare kommun, Norrbottens län.  
 
34. BUoK 2009:90 214 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Detaljplan för del av Gällivare 12:320 m 
fl, Maskintjänst m fl, Gällivare kommun, Norrbottens län.  
 
35. BUoK 2009:91 214 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Detaljplan för Kvarteret Cedern, Gälliva-
re kommun, Norrbottens län.  
 
36. BUoK 2009:92 214 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Detaljplan för del av Gällivare centrum, 
Kyrkallén, Gällivare kommun.  
 
37. BUoK 2009:22 214 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Detaljplan för Tjuonajokk Vildmarks-
camp, Gällivare kronoöverloppsmark 2:1, Gällivare kommun. 
 
38. BUoK 2008:482 214 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Detaljplan för del av Gällivare 76:1, Lae-
stadiusparken i Gällivare kommun.  
 
39. BUoK 2009:103 214 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Dtaljplan för Stallet 1, Guldet 1, Tallen 
18 m fl, Mariaskolan, Gällivare kommun, Norrbottens län.  
 
40. BUoK 2009:128 214 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Detaljplan för del av Tjautjas 1:6, Gälli-
vare kommun.  
 
41. BUoK 2009:84 620 
Polismyndigheten i Norrbotten: Underrättelse om beslut, Klotter, Sjöparkskolan, 2500-
K3256-09. 
 
42. BUoK 2009:891 620 
Polismyndigheten i Norrbotten: Anmälan Förlorat gods, Gällivare, 2500-K3806-09. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  8 (48) 
 
 2009-05-12 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

43. BUoK 2009:113 622 
Karl-Erik Taivalsaari. Ordf barn- utbildning- och kulturnämnden: Ansökan – utbetal-
ning av skolmjölkstöd från Jordbruksverket.  
 
44. BUoK 2009:112 612 
Norrbottens läns landsting: Utdrag ur protokoll 090306 § 48, Naturbruksprogrammets 
inriktningar, elevpris samt elevintag 2009. 
 
45. BUoK 2009:121  600 
Norrbottens läns landsting: Verksamhetsutveckling med hjälp av kultur. 
 
46. BUoK 2009:115 627 
Hälsorådet, Gällivare: Protokoll 090303. 
 
47. BUoK 2009:80 620 
Hälsorådet, Gällivare: Protokoll 081126. 
 
48. BUoK 2009:104 624 
Vårdförbundet m fl: Resultatrapport Enkät till skol-, distriktsläkare, skolsköterskor och 
tandlägare – hösten 2008.  
 
49. BUoK 2007:469 805 
Hakkas bygdegårdsförening: Årsberättelse 2008.  
 
50. BUoK 2009:83 605 
Ånge kommun: Interkommunal prislista Ånge gymnasieskola 2009.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.  
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att lägga delgivningarna till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1.Delgivningar (skickas ej ut) 
2.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090428 § 55 
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 BUoK/2009:4  

 
§ 65 
Delegationsärenden  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att lägga informationen angående delegationsbesluten till handlingarna under förutsätt-
ning att besluten ryms inom budgetram.  
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har överlåtit beslutanderätt till utskott, ordförande 
och tjänstemän enligt en av barn- utbildning- och kulturnämnden antagen delegations-
ordning. 
 
Dessa beslut skall redovisas till barn- utbildning- och kulturnämnden.  
 
Till dagens sammanträde redovisas följande delegationsbeslut: 
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 
 
Information ang elev med Godkännande angående information  2009:137 606 
hög frånvaro  avseende elev med hög frånvaro (OH) 
 
  Godkännande angående information 2009:138 606 
  avseende elev med hög frånvaro (XX) 
 
Fortsatt arbete med kultur- Beslut angående återremiss avseende 2008:405 871 
miljövårdsanalys fortsatt arbete med kulturmiljövårds- 
  analys 
 
Förvaltningschefen 
 
Förordnande av lärare Eva Beyron, lärare Omvårdnads- 2009:8 023 
  Programmet, Välkommaskolan,  

fr o m 2009-01-12 tills vid 
 
Förordnande av övrig Lena Lindenhall, förskollärare, Gällivare  
personal  kommun, fr o m 2009-01-12 tills vidare 
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Ledighet för personal Charlotte Sundqvist, rektor  2009:12 025  
Sjöparkskolan, arbete annan ort,  
2009-08-01—2010-08-01 

 
  Barbro Winsa, Hedskolan, tjänstledig, 
  2009-07-13—2010-07-31 
 
Uppsägning på egen Inga-Lis Drugge, förskollärare, 2009:13 023  

Puoltikasvaara, Fr o m 2009-06-30 
 
  Karin Ersson, skidgymnasiet, Välkommaskolan, 
  Fr o m 2009-05-01 
 
Ledighet för elever Elev klass 8, Hedskolan, 2009-03-30— 2009:14 606 

2009-04-03 (TH) 
 

Elev klass 4, Hedskolan, 2009-03-16— 
2009-04-03 (EW) 

 
Elev klass 1, Hedskolan, 2009-06-16— 
2009-04-03 (JW) 

 
Verksamhetsledning kultur/ungdom 
 
Förordnande av lärare Mikael Pekkari, musiklärare, Kultur- 2009:8 023 
  Skolan, 40 %, 2009-01-26—2009-06-12 
 
  Natanael Salomonsson, musiklärare, Kultur- 
  Skolan/gymnasieskolan, 2009-03-02— 
  2009-06-18 
 
Förordnande av övrig Michel Abou Rjeili, dramapedagog, Kultur- 
personal  Skolan, 2009-04-01—2009-04-30 
 
Välkommaskolans skolledning 
 
Förordnande av övrig Karl-Johan Andersson, verksamhetsvakt- 
personal  mästare, 50 %, 2009-03-01—2009-06-12 
 
Hedskolans skolledning 
 
Förordnande av övrig Tor-Leif Karlsson, verksamhetsvaktmästare, 
personal  Hedskolan, 2009-03-03—2009-08-31 
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Anpassad studiegång Beslut angående anpassad studiegång    2009:94 606 
  för elev (PS) 
 
Myranskolans skolledning 
 
Förordnande av övrig Arja Isomäki, barnskötare, Myrans 2009:8 023  
personal   Förskola,  2009-03-01—2009-03-04 
 
  Robert Karlsson, resurs/elevass, Myranskolan, 
  2009-02-02—2009-05-31 
 
  Helena Vikman, förskollärare, Myranskolan, 
  2009-03-05—2009-08-31 
 
Hakkas skolas skolledning 
 
Anpassad studiegång Beslut angående anpassad studiegång för 2009:101 606 
  Elev (AN) 
 
Verksamhetscontroller 
 
Beslut skolskjuts Beslut angående upphävande av 2009:127 623  

skolskjuts mellan bostad och skola  
i samband med växelvist boende med  
anledning av att växelvist boende ej  
anses föreligga. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att lägga informationen angående delegationsbesluten till handlingarna under förutsätt-
ning att besluten ryms inom budgetram.  
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Beslutsunderlag 
1. Delegationsbeslut (skickas ej ut) 
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090428 § 56 
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 BUoK/2009:5  

 
§ 66 
Förvaltningschefens information  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Bakgrund 
Följande punkter har anmälts för information till barn- utbildning- och kulturnämnden 
den 12 maj 2009.  
 
Framtida lokalförändringar 
Framtida skolstruktur på landsbygden 
Nämndens visionsdagar 13-14 maj 2009 
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 28 april 2009 § 57 beslutat  
att ovanstående punkter redovisas till barn- utbildning- och kulturnämnden den 12 maj 
2009.  
 
Beslutsunderlag 
1.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090428 § 57 
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 BUoK/2009:174  

 
§ 67 
Återrapport - kurser/konferenser  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att återrapport avseende kurser/konferenser sker till barn- utbildning- och kulturnämn-
den vid varje sammanträde.  
 
Bakgrund 
Förslag föreligger att återrapport avseende kurser/konferenser sker till barn- utbildning- 
och kulturnämnden vid varje sammanträde.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att återrapport avseende kurser/konferenser sker till barn- utbildning- och kulturnämn-
den vid varje sammanträde.  
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 BUoK/2009:6  

 
§ 68 
Barn- utbildning- och kulturnämndens budgetuppföljning  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna rapporten och lägga budgetuppföljningen till handlingarna.  
 
Bakgrund 
Arbetet med budgetuppföljning pågår. Redovisning av periodens budgetuppföljning 
sker till barn- utbildning- och kulturnämnden den 12 maj 2009.  
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 28 april 2009 § 58 beslutat 
att redovisning av budgetuppföljningen sker till barn- utbildning- och kulturnämnden 
den 12 maj 2009.  
 
Birgitta Palo-Johansson, ekonom redovisar periodens budgetuppföljning på sammanträ-
den den 12 maj 2009.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beroende på redovisningens utfall kan det ge ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Nämndes budget innebär konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Beslutsunderlag 
1.Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090428 § 58 
2.Budgetuppföljning april 2009  

 
 
 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  16 (48) 
 
 2009-05-12 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 BUoK/2009:126  

 
§ 69 
Överklagan på rektors beslut angående placering av elev (MH)  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att nämnda elev (MH) bereds plats på Hedskolan. 
 
Eva Alriksson (m) deltar ej i beslutet. 
 
Bakgrund 
Målsmän till elev årskurs två har anhållit om flyttning av nämnda elev från Malmsta-
skolan i Malmberget till Hedskolan i Gällivare. Detta med anledning av att familjen har 
flyttat från Malmberget till Gällivare.  
 
Rektor vid Hedskolan har avslagit ansökan. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Resursen följer inte med flyttande elev. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Stora klasser är en arbetsmiljöfråga för elever.  
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att nämnda elev bereds plats på Hedskolan. 
 
Beslutsunderlag 
1.Överklagan från målsman 
2.Yttrande från rektor 
3. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090428 § 61 
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 BUoK/2008:470  

 
§ 70 
Anhållan från Kalix kommun om medel till personlig assistent för elev (JV)  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att förvaltningschefen får delegation på att utreda aktuellt ärende 
 
att socialförvaltningen och barn- utbildning- och kulturförvaltningen gemensamt arbetar 
fram arbetsriktlinjer för denna typ av ärenden.  
 
att förvaltningschefen får i uppdrag att kontinuerligt återrapportera till barn- utbildning- 
och kulturnämnden ärenden avseende interkommunal ersättning för elever med särskil-
da behov.  
 
Bakgrund 
Kalix kommun anhåller om medel för läsåret 2007/2008 och 2008/2009 avseende per-
sonlig assistent för en elev som är inskriven vid särskolan och studerar tredje året vid 
gymnasieskolans industriprogram i Kalix.  
 
Tidigare utredningar har visat behov av personligt stöd. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnader för personlig assistent innebär ekonomiska konsekvenser 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslutet innebär konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att förvaltningschefen får delegation på att utreda aktuellt ärende 
 
att socialförvaltningen och barn- utbildning- och kulturförvaltningen gemensamt arbetar 
fram arbetsriktlinjer för denna typ av ärenden.  
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Beslutsunderlag 
1.Anhållan från Kalix kommun 
2.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090428 § 62 
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 BUoK/2009:93  

 
§ 71 
Skrivelse från målsmän angående barnomsorgstid i samband med skiftgång  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att de beslut och riktlinjer som antagits ska följas, samt att de politiska besluten ska  
förtydligas till personalgruppen. 
 
Bakgrund 
Det har inkommit en skrivelse från målsmän angående barnomsorgstid i samband med 
skiftgång. 
 
Bestämmelser gällande reformen för maxtaxa i förskoleverksamhet och skolbarnsom-
sorg utgår ifrån Prop. 999/2000:129 och Skollagen 2 a kap. Kommunen är inte skyldig 
att erbjuda barnomsorg under längre tid än föräldrarnas arbetstid plus restid. Politikerna 
har beslutat om rätt till fem timmar per dag vid ledigveckor. Vilket inte lagen medger. I 
underlaget är förslaget att de beslut och riktlinjer som antagits ska följas eller att se över 
det politiska beslutet om rätten till fem timmar per dag vid ledigveckor.  
  
Ekonomiska konsekvenser 
Taxans konstruktion ger inga ekonomiska konsekvenser för fakturamottagare.   
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Det blir kortare dagar för barnet på förskolan vid skiftgång men kompenseras med fem 
timmar per dag vid ledigveckor. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att de beslut och riktlinjer som antagits ska följas, samt att de politiska besluten ska  
förtydligas till personalgruppen. 
 
Beslutsunderlag 
1.Skrivelse från målsmän angående barnomsorgstid i samband med skiftgång 
2.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  20 (48) 
 
 2009-05-12 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 BUoK/2009:139  

 
§ 72 
Barnomsorg i Nattavaara  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att inrätta 1,5 dagbarnvårdartjänst i Nattavaara efter skolans nedläggning eller efter be-
hov. 
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har den 17 mars 2009 § 27 beslutat att förvalt-
ningsledningen får i uppdrag att se över barnomsorgsverksamheten i Nattavaara och 
hitta en lösning för nämnda verksamhet. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Att inrätta 1 dagbarnvårdartjänst kostar ca 360 000 kr/ helår 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Barnomsorg kan erbjudas barnomsorg nära hemmet. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att inrätta 1 dagbarnvårdartjänst i Nattavaara efter skolans nedläggning. 
 
Beslutsunderlag 
1.Konsekvensbeskrivning 
2.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090428 § 64 
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 BUoK/2009:116  

 
§ 73 
Skyddskläder inom Gällivare kommuns förskolor  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att avslå anhållan om skyddskläder till personal i förskoleverksamheten på grund av det 
ekonomiska läget. 
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) inkommer med skriftlig reservation.  
 
Bakgrund 
Personal inom förskoleverksamheten har inkommit med önskemål om skyddskläder i 
arbetet.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Skyddskläder i arbetet innebär ekonomiska konsekvenser.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.  
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att avslå anhållan om skyddskläder till personal i förskoleverksamheten.  
 
Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar bifall till anhållan om skyddskläder till personal i förskolverk-
samheten.  
 
Börje Johansson (s) yrkar enligt arbetsutskottets förslag, vilket är avslag till anhållan om 
skyddskläder till personal i förskoleverksamheten.  
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
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Beslutsunderlag 
1.Skrivelse från personal inom förskoleverksamheten. 
2.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090428 § 65 
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 BUoK/2009:108  

 
§ 74 
Sisu Idrottsutbildarna ansöker om bidrag till barnkulturprojektet "Trolleri i idrotts 

skolan"  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att avslå ansökan från SISU för stöd till ett barnkulturellt projekt med anledning av att 
det inte finns medel. 
 
Bakgrund 
SISU Idrottsutbildarna Norrbotten ansöker om kulturellt verksamhetsstöd till ett barn-
kulturellt projekt i samband med MAIF:s fotbollsskola.  
 
Kulturen vill betona följande; 
 
Det är viktigt att barnkulturen får en plats i sommarens fotbollskola. De indelas i mindre 
grupper och får arbeta med bild, form och färg. 
 
Verksamheten vänder sig till 100-150 barn i åldern 6-12 år under två veckor i juni 
 
Syftet med att få kulturen är att vidga och attrahera barn även för sina konstnärliga sin-
nen 
 
SISU har tidigare 2007 och 2008 erhållit stöd av barn-, utbildning och kulturnämnden 
till denna verksamhet. 
 
I den budget som har antagits i april av barn- och utbildning- och kulturnämnden finns 
det inte medel för stöd till organisationer som anordnar arrangemang efter den 7 april. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Utbetalning av bidrag innebär ekonomiska konsekvenser.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Arrangemang kan innebära positiva konsekvenser för barn och ungdomar.  
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Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att avslå ansökan från SISU för stöd till ett barnkulturellt projekt med anledning av att 
det inte finns medel. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ansökan från Sisu Idrottsutbildarna 
2. Yttrande från kultursekreterare 
3. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090428 § 68  
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 BUoK/2008:450  

 
§ 75 
Verksamhetsstöd - Norra Norrbottens Kennelklubb  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att avslå ansökan från Norra Norrbottens kennelklubb p g a att föreningen inte har en 
allmänkulturell inriktning. 
 
Bakgrund 
Norra Norrbottens kennelklubb har den 7 april 2009 ansökt om verksamhetsstöd till sin 
verksamhet. Ansökan är ställd till kommunstyrelsen och har sänts till barn- utbildning- 
och kulturnämnden.   
 
Kultursekreteraren vill betona följande; 
 
Barn-, utbildning och kulturnämnden har antagit bidragsregler för kulturellt verksam-
hets-, och arrangemangsbidrag. I punkt 1 står det; ” Det kommunala bidraget kan enligt 
dessa normer utgå till förening, organisation eller kulturarbetare inom Gällivare kom-
mun, som har en allmänkulturell inriktning exempelvis konst, musik, dans, film, teater, 
foto, konsthantverk och kulturarv”. 
 
Norra Norrbottens kennelklubb inryms inte inom dessa kulturella inriktningar och kan 
därför inte erhålla verksamhetsstöd 
 
Ansökan om verksamhetsstöd skall insändas till kommunen 1 december året för verk-
samheten 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har den 7 april beslutat om en reviderad budget. 
Det finns i denna budget inga medel till kulturarrangemang efter den 7 april. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Verksamheten med hundutställningar samlar familjer och därmed drabbas även barn 
och ungdomar av att inte medel kan beviljas till utställningarna 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
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att avslå ansökan från Norra Norrbottens kennelklubb p g a att föreningen inte har en 
allmänkulturell inriktning. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ansökan från Norra Norrbottens Kennelklubb om verksamhetsstöd 
2. Gällivare kommun bidragsregler för kulturellt verksamhets-, och arrangemangsbidrag 
3. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090428 § 69  
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 BUoK/2008:450  

 
§ 76 
Arrangemansstöd till midnattsolsutställning - Norra Norrbottens Kennelklubb  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att avslå ansökan från Norra Norrbottens kennelklubb p g a att föreningen inte har en 
allmänkulturell inriktning. 
 
Bakgrund 
Norra Norrbottens kennelklubb har den 7 april 2009 ansökt om arrangemangsbidrag för 
sin internationella utställning i Gällivare.   
 
Kultursekreteraren vill betona följande; 
 
Barn-, utbildning och kulturnämnden har antagit bidragsregler för kulturellt verksam-
hets-, och arrangemangsbidrag. I punkt 1 står det; ” Det kommunala bidraget kan enligt 
dessa normer utgå till förening, organisation eller kulturarbetare inom Gällivare kom-
mun, som har en allmänkulturell inriktning exempelvis konst, musik, dans, film, teater, 
foto, konsthantverk och kulturarv”. 
 
Norra Norrbottens kennelklubb inryms inte inom dessa kulturella inriktningar och kan 
därför inte erhålla arrangemangsbidrag 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har den 7 april 2009 beslutat om en reviderad 
budget. Det finns i denna budget inga medel till kulturarrangemang efter den 7 april.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Verksamheten med hundutställningar samlar familjer och därmed drabbas även barn 
och ungdomar av att inte medel kan beviljas till utställningarna 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att avslå ansökan från Norra Norrbottens kennelklubb p g a att föreningen inte har en 
allmänkulturell inriktning. 
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Beslutsunderlag 
1. Ansökan från Norra Norrbottens Kennelklubb 
2. Gällivare kommun bidragsregler för kulturellt verksamhets-, och arrangemangsbidrag 
3. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090428 § 70  
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 BUoK/2009:142  

 
§ 77 
Utdelning av kulturstipendier och Eldsjälsstipendier år 2009  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att ej utdela kulturstipendium för vuxna och ungdom samt eldsjäl under 2009 p g a me-
delsbrist.  
 
Bakgrund 
Gällivare kommun har haft följande stipendium för kultur; 
 
Kulturstipendium 

Detta stipendium är på 10 000 kronor och företräde har den som är född eller sedan en 
längre tid varit verksam inom kommunen. 
 

Kulturstipendium för ungdom  

Detta stipendium är för den som är mellan 20 och 30 år i deras eftergymnasiala utbild-
ning, företräde har den som är född i Gällivare kommun. Stipendiet är på 10 000 kronor. 
 
 

Årets eldsjäl  
Till årets ”Eldsjäl” utses den som under en längre tid varit ideellt verksam i kommunen. 
Prissumman är 5 000 kronor. 
 
Ansökan om stipendierna utlyses genom en annons i Kometen under april och nämnden 
tar beslut i sitt junimöte. Utdelningen av stipendierna har gjorts det senaste året vid kul-
turfestivalen i oktober. Medlen har tagits från konto  600 23  315 Allmän kulturell verk-
samhet – Övriga kostnader 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har den 7 april 2009 beslutat om en reviderad 
budget. Det finns i denna budget inga medel till stipendium för vuxna, ungdom eller 
årets eldsjäl. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ungdomar drabbas direkt eftersom inga medel finns till kulturstipendium för ungdom. 
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Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att ej utdela kulturstipendium för vuxna och ungdom samt eldsjäl under 2009 p g a me-
delsbrist.  
 
Beslutsunderlag 
1.Regler för utdelning av kulturstipendium för vuxna och ungdom 
2.Regler för utdelning av stipendium för eldsjäl  
3.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090428 § 71  
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 BUoK/2007:43  

 
§ 78 
Fyllnadsval till barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsut- 

skott/intagningsutskott  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att välja Lena Lindberg (s) till ordinarie ledamot i barn- utbildning- och kulturnämndens 
arbetsutskott/intagningsutskott 
 
att välja Jan Holma (s) som ersättare i barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsut-
skott/intagningsutskott 
 
att välja Lena Lindberg (s) till ordinarie representant i Kommunförbundets grupp för 
Gymnasiefrågor i Norrbotten 
 
att välja Jan Holma (s) som ersättare i Kommunförbundets grupp för Gymnasiefrågor i 
Norrbotten 
 
att välja Lena Lindberg (s) till ordinarie representant i Interimistiska styrgruppen för 
Lapplands gymnasium 
 
att välja Jan Holma (s) som ersättare i Interimistiska styrgruppen för Lapplands gymna-
sium 
 
att välja Lena Lindberg (s) till ordinarie representant i Välkommaskolans programråd 
för Industriprogrammet 
 
att välja Jan Holma (s) som ersättare i Välkommaskolans programråd för Naturveten-
skapliga programmet. 
 
Bakgrund 
Anna-Karin Heneskär (s) har begärt entledigande från uppdraget som ordinarie ledamot 
i barn- utbildning- och kulturnämnden. Kommunfullmäktige har den 30 mars 2009 § 48 
beslutat att bevilja Anna-Karin Heneskärs begäran om entledigande.  
 
Anna-Karin Heneskär har haft följande uppdrag inom barn- utbildning- och kultur-
nämnden: 
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Ordinarie ledamot i barn- utbildning- och kulturnämnens arbetsutskott/intagningsutskott 
Ordinarie representant i Kommunförbundets grupp för Gymnasiefrågor i Norrbotten 
Ordinarie representant i Interimistiska styrgruppen för Lapplands gymnasium 
Ordinarie representant i Välkommaskolans programråd för Industriprogrammet 
Ersättare i Välkommaskolans programråd för Naturvetenskapliga programmet 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar 
 
Förslag till beslut  
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att välja Lena Lindberg (s) till ordinarie ledamot i barn- utbildning- och kulturnämndens 
arbetsutskott/intagningsutskott 
 
att välja Jan Holma (s) som ersättare i barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsut-
skott/intagningsutskott 
 
att välja Lena Lindberg (s) till ordinarie representant i Kommunförbundets grupp för 
Gymnasiefrågor i Norrbotten 
 
att välja Jan Holma (s) som ersättare i Kommunförbundets grupp för Gymnasiefrågor i 
Norrbotten 
 
att välja Lena Lindberg (s) till ordinarie representant i Interimistiska styrgruppen för 
Lapplands gymnasium 
 
att välja Jan Holma (s) som ersättare i Interimistiska styrgruppen för Lapplands gymna-
sium 
 
att välja Lena Lindberg (s) till ordinarie representant i Välkommaskolans programråd 
för Industriprogrammet 
 
att välja Jan Holma (s) som ersättare i Välkommaskolans programråd för Naturveten-
skapliga programmet. 
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090428 § 72  
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 BUoK/2009:7  
 
§ 79 
Kursinbjudningar  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att anmäla Jan Holma till ”En reformerad gymnasieskola – vad händer?” i Luleå den  
19 maj 2009, ersättare är Börje Johansson.  
 
att i övrigt lägga kursinbjudningarna till handlingarna.  
 
Bakgrund 
Kommunakuten inbjuder till ”Rätt beslut vid upphandling i konkurrens” i Stockholm 
den 25 maj 2009.  
 
Kommunakuten inbjuder till ”Ny sekretesslag” i Stockholm den 27 maj 2009.  
 
Kommunakuten inbjuder till ”Personuppgiftslagen och skolan” i bl a Stockholm den  
5 maj 2009.  
 
Kommunförbundet Norrbotten inbjuder till ”En reformerad gymnasieskola – vad hän-
der?” i Luleå den 19 maj 2009.  
 
Norrbottens länsbibliotek inbjuder till ”Bibliotekssamverkan – den smarta lösningen”  
i Luleå den 7 maj 2009.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser i samband med konferenser är kostnader för kurer, resor och 
logi. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.  
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
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att anmäla Jan Holma till ”En reformerad gymnasieskola – vad händer?” i Luleå den  
19 maj 2009, ersättare är Börje Johansson.  
 
att i övrigt lägga kursinbjudningarna till handlingarna.  
 
Beslutsunderlag 
1. Kursinbjudningar 
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090428 § 73  
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 BUoK/2009:15  

 
§ 80 
Ärendeuppföljning  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att tillföra punkten programråd i listan för ärendeuppföljning 
 
att uppdra till förvaltningen att inhämta som delgivning till nämnden protokoll från 
gymnasieskolans elevråd. 
 
att i övrigt lämna informationen till handlingarna.  
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden avser att göra uppföljning av följande ärenden: 
 
Ärende   Ansvarig  Uppföljning 
 
Skidgymnasiet, samt avtal med Dundret Förvaltningsledningen Maj 2009  
 
Skolstrukturen  Förvaltningsledningen Maj 2009 
 
Skolverkets inspektion  Förvaltningsledningen Maj 2009  
 
Schemaläggning på Välkommaskolan Förvaltningsledningen Maj 2009  
 
Biblioteksplan, Gällivare kommun Förvaltningsledningen Sept 2009  
 
Konstinventering   Förvaltningsledningen Dec  2009 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta att godkänna ärendeuppföljning enligt ovan.  
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Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090428 § 74  
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 BUoK/2009:158  

 
§ 81 
Barn- utbildning- och kulturnämndens sparförslag 2010  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att ärendet avseende sparförslag 2010 hänskjuts till barn- utbildning- och kulturnämn-
dens extra arbetsutskott den 19 maj 2009. 
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet. 
 
Bakgrund 
Förslag till budget 2010 har utarbetats.  
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 28 april 2009 § 75 beslutat  
att hänskjuta ärendet till barn- utbildning- och kulturnämnden.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Nämnden är ålagd att spara år 2010 för att få ner budgetramen, vilket innebär konse-
kvenser för verksamheterna.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Neddragning av verksamheter innebär konsekvenser för barn och ungdomar.  
 
Yrkande 
Börje Johansson (s) yrkar att ärendet avseende sparförslag 2010 hänskjuts till barn- ut-
bildning- och kulturnämndens extra arbetsutskott den 19 maj 2009. 
 
Eva Alriksson (m) yrkar avslag till att hänskjuta ärendet till förmån för egen lagd budget 
för 2010.  
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med eget lagt förslag. 
 
Beslutsunderlag 
1. Lista på sparförslag 
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090428 § 75  
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 BUoK/2008:113  

 
§ 82 
Barn- utbildning- och kulturnämndens budget 2009/Konsekvensbeskrivning av  

Kulturverksamheten spar 800 000 kr  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att barn- utbildning- och kulturnämnden genomför neddragningar avseende kul-
tur/ungdom år 2009 enligt nytt lagt förslag enligt följande: 
 
Allmän kultur 300 000 kr varav 145 000 kr avser studieförbunden 
Biblioteken  145 000 kr 
Fritidsgårdsverksamh   48 000 kr 
Kulturskolan  225 000 kr 
Museet    68 000 kr 
 
samt 14 000 kr utöver ovan nämnda sparförslagen.   
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har den 7 april 2009 § 36 beslutat att ålägga kul-
turverksamheten ett sparförslag på 800 000 kr genom att kontona ”övriga kostnader” 
inom respektive verksamhetsområde halveras.  
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 28 april 2009 § 76 beslutat 
att hänskjuta ärendet till barn- utbildning- och kulturnämnden den 12 maj 2009.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Sparförslag kan ge ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Sparförslag kan ge konsekvenser för barn och ungdomar.  
 
Yrkande 
Börje Johansson (s) yrkar att barn- utbildning- och kulturnämnden genomför neddrag-
ningar avseende kultur/ungdom år 2009 enligt nytt lagt förslag enligt följande: 
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Allmän kultur 300 000 kr varav 145 000 kr avser studieförbunden 
Biblioteken  145 000 kr 
Fritidsgårdsverksamh   48 000 kr 
Kulturskolan  225 000 kr 
Museet    68 000 kr 
 
samt 14 000 kr utöver ovan nämnda sparförslagen.   
 
Beslutsunderlag 
1. Sammanfattning konsekvenser besparingar Kultur/ungdom  
2. Konsekvensbeskrivning, Fritidsgårdsverksamheten 
3. Konsekvensbeskrivning, Neddragning drift Kulturskolan 
4. Konsekvensbeskrivning, Neddragning av allmän kulturen  
5. Konsekvensbeskrivning, Neddragning museum 
6. Konsekvensbeskrivning, Minskad drift biblioteken  
7. Neddragning Kultur/ungdom 2009 (nytt förslag)  
8. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090428 § 76  
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 BUoK/2009:150  

 
§ 83 
Taxa Upprättande av nytt originalbetyg  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
 
att taxan för upprättande av originalbetyg i samband med utdrag från betygskatalog är 
oförändrad för år 2010 
 
att alla taxor ska jämföras med andra kommuner. 
 
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 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att föreslå kommunfullmäktige att taxan för upprättande av originalbetyg i samband 
med utdrag från betygskatalog är oförändrad för år 2010.  
 
Beslutsunderlag 
1. Taxa för Upprättande av nytt originalbetyg 2009  
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090428 § 77  
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 BUoK/2009:145  

 
§ 84 
Taxa Barnomsorg och tillhörande tillämpningsanvisningar  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
 
att Taxan för Barnomsorgen och tillhörande tillämpningsanvisningar är oförändrad för 
år 2010 
 
att alla taxor ska jämföras med andra kommuner.  
 
Bakgrund 
Barn utbildning och kulturnämnden har den 13 maj 2008 § 64 föreslagit kommunfull-
mäktige att tillämpningsanvisningar och taxan för föräldraavgifter inom förskola, famil-
jedaghem och skolbarnsomsorg är oförändrad för 2009.  
 
Det har inte skett några förändringar i Maxtaxa för föräldraavgifter inom förskola, fa-
miljedaghem och skolbarnsomsorg samt tillämpningsanvisningar gällande 2009.  
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att föreslå kommunfullmäktige att Taxan för Barnomsorgen och tillhörande tillämp-
ningsanvisningar är oförändrad för år 2010.  
 
Beslutsunderlag 
1. Maxtaxa Barnomsorgen samt tillämpningsanvisning 
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090428 § 78  
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 BUoK/2009:146  

 
§ 85 
Taxa Kulturskolan  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
 
att Kulturskolans terminsavgift 500 kr/termin är oförändrad år 2010 
 
att alla taxor ska jämföras med andra kommuner.  
  
Bakgrund 
Kulturskolan tar terminsavgift på 500 kr för elever som spelar, dansar, drillar eller 
sjunger i kulturskolans kvällskör. Ingen elev betalar mer än en avgift även om eleven 
deltar i fler aktiviteter 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ger en intäkt på 300 000 kr/år till kulturskolans verksamhet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Det kan för vissa vara svårt att betala 500 kr/termin vilket kan göra att vissa barn och 
ungdomar inte kan delta av just det ekonomiska skälet 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att föreslå kommunfullmäktige att Kulturskolans terminsavgift 500 kr/termin är oför-
ändrad år 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Gällande taxa för Kulturskolan 
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090428 § 79  
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 BUoK/2009:147  

 
§ 86 
Taxa Förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige  
 
att taxan avseende förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten är oförändrad för år 
2010 
 
att alla taxor ska jämföras med andra kommuner.  
 
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 kro-
nor/låntagare. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att föreslå kommunfullmäktige att taxan avseende förseningsavgifter inom biblioteks-
verksamheten är oförändrad för år 2010. 
 
Underlag till beslut 
1. Gällande taxa avseende förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten 
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090428 § 80  
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 BUoK/2009:148  

 
§ 87 
Taxa Fjärrlåneavgift biblioteken  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige  
 
att taxan för fjärrlån på biblioteken är oförändrad för år 2010 
 
att alla taxor ska jämföras med andra kommuner.  
 
Bakgrund 
Gällande taxa för fjärrlån är 10 kr/media. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att föreslå kommunfullmäktige att taxan för fjärrlån på biblioteken är oförändrad för år 
2010. 
 
Underlag till beslut 
1. Gällande taxa avseende fjärrlån på biblioteken 
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090428 § 81  
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 BUoK/2009:149  

 
§ 88 
Taxa Bildarkivet  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
 
att taxan för Bildarkivet är oförändrad för år 2010 
 
att alla taxor ska jämföras med andra kommuner.  
 
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). 
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Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att taxan för Bildarkivet är oförändrad för år 
2010 
 
Underlag till beslut 
1. Gällande taxa avseende avgifter på Bildarkivet 
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090428 § 82  
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  47 (48) 
 
 2009-05-12 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 BUoK/2009:151  

 
§ 89 
Taxa Försäljning av måltidskuponger till personal inom barn- utbildning- och kul 

turnämnden  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige  
 
taxan avseende måltidskuponger för personal inom barn- utbildning- och kulturnämn-
den höjs för år 2010 till 65 kr/mål 
 
att alla taxor ska jämföras med andra kommuner 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att förvaltningen får i uppdrag att undersöka hur stor volym det är på försäljning av mål-
tidskuponger. 
 
Bakgrund 
Personal inom barn- utbildning- och kulturnämnden kan köpa måltidskuponger för 
lunch i samband med skolmåltider.  
 
Kupongerna säljs i häften om 10 stycken kuponger/häfte. Taxan för år 2009 är 55 
kr/mål. Debitering sker via lön. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att föreslå kommunfullmäktige att taxan avseende måltidskuponger för personal inom 
barn- utbildning- och kulturnämnden höjs för år 2010 till 65 kr/mål. 
 
Beslutsunderlag 
1. Taxa Måltidskuponger för personal inom barn- utbildning- och kulturnämnden 
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090428 § 83  
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 BUoK/2009:152  

 
§ 90 
Taxa Uthyrning av skollokaler  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige  
 
att taxan för uthyrning för skollokaler kompletteras med priser för uthyrning av skollo-
kaler till företag men för övrigt är taxan oförändrad (se bilaga) 
 
att alla taxor ska jämföras med andra kommuner.  
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutar årligen om taxor och avgifter för Gällivare kommun.  
 
Gällivare kommun har en taxa för uthyrning av skollokaler.  
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 28 april 2009 § 84 beslutat  
att uppdra till förvaltningen att komplettera prislistan med en kolumn med pris för före-
tag. 
 
Förslag till beslut 
Taxa Uthyrning av skollokaler kompletteras med priser för uthyrning till företagsverk-
samhet.  
 
Beslutsunderlag 
1. Taxa Uthyrning av skollokaler 
2. Förslag till ny Taxa (kompletterad med pris för uthyrning av skollokaler till  
    företagsverksamhet) 
3. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090428 § 84  
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