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BUoK/2009:3
§1
Delgivningar
Beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att lyfta upp punkt nr 7, Inbjudan från Länsstyrelsen att söka utvecklingsmedel till förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, till ett separat ärende på dagens
dagordning
att i övrigt lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna.
Bakgrund
1.
BUoK 2008:469
606
Skolinspektionen: Beslut anmälan angående tidigare rektors agerande vid Gunillaskolan, grundskola i Gällivare kommun, Dnr 41-2008:134.
2.
BUoK 2008:390
047
Skolverket: Beslut angående Statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet
med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna (SFS 2008:754).
3.
BUoK 2008:473
047
Skolverket: Beslut angående Statsbidrag till handledarutbildning (SFS 2008:756)
4.
BUoK 2008:481
047
Skolverket: Beslut angående Statsbidrag till lärarfortbildning hösten 2008 (SFS
2007:222)
5.
BUoK 2008:486
047
Skolverket: Beslut angående Maxtaxa, fastställda bidragsramar för 2009.
6.
BUoK 2008:479
612
Skolinspektionen: Beslut angående Ansökan från ThorenGruppen AB om rätt till bidrag
och därmed statlig tillsyn för utbildningar vid Thoren Business School en fristående
gymnasieskola Bodens kommun.
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7.
BUoK 2008:476
620
Länsstyrelsen Norrbotten: Inbjudan att söka utvecklingsmedel till förebyggande arbete
mot hedersrelaterat våld och förtryck.
8.
BUoK 2008:192
620
Kommunfullmäktige, Gällivare kommun: Protokollsutdrag Kf 081201 § 202, Motion av
Yvonne Bergmark Bröske (fp) angående Tobaksfri miljö för barn och ungdom.
9.
BUoK 2008:174
600
Kommunfullmäktige, Gällivare kommun: Protokollsutdrag Kf 081201 § 186, Styrkort
för barn- utbildning- och kulturnämnden 2009.
10.
BUoK 2008:274
291
Kommunfullmäktige, Gällivare kommun: Protokollsutdrag Kf 081201 § 178, Ullatti
skola, framtida användning.
11.
BUoK 2008:445
612
Kommunstyrelsen, Gällivare kommun: Protokollsutdrag Ks 081208 § 314, Barn- utbildning- och kulturnämnden anhåller om medel från kommunstyrelsens investeringsreserv.
12.
BUoK 2008:474
007
Revisorerna, Gällivare kommun: Slutdokument, Förstudie – avtal fristående skolverksamhet.
13.
BUoK 2008:466
612
Gymnasieutskottet, Gällivare kommun: Protokoll 081119.
14.
BUoK 2008:414
620
Socialnämnden, Gällivare kommun: Protokollsutdrag 081120 § 175, Styrgrupp för samverkan mellan socialnämnden och barn- utbildning- och kulturnämnden.
15.
BUoK 2008:472
600
Styrgrupp socialnämnden/barn- utbildning- och kulturnämnden: Minnesanteckningar
från styrgruppen Samverkan socialnämnden/barn- utbildning- och kulturnämnden
081210.
16.
BUoK 2008:468
214
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Detaljplan för del av Gällivare 12:74
(Söderbergs kullar), Gällivare kommun.
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17.
BUoK 2008:478
214
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Detaljplan för Gällivare 54:2 och del av
12:74, Gällivare kommun.
18.
BUoK 2008:482
214
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Detaljplan för del av Gällivare 76:1, Laestadiusparken, Gällivare kommun.
19.
BUoK 2008:455
622
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Rapport Livsmedelskontroll Nilivaara
skola.
20.
BUoK 2007:43
600
Weine Backman: Avsägelse av uppdrag som ledamot och ordförande i barn- utbildningoch kulturnämnden.
21.
BUoK 2008:113
041
PRO, Malmberget: Skrivelse angående förslag stängning av biblioteket i Malmberget.
22.
BUoK 2008:113
041
Föräldrar till barn som använder musikhuset ”Gropen”: Skrivelse angående besparingsförslag till musikhuset ”Gropen”.
23.
BUoK 2008:485
611
HG, vice ordf i Svenska Skidrådet: Skrivelse angående friluftsdagar i grundskolan.
24.
BUoK 2009:9
714
Målsman till barn: Skrivelse och frågor angående barnomsorg vid förälder med skiftgång, samt svar från barn- utbildning- och kulturförvaltningen.
25.
BUoK 2009:11
605
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen: Stockholms stads elevprislistor samt principer för interkommunal fakturering 2009.
26.
BUoK 2008:113
041
Representanter för Nattavaaraby skolas och barnomsorgs föräldragrupp: Skrivelse angående sparförslaget, Nattavaaraby skola.
27.
BuoK 2009:23
605
Norrbottens läns landsting: Eleversättning för naturbruksprogrammet 2009.
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28.
BUoK 2009:22
214
Miljö- och byggnämnden: Detaljplan för Tjaunajokk Vildmarkscamp, Gällivare kronoöverloppsmark 2:1.
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 kulturnämnden besluta
att lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna.
Yrkande
Eva Alriksson (m) yrkar att delgivning punkt nr 7 lyfts till ett separat ärende, för att se
över möjligheter till ett samarbete med Rädda barnen och Röda korset i samband med
förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Beslutsunderlag
1. Delgivningar (skickas ej ut)
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080127 § 1

|
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BUoK/2009:4
§2
Delegationsärenden
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 överlåtit beslutanderätt till utskott, ordförande
och tjänstemän enligt en av barn- utbildning och kulturnämnden antagen delegationsordning.
Dessa beslut skall redovisas till barn- utbildning- och kulturnämnden.
Till dagens sammanträde redovisas följande delegationsbeslut:
Förvaltningschefen
Bidrag

Bidrag till Korpen Gällivare/Malm2008:461 620
berget med 5 000 kr för arrangemanget
”skolskidan”
Bidrag till Norrbottens Handikappidrotts- 2009:10 620
förbund, med 1 000 kr till arrangemanget
”Skoltävling för elever med funktionshinder”

Förordnande av rektor

Liselotte Augustsson, vik rektor, Gunilla-2009:8 023
skolan, 2008-10-13—2009-06-30
Pia Hirvonen, vik rektor, Nya MalmstaSkolan, 2009-01-01—2009-01-18
Rolf Spett, vik rektor, Nattavaara ro, 50 %,
2008-10-01—2008-11-30, 2008-12-01—
2009-01-31, Sjöparkskolan, 50 %,
2009-01-01—2009-06-30

|
|
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Ingegerd Strandelin, rektor, Älvens förSkola/Tallbackaskolan, 2009-01-01—
2009-06-30
Förordnande av lärare

Robert Andersson, lärare energiprogr,
Välkommaskolan, 50 %, 2008-09-26—
2009-06-18
Iris Dimitri, lärare 4-9, So, MyranSkolan, fr o m 2008-08-18 tills vid
Lena Lindenhall, lärare tidigare år,
Nya Malmstaskolan, fr o m 2008-08-14
tills vidare
Mona Lundman, lärare 1-7, Tallbackaskolan, 2008-12-20—2009-02-28
Anders Magnor, lärare fy/ma, VälkommaSkolan, fr o m 2008-12-20 tills vidare
Boel Rantatalo, lärare IV-progr och IV
Internationella klassen, VälkmmmaSkolan, fr o m 2008-12-20 tills vidare
Tommy Ryrland, Yrkeslärare elprogr,
Välkommaskolan, 2008-09-26—
2009-06-18
Sune Yngström, fordonslärare, VälkommaSkolan, fr o m 2008-12-20 tills vidare

Förordnande av övrig
personal

Marlene Granström-Keskitalo, barnskötare, Gällivare kommun, fr o m
2008-11-10 tills vidare
Roger Isaksson, utbildningsledare
Transportteknik, Välkommaskolan,
2008-08-18—2009-06-18
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Maria Lantto, förskollärare, Bäckens
Förskola, fr o m 2008-12-01 tills vidare
Ulf Lundberg, utredare, Gällivare kommun,
2008-12-01—2008-12-31
Lars Lyngmark, fritidsledare, 50 %, Hakkas
skola, 2008-11-01—2009-04-30
Viveca Mattsson, resursperson, 75 %,
Mariaskolan, 2008-12-20—2009-06-30
Agneta Sigelind, barnskötare, Humlans
Förskola, fr o m 2009-01-01 tillsvidare
Britt-Inger Vänbjörk, lärarass Hotelloch restaurangprogrammet, VälkommaSkolan, 2009-01-01—2009-10-31
Ernst Wikman, skolvärd, 50 %, HedSkolan, 2009-01-01—2009-12-31
Ledighet för personal

Boel Rantatalo, Hedskolan, prova
2009:12 025
annan tjänst, 2008-12-20—2009-06-18
Per Wennebjörk, Barn- utbildning- och
Kulturförvaltningen, annan tjänst LappLands kommunalförbund,
2009-01-01—2009-12-31

Uppsägning på egen
begäran

Isabel Gil Ferrer Mäki, lärare, fr o m
2009-02-19

2009:13 023

Johan Holmfrid, lärare VälkommaSkolan, fr o m 2008-12-11
Ledighet för elev

Elev klass 3, Hedskolan, 2008-02-20— 2009:14 606
2008-03-13 (ME)
Elev klass 6, Hedskolan, 2008-02-20—
2008-03-13 (DE)

|
|
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Elev klass 5, Hedskolan 2008-02-20—
2008-03-13 (JE)
Elev klass 3, Hedskolan, 2009-01-19—
2009-02-03 (HG)
Elev klass 6, Hedskolan, 2009-01-19—
2009-02-03 (VG)
Elev klass 9, Tallbackaskolan, 2009-02-23—
2009-03-13 (FH)
Elev klass 3, .. 2008-12-21—2009-01-24
(MU)
Elev klass 7, Tallbackaskolan, 2009-01-12—
2009-03-13 (NK)
Elev klass 2, Tallbackaskolan, 2009-01-08—
2009-01-23 (ML)
Elev, Välkommaskolan, 2008-12-05—
2009-02-03 (YZ)
Elev, klass 6, Sjöparkskolan, 2009-01-20—
2009-02-06 (DJ)
Elev, klass 9, Sjöparkskolan, 2009-01-20—
2009-02-06 (JJ)
Elev, klass 3, Sjöparkskolan, 2009-01-20—
2009-04-22 (CH)
Verksamhetsledare Kultur/ungdom

|
|

Avtal

Avtal mellan Barn- utbildning- och kulturFörvaltningen och Erling Johansson avseende Kulturfestivalen

2009:1 861

Förordnande av övrig
Personal

Rolf Fyrén, vaktmästare/tekniker,
Kulturskolan, 2009-01-01—2009-06-30

2009:8 023

|
|
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Ledighet för personal

Cariola Hansson, Kulturskolan, tjänst- 2009:12 025
Ledig 80 %, pga studier, 2009-01-07—
2009-06-18
Anna-Maria Sörblom, Kulturskolan,
Tjänstledig 80 %, 2009-01-07—
2009-06-19

Skolledning Välkommaskolan
Förordnande av lärare

Stig Stenberg, lärare industriämnen,
Välkommaskolan, 2009-01-07—
2009-06-12

2009:8 023

Förordnande av övrig
personal

Gunilla Landström, assistent, 39 %,
Välkommaskolan, 2009-01-01—
2009-06-12

Ledighet för personal

Sara Forslund, 50 %, annan tjänst,
2009-02-19—2009-08-16

2009:12 025

Angela Köhler, lärare 4-9 sv/en
Hedskolan, 2008-12-20—2009-06-18

2009:8 023

Skolledning Hedskolan
Förordnande av lärare

Eivor Matti, grundskollärare slöjd textil,
85 %, Hedskolan, 2008-12-20—
2009-06-18
Undervisning i särskild
Undervisningsgrupp

Beslut angående undervisning del av dag 2008:483 606
i särskild undervisningsgrupp (LM)

Skolledning Sjöparkskolan

|
|

Ej uppflyttning i årskurs

Beslut angående ej uppflyttning i årskurs 2008:477 606
(SA)

Anpassad studiegång

Beslut angående anpassad studiegång
(ER)

Undervisning i särskild
Undervisningsgrupp

Beslut angående undervisning del av dag 2008:465 606
i särskild undervisningsgrupp (ER)

|
|

|
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Skolledning Tallbackaskolan
Förordnande av lärare

Ingela Lampa, lärare 4-9, Tallbackaskolan,2009:8 023
2008-12-20—2009-02-28

Anpassad studiegång

Beslut angående anpassad studiegång
(RMV)

2008:471 606

Skolledning Myranskolan
Förordnande av lärare

Astrid Alveblom, lärare 1-5, Myranskolan 2009:8 023
2009-01-01—2009-06-18

Förordnande av övrig
personal

Arja Isomäki, barskötare, 50 %, Myrans
förskola, 2008-10-27—2008-11-30,
2008-12-01—2008-12-31, 2009-01-07—
2009-01-31
Anna-Lena Johansson, dagbarnvårdare,
Hemmet i Tjautjas, 2008-10-01—
2008-12-31
Karin Siivonen, förskollärare, MyranSkolan, 2009-01-01—2009-06-30

Skolledning Hakkas skola
Förordnande av lärare

Anna-Karin Ahlberg, grundskollärare,
Hakkas skola, 2008-12-20—2009-06-18
Jeanette Andersson, lärare ma/no 4-9,
Hakkas skola, 2009-01-07—2009-06-12
Petra Entin Edlund, lärare idrott, 55 %,
Hakkas skola, 2008-12-20—2008-06-18
Anna Lyckholm, lärare 4-9, Hakkas
Skola, 2008-12-20—2009-06-18

|
|
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Barnomsorgssamordnare
Ned- och avskrivning

Ned- och avskrivning av kundfordringar 2008-463 706
inom barnomsorgen

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 kulturnämnden besluta
att lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna under förutsättning att
besluten ryms inom budgetram.
Beslutsunderlag
1. Delegatinsbeslut (skickas ej ut)
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080127 § 2

|
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BUoK/2009:5
§3
Förvaltningschefens information
Beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Önskemål har framkommit om information till barn- utbildning- och kulturnämnden den
17 februari 2009 enligt följande:
Lägesbeskrivning Gunillaskolan och Särskolan
Organisation för skolmåltider
Matråd i Gällivare kommuns skolor
Tillbudsrapport Älvens förskola – akuta åtgärder
Barngruppens storlek, Maria fritidshem
Arbetsmiljön, Hakkas skola
Arbetsmiljön, Myranskolan
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 27 januari 2009 beslutat att
information lämnas till nämnden den 17 februari 2009 avseende ovan nämnda punkter.
Förvaltningschefen lämnar information om ytterligare följande punkter:
Ombyggnation, Mariaskolan (Ullatti skola)
Interimistisk avstängning av gymnasieelev
Kommande ansökan om omprövning av beslut avseende Regionala skidgymnasiet
Översyn av skolskjutsavtalet
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Beslutsunderlag
1. Beskrivning av organisation för kostenheten
2. Tillbudsrapport Älvens förskola, samt förslag till åtgärder
|
|

|
|
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3. Skrivelse angående arbetsmiljön, Hakkas skola
4. Skrivelse angående arbetsmiljön, Myranskolan
5. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080627 § 3
6. Barngruppens storlek, Maria fritidshem

|
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BUoK/2009:17
§4
Barn- utbildning- och kulturnämndens bokslut 2008
Beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att ställa sig bakom redovisat bokslut för år 2008
att uppdra till förvaltningen att framledes lämna till nämnden en månatlig information
från verksamheten om budgetavvikelser som överstiger 50 000 kr, samt en analys och
åtgärd för påvisat underskott.
att anhålla hos kommunfullmäktige om kompletteringsbudgetering av 879 000 kr av
överskottet på de redovisade investeringsmedlen.
Protokollsanteckning
Eva Alriksson (m) inkommer med en protokollsanteckning.
Bakgrund
Arbete med barn- utbildning- och kulturnämndens bokslut för år 2008 pågår. Bokslutet
redovisas till barn- utbildning- och kulturnämnden den 17 februari 2009.
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 27 januari 2009 beslutat att
hänskjuta ärendet till barn- utbildning- och kulturnämnden den 17 februari 2009, samt
att uppdra till förvaltningen att inkomma med kompletteringar avseende kommentarer
till de uppkomna avvikelserna i bokslutet.
Birgitta Palo-Johansson, ekonom redovisar för barn- utbildning- och kulturnämndens
bokslut 2008.
Ekonomiska konsekvenser
Barn- utbildning- och kulturnämndens driftsredovisning för år 2008 visar ett underskott
på 2 194 000 kr.
Investeringsredovisningen visar ett överskott på 1 006 000 kr.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Nämndens ekonomi har konsekvenser för barn och ungdomar.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 18 (55)

2009-02-17
GÄLLIVARE KOMMUN
Barn- utbildning- och kulturnämnden
Förslag till beslut
att ställa sig bakom redovisat bokslut för år 2008
att anhålla hos kommunfullmäktige om kompletteringsbudgetering av 879 000 kr av
överskottet på de redovisade investeringsmedlen.
Yrkande
Lena Lindberg (s) yrkar att förvaltningen framledes lämnar till nämnden en månatlig
information från verksamheten om budgetavvikelser som överstiger 50 000 kr, samt en
analys och åtgärd av påvisat underskott.
Beslutsunderlag
1. Barn- utbildning- och kulturnämndens driftsredovisning för år 2008
2. Kompletteringsbudget och investeringsredovisning för år 2008
3. Verksamhetsberättelse för år 2008
4. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090127 § 4
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BUoK/2008:113
§5
Barn- utbildning- och kulturnämndens internbudget - Beredning av inkomna sparförslag
Beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att häva följande beslut från den 16 december 2008 § 182 med anledning av att det inför
beslut inte har skett någon förhandling enligt MBL 11 med de fackliga organisationerna:
att lärartätheten på Välkommaskolan minskas från 9,1 till 8,8 tjänster från och med hösten 2009
att rektorstjänsterna inom barn- utbildning- och kulturförvaltningen minskas med 2,0
tjänster från och med 1 juli 2009
att 1,0 tjänst som är placerad på bokbussen dras in från och med 1 juli 2009
att 1,0 tjänst som är placerad på kulturskolan dras in från och med 1 juli 2009
att återremittera ovan nämnda punkter till ett extra arbetsutskott den 4 mars 2009 och en
extra nämnd den 17 mars 2009
att hålla ett extra arbetsutskott den 4 mars 2009 och en extra nämnd den 17 mars 2009.
Bakgrund
I samband med barn- utbildning- och kulturnämndens sammanträde den 16 december
2008 behandlades ärendet avseende nämndens internbudget för år 2009. Till nämnda
sammanträde inlämnade Eva Alriksson (m) sparförslag från Moderata Samlingspartiet.
Nämnden beslutade att återremittera sparförslagen från Moderata Samlingspartiet till
barn- utbildning- och kulturförvaltningen för beredning. Socialdemokraterna har också
lämnat in sparförslag, som förvaltningen bereder.
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 27 januari 2009 beslutat att
hänskjuta ärendets del avseende beredningen av de inkomna sparförslaget till barn- utbildning- och kulturnämnden den 17 februari 2009.
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I samband med nämnda arbetsutskott har det framkommit att ingen förhandling enligt
MBL § 11 har skett, av beslut som barn- utbildning och kulturnämnden fattade den
16 december 2008.
Ekonomiska konsekvenser
Barn- utbildning- och kulturförvaltningen ser över de ekonomiska konsekvenserna.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Sparförslag får konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kulturnämnden besluta
att häva följande beslut från den 16 december 2008 § 182 med anledning av att det inte
har skett någon förhandling enligt MBL 11 med de fackliga organisationerna:
att lärartätheten på Välkommaskolan minskas från 9,1 till 8,8 tjänster från och med hösten 2009
att rektorstjänsterna inom barn- utbildning- och kulturförvaltningen minskas med 2,0
tjänster från och med 1 juli 2009
att 1,0 tjänst som är placerad på bokbussen dras in från och med 1 juli 2009
att 1,0 tjänst som är placerad på kulturskolan dras in från och med 1 juli 2009.
Yrkande
Eva Eriksson (s) yrkar att barn- utbildning- och kulturnämnden häver ovan nämnda beslut från den 16 december 2008 § 182 och att ärendena återremitteras till ett extra arbetsutskott den 4 mars 2009 och en extra nämnd den 17 mars 2009.
Beslutsunderlag
1. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämnden 081216 § 182
2. Sparförslag från Socialdemokraterna
3. Konsekvensbeskrivningar
4. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090127 § 5
5. Skrivelse från arbetsgruppen för Nattavara skola
6. Skrivelse från föräldragruppen för Nattavaaraby förskola och skola
7. Förhandlingsprotokoll 090203
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BUoK/2009:50
§6
Flyttning av särskolan från Gunillaskolan, Malmberget
Beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att flytta särskolans verksamhet till Sjöparkskolan i Gällivare
att särskolans verksamhet flyttar till Sjöparkskolan till hösten 2009
att anhålla hos kommunfullmäktige om medel enligt detaljprojektering avseende flytt av
särskolan till Sjöparkskolan i Gällivare.
Bakgrund
Barn- utbildning- och kulturnämnden har den 16 december 2008 § 182 beslutat att föreslå kommunfullmäktige i Gällivare kommun att besluta att avveckla Gunillaskolan i
Malmberget. Med anledning av förslaget att avveckla Gunillaskolan pågår det en utredning för att flytta Gunillaskolans verksamhet, därmed också särskolan som finns i Gunillaskolans lokaler.
Ekonomiska konsekvenser
Flytt av Särskolans verksamhet från Gunillaskolan innebär ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Flytten av verksamheten innebär också konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
att flytta särskolans verksamhet till Sjöparkskolan i Gällivare
att särskolans verksamhet flyttar till Sjöparkskolan till hösten 2009.
Beslutsunderlag
1. Kalkyl från SWECO System AB avseende kostnader för flyttning av Särskolan i
Malmberget till Sjöparkskolan i Gällivare
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BUoK/2009:21
§7
Barn- utbildning- och kulturnämndens nämndsplan 2009
Beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att anta förslag till nämndsplan för Barn- utbildning och kulturnämnden 2009.
Bakgrund
Samtliga nämnder skall arbeta fram en nämndsplan. Planen består av olika rubriker och
samlar ihop mål, mått med ansvar och budget. Barn- utbildning och kulturnämnden har
arbetet fram sin plan under en dag och nu skall förslaget antas. Planen kommer att gälla
under 2009 och är ett arbetsverktyg för nämnden.
Ekonomiska konsekvenser
Planen har inga direkta konsekvenser för ekonomin som i dagsläget kan presenteras
utan det kommer att påverka ekonomin för 2010 och 2011.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Nämndsplanens styrkort i form av mål och mått kommer att påverka barn och unga på
så sätt att mätningar kommer att genomföras under året. Mätningar där barn och unga
kommer att tillfrågas om deras upplevelse av kvaliteten i skolan. På så sätt kommer
svarsresultaten att påverka den framtida inriktningen av skolan. Indirekt har barn och
unga då blivit lyssnade på och de har getts möjlighet att vara delaktiga i framtida vägval.
Förslag till beslut
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kulturnämnden besluta
att anta förslag till nämndsplan för Barn- utbildning och kulturnämnden 2009.
Beslutsunderlag
1. Förslag till nämndsplan
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090127 § 6
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BUoK/2009:29
§8
Skolstrukturen i Gällivare kommun
Beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att uppdra till förvaltningsledningen att ta fram en plan avseende en skolstruktur för
Gällivare kommun
att i arbetets gång ska delaktighet och inflytande finnas med medborgare och andra intressenter.
Bakgrund
Barn- utbildning- och kulturnämnden har den 11 november 2008 § 173 beslutat att uppdra till förvaltningsledningen att till den 1 september 2009 utarbeta en framtida skolstruktur för Gällivare kommun enligt nämndens utarbetade styrkort.
Ekonomiska konsekvenser
Förändrad skolstruktur innebär ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förändrad skolstruktur innebär konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kulturnämnden besluta
att uppdra till förvaltningsledningen att ta fram en plan avseende en skolstruktur för
Gällivare kommun
att i arbetets gång ska delaktighet och inflytande finnas med medborgare och andra intressenter.
Beslutsunderlag
1. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090127 § 7

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 24 (55)

2009-02-17
GÄLLIVARE KOMMUN
Barn- utbildning- och kulturnämnden

BUoK/2009:18
§9
Barn- utbildning- och kulturnämndens kvalitétsredovisning år 2008
Beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att ärendet kvalitétsredovisning år 2008 återremitteras till barn- utbildning- och kulturnämnden den 7 april 2009
att handläggaren av ärendet föredrar ärendet på sammanträdet den 7 april 2009.
Bakgrund
Varje kommun är enligt förordning 1997:702 skyldig att årligen upprätta en kvalitetsredovisning på kommunal nivå för all kommunalt bedriven förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och skolverksamhet.
Ekonomiska konsekvenser
Åtgärder för förbättring får ekonomiska konsekvenser på respektive rektorsområde som
i huvudsak bedöms inrymmas inom befintlig budgetram.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Åtgärderna syftar till att öka måluppfyllelse, trygghet och trivsel, inflytande och delaktighet, förbättrad lärmiljö etc för barn och elever i Gällivare kommun.
Förslag till beslut
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kulturnämnden
att anta kvalitetsredovisningen som kommunens kvalitetsredovisning som skall vara
Skolverket tillhanda senast 1 maj.
Beslutsunderlag
1. Kvalitetsredovisning Höstterminen 2007 – Vårterminen 2008
2. Årshjul
3. Planeringsunderlag – förvaltningsgemensamma enkätundersökningar
4. Kvalitetsredovisning för höstterminen 2007 och vårterminen 2008
5. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090127 § 8
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BUoK/2008:475
§ 10
Revision avseende barn- utbildning- och kulturnämndens styrning, ledning och internkontroll av skolverksamheten
Beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att anta förslag på svar till revisorerna i Gällivare kommun som nämndens svar till
revisorerna.
Bakgrund
Revisorerna i Gällivare kommun har utfört en revision av barn- utbildning- och kulturnämndens styrning, ledning och internkontroll av skolverksamheten.
Mot bakgrund av granskningens resultat lämnar revisorerna följande förslag:
att barn- utbildning- och kulturnämnden tillser att följa upp förändringsprocesserna på
ett systematisk och strukturerat sätt för att framöver möjliggöra effektiva korrigeringar
av styrning och ledning av skolverksamheten.
Revisorerna emotser svar på nämnda granskning till den 1 april 2009.
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 27 januari 2009 § 9 beslutat
att uppdra till förvaltningsledningen att utarbeta ett svar till revisorerna.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Beslutsunderlag
1. Revisionsrapport barn- utbildning- och kulturnämndens styrning, ledning och
internkontroll av skolverksamheten, samt slutdokument.
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090127 § 9
3. Förslag på svar till revisorerna i Gällivare kommun
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BUoK/2009:19
§ 11
Anhållan om medel till buss vid Skidgymnasiet RIG/längd
Beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att avsätta medel till en upphandling av en buss till RIG/längd till en kostnad av ca
100 000kr/år
att avsätta medel till driftskostnader, såsom skatt, försäkring, drivmedel med ca
40 000kr/år.
att medel tas från ansvar 60010 verksamhet 401.
Deltar ej i beslut
Eva Alriksson (m) deltar ej i beslutet med anledning av bristfälligt underlag.
Bakgrund
En av bussarna på RIG/längd behöver bytas ut. Bussarna körs ca 5000 mil/år i huvudsak
under vinterhalvåret ofta med långa reseavstånd och maxlast. Kraven på att såväl elever
som personal färdas på ett säkert sätt kan inte nog betonas. Den gamla bussen har gått
många mil och har under 2008 kostat tiotusentals kronor i reparationskostnader.
Svenska Skidförbundet har ett en typ av leasingavtal med Volkswagen som grundar sig
på nettopris.
Ekonomiska konsekvenser
Leasingkostnaden för en ny buss med ett treårigt leasingavtal blir ca 100 000 kr/år.
Driftskostnader i form av skatt, försäkring och drivmedel uppgår till ca 40 000 kr/år.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Gällivare har ett avtal med Svenska skidförbundet som ställer krav på utbildningens
kvalitet. Bland annat förbinder sig kommunen att svara för att det finns lämpliga fordon.
Skidgymnasiet kan inte garantera trafiksäkerhet och säkra transporter utan fungerande
fordon.
Förslag till beslut
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kulturnämnden besluta
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att avsätta medel till en upphandling av en buss till RIG/längd till en kostnad av ca
100 000kr/år
att avsätta medel till driftskostnader, såsom skatt, försäkring, drivmedel med ca
40 000kr/år.
att medel tas från ansvar 60010 verksamhet 401.
Yrkande
Jan Holma (s) yrkar att barn- utbildning- och kulturnämnden avsätter medel till en upphandling av en buss till RIG/längd till en kostnad av ca 100 000kr/år, att nämnden avsätter medel till driftskostnader, såsom skatt, försäkring, drivmedel med ca 40 000kr/år och
att medel tas från ansvar 60010 verksamhet 401.
Eva Alriksson (m) yrkar att ärendet återremitteras för komplettering.
Proposition 1
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att barn- utbildning- och kulturnämnden har beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Proposition 2
Ordförande ställer proposition på Jan Holmas yrkande och finner att barn- utbildningoch kulturnämnden lämnar bifall till att barn- utbildning- och kulturnämnden avsätter
medel till en upphandling av en buss till RIG/längd till en kostnad av ca 100 000kr/år,
att nämnden avsätter medel till driftskostnader, såsom skatt, försäkring, drivmedel med
ca 40 000kr/år och att medel tas från ansvar 60010 verksamhet 401.
Beslutsunderlag
1. Tillägg till anhållan om medel avseende buss till skidgymnasiet RIG-längd
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090127 § 10
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BUoK/2009:20
§ 12
Anhållan om medel till utbyte av sliten utrustning av styrketräningslokalen Skidgymnasiet RIG
Beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att bevilja 50 000 kronor till underhåll och utbyte av trasig utrustning i styrketräningslokalen
att medel tas från barn- utbildning- och kulturförvaltningens konto avseende arbetsmiljöåtgärder.
Bakgrund
Skidgymnasiet RIG har en styrketräningslokal till sitt förfogande på Välkommaskolan.
Den används i den dagliga träningen och vi är i behov av att ha säkra och hela redskap
så att skaderisker och tillbud ej ska behöva uppstå. Arbetsmiljön och säkerheten för eleverna är avgörande. Redskap slits och behöver kontinuerligt ersättas.
Delar av utrustningen måste bytas ut av ovan nämnda skäl och därför anhålles om
50 000 kronor till underhåll och utbyte av bl a skivstänger, vikter, mattor och förvaringsställning till skivstänger.
Ekonomiska konsekvenser
Till en kostnad av 50 000 kronor kan säkerheten i träningslokalen ökas markant.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Risken för skador är uppenbar med undermålig och eller trasig utrustning.
Med hänvisning till det avtal som kommunen har med Svenska Skidförbundet avseende
funktionella anläggningar; skideleverna behöver lämplig och säker utrustning vid styrketräning, som ett sätt at utvecklas i sin skidåkning.
Förslag till beslut
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kulturnämnden besluta
att bevilja 50 000 kronor till underhåll och utbyte av trasig utrustning i styrketräningslokalen
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att medel tas från barn- utbildning- och kulturförvaltningens konto avseende arbetsmiljöåtgärder.
Yrkande
Jan Holma (s) yrkar att barn- utbildning- och kulturnämnden beviljar 50 000 kronor till
underhåll och utbyte av trasig utrustning i styrketräningslokalen, samt att medel tas från
barn- utbildning- och kulturförvaltningens konto avseende arbetsmiljöåtgärder.
Beslutsunderlag
1. Tillägg till anhållan om medel till styrketräningslokal, skidgymnasiet RIG
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090127 § 11
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BUoK/2008:336
§ 13
Gymnasiesamverkan inom Lapplands kommunalförbund
Beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar att föreslå
att kommunfullmäktige i Gällivare att ställer sig positiv till fördjupad samverkan med
övriga kommuner i Lapplands kommunalförbund kring en gemensam gymnasieorganisation, under förutsättning att utredningstiden förlängs till 2011 på grund av att
alla detaljlösningar gällande ekonomi, personal- och IT-frågor ej är färdigställda i utredningen
att under förutsättning att de andra kommunerna inom Lapplands kommunalförbund
förlänger utredningstiden till 2011 förlänga nu gällande avtal för gymnasiesamverkan
från den 1 januari 2009 till den 31 december 2010.
Reservation
Eva Alriksson (m) inkommer med skriftlig reservation.
Bakgrund
Det pågår ett projekt avseende gymnasiesamverkan inom Lapplands kommunalförbund.
Rapporten från projektet har remissbehandlats.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet får ekonomiska konsekvenser för Gällivare kommun.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslutet får konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kulturnämnden besluta
att föreslå kommunfullmäktige i Gällivare kommun att anta förslag 2008-06-05 till
gemensam gymnasieorganisation med en ansvarig gymnasienämnd inom Lapplands
kommunalförbund
att förlänga nu gällande avtal för gymnasiesamverkan från den 1 januari 2009 till den 31
december 2009.
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Yrkande
Lena Lindberg (s) yrkar att barn- utbildning- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige i Gällivare att ställa sig positiv till fördjupad samverkan med övriga kommuner i Lapplands kommunalförbund kring en gemensam gymnasieorganisation, under
förutsättning att utredningstiden förlängs till 2011 på grund av att alla detaljlösningar
gällande ekonomi, personal- och IT-frågor ej är färdigställda i utredningen. Lena Lindberg yrkar vidare att under förutsättning att de andra kommunerna inom Lapplands
kommunalförbund förlänger utredningstiden till 2011, förlänga nu gällande avtal för
gymnasiesamverkan från den 1 januari 2009 till den 31 december 2010.
Eva Alriksson (m) yrkar att föreslå fullmäktige i Gällivare kommun att inte anta förslag
till gemensam gymnasieorganisation med en ansvarig gymnasienämnd inom Lapplands
kommunalförbund, att förlänga nu gällande avtal för gymnasiesamverkan från den
1 januari 2009 till den 31 december 2009.
Proposition
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar i enlighet med Lena Lindbergs yrkande.
Beslutsunderlag
1. Protokoll Lapplands kommunalförbund 081007 §143
2. Sammanfattning av remissvaren
3. Protokoll Lapplands kommunalförbund 081211, MBL § 19
4. Protokoll Lapplands kommunalförbund 081217 § 158
5. Förslag till gemensam gymnasieorganisation
6. Nu gällande avtal
7. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090127 § 12
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BUoK/2009:44
§ 14
Boende för skidgymnasieelever
Beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att upprätta ett avtal med TOP-bostäder angående riksskidelevernas boende.
Anmälan om jäv
Karl-Erik Taivalsaari (v) och Jan Holma (s) anmäler om jäv och deltar ej i handläggningen av ärendet.
Bakgrund
Gällivare kommun har ett avtal med Svenska Skidförbundet avseende att bedriva riksidrottsgymnasium. Nuvarande avtal gäller för läsåren 2008/2009 – 2010/2011. I detta avtal har Gällivare kommun förbundit sig att tillhandahålla lämpligt boende för skidgymnasieeleverna.
Ekonomiska konsekvenser
Elevernas behov av bostäder är under pågående läsår, ej under sommarlovet.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Elever från annan ort behöver lämpligt boende.
Förslag till beslut
att upprätta ett avtal med TOP-bostäder angående riksskidelevernas boende.
Beslutsunderlag
1. Avtal med Svenska Skidförbundet
2. Underlag från gymnasiechef
3. Kompletterande material
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BUoK/2008:219
§ 15
Teknikens Hus, Luleå anhåller om bidrag för år 2009
Beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att lämna 70 000 kr till Teknikens Hus i Luleå för år 2009 under förutsättning att Teknikens Hus besöker Gällivare kommun
att medel tas från konto ansvar 60010 verksamhet 400.
Bakgrund
Teknikens Hus i Luleå är ett regionalt resurscentrum för undervisningen inom teknik
och naturvetenskap. Teknikens Hus får ekonomiskt stöd från bl a Norrbottens kommuner. Den 7 maj 2008 har Teknikens Hus inkommit till barn- utbildning- och kulturnämnden med en anhållan om ekonomiskt stöd med 98 000 kr för år 2009. Barn- utbildning- och kulturnämnden har den 17 juni 2008 § 102 beslutat att ansökan från Teknikens Hus behandlas i samband med detaljbudget för 2009.
Ekonomiska konsekvenser
Barn- utbildning- och kulturnämnden har tidigare beviljat bidrag till Teknikens Hus.
Under de två senaste åren har barn- utbildning- och kulturnämnden budgeterat 70 000 kr
som ekonomiskt stöd till Teknikens Hus. Detta belopp har också betalats ut år 2007 och
2008.
Förslag till beslut
att lämna 70 000 kr till Teknikens Hus i Luleå för år 2009 under förutsättning att Teknikens Hus besöker Gällivare kommun
att medel tas från konto ansvar 60010 verksamhet 400.
Beslutsunderlag
1. Ansökan från Teknikens Hus
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090127 § 13
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BUoK/2008:484
§ 16
Yttrande till kommunstyrelsen avseende revidering av kommunens datapolicy
gällande allt användande av datorer och Internet
Beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar att föreslå
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med utredarens förslag avseende kommunens
datapolicy, samt att verksamheterna ansvarar för att brukarna blir informerade om innehållet i policyn.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har tidigare gett Nämnd- och utredningsenheten i uppdrag att omformulera kommunens datapolicy, att gälla för hela kommunen och allt användande av
datorer och Internet. Nämnd- och utredningsenheten har utarbetat ett förslag på övergripande Internet policy.
Kommunstyrelsen har den 8 december 2008 § 309 beslutat att det utarbetade förslaget
på en ny policy för användning av Internet ska skickas på remiss till samtliga nämnder,
centrala IT-gruppen, samt ungdomsrådet.
Ärendet har gått på remiss till samtliga chefer inom barn- utbildning- och kulturförvaltningen. Inga remissvar har inkommit från verksamheterna.
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 27 januari 2009 beslutat att
hänskjuta ärendet till barn- utbildning- och kulturnämnden den 17 februari 2009.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
att besluta i enlighet med utredarens förslag. Verksamheterna ansvarar för att brukarna
blir informerade om innehållet i policyn.
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Beslutsunderlag
1. Protokoll Ks 081208 § 309
2. Förslag på övergripande Internetpolicy
3. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090127 § 14
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BUoK/2008:450
§ 17
Verksamhetsbidrag år 2009
Beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att bevilja följande verksamhetsbidrag (konto 60023 315) för 2009
- Gällivare-Malmbergets Konstklubb
- Tuoddargruppen
- Nattavaara hembygdsförening
- Föreningen Norden
- Gällivare – Malmbergets Filmstudio
- Nattavaara Akademin
- Gellivare sockens hembygdsförening
- Gällivare-Malmbergets jazzförening
- Gällivare-Malmbergets Fotoklubb
- Hakkas bygdegårdsförening
- Soutujärvi hembygdsförening
- Vettasjärvi byastuguförening
- Moskojärvi bygdegårdsförening
- Gellivare släkt- och bygdeforskare
- Alleycats musikförening
- Gällivare Finska klubben
- Nikkaluokta Sarri
- Gällivare riksteaterförening (musikarrangemang)
- Norrbottens handikappsidrottsförbund
- Sammakko Lillbergets hembygdsförening
Totalt kronor

2008
20.000 kronor
20.000 kronor
15.000 kronor
4.000 kronor
10.000 kronor
10.000 kronor
16.000 kronor
23.000 kronor
5.000 kronor
3.000 kronor
10.000 kronor
5.000 kronor
2.000 kronor
5.000 kronor
5.000 kronor
1.000 kronor
10.000 kronor
25.000 kronor
10.000 kronor
-

2009
20.000
20.000
15.000
7.000
10.000
10.000
16.000
30.000
5.000
5.000
15.000
5.000
1)
5.000
1)
1)
10.000
25.000
10.000
5.000

199.000kronor

213.000

(1 - dessa föreningar har ej sökt bidrag)
att bevilja följande stöd för musik-, och teaterverksamhet (60023 316)
- ABF för musikhuset Gropen
180.000 kronor
- Gällivare riksteaterförening resp varje år 2009-2011
150.000 kronor
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att överenskommelse skrivs med resp förening som innehåller verksamhetsbidragets
storlek och tidsperiod, tidpunkt för utbetalning, motivet för verksamhetsbidraget samt
krav för bidraget; alkohol-, och drogfri verksamhet för ungdom, deltagande vid kulturfestival, Gällivare kommun kulturen skall finnas med vid marknadsföring, redovisning
av verksamheten med års-, och ekonomisk berättelse
Bakgrund
Gällivare kommuns barn- utbildning- och kulturförvaltningen har antagit bidragsregler
för kulturellt verksamhets-, och arrangemangsbidrag.
Kulturens handläggare (Lars Israelsson och Jerker Johansson) har under 8, 9 och 12:e
januari haft överläggningar med de som har ansökt om verksamhetsbidrag. Föreningarna har vid dessa överläggningar redovisat sin verksamhet samt även svarat på de frågor
som vi har haft över föreningarnas ansökningar. Denna form av beredning har föreningarna och handläggarna uppfattats som ett led i att utveckla kulturen i vår kommun.
Kulturens handläggare anser också att det är väsentligt att följa upp dels våra överläggningar med föreningarna dels nämndens beslut med en skriftlig överens-kommelse mellan kommunen och föreningen. Överenskommelse skall visa följande;
1. verksamhetsbidraget storlek och tidpunkt för utbetalning
2. motivet för verksamhetsbidraget
3. krav för bidraget; alkohol-, och drogfri verksamhet för ungdom, Gällivare kommun kulturen skall finnas med vid marknadsföring, redovisning av verksamheten med års-, och ekonomisk berättelse.’
4. Deltagande vid kulturfestivalen vecka 26 (26-28 juni) eller vecka 40/41
5. (3-11 oktober)
Kulturen har vid utformning av sitt förslag tagit hänsyn till bidragsreglerna som prioriterar barn- och ungdomsverksamhet. Dessa verksamheter erhåller i vårt förslag 50 % av
nettokostnaden i verksamhetsstöd. Verksamhet för vuxna erhåller 25 % av nettokostnaden.
Vi har även tagit bort kostnader som inte är bidragsberättigade. Verksamhetsbidragen
fördelas till verksamhet som är offentlig. 16 föreningar har ansökt om verksamhetsbidrag för 2009. Gällivare riksteaterförening förslås som tidigare ett treårsavtal pga av
teaterföreställningar måste bokas minst ett år i förväg.
Jerker Johansson och Lars Israelsson föreslår i underlaget barn- utbildning- och kulturnämnden
att bevilja följande verksamhetsbidrag (konto 60023 315) för 2009
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- Gällivare-Malmbergets Konstklubb
- Tuoddargruppen
- Nattavaara hembygdsförening
- Föreningen Norden
- Gällivare – Malmbergets Filmstudio
- Nattavaara Akademin
- Gellivare sockens hembygdsförening
- Gällivare-Malmbergets jazzförening
- Gällivare-Malmbergets Fotoklubb
- Hakkas bygdegårdsförening
- Soutujärvi hembygdsförening
- Vettasjärvi byastuguförening
- Moskojärvi bygdegårdsförening
- Gellivare släkt- och bygdeforskare
- Alleycats musikförening
- Gällivare Finska klubben
- Nikkaluokta Sarri
- Gällivare riksteaterförening (musikarrangemang)
- Norrbottens handikappsidrottsförbund
- Sammakko Lillbergets hembygdsförening
Totalt kronor

2008
20.000 kronor
20.000 kronor
15.000 kronor
4.000 kronor
10.000 kronor
10.000 kronor
16.000 kronor
23.000 kronor
5.000 kronor
3.000 kronor
10.000 kronor
5.000 kronor
2.000 kronor
5.000 kronor
5.000 kronor
1.000 kronor
10.000 kronor
25.000 kronor
10.000 kronor
199.000kronor

2009
20.000
20.000
15.000
7.000
10.000
10.000
16.000
30.000
5.000
5.000
15.000
5.000
1)
5.000
1)
1)
10.000
25.000
10.000
5.000
213.000

(1 - dessa föreningar har ej sökt bidrag)
att bevilja följande stöd för musik-, och teaterverksamhet (60023 316)
- ABF för musikhuset Gropen
180.000 kronor
- Gällivare riksteaterförening resp varje år 2009-2011
150.000 kronor

180.000
150.000

att överenskommelse skrivs med resp förening som innehåller verksamhetsbidragets
storlek och tidsperiod, tidpunkt för utbetalning, motivet för verksamhetsbidraget samt
krav för bidraget; alkohol-, och drogfri verksamhet för ungdom, deltagande vid kulturfestival, Gällivare kommun kulturen skall finnas med vid marknadsföring, redovisning
av verksamheten med års-, och ekonomisk berättelse
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 27 januari 2009 § 15 beslutat att hänskjuta ärendet till barn- utbildning- och kulturnämnden den 17 februari 2009.
Jerker Johansson, verksamhetschef för kultur/ungdom informerar i samband med barnutbildning- och kulturnämnden den 17 februari 2009 om föreslagna verksamhetsbidrag.
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Ekonomiska konsekvenser
Förslaget ligger inom budgetram.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget har positiva konsekvenser för barn och ungdom
Beslutsunderlag
1. Presentation av kulturbidragssökande föreningar 2009
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090127 § 15
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BUoK/2009:25
§ 18
Ansökan hos kommunstyrelsen om medel för genomförande av Nationaldsgsfirande år 2009
Beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar att föreslå
att kommunstyrelsen tillskjuter 30 000 kr till kulturen ansvar 600 23 verksamhet 315 för
att genomföra nationaldagsfirandet
att kulturen ansvarar för arrangemang och samordning
att kulturen redovisar arrangemanget och kostnader till barn- utbildning- och kulturnämnden samt kommunstyrelsen efter genomförandet.
Bakgrund
Kulturen har de senaste åren arrangerat nationaldagsfirandet i samverkan med Kulturskolan, Gellivare Hembygdsförening, Nattavaara Hembygdsförening och Suotojärvi
Hembygdsförening.
Ett mycket lyckat upplägg där både tätort och landsbygd fått del av firandet. För 2009
planeras även aktiviteter i Sammakko.
Budget för firandet har tidigare legat centralt placerat men sedan Kulturen tog över arrangemanget har inga medel tillskjutits.
Kostnader beräknas till ca 30 000 kr och där ingår annonsering, arvode till talare, artister och musikkår samt en del mindre utgifter övrigt.
Firandet är av stor vikt för vår kommun och en angelägenhet för alla, detta skall ej bara
ses som ett kulturellt arrangemang. Kulturen säkerställer dock att samverkan med föreningar och övriga arrangemang sköts på bästa sätt.
Kulturen föreslår att barn- utbildning- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att
tillskjuta medel för nationaldagsfirandet för 2009 med 30 000 kr.
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Ekonomiska konsekvenser
Inga konsekvenser för barn- utbildning- och kulturnämnden däremot för kommunstyrelsen 30 000 kr.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Barn och ungdomar får dels framträda men också ta del av ett välordnat nationaldagsfirande samt föra traditioner vidare
Förslag till beslut
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kulturnämnden besluta
att föreslå kommunstyrelsen att tillskjuta 30 000 kr till kulturen ansvar 600 23 verksamhet 315 för att genomföra nationaldagsfirandet
att kulturen ansvarar för arrangemang och samordning
att kulturen redovisar arrangemanget och kostnader till barn- utbildning- och kulturnämnden samt kommunstyrelsen efter genomförandet.
Beslutsunderlag
1. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090127 § 16
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BUoK/2008:457
§ 19
Kultursatsning Minoritetsspråk 2009
Beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att anhålla hos kommunstyrelsen om 290.000 kr ur minoritetsmedel till kultursatsningar
under 2009 enligt nedan nämnda 8-punktsprogramm.
Protokollsanteckning
Eva Alriksson (m) inkommer med protokollsanteckning.
Bakgrund
Gällivare kommunfullmäktige har antagit ett kulturpolitiskt handlingsprogram. I programmet finns det ett avsnitt om Gällivare kommuns tre kulturer. Ett av målen i programmet är följande;
"Språket är en viktig grundpelare för att människorna ska utveckla sin egen kultur.
Språket skall stimuleras genom olika former av stöd".
Bakgrund
År 2006 blev Gällivare årets kulturkommun. Vi genomförde ett niopunktprogram för
minoritetsspråken. Det blev en stor framgång med barn från förskolan, skolan, äldreboende men också allmänheten i bl a byarna. Totalkostnaden blev 300.000 kronor.
Planen för 2008 var utformad i enlighet med den lagstiftning och proposition som finns
inom minoritetsspråklagen. Planen byggde på att medel 190.000 kronor används ur de
medel som länsstyrelsen har beviljat Gällivare kommun. Planens grund var 10 konkreta
punkter.
Plan för 2009
Planen har utformat i samarbete med allmänkulturen, kulturskolan och biblioteket. Kontakter har även tagit med länsinstitutioner och kulturföreningar som är beredd att tillsammans med kulturens handläggare genomföra det nya 8 punktsprogrammet. Totalkostnaden är 290.000 kronor
1. Samuli Paulaharju´s resa i Gällivarebyar – Pekka Laaksonen
Samuli Pauluharju gjorde under 1930-talet resor i Nattavaara-, Ullatti och Nilivaara
området. Han skrev boken "Ödebygdsfolk" , Boken innehåller finska ord på byar, berättelser och föremål. XXXXX , professor, litteraturvetare och expert på Paulaharjus resor
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var under oktober 2004 i Nattavaara, Ullatti, Gällivare och Markitta. Han berättade om
Pauluharjus resor i våra bygder. Hans föreläsning var på finska och svenska.Lokalerna
på de fyra platser var fullsatta och under två timmar berättade XXXXX och publiken
deltog intensivt på finska.
Vi vill fördjupa föreläsningarna med XXXXX om Samuli Paulaharjus resa i Gällivarebyarna. XXXXX har nyligen utkommit med en ny reviderad upplaga av Ödebygdsfolk
på finska ” Kivelioitten kansaa”. Han kommer att ge en djupare beskrivning av finskan,
gällivarefinskan och meänkielis inflytande i våra byar. Det blir offentliga föreläsningar
som genomförs på finska.
Kulturhandläggarna i Kiruna, Pajala och Gällivare samarbetar om dessa föreläsningar
eftersom Paulaharju åkte även runt i byarna i Kiruna och Pajala.
Totalkostnad: 25.000 kronor
2. Samisk teater –
Samiska teatern har nyligen firat att de har varit verksam i tio år. 2009 planeras nya föreställningar i vår kommun. Föreställningarna genomförs på samiska.
Totalkostnad; 25.000 kronor
3. Samisk bokbuss
Tysfjord kommun, vår vänort i Norge, har en samisk bokbuss som har varit i Gällivare
sex gånger. Den samiska bokbussen skall besöka Sameskolan, Sjöparkskolan , Gällivare
bibliotek samt Nikkaluokta. Bokbussen fortsätter vidare till Jokkmokks kommun. Bokbussen har med sig personer som har talar samiska. Under den förra perioden lånades
mer än 500 böcker från den samiska bokbussen. De kommer att göra en specialsatsning
under Gällivare vintermarknad samt även ha med sina samiska författare och sångare/musiker med sig vid bokbussens stopp i Gällivare och Nikkaluokta.
Totalkostnad; 90.000 kronor
4. Tornedalsteatern/Tornionlaakson teatteri
Tornedalsteatern spelar upp föreställningar som är på meänkieli.
Totalkostnad; 20.000 kronor
5. Kulturskolans Jojkprojekt:
Kulturskolans jojkgrupp ”Juogit” har väkt stor uppmärksamhet på sina många spelningar under 2007. Att inom kulturskolan i Gällivare ha tillgång att presentera en av våra
unika kulturer i vår landsända dessutom framförd av ungdomar känns mycket rätt och
bra.
Gruppen övar en gång i veckan under pedagogisk ledning av Cariola Hansson. Förutom
att öva skall gruppen medverka på olika evenemang och festivaler, under 2009 kommer
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nyrekrytering att ske. Dessutom planeras att gruppen skall ingå i projektet nya sånger,
ett projekt där ungdomar sjunger nya sånger på samiska och menkielää.
Kostnaderna för projektet inkluderar både nya sånger och Juogits övriga verksamhet.
Totalkostnad; 60 000 kronor
6. Minoritets program Gällivare hembygdsmuseum
Gällivare hembygdsmuseum vill under året delta i med olika former av arrangemang
som visar våra kulturer. Det kan ske genom kvällsarrangemang och utställningar som
visar våra olika språk.
Vi kommer att te x fira samernas nationaldag den 6 februari.
Totalkostnad; 10.000 kronor
7. Kulturprogram för våra äldre
Gällivare kommuns kulturprogram innehåller ett avsnitt om äldre och kultur. Det är
viktigt för oss att ge våra äldre kultur i våra äldreboende. Vi genomför dessa arrangemang i nära samarbete med äldreomsorgen i kommunen.
Totalkostnad; 30.000 kronor
8. Vinterresan för yngre
Vinterresan är en musikföreställning som bygger på sånger med vintermotiv vars texter
till största del är hämtade hos norrbottniska författare. Flera av de sånger som ingår har
funnits med i de vintermusikaler XXXXX skapat tillsammans med barn och ungdomar
från Vittangi och Gällivare. I det arbetet har även XXXXX funnits med som kompositör. Föreställningen ger också ordet snö en ny förklaring genom att beskriva snön ur ett
samiskt perspektiv.
Det är ur denna samverkan som idéen om en skolproduktion riktad mot låg och mellanstadie- elever har fötts. Texterna har sitt ursprung i den samiska och Tornedalska musiktradition.
Totalkostnad: 35.000 kronor
Sammanfattning
Gällivare kommun Kulturen är beredd att direkt dra igång våra förslag kring minoritetsspråk. Våra handläggare inom kulturen är beredd att satsa sina krafter för att genomföra
vår plan för kulturella satsningar inom minoritetsspråk.
Förslag till beslut
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kulturnämnden besluta
att barn- utbildning- och kulturnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om 290.000 kr
ur minoritetsmedel till kultursatsningar under 2009.
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Beslutsunderlag
1. Redovisning tidigare år
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090127 § 17
3. Yttrande från handläggare för minoritetsspråksmedel
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BUoK/2008:436
§ 20
Visionsdagar för barn- utbildning- och kulturnämnden
Beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att hålla visionsdagar 13-14 maj 2009
att visionsdagarna gäller för både ordinarieledamöter och ersättare.
Bakgrund
Barn- utbildning- och kulturnämnden har den 16 december 2008 § 205 beslutat att hålla
visionsdagar 4-5 februari 2009. Förslag föreligger att senarelägga visionsdagarna.
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 27 januari 2009 § 18 beslutat att häva beslutet om visionsdagar den 4-5 februari 2009.
Ekonomiska konsekvenser
Inga förändrade 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 kulturnämnden besluta
att hålla visionsdagar 13-14 maj 2009.
Beslutsunderlag
1. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämnden 081216 § 205
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090127 § 18
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BUoK/2009:7
§ 21
Kursinbjudningar
Beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att anmäla Karl-Erik Taivalsaari och Jan Holma till kursen ”Kommunal Skolriksdag” i
Stockholm den 24-25 mars 2009, ersättare är Bernt Nordgren och Lena Lindberg
att anmäla Bernt Nordgren och Lennart Landström till kursen ”Länsdagar Elevhälsa” i
Pajala den 2-3 mars 2009, ersättare är Jan Holma.
Reservation
Eva Alriksson (m) inkommer med skriftlig reservation.
Bakgrund
Sveriges kommuner och Landsting inbjuder till ”Kommunal Skolriksdag” i Stockholm
den 24-25 mars 2009.
Kommunakuten AB inbjuder till ”Kommunal samverkan – en dag om möjligheter” i
Stockholm den 25 mars 2009.
Ytterligare inkomna kursinbjudningar:
Kommunförbundet Norrbotten inbjuder till ” Konsten att leda en skola som är i ständig
rörelse – både bakåt och framåt” i Luleå den 13 mars 2009.
Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder till ”Trygghetsdagarna 2009” i Örebro den
2-3 april 2009.
Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier/Fritidsvetarna inbjuder till ”Kunskapsresa –
Kultur och fritid i Finland” i Helsingfors den 20 mars 2009.
Pajala kommun inbjuder till ”Länsdagar Elevhälsa” i Pajala den 2-3 mars 2009.
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser är kostnader för kurser, resa och logi.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kulturnämnden besluta
att anmäla Karl-Erik Taivalsaari och Jan Holma till kursen ”Kommunal Skolriksdag” i
Stockholm den 24-25 mars 2009, ersättare är Bernt Nordgren och Lena Lindberg.
Yrkande
Ingela Abrahamsson (v) yrkar att barn- utbildning- och kulturnämnden anmäler KarlErik Taivalsaari och Jan Holma till kursen ”Kommunal Skolriksdag” i Stockholm den
24-25 mars 2009, ersättare är Bernt Nordgren och Lena Lindberg, samt att nämnden
anmäler Bernt Nordgren och Lennart Landström till kursen ”Länsdagar Elevhälsa” i
Pajala den 2-3 mars 2009, ersättare är Jan Holma.
Eva Alriksson (m) yrkar att oppositionen får en plats till kursen ”Kommunal Skolriksdag”.
Proposition
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar i enlighet med Ingela Abrahamssons yrkande.
Beslutsunderlag
1. Kursinbjudningar
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090127 § 19
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BUoK/2009:15
§ 22
Ärendeuppföljning, barn- utbildning- och kulturnämnden
Beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att uppföljning av ärendet ”Pilotutbildning i matematik och svenska”, ”Kvalitetsredovisningen” och ”Skolstrukturen” redovisas i barn- utbildning- och kulturnämnden den 7
april 2009
att redovisningen i april 2009 avseende ”Skidgymnasiet” kompletteras med redovisning
av det nya avtalet med Dundret.
att i övrigt lägga listan om ärendeuppföljningen till handlingarna.
Bakgrund
Barn- utbildning- och kulturnämnden avser att göra uppföljning av följande ärenden:
Ärende

Ansvarig

Pilotutbildning i matematik och svenska Förvaltningsledningen

Februari 2009

Biblioteksplan, Gällivare kommun

Förvaltningsledningen

Mars 2009

Kompetens- och personalförsörjning

Förvaltningsledningen

Mars 2009

Kvalitetsredovisning

Förvaltningsledningen

Mars 2009

Skidgymnasiet

Förvaltningsledningen

April 2009

Skolstrukturen

Förvaltningsledningen

April 2009

Konstinventering

Förvaltningsledningen

December 2009

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.
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Förslag till beslut
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kulturnämnden besluta
att uppföljning av ärendet ”Pilotutbildning i matematik och svenska”, ”Kvalitetsredovisningen” och ”Skolstrukturen” redovisas i barn- utbildning- och kulturnämnden den
17 februari 2009
att redovisningen i april 2009 avseende ”Skidgymnasiet” kompletteras med redovisning
av det nya avtalet med Dundret.
att i övrigt lägga listan om ärendeuppföljningen till handlingarna.
Beslutsunderlag
1. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090127 § 20
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BUoK/2009:39
§ 23
Information angående de olika läraravtalen
Beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att information angående de olika läraravtalen remitteras till visionsdagarna den 13-14
maj 2009.
Bakgrund
Förslag föreligger att information lämnas till barn- utbildning- och kulturnämnden den
17 februari 2009 angående de olika läraravtalen som finns i Gällivare kommun.
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 27 januari 2009 beslutat att
uppdra till förvaltningsledningen att lämna information till barn- utbildning- och kulturnämnden den 17 februari 2009 avseende de olika läraravtalen som finns i Gällivare
kommun.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Beslutsunderlag
1. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090127 § 21
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BUoK/2009:60
§ 24
Faktasamling för Ullatti, Gällivare kommun
Beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att uppdra till förvaltningen att ta fram en faktasamling över Ullatti, Gällivare kommun.
Bakgrund
Förslag föreligger från Bernt Nordgren (ns) att förvaltningen tar fram en faktasamling
över Ullatti, Gällivare kommun.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
att uppdra till förvaltningen att ta fram en faktasamling över Ullatti, Gällivare kommun.
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BUoK/2009:47
§ 25
Anhållan om stöd för elev med särskilda behov (J)
Beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att alternativ undervisningslokal erbjuds eleven, te x Bäckskolan under kvarvarande tid i
grundskolan
att pedagogisk resurs med 50% beviljas för att bedriva undervisning för eleven
att medel tas från konto ansvar 60010 verksamhet 401.
Bakgrund
Eleven är född 1993, går på Gunillaskolan. Han är diagnostiserad med Aspbergers syndrom. Han har uttalade svårigheter att vistas tillsammans med yngre och jämnåriga
kamrater. Det är en konsekvens av hans funktionshinder. Eleven kommer under hela sin
livstid ha stora svårigheter med de sociala relationerna till andra människor. Beskrivningen som görs av föräldrarna delas av skolledningen och elevhälsan.
För att eleven ska nå målen i skolan är en förutsättning att han tar del av undervisningen. Eleven klarar inte att vistas tillsammans med andra elever och har stora svårigheter
att möta jämnåriga och yngre barn. Det leder till att eleven inte kommer till skolan på
grund av rädslan att möta andra.
Den period som har fungerat bäst för eleven är när undervisningen skedde på Bäckskolan. Då var eleven närvarande i hög utsträckning och kunde tillgodogöra sig undervisningen. Olika alternativ är prövade inom Gunillaskolan: Anpassad studiegång, resursgrupp med undervisning i egen lokal, handledning av elevhälsan, enskild undervisning
mm. Olika lokaler har prövats för att minimera elevens möjligheter att möta andra elever. Elevens oro har dock kvarstått och det har lett till att han inte kommit till skolan.
Hösten 2009 sker ytterligare ett byte av skola, då Gunillaskolan läggs ned. För elevens
del medför det en flyttning som han inte kan hantera. Påföljden blir att eleven stannar
hemma från skolan och får därmed inte tillgång till den undervisning han har rätt till.
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Ekonomiska konsekvenser
För att klara målen i enlighet med gällande styrdokument är eleven i behov av individuell undervisning. Eftersom undervisningen kommer att ske i lokal utanför ordinarie
skolverksamheten krävs extra personal med 50 % pedagogtjänst.
Kostnad 213 000 kr per år pedagogtjänst.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Om resurs inte beviljas för skolgång i annan lokal kommer skolan inte klara uppdraget
att ge eleven den skolgång han har rätt till. Han blir en hemmasittare på grund av sitt
sociala handikapp som det innebär att ha Aspbergers syndrom.
Förslag till beslut
att alternativ undervisningslokal erbjuds eleven, te x Bäckskolan under kvarvarande tid i
grundskolan
att pedagogisk resurs med 50% beviljas för att bedriva undervisning för eleven
Beslutsunderlag
1. Skrivelse av föräldrarna
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BUoK/2008:476
§ 26
Inbjudan att söka utvecklingsmedel till förebyggande arbete mot hedersrelaterat
våld och förtryck
Beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att uppdra till förvaltningen att se över ansökan om medel till insatser för att motverka
hedersrelaterat våld och förtryck.
Bakgrund
Regeringen har beslutat att anslå medel till insatser för att motverka hedersrelaterat våld
och förtryck. Länsstyrelsen i Norrbottens län har beviljats 500 000 kr till stöd av insatser för personer som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.
Barn- utbildning- och kulturnämnden har fått en inbjudan om att söka utvecklingsmedel
till förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Ekonomiska konsekvenser
Möjligheter att göra insatser för att motverka hedersrelaterat våd och förtryck.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Insatserna är till fördel för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
att uppdra till förvaltningen att se över ansökan om medel till insatser för att motverka
hedersrelaterat våld och förtryck.
Beslutsunderlag
1. Inbjudan från Länsstyrelsen
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