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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, tisdagen den 29 september 2009,  
kl 10.00-12.10, 13.10-16.15 

Beslutande Börje Johansson (s), ordförande 
 Karl-Erik Taivalsaari (v) 
 Mikael Nilsson (s) 
 Lena Lindberg (s) kl 10.00-11.55, 13.10-16.15 
 Jan Holma (s) 
 Eva Eriksson (s) 
 Bernt Nordgren (ns) 
 Eva Alriksson (m) 
 Lisette Singström (v)   
Övriga deltagande Kjell Wallgren , förvaltningschef 
 Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, nämndsekreterare 
 Anders Åhl, Utvecklingsavdelningen, Info ang möte av media § 146 
 Birgitta Palo-Johansson, ekonom §§ 147-148 
 Jerker Johansson, verksamhetschef kultur/ungdom § 147 
 Liselotta Lagnestig, verksamhetschef biblioteken § 169 
 Catharina Gustafsson, drogsamordnare, info angående Örebro Prev Program 
Utses att justera Bernt Nordgren 
 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, torsdagen den 1 oktober 2009, kl 16.00 
 
Underskrifter Sekreterare §§ 144-169 
  Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg 
 
 Ordförande 
  Börje Johansson 
 
 Justerande  
  Bernt Nordgren   
 
 

 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- utbildning- och kulturnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2009-09-29 
 

Datum för anslags uppsättande 2009-10-02 Datum för anslags nedtagande 2009-10-24 
 

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

§ 146 17 
Förvaltningschefens information 

§ 147 19 
Barn- utbildning- och kulturnämndens delårsbokslut 2009

§ 148 20 
Budget 2010 Lapplandsgymnasiet 

§ 149 22 
Interkommunala avgifter förskola, sexårs och grundskolan läsår 2009/2010 

§ 150 24 
Revidering av barn- utbildning- och kulturnämndens delegationsordning avseende 

inskrivningsrätt i särskolan 

§ 151 26 
Revidering av barn- utbildning- och kulturnämndens reglemente

§ 152 28 
Måldokument för barn- utbildning- och kulturnämnden

§ 153 30 
Decentralisering av barnomsorgspoolen

§ 154 32 
Granskning av kommunens demografiska förändringar och anpassningsåtgärder 

§ 155 36 
Sàminuorra anhåller om bidrag till projektet "Giellamátki - Språkresa"

§ 156 37 
Remiss av motion angående Skolbarnomsorg i Ullatti
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§ 157 39 
Fyllnadsval till till barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott för tiden 

fram till den 31 december 2010 

§ 158 40 
Kursinbjudningar 

§ 159 42 
Återrapport - kurser/konferenser 

§ 160 43 
ABF Gällivare överklarar barn- utbildning- och kulturnämndens beslut angående 

neddragning av kulturbidrag 

§ 161 44 
Ärendeuppföljning, barn- utbildning- och kulturnämnden

§ 162 45 
Barn- utbildning- och kulturnämndens styrkort 2010

§ 163 46 
Utredning kring Intraprenadlösning för skolor i Gällivare kommun

§ 164 47 
Skolstruktur, Gällivare kommun 

§ 165 47 
Yttrande till Skolinspektionen avseende skolsituationen för en elev på Tallbacka- 

skolan (AI) 

§ 166 47 
Val av ordinarie ledamot efter Lena Lindberg till styrgruppen för samverkan mellan 

socialnämnden och barn- utbildning- och kulturnämnden

§ 167 47 
Politiska representanter till Lapplands Gymnasium

§ 168 47 
Informations- och utbildningsprojekt "Energi för framtiden" för skolor inom 

Lapplands kommunalförbund 
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§ 169 47 
Biblioteksplan, Gällivare kommun 
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 BUoK/2009:3  
 
§ 144 
Delgivningar  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att uppdra till förvaltningen avseende delgivning punkt 1, att utreda skolans ansvar och 
elevernas möjligheter i samband med skolutflykter 
 
att i övrigt lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna.  
  
Bakgrund 
 
1. BUoK 2009:258 606 
Skolinspektionen: Anmälan angående skolsituationen för elever vid Hedskolan i Gälli-
vare kommun i samband med fjälltur, yttrande från rektor samt beslut från Skolinspek-
tionen 
 
2. BUoK 2009:298 620 
Sveriges Kommuner och Landsting: Cirkulär 09:48, Rekommendation om vaccination 
mot pandemisk influensa. 
 
3. BUoK 2009:289 622 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Beslut om återkallande av godkännande 
livsmedelsanläggning, Gunillaskolans A-kök, på fastigheten Malmberget 2:12. 
 
4. BUoK 2009:290 622 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Beslut om återkallande av godkännande 
livsmedelsanläggning, Gunillaskolans C-kök, på fastigheten Malmberget 2:12. 
 
5. BUoK 2009:296 622 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Bekräftelse om avregistrering av livsme-
delsanläggning Nilivaara skolrestaurang, på fastigheten Nilivaara 25:1. 
 
6. BUoK 2009:295 622 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Bekräftelse om avregistrering av livsme-
delsanläggning Nattavaara skolrestaurang, på fastigheten Nattavaara 13:6. 
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7. BUoK 2009:294 601 
Centrala Inköpsfunktionen, Gällivare kommun: Upphandling leverans av idrottsmaterial 
läsår 2009/2010-2010/2011, Ramavtal. 
 
8. BUoK 2009:68 623 
Centrala inköpsfunktionen, Gällivare kommun: Avtal skolskjutsning med buss Hakkas 
skola. Avtal daterat 2007-06-21. Prisjustering läsår 2009/2010. 
 
9. BUoK 2009:307 623 
Centrala Inköpsfunktionen, Gällivare kommun: Avtal skolskjutsning med p-bil, mindre 
buss mm inom Gällivare kommun. Prisjustering läsår 2009/2010. 
 
10. BUoK 2009:302 620 
Polismyndigheten i Norrbotten: Anmälan skadegörelse, Västra Rundgatan, Koskullskul-
le 2500-K18151-09. 
 
11. BUoK 2009:300 620 
Polismyndigheten i Norrbotten: Anmälan försök till stöld genom inbrott, Gunillaskolan, 
Malmberget, 2500-K17612-09. 
 
12. BUoK 2009:297 620 
Polismyndigheten i Norrbotten: Anmälan stöld genom inbrott i skola, Malmstaskolan, 
Malmberget, 2500-K18028-09. 
 
13. BUoK 2009:284 620  
Polismyndigheten i Norrbotten: Anmälan stöld/inbrott i skola, Hedskolan, Gällivare, 
2500-K16529-09 
 
14. BUoK 2009:278 620 
Polismyndigheten i Norrbotten: Anmälan stöld, Tallbackaskolan, Malmberget, 2500-
K16341-09. 
 
15. BUoK 2009:279 620 
Polismyndigheten i Norrbotten: Anmälan stöld i skola, Tallbackaskolan, Malmberget,  
2500-K16375-09. 
 
16. BUoK 2009:260 714 
Målsmän till barn på Myranskolan: Skrivelse angående jourdagis i Koskullskulle, samt 
svar från Monica Lindqvist, Kvalitetsutvecklare, Barn- utbildning- och kulturförvalt-
ningen.  
 
17. BUoK 2009:312 718 
Dundrets Förskola: Verksamhetsplan 2009. 
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Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna.  
 
Beslutsunderlag 
1. Delgivningar (skickas ej ut) 
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090915 § 135 
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 BUoK/2009:4  

 
§ 145 
Delegationsbeslut  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen om delegationsbesluten 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 delegations-
ordning.  
 
Dessa beslut skall redovisas till barn- utbildning- och kulturnämnden.  
 
Till dagens sammanträde redovisas följande delegationsbeslut: 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnens arbetsutskott 
 
Yttrande elevärende Yttrande till Skolinspektionen angående        2009:254 606 
  anmälan angående skolsituationen för elev 
  på Myranskolan (EP) 
 
Förvaltningschefen 
 
Förordnande av rektorer Marianne Aittamaa, vik rektor, Välkomma-  2009:8 023 
  Skolan, 2009-08-10—2009-12-31 
 
  Mona-Lena Edholm-Selberg, vik rektor 
  Hedskolan, 100 %, 2009-05-18—2009-05-24, 

50 %, 2009-05-25—2009-06-12 
 

Torbjörn Nilsson, rektor, Nya Malmsta/  
Myranskolans rektorsområde, fr o m 2009-07-01 
Tills vidare 

 
Eva-Marie Nylander, rektor, Mariaskolans 
Rektorsområde, fr o m 2009-07-01 tills vidare 
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Förordnande av lärare Birger Aidanpää, lärare ma/no 7-9, 50 %, 
  Tallbackaskolan, fr o m 2009-07-01 tills vidare 
 
  Elisabeth Apelqvist, resurslärare, resursgruppen, 
  Fr o m 2009-07-01 tills vidare 
 
  Gun-Britt Byrlind, lärare idrott, Tallbackaskolan, 
  Fr o m 2009-07-01 tills vidare 
 
  Mona-Lena Edholm, resurslärare, resursgruppen, 
  Fr o m 2009-07-01 tills vidare 

 
Lennart Elimää, resurspedagog, resursgruppen, 
Fr o m 2009-07-01 tills vidare 

 
Mona Enback, lärare, Dokkas, fr o m  
2009-08-17 tills vidare 

 
Andreas Eriksson, lärare IP-programmet,  
Välkommaskolan, 2009-08-17—2010-06-18 

 
Camilla Eriksson, spec pedagog, Tallbacka- 
Skolan, fr o m 2009-07-01 tills vidare 

 
Göran Eriksson, mellanstadielärare, Tall- 
backaskolan, fr o m 2009-07-01 tills vidare 

 
Per Eriksson, yrkeslärare Byggprogrammet 
Välkommaskolan, 2009-08-17—2010-06-18 

 
Irene Grusmark, resurslärare, resursgruppen, 
Fr o m 2009-07-01 tills vidare 

 
Anna-Lena Gustavsson, lärare 4-9 ma/no, 
50 %, Hedskolan, fr o m 2009-08-17 tills vid 

 
Gunilla Gärde, lärare sv/en/ty 6-9, Tallbacka- 
Skolan, fr o m 2009-07-01 tills vidare 

 
Marika Hennix, lågstadielärare, Tallbacka- 
Skolan, fr o m 2009-07-01 tills vidare 
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Anne Marie Henrixon, resurslärare, resurs- 
Gruppen, fr o m 2009-07-01 tills vidare 

 
Åsa Herrlin, resurslärare, resursgruppen, 
Fr o m 2009-07-01 tills vidare 

 
Annika Horneij, lärare fr/mellanstadielärare, 
Tallbackaskolan, fr o m 2009-08-17 tills  
Vidare 

 
Jonny Häll, lärare trä- och metallslöjd,  
Tallbackaskolan, fr o m 2009-07-01 tills vid 
Jerker Johansson, resurslärare, resursgruppen, 
Fr o m 2009-07-01 tills vidare 

 
Lennart Jonsson, lärare borrteknik, IV-sam- 
Ordnare, Välkommaskolan,  
2009-08-17—2010-06-18 

 
Mattias Kalander, musiklärare, Kulturskolan/ 
Gymnasieskolan/Grundskolan, fr o m  
2009-08-17 tills vidare 

 
Ann-Sofi Karlsson, lärare 1-7, Tallbacka- 
Skolan, fr o m 2009-07-01 tills vidare 

 
Kjell Karlsson, lärare tunga fordon, transporten, 
Samordning ansvarig LKAB, 2009-09-15— 
2012-09-14 

 
Bert-Ola Karlsson, gymnasielärare dataämnen, 
Välkommaskolan, fr o m 2009-08-17 tills vid 
 
Roland Karlsson, resurslärare, resursgruppen,  
Fr o m 2009-07-01 tills vidare 

 
Angela Köhler, lärare 1-7 sv/so, Hedskolan, 
2009-08-17—2010-02-28 

 
Monica Laakso-Johansson, 4-9 lärare so, 
Myranskolan, fr o m 2009-08-17 tills vidare 
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Britt Inger Landström, resurspedagog, resurs- 
Gruppen fr o m 2009-07-01 tills vidare 

 
Ulla Larsson, lärare textilslöjd, 85 %, Myran- 
Skolan, fr o m 2009-08-17 tills vidare 

 
Yvonne Larsson, lärare so, Tallbackaskolan, 
Fr o m 2009-07-01 tills vidare 

 
Martin leandersson, lärare sh/hi, 50 %,  
Välkommaskolan, fr o m 2009-08-17 tills vid 

 
Monika Lindgren, resurspedagog, resursgruppen, 
Fr o m 2009-07-01 tills vidare 

 
Susanne Lyngdmark, resurslärare, resursgruppen, 
Fr o m 2009-07-01 tills vidare 

 
Eivor Matti, grundskollärare textilslöjd, Hed- 
Skolan, 2009-08-17—2010-06-17 

 
Elisabeth Nilsson, resurspedagog, resursgruppen,  
Fr o m 2009-07-01  tills vidare 

 
Ingegerd Nilsson, resurspedagog, resursgruppen, 
Fr o m 2009-07-01 tills vidare 

 
Johanna Orrmalm, resurslärare, Hedskolan,  
2009-08-17—2010-06-17 

 
Maria Rosenling, lärare 1-7, Tallbackaskolan, 
Fr o m 2009-07-01 tills vidare 

 
Aulikki Savilahti, resurslärare, resursgruppen 
Fr o m 2009-07-01 tills vidare 

 
Clary Wettainen, resurspedagog, resursgruppen, 
Fr o m 2009-07-01 tills vidare 

 
Minette Zedig, lärare hotell- och restaurang- 
Programmet, Välkommaskolan, 2009-08-26— 
2010-05-28 
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Förordnande av övrig Birgitta Axelsson, dagbarnvårdare,  
personal  2009-08-02—2010-06-30 
 
  AnnChristine Eriksson, barnsköterska, 50 %, 
  Hakkas förskola, fr o m 2009-08-17 tills vid 
 
  Helén Eriksson Tajik, förskollärare, Tallbacka- 
  Skolan, fr o m 2009-07-01  tills vidare 
 
  Anna-Carin Fransson, förskollärare, 75 %, 
  Hedskolan, 2009-08-10—2009-12-22 
 
  Lena Harnesk, adm ass, 75 %, Hedskolan, 
  Fr o m 2009-07-01 tills vidare 
 
  Åsa Holmström, bereendevetare, resurs- 
  gruppen, fr o m 2009-07-01 tills vidare 
 
  Roger Isaksson, utbildningsledare transport- 
  teknik, Välkommaskolan, 2009-08-17— 

2010-06-18 
 

Kjell Karlsson, samordnare för LKAB-profil, 
Välkommaskolan, 2009-09-15—2012-09-14 

 
Nina Kerttu, förskollärare, Puoltikasvaara,  
fr o m 2009-08-17 tills vidare 

     
  Peter Lundeström, elevass, Elevhälsan,  
  Fr o m 2009-07-01 tills vidare 
 
  Jim Nilsson, verksamhetsvaktmästare,  
  Hedskolan, fr o m 2009-07-01 tills vidare 
 
  Gun-Marie Norlin, fritidspedagog, Tallbacka- 
  Skolan, fr o m 2009-07-01 tills vidare 
 
  Britta Olofsson, fritidspedagog, Myrans 
  Förskola, fr o m 2009-08-10 tills vidare 
 
  Anders Strid, tränare skid längd, 70 %,  
  Välkommaskolan, 2009-08-17—2010-06-18 
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  Marie Louise Sundling, skolass, Elevhälsan, 
  Fr o m 2009-07-01 tills vidare 
 
  Leona Tjernström, förskollärare, Gällivare  
  kommun, fr o m 2009-08-17 tills vidare 
 
  Anita Toivonen, förskollärare, Tallbackaskolan, 
  Fr o m 2009-08-17 tills vidare 
 
     

Gunilla Östman, elevass, Elevhälsan, 50 %, 
  Fr o m 2009-07-01 tills vidare 
 
Ledighet för personal Anita Minde, Välkommaskolan, tjänstledig  2009:12 025 
  2009-08-18—2010-06-12, 8 % 
 
  Håkan Tyrén, skidgymnasiet, Välkomma- 
  Skolan, 2009-08-18—2010-08-17, 20 % 
 
Ledighet för elever Elev klass 1, Mariaskolan, 2009-12-09— 
  2010-01-24 (LU) 
 
  Elev klass 4, Mariaskolan, 2009-12-09— 
  2010-01-24 (MU) 
 
Skolledning Kulturskolan 
 
Förordnande av lärare Eva-Lena Björkman, musiklärare, 90 %,      2009:8 023 
  Grundskolan och Kulturskolan,  
  2009-08-17—2009-12-22 
 
  Pernilla Fagerlönn, musiklärare,  
  Gymnasieskolan/Grundskolan/Kultur-  
  Skolan, 2009-08-17—2009-12-22 
 
  Örjan Johansson, musiklärare, Gymnasie- 
  Skolan/Grundskolan/Kulturskolan,  
  2009-08-17—2009-12-22 
 
  Natanael Salomonsson, musiklärare, Kultur- 
  Skolan/Gymnasieskolan, 2009-08-17— 
  2009-12-22 
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Skolledning Välkommaskolan 
 
Förordnande av lärare Fredrik Gustavsson, lärare idrott o hälsa 
  Välkommaskolan, 80 %, 2009-08-17— 
  2009-12-22 
 
  Cecilia Jönsson, lärare i handels-/ekonomi- 
  ämnen, 57 %, Välkommaskolan,  
  2009-08-17—2009-12-22 
 
  Jenny Wallgren, lärare sv/en, Välkomma- 

skolan, 2009-08-17—2009-12-22 
 
Ledighet för personal Jan-Erik Junkka, Välkommaskolan,  2009:12 025 
  2009-08-17—2009-12-18, tjänstledig 28 % 
 
Skolledning Hedskolan 
 
Förordnande av lärare Anna-Lena Gustavsson, lärare 4-9 ma/no  2009:8 023 
  Hedskolan, 50 %, 2009-08-17—2009-12-22 
 
  Ingela Lampa, lärare, Hedskolan,  
  2009-08-17—2009-12-22 
 
  Mona Lundman, lärare, Hedskolan,  
  2009-08-17—2010-02-16 
 
  Bettina Von Neuenkirchen, lärare 4-9, ty, 
  50 %, 2009-08-17—2009-12-22 
 
  Lena Saatkamp, lärare 4-9 ma/no, Hedsko- 
  lan, 2009-08-17—2009-12-22 
 
Skolledning Tallbackaskolan 
 
Förordnande av lärare Doria Giuseppina, lärare spanska, Tallbacka- 
  Skolan, 50 %, 2009-08-17—2009-12-22 
 
  Mikael Sundberg, lärare 1-7, Tallbackaskolan, 
  2009-08-17—2009-12-22 
 
  Helena Vikman, förskollärare, Gällivare  
  Kommun, 2009-08-10—2009-12-31 
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  Lars Andersson, lärare trä- & metallslöjd,  
  64 %, Myranskoalan, 2009-08-17—2009-12-22 
 
  Eva K-Rusanen, lärare i hk, 40 %, Myranskolan, 
  2009-08-24—2009-12-22, lärare bild, 27 %, 
  2009-08-24—2009-12-22 
 
Skolledning Elevhälsan 
 
Inskrivning i särskolan Inskrivning i särskolan enligt SL 3 kap 4 §   2009:287 606 
  (YF) 
 
Verksamhetscontroller 
 
Beslut ang skolskjuts Beslut ang skolskjuts med anledning av      2009:245 623 
  växlevist boende (AE) 
 
  Beslut ang skolskjuts med anledning av      2009:244 623 
  växelvist boende (JE) 
 
  Beslut ang skolskjuts med anledning av      2009:280 623 
  växelvist boende (TE) 
 
  Beslut ang skolskjuts med anledning av      2009:299 623 
  växelvist boende (TS) 
 
  Beslut ang skolskjuts med anledning av      2009:208 623 
  växelvist boende (JS) 
 
  Beslut ang skolskjuts med anledning av      2009:309 623 
  växelvist boende (SI) 
 
  Beslut ang skolskjuts med anledning av      2009:310 623 
  växelvist boende (LI) 
 
  Beslut ang skolskjuts med anledning av      2009:157 623 
  växelvist boende (LS) 
 
  Beslut ang skolskjuts med anledning av      2009:311 623 
  växelvist boende (ES) 
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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 informationen om delegationsbesluten under förutsättning att besluten 
ryms inom budgetram. 
 
Beslutsunderlag 
1. Delegationsbeslut (skickas ej ut) 
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090915 § 136 
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 BUoK/2009:5  

 
§ 146 
Förvaltningschefens information  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att uppdra till förvaltningschefen att återkomma till nämnden med en utredning avseen-
de elever som ej går i skolan 
 
att uppdra till förvaltningschefen att återkomma med ytterligare information avseende 
tillsvidareanställningar på regionala skidgymnasiet 
 
att punkten ”Informations- och utbildningsprojekt förskolor inom Lapplands kommunal-
förbund ”Energi för framtiden” lyfts ut till ett eget ärende 
 
att följa upp punkten avseende anmälan av rektorer till statlig rektorsutbildning med 
anledning av att rektorer på gymnasieskolan går över till Lapplands Gymnasiet 
 
att lägga övrig information till handlingarna.  
 
Bakgrund 
Följande punkter har anmälts för information till barn- utbildning- och kulturnämnden 
den 29 september 2009: 
 
Hur många elever som ej går i skolan 
Anställningar på regionala skidgymnasiet 
Informations- och utbildningsprojekt förskolor inom Lapplands kommunalförbund 
”Energi för framtiden”  
Överklagan angående ej beviljat avgångsvederlag (BA) 
Kostekonomens arbetssituation 
Anmälan av rektorer till statlig rektorsutbildning 
Elevhändelse på Sjöparkskolan 
 
 
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 15 september 2009 § 137 
beslutat att information av nämnda punkter lämnas till barn- utbildning- och kultur-
nämnden den 29 september 2009 
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att bjuda in Anders Åhl till barn- utbildning- och kulturnämnden den 29 september 2009 
för att inhämta information om hur förvaltningen ska bemöta media i samband med 
händelser på skolorna. 
 
Ytterligare anmälda punkter för information: 
 
Ombyggnation på Tallbackaskolan 
Resursfördelning läsår 2010/2011 
Förvaltningschefskurs i Boden 
Informationsdag, Kulturverksamheten 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att ställa sig positiv till Informations- och utbildningsprojekt förskolor inom Lapplands 
kommunalförbund ”Energi för framtiden”, samt att ekonomin för Gällivare kommun 
ska redovisas och kostnaderna för förvaltningen 
 
Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar att nämnden följer upp punkten avseende anmälan av rektorer 
till statlig rektorsutbildning med anledning av att rektorer på gymnasieskolan går över 
till Lapplands Gymnasiet 
 
Beslutsunderlag 
1. Informations- och utbildningsprojekt förskolor inom Lapplands kommunalförbund 
    ”Energi för framtiden”  
2. Överklagan angående ej beviljat avgångsvederlag (BA), Beslut från Länsrätten i  
    Norrbottens läns, samt skrivelse från personalchefen till (BA) 
3. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090915 § 137 
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 BUoK/2009:316  

 
§ 147 
Barn- utbildning- och kulturnämndens delårsbokslut 2009  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna 2009-års delårsbokslut och lägger informationen avseende delårsbokslutet 
till handlingarna. 
 
Protokollsanteckning 
Eva Alriksson (m) inkommer med en protokollsanteckning. 
 
Bakgrund 
Arbetet med barn- utbildning- och kulturnämndens delårsbokslut 2009 pågår. 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 15 september 2009 § 138 
beslutat att redovisningen av barn- utbildning- och kulturnämndens delårsbokslut 2009 
lämnas till nämndens sammanträde den 29 september 2009.  
 
Birgitta Palo-Johansson, ekonom informerar om 2009-års delårsbokslut i samband med 
barn- utbildning- och kulturnämndens sammanträde den 29 september 2009.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beroende på delårsbokslutets utfall kan det ge ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Nämndens budget innebär konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Yrkande 
Börje Johansson (s) yrkar att barn- utbildning- och kulturnämnden godkänner 2009-års 
delårsbokslut och lägger informationen avseende delårsbokslutet till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090915 § 138 
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 BUoK/2009:277  

 
§ 148 
Budget 2010 Lapplandsgymnasiet  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
att föreslå kommunfullmäktige att anta budget för Lapplands Gymnasiet för år 2010  
(bilaga 1) 
 
att föreslå kommunfullmäktige att fullfölja de påbörjade avvecklingarna av gymnasie-
program enligt tidigare fattade beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige att reglera budgeten i enlighet med ändringar av kostna-
der som förekommer fram till den 31 december 2009, bl a arbetsgivaravgiften.  
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Gällivare kommun har den 30 mars 2009 § 30 beslutat bl a att 
anta förslaget enligt slutrapport 5 juni 2008 ”Samverkan mellan gymnasieskolan i Gäl-
livare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala” om gemensam gymnasieorganisation med en an-
svarig gymnasienämnd inom Lapplands kommunalförbund, samt att avsedd inriktning 
för start av den nya gymnasieorganisationen ska vara den 1 januari 2010.  
 
Med anledning av ovan nämnda beslut ska medel från barn- utbildning- och kultur-
nämndens gymnasieverksamhet föras över till Lapplands Gymnasium. 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnens arbetsutskott har den 15 september 2009 § 139 
beslutat att uppdra till barn- utbildning- och kulturförvaltningen att till nämndens sam-
manträde den 29 september 2009 se över hur mycket medel som ska föras över från 
barn- utbildning- och kulturnämndens gymnasieverksamhet till Lapplands Gymnasium. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beroende på budgetens utfall kan det få ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Lapplands Gymnasiums budget innebär konsekvenser för barn och ungdomar.  
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Yrkande 
Börje Johansson (s) yrkar i enlighet med följande: 
 
att föreslå kommunfullmäktige att anta budget för Lapplands Gymnasiet för år 2010  
 
att föreslå kommunfullmäktige att fullfölja de påbörjade avvecklingarna av gymnasie-
program enligt tidigare beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige att reglera budgeten i enlighet med ändringar av kostna-
der fram till den 31 december 2009, bl a arbetsgivaravgiften.  
 
Karl-Erik Taivalsaari (v), Mikael Nilsson (s), Lena Lindberg (s), Jan Holma (s), Eva 
Eriksson (s), Bernt Nordgren (ns) och Lisette Singström (v) stödjer Börje Johanssons 
yrkande.  
 
Eva Alriksson (m) yrkar avslag till budget 2010 för Lapplands Gymnasiet med hänvis-
ning till Moderata Samlingspartiets tidigare framhållna ståndpunkt, att Gällivare kom-
mun inte ska ingå i Lapplands Gymnasiet samt att beslut taget av Kommunfullmäktige i 
Gällivare, som har överklagats av undertecknad inte har behandlats av Länsrätten till 
dags dato. 
 
Proposition 
Ordförande Börje Johansson ställer proposition på yrkandena och finner att barn-  
utbildning- och kulturnämnden beslutar i enlighet med eget yrkande. 
 
Beslutsunderlag 
1.Protokoll Kommunfullmäktige 090330 § 30 
2.Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämnden 090825 § 127 
3.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090915 § 139 
4.Förslag till överföring av medel till Lapplandsgymnasiet 2010 
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 BUoK/2009:304  

 
§ 149 
Interkommunala avgifter förskola, sexårs och grundskolan läsår 2009/2010  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att föreslagna interkommunala avgifter antas för läsår 2009/2010 enligt följande  
terminsbelopp: 
 
Förskola 1-5 år 45 300  
Förskoleklass (6 år) 36 700 
Fritidsbarn (7-12 år) 16 700  
Grundskola, åk 1-2 36 400 
Grundskola, åk 3-5 38 600 
Grundskola, åk 6-9 40 300 
 
Bakgrund 
Förslag till interkommunala avgifter för förskola 1-5 år, förskoleklass, fritidsverksamhet 
samt grundskola föreligger. Beräkningarna har gjorts utifrån faktiska kostnader. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär intäkter för barn- utbildning- och kulturförvaltningen. 
 
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 föreslagna interkommunala avgifter antas för läsår 2009/2010 enligt följande ter-
minsbelopp: 
 
Förskola 1-5 år 45 300  
Förskoleklass (6 år) 36 700 
Fritidsbarn (7-12 år) 16 700  
Grundskola, åk 1-2 36 400 
Grundskola, åk 3-5 38 600 
Grundskola, åk 6-9 40 300 
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Yrkande 
Karl-Erik Taivalsaari (v) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsunderlag 
1.Utredning avseende interkommunal ersättning 
2.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090915 § 140 
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 BUoK/2009:292  

 
§ 150 
Revidering av barn- utbildning- och kulturnämndens delegationsordning avseende  

inskrivningsrätt i särskolan  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att inskrivningsrätten delegeras till verksamhetschefen för elevhälsan läsåret 2009/2010 
 
att frågan utreds vidare vem som ska ha delegationsrätt i frågan from ht 2010 utifrån de 
krav som ställs på utredning och rättsäkerhet. 
 
Bakgrund  
Inskrivningsrätten har tidigare legat på rektor för särskolan. Då var särskolan organise-
rade inom ett rektorsområde med en rektor. Idag är särskolan delad mellan två rektors-
områden - tillika två rektorer. Båda rektorerna är nya och är anställda på kortare vikari-
at. Ingen har erfarenhet av särskolans verksamhet. 
 
Att skriva in elever inom särskolan är myndighetsutövning. Det regleras i skollagstift-
ningen och ska utredas noggrant för att säkerställa att eleverna skrivs in på rätt grunder. 
För att säkerställa eleverna rättsäkerhet och att inskrivningarna sker på ett korrekt sätt 
bör inskrivningsrätten delegeras till elevhälsans verksamhetschef, tillika fd rektor för 
särskolan, under läsåret 09/10.  
 
I flertalet kommuner har man valt att delegera inskrivningen av elever till annan person 
än rektor för verksamheten. Detta för att höja kvaliteten på utredningen och att det sker i 
enlighet med lagstiftarens intentioner. Att utredningen och inskrivningsrätten ligger på 
elevhälsan är att öka rättsäkerheten. Inom elevhälsan finns kompetensen att göra en 
grundlig och noggrann utredning av eleven.  
 
I nya skollagsförslaget kommer kravet på utredningar kring inskrivning att skärpas upp. 
Det kommer att medföra ännu större krav på utredningen för att inskrivning ska kunna 
ske, bland annat när det gäller den medicinska bedömningen av läkare och psykolog. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Att eleverna får en fullgod utredning som styrker rätten till särskola. Det sker en kvali-
tetshöjning och ger en ökad rättssäkerhet. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att inskrivningsrätten delegeras till verksamhetschefen för elevhälsan läsåret 09/10 
 
att frågan utreds vidare vem som ska ha delegationsrätt i frågan from ht 2010 utifrån de 
krav som ställs på utredning och rättsäkerhet. 
 
Yrkande 
Bernt Nordgren (ns) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsunderlag 
1.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090915 § 141 
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 BUoK/2009:288  

 
§ 151 
Revidering av barn- utbildning- och kulturnämndens reglemente  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att revidera reglementet för barn- utbildning- och kultur-
nämnden enligt förslag  
 
att revideringen gäller från och med den 1 januari 2010. 
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Gällivare kommun har den 30 mars 2009 § 30 beslutat bl a att 
anta förslaget enligt slutrapport 5 juni 2008 ”Samverkan mellan gymnasieskolan i Gäl-
livare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala” om gemensam gymnasieorganisation med en an-
svarig gymnasienämnd inom Lapplands kommunalförbund, samt att avsedd inriktning 
för start av den nya gymnasieorganisationen ska vara den 1 januari 2010.  
 
Med anledning av ovan nämnda beslut innebär detta en förändring inom barn- utbild-
ning- och kulturnämnden genom att verksamheten för gymnasiet förs över till Lapp-
landsgymnasiet. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att föreslå kommunfullmäktige att revidera reglementet för barn- utbildning- och kultur-
nämnden enligt förslag 
 
att revideringen gäller från och med den 1 januari 2010. 
 
Yrkande 
Eva Eriksson (s) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
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Börje Johansson (s), Karl-Erik Taivalsaari (v), Mikael Nilsson (s), Lena Lindberg (s), 
Jan Holma (s), Bernt Nordgren (ns) och Lisette Singström (v) stödjer Eva Erikssons 
yrkande.  
 
Eva Alriksson (m) yrkar avslag till till revidering av barn- utbildning- och kulturnämn-
dens reglemente med hänvisning till Moderata Samlingspartiets tidigare framhållna 
ståndpunkt att Gällivare kommun inte ska ingå i Lapplandsgymnasiet samt att beslut 
taget av Kommunfullmäktige i Gällivare, som har överklagats av undertecknad inte har 
behandlats av Länsrätten till dags dato.  
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med Eva Erikssons yrkande.  
 
Beslutsunderlag 
1.Protokoll Kommunfullmäktige 090330 § 30 
2.Förslag till revidering av reglemente för barn- utbildning- och kulturnämnden 
3.Nu gällande reglemente 
4.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090915 § 142 
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 BUoK/2007:413  

 
§ 152 
Måldokument för barn- utbildning- och kulturnämnden  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att ärendet avskrivs med anledning av att nämndens mål framkommer i arbetet med 
”styrkorten” och att den nuvarande skolplanen gäller tills vidare. 
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet.  
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har arbetat med Måldokument för barn- utbild-
ning- och kulturnämnden för perioden 2008-2010. Kommunstyrelsen har enligt beslut 
den 1 september 2008 § 161 återremitterat ärendet till barn- utbildning och kulturnämn-
den med hänvisning till barn- utbildning- och kulturnämndens arbete med ”styrkorten”.  
 
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 ärendet avskrivs med anledning av att nämndens mål framkommer i arbetet med 
”styrkorten” och att den nuvarande skolplanen gäller tills vidare. 
 
Yrkande 
Lisette Singström (v) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Börje Johansson (s), Karl-Erik Taivalsaari (v), Mikael Nilsson (s), Lena Lindberg (s) 
Jan Holma (s), Eva Eriksson (s) och Bernt Nordgren (ns) stödjer Lisette Singströms 
yrkande. 
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Eva Alriksson (m) yrkar att barn- utbildning- och kulturnämnden upprättar en ny skol-
plan i enlighet med gällande regler.  
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med Lisette Singströms yrkande.  
 
Beslutsunderlag 
1.Protokoll Kommunstyrelsen 080901 § 161 
2.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090915 § 143 
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 BUoK/2009:169  

 
§ 153 
Decentralisering av barnomsorgspoolen  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att häva barn- utbildning- och kulturnämndens beslut från den 25 augusti 2009 § 133 
 
att uppdra till förvaltningen att utreda ärendet vidare. 
 
Bakgrund 
Förvaltningen har fått i uppdrag att se över möjligheter att decentralisera barnomsorgs-
poolen. Barn- utbildning- och kulturnämnden har den 25 augusti 2009 § 133 beslutat 
följande: 
 
att uppdra till förvaltningen att avveckla barnomsorgspoolen. Avvecklingen ska vara 
genomförd senast till årsskiftet 2009/2010 
 
att fördela ut budgeterade medel från barnomsorgspoolen till respektive rektorsområde i 
förhållande till antal inskrivna barn. Dessa medel ska avsättas för rektorsområdets vika-
riatskostnader 
 
att dra in 3,28 tjänster. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Decentralisering av poolen får 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 häva barn- utbildning- och kulturnämndens beslut från den 25 augusti 2009 § 133 
 
att uppdra till förvaltningen att utreda ärendet vidare. 
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Yrkande 
Jan Holma (s) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämnden 090616 § 105 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämnden 090825 § 133 
3. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090915 § 144 
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 BUoK/2009:153  

 
§ 154 
Granskning av kommunens demografiska förändringar och anpassningsåtgärder  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att svara på revisorernas frågor enligt följande: 
 
Fråga 1: Har barn- utbildning- och kulturnämnden ändamålsenliga genomförandeplaner 
avseende anpassning till demografiska förändringar? 
 
Svar: I planeringen är anpassning till demografiska förändringar en viktig del. Barn- och 
elevminskning eller ökning är den parameter som påverkar planeringen mest.  Barn- 
utbildning- och kulturnämnden får sin budget utifrån barn/elevtal.  
 
Elevräkning sker två gånger per år och resultatet bearbetas till en barn/elevprognos som 
sträcker sig 7 år framåt i tiden. Prognosen revideras alltså två gånger per år. Prognosen 
används också för tilldelning av undervisningsresurser till skolorna och personaltilldel-
ning till förskoleklass och skolbarnomsorg. 
 
Neddragningar eller ökningar av personal följer prognosen. Med hjälp av prognosen 
börjar processen tillsammans med fackliga representanter vid en eventuell neddragning 
av personal ca 4 månader innan varsel om uppsägning skickas ut.  Förvaltning har på 
uppdrag av nämnden arbetat med en skolstrukturutredning och deltagit i den över-
gripande lokalöversynen i kommunen.  
 
Fråga 2: Har barn- utbildning och kulturnämnden upprättat konkreta och mätbara mål 
avseende anpassning till demografiska förändringar? 
 
Svar: Resursfördelningssystemet för tilldelning av personal till skolor följer elevunder-
laget. Det betyder att grundbemanningen på varje skola alltid utgår från elevantal. Re-
surser till barn med särskilda behov tillkommer efter prioritetsordning.  
Anpassning till demografiska förändringar sker därmed med automatik inför varje nytt 
läsår.  
 
Fråga 3: Har barn- utbildning- och kulturnämnden en tydlig bild av åldersstrukturen i 
sina verksamheter? 
 
Svar: Ja, både vad gäller barn/elever och personal. 
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Fråga 4: Vilken uppföljning och mätning förekommer av de anpassningsåtgärder som 
vidtagits? 
 
Svar: Anpassning av personalstyrkans storlek sker kontinuerligt läsårsvis och är inte 
föremål för någon särskild uppföljning. Lärartätheten påverkas inte när man har ett till-
delningssystem som följer elevantalet. Uppföljning sker varje år i form av kvalitetsre-
dovisning/arbete. 
 
Fråga 5: Vilka kostnader medför anpassningarna? 
 
Svar: Eftersom budget och personaltilldelning följer elevantal medför den delen inga 
förändringar i kostnadsläget sinsemellan. Summorna kan utläsas i budget. Vad gäller 
skollokaler som blivit ”för stora” för elevantalet sker en kostnadsökning per elev som 
kan utläsas i skolverkets årliga statistik. Kostnaderna för de genomförda skolnedlägg-
ningarna redovisas i en särskild budgetpost. 
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet.  
 
Bakgrund 
Revisorerna i Gällivare kommun har granskat kommunstyrelsens och nämndernas an-
passningsförmåga av verksamheter till demografiska förändringar. Syftet med gransk-
ningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna bedriver en anpass-
ning av verksamheter till demografiska förändringar på ett ändamålsenligt sätt och med 
tillräcklig intern kontroll. I granskningen riktas följande kontrollfrågor till barn- utbild-
ning- och kulturnämnden: 
 
Har barn- utbildning och kulturnämnden ändamålsenliga genomförandeplaner avseende 
anpassning till demografiska förändringar? 
 
Har barn- utbildning- och kulturnämnden upprättat konkreta och mätbara mål avseende 
anpassning till demografiska förändringar? 
 
Har barn- utbilndning- och kulturnämnden en tydlig bild av ålderstrukturen inom sina 
verksamheter? 
 
Vilken uppföljning och mätning förekommer av de anpassningsåtgärder som vidtagits? 
 
Vilka kostnader medför anpassningarna? 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
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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 kul-
turnämnden besluta  
 
att svara på revisorernas frågor i enlighet med nedan nämnda svar. 
 
Förslag till svar på revisorernas frågor enligt följande: 

 
Fråga 1: Har barn- utbildning- och kulturnämnden ändamålsenliga genomförandeplaner 
avseende anpassning till demografiska förändringar? 
 
Svar: I planeringen är anpassning till demografiska förändringar en viktig del. Barn- och 
elevminskning eller ökning är den parameter som påverkar planeringen mest.  Barn- 
utbildning- och kulturnämnden får sin budget utifrån barn/elevtal.  
 
Elevräkning sker två gånger per år och resultatet bearbetas till en barn/elevprognos som 
sträcker sig 7 år framåt i tiden. Prognosen revideras alltså två gånger per år. Prognosen 
används också för tilldelning av undervisningsresurser till skolorna och personaltilldel-
ning till förskoleklass och skolbarnomsorg. 
 
Neddragningar eller ökningar av personal följer prognosen. Med hjälp av prognosen 
börjar processen tillsammans med fackliga representanter vid en eventuell neddragning 
av personal ca 4 månader innan varsel om uppsägning skickas ut.  Förvaltning har på 
uppdrag av nämnden arbetat med en skolstrukturutredning och deltagit i den över-
gripande lokalöversynen i kommunen.  
 
Fråga 2: Har barn- utbildning och kulturnämnden upprättat konkreta och mätbara mål 
avseende anpassning till demografiska förändringar? 
 
Svar: Resursfördelningssystemet för tilldelning av personal till skolor följer elevunder-
laget. Det betyder att grundbemanningen på varje skola alltid utgår från elevantal. Re-
surser till barn med särskilda behov tillkommer efter prioritetsordning.  
Anpassning till demografiska förändringar sker därmed med automatik inför varje nytt 
läsår.  
 
Fråga 3: Har barn- utbildning- och kulturnämnden en tydlig bild av åldersstrukturen i 
sina verksamheter? 
 
Svar: Ja, både vad gäller barn/elever och personal. 
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Fråga 4: Vilken uppföljning och mätning förekommer av de anpassningsåtgärder som 
vidtagits? 
 
Svar: Anpassning av personalstyrkans storlek sker kontinuerligt läsårsvis och är inte 
föremål för någon särskild uppföljning. Lärartätheten påverkas inte när man har ett till-
delningssystem som följer elevantalet. Uppföljning sker varje år i form av kvalitetsre-
dovisning/arbete. 
 
Fråga 5: Vilka kostnader medför anpassningarna? 
 
Svar: Eftersom budget och personaltilldelning följer elevantal medför den delen inga 
förändringar i kostnadsläget sinsemellan. Summorna kan utläsas i budget. Vad gäller 
skollokaler som blivit ”för stora” för elevantalet sker en kostnadsökning per elev som 
kan utläsas i skolverkets årliga statistik. Kostnaderna för de genomförda skolnedlägg-
ningarna redovisas i en särskild budgetpost. 

 
Yrkanden 
Mikael Nilsson (s) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Börje Johansson (s), Karl-Erik Taivalsaari (v), Lena Lindberg (s), Jan Holma (s), Eva 
Eriksson (s), Bernt Nordgren (ns) och Lisette Singström (v) stödjer Mikael Nilssons 
yrkande.   
 
Eva Alriksson (m) yrkar på att svaren på fråga ett och två avseende genomförandeplaner 
och mätbara mål måste kompletteras, eftersom undertecknad inte anser att nämnden 
med sina svar svarar på revisionens frågor.   
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med Mikael Nilssons yrkande.  
 
Beslutsunderlag 
1. Revisorernas Slutdokument 090421, ”Granskning av kommunens demografiska  
    förändringar och anpassingsåtgärder” 
2. Bilaga Revisionsrapport, ”Demografiska förändringar och anpassningsåtgärder” 
3. Process vid övertalighet som kan leda till varsel 
4. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090915 § 145 
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 BUoK/2009:275  

 
§ 155 
Sàminuorra anhåller om bidrag till projektet "Giellamátki - Språkresa"  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att barn- utbildning- och kulturnämnden inte beviljar sökt bidrag med anledning av att 
skolor och förskolor har fått sparåtgärder för året p g a kommunens ekonomi och det 
finns ej utrymme att bevilja bidrag till externa sökanden 
 
att ansökan överlämnas till Gällivare kommuns handläggare för minoritetsspråkmedel. 
 
Bakgrund 
Saminuorra ansöker om bidrag med 10 000 kr för en språkresa. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Alla planerade studiebesök eller aktiviteter kan ej genomföras. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ungdomarna får färre utbud av aktiviteter. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att barn- utbildning- och kulturnämnden inte beviljar sökt bidrag med anledning av att 
skolor och förskolor har fått sparåtgärder för året p g a kommunens ekonomi och det 
finns ej utrymme att bevilja bidrag till externa sökanden 
 
att ansökan överlämnas till Gällivare kommuns handläggare för minoritetsspråkmedel. 
 
Yrkande 
Karl-Erik Taivalsaari (v) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsunderlag 
1.Ansökan från Sàminuorra 
2.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090915 § 146 
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 BUoK/2009:120  
 
§ 156 
Remiss av motion angående Skolbarnomsorg i Ullatti  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen, med motivering att om barnantalet 
genererar en dagbarnvårdartjänst inrättas sådan tjänst enligt gällande regelverk. 
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) inkommer med skriftlig reservation.  
 
Bakgrund 
Moderata Samlingspartiet har lämnat in en motion angående skolbarnomsorg i Ullatti.  
 
Efter Ullatti skolas och förskolas nedläggning erbjöds plats hos kommunal dagbarnvår-
dare i Ullatti. Dagbarnvårdartjänsten drogs in sommaren 2008. Förskoleplatser anvisa-
des i Dokkas och Hakkas. Antalet barn i behov av förskoleplats har ökat i Ullatti. Om 
dagbarnvårdartjänst inrättas i Ullatti får föräldrar och barn närmare till förskoleplats än 
nu.  
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har den 16 juni 2009 § 113 behandlat ärendet, 
men fått ärendet återremitterad från kommunstyrelsen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En dagbarnvårdartjänst kostar ca 370 000 kr per år. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Barn får närmare till förskola. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen, med motivering att om barnantalet 
genererar en dagbarnvårdartjänst inrättas sådan tjänst enligt gällande regelverk. 
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Yrkande 
Bernt Nordgren (ns) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Börje Johansson (s), Karl-Erik Taivalsaari (v), Mikael Nilsson (s), Lena Lindberg (s), 
Jan Holma (s), Eva Eriksson (s), Lisette Singström (v) stödjer Bernt Nordgrens yrkande.  
 
Eva Alriksson (m) yrkar bifall till motionen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med Bernt Nordgrens yrkande.  
 
Beslutsunderlag 
1.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämnden 090916 § 113 
2.Motion angående skolbarnomsorg i Ullatti 
3.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090915 § 147 
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 BUoK/2007:43  

 
§ 157 
Fyllnadsval till till barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott för tiden  

fram till den 31 december 2010  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att utse Börje Johansson (s) till barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott för 
tiden fram till den 31 december 2010.  
 
att utse Börje Johansson (s) till ordförande i barn- utbildning- och kulturnämndens  
arbetsutskott. 
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har att göra ett fyllnadsval till arbetsutskottet för 
tiden fram till den 31 december 2010.  
 
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 utse Börje Johansson (s) till barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott för 
tiden fram till den 31 december 2010.  
 
Beslutsunderlag 
1.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090915 § 148 
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 BUoK/2009:7  

 
§ 158 
Kursinbjudningar  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att anmäla Börje Johansson till ”Skolinspektionens dag” i Umeå den 9 oktober 2009 
 
att anmäla Karl-Erik Taivalsaari till Nätverksträff i Kiruna den 15-16 oktober 2009. 
 
att lägga övriga kursinbjudningar till handlingarna.  
 
Bakgrund 
Skolinspektionen inbjuder till ”Skolinspektionens dag” i bl a Umeå den 9 oktober 2009.  
 
Skolverket inbjuder till ”Dialog om regeringens kompetensutvecklingssatsningar, Lärar-
lyftet och Förskolelyftet” i Luleå den 8 oktober 2009. 
 
Kommunförbundet Norrbotten inbjuder till ”Nya bidragsregler för fristående skolor och 
Barnomsorgspeng” i Luleå, den 22 oktober 2009. 
 
Kraftfält Norr inbjuder till ”Folkbildning i framtiden” i Gällivare den 7 oktober 2009. 
 
Kommunförbundet Norrbotten inbjuder till ”Nätverksträff för Barn- och Utbildningspo-
litiker” i Kiruna den 15-16 oktober 2009. 
 
Kommunakuten AB inbjuder till ”Personuppgiftslagen – inriktning på kommunala frå-
gor” i Stockholm den 21 oktober 2009. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser är resa 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 Börje Johansson till ”Skolinspektionens dag” i Umeå den 9 oktober 2009 
 
att lägga övriga kursinbjudningar till handlingarna.  
 
Beslutsunderlag 
1.Kursinbjudan 
2.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090915 § 149 
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 BUoK/2009:174  

 
§ 159 
Återrapport - kurser/konferenser  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att ingen återrapport avseende kurser/konferenser finns att lämna. 
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har den 12 maj 2009 § 67 beslutat om att återrap-
port avseende kurser/konferenser sker till nämnden vid varje sammanträde. 
 
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 ingen återrapport avseende kurser/konferenser finns att lämna. 
 
Yrkande 
Lisette Singström (v) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsunderlag 
1.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090915 § 150 
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 BUoK/2009:301  

 
§ 160 
ABF Gällivare överklarar barn- utbildning- och kulturnämndens beslut angående 

 neddragning av kulturbidrag  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att avvisa överklagan från ABF Gällivare med anledning av att överklagan inkommit för 
sent. 
 
Bakgrund 
ABF Gällivare har inkommit med en överklagan angående barn- utbildning- och kultur-
nämndens beslut den 12 maj 2009 § 82 avseende neddragning av kulturbidrag. Över-
klagningstiden för nämnda ärende har varit den 20 maj 2009 – 11 juni 2009. Överklagan 
har inkommit den 25 augusti 2009.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kulturbidragens storlek har ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Kulturbidrag kan ge konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att avvisa överklagan från ABF Gällivare med anledning av att överklagan inkommit för 
sent. 
 
Yrkande 
Jan Holma (s) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsunderlag 
1. Överklagan 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämnden 090512 § 82 
3. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090915 § 151 
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 BUoK/2009:15  
 
§ 161 
Ärendeuppföljning, barn- utbildning- och kulturnämnden  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att lyfta upp ärendet ”Biblioteksplan, Gällivare kommun” till ett eget ärende.  
 
att göra en uppföljning till barn- utbildning- och kulturnämnden den 10 november 2009 
avseende Avtal som berör gymnasieskolan och övergången till Lapplands Gymnasiet. 
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden avser att göra uppföljning av följande ärenden: 
 
Ärende   Ansvarig  Uppföljning 
 
Biblioteksplan, Gällivare kommun Förvaltningsledningen Sept 2009  
 
Skolstrukturen   Förvaltningsledningen  Sept 2009 
 
Konstinventering   Förvaltningsledningen Dec 2009  
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 15 september 2009 § 152 
beslutat 
 
att göra en uppföljning till barn- utbildning- och kulturnämnden den 29 september 2009 
avseende Biblioteksplan, Gällivare kommun  
 
att lyfta upp ärendet angående Skolstrukturen, Gällivare kommun till ett eget ärende. 
 
Beslutsunderlag 
1.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090915 § 153 
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 BUoK/2009:320  

 
§ 162 
Barn- utbildning- och kulturnämndens styrkort 2010  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att avsätta tisdagen den 27 oktober 2009 för arbete med barn- utbildning- och kultur-
nämndens styrkort 2010. 
 
Bakgrund 
Förslag föreligger att avsätta en dag för att arbeta med barn- utbildning- och kultur-
nämndens styrkort 2010 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser är politiska arvoden, samt andra omkostnader i samband 
med en kursdag. 
 
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 avsätta tisdagen den 27 oktober 2009 för arbete med barn- utbildning- och kultur-
nämndens styrkort 2010. 
 
Yrkanden 
Mikael Nilsson (s) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsunderlag 
1.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090915 § 153 
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 BUoK/2009:321  

 
§ 163 
Utredning kring Intraprenadlösning för skolor i Gällivare kommun  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att uppdra till förvaltningen att utreda möjligheter kring Intraprenadlösning för skolor i 
Gällivare kommun.  
 
Bakgrund 
Förslag föreligger att utreda möjligheter kring Intraprenadlösning för skolor i Gällivare 
kommun.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga förändrade ekonomiska konsekvenser för kommunen. Däremot kan detta innebära 
ett positivt ett samhällsekonomiskt nyttjande av resurser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga negativa konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att uppdra till förvaltningen att utreda möjligheter kring Intraprenadlösning för skolor i 
Gällivare kommun.  
 
Yrkanden 
Karl-Erik Taivalsaari (v) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
1.Förslag till utredning kring Intraprenadlösning för skolor i Gällivare kommun 
2.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090915 § 154 
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 BUoK/2009:29  

 
§ 164 
Skolstruktur, Gällivare kommun  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att anta förslag till underlag för kommande skolstruktur för Gällivare kommun. 
 
Bakgrund 
I barn- utbildning- och kulturnämndens styrkort för år 2009 är det beslutat att skolstruk-
turen för Gällivare kommun ska vara framarbetad i september 2009.  
 
Förslag till skolstruktur för Gällivare kommun föreligger. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser kan uppstå vid eventuell ombyggnad av gymnasieskolan. 
 
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 anta förslag till underlag för kommande skolstruktur för Gällivare kommun. 
 
Yrkande 
Bernt Nordgren (ns) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsunderlag 
1.Förslag till skolstruktur för Gällivare kommun 
2.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090915 § 155 
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 BUoK/2009:354  

 
§ 165 
Yttrande till Skolinspektionen avseende skolsituationen för en elev på Tallbacka 

skolan (AI)  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom rektors yttrande som utgör svar till Skolinspektionen.  
 
Bakgrund 
Skolinspektionen har den 10 juni 2009 tagit emot en anmälan avseende kränkande be-
handling i grundskolan på Tallbackaskolan i Gällivare kommun. I anmälan uppges 
bland annat att en elev har utsatts för kränkande behandling. Skolinspektionen har mot-
tagit ett yttrande från barn- utbildning- och kulturförvaltningen den 22 juli 2009. Däref-
ter har anmälaren kommit in med en ny skrivelse i nämnda ärende. Huvudmannen an-
modas att komplettera det tidigare yttrandet senast den 2 oktober 2009.  
 
Rektor vid Tallbackaskolan har utarbetat ett yttrande till Skolinspektionen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Om brister framkommer kan skadeståndsanspråk ställas gentemot huvudmannen. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Konsekvenserna för barn och ungdomar ska vara positiva. 
 
Förslag till beslut 
att ställa sig bakom rektors yttrande som utgör svar till Skolinspektionen.  
 
Beslutsunderlag 
1.Anmälan (2009-09-17) angående skolsituationen för en elev på Tallbackaskolan i  
   Gällivare kommun  
2.Yttrande (2009-09-25) från rektor  
3.Anmälan (2009-06-17) angående kränkande behandling, grundskolan Tallbackaskolan 
   i Gällivare kommun 
4.Yttrande (2009-07-03) från rektor 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  49 (53) 
 
 2009-09-29 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Barn- utbildning- och kulturnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 BUoK/2008:414  

 
§ 166 
Val av ordinarie ledamot efter Lena Lindberg till styrgruppen för samverkan mellan 

socialnämnden och barn- utbildning- och kulturnämnden  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att utse Börje Johansson (s) som ordinarie ledamot i styrgruppen för samverkan mellan 
socialnämnden och barn- utbildning- och kulturnämnden.  
 
Bakgrund 
Socialnämnden och barn- utbildning- och kulturnämnden har tidigare beslutat om en 
styrgrupp för samverkan mellan socialnämnden och barn- utbildning- och kulturnämn-
den.  
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har tidigare utsett Karl-Erik Taivalsaari (v) och 
Lena Lindberg (s) som ordinarie politiker i styrgruppen. Bernt Nordgren (ns) och Jan 
Holma (s) är valda som ersättare i styrgruppen.  
 
Lena Lindberg har sagt upp uppdraget som ordinarie ledamot i nämnda styrgrupp.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.  
 
Förslag till beslut 
att utse Börje Johansson (s) som ordinarie ledamot i styrgruppen för samverkan mellan 
socialnämnden och barn- utbildning- och kulturnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Socialnämnden 081120 § 175 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämnden 081111 § 167 
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 BUoK/2009:362  

 
§ 167 
Politiska representanter till Lapplands Gymnasium  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att uppdra till förvaltningen att förbereda ärendet avseende val av politiska representan-
ter till Lapplands Gymnasium 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Gällivare kommun har den 30 mars 2009 § 30 beslutat bl a att 
anta förslaget enligt slutrapport 5 juni 2008 ”Samverkan mellan gymnasieskolan i Gäl-
livare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala” om gemensam gymnasieorganisation med en an-
svarig gymnasienämnd inom Lapplands kommunalförbund, samt att avsedd inriktning 
för start av den nya gymnasieorganisationen ska vara den 1 januari 2010.  
 
Med anledning av ovan nämnda beslut ska val av politiska representanter från respekti-
ve kommun väljas till Lapplands Gymnasium. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser är politiska arvoden. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.  
 
Förslag till beslut 
att uppdra till förvaltningen att förbereda ärendet avseende val av politiska representan-
ter till Lapplands Gymnasium 
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Kommunfullmäktige 090330 § 30 
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 BUoK/2009:303  

 
§ 168 
Informations- och utbildningsprojekt "Energi för framtiden" för skolor inom  

Lapplands kommunalförbund  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att ställa sig positiv till Informations- och utbildningsprojekt förskolor inom Lapplands 
kommunalförbund ”Energi för framtiden” under förutsättning att projektet ej innebär 
extra kostnader för barn- utbildning- och kulturnämnden 
 
att ekonomin för Gällivare kommun ska redovisas och kostnaderna för förvaltningen. 
 
Bakgrund 
Projektet ”Energi för framtiden” är ett långsiktigt informations- och utbildningsprojekt 
för skolor inom Lapplands kommunalförbund (LKF) och riktar sig till lärare och deras 
elever mellan 10 och 15 år, men också till föräldrar. Målet är att förankra hållbar ut-
veckling också mer i skolorna, att öka medvetenheten om energi- och klimatfrågor hos 
lärare, elever och föräldrar samt att förbättra elevernas förmåga att få fram nödvändiga 
informationer och att diskutera framtidsfrågor. Projektet omfattar lärarutbildning, att 
utveckla speciellt material för undervisning i norra Sverige (centrum för vatten- och 
framtidens vindkraftsproduktion), energibesparingstävlingar mellan skolorna och att 
skapa energidetektiver i skolor.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Positiva konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att ställa sig positiv till Informations- och utbildningsprojekt förskolor inom Lapplands 
kommunalförbund ”Energi för framtiden”, samt att ekonomin för Gällivare kommun 
ska redovisas och kostnaderna för förvaltningen. 
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Yrkande  
Lena Lindberg (s) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Eva Alriksson (m) yrkar att arbetsutskottets förslag kompletteras med under förutsätt-
ning att projektet ej innebär extra kostnader för barn- utbildning- och kulturnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
1.Informations- och utbildningsprojekt ”Energi för framtiden” för skolor inom  
   Lapplands kommunalförbund. 
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 BUoK/2008:345  

 
§ 169 
Biblioteksplan, Gällivare kommun  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att initiera arbetet med en biblioteksplan för Gällivare kommun  
 
att barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott är styrgrupp för arbetet med en 
biblioteksplan för Gällivare kommun  
 
att information beträffande biblioteksplan för Gällivare kommun ges i samband med 
informationsdagen den 13 oktober 2009 avseende kulturverksamheten.  
 
Bakgrund 
1997 fick Sverige en Bibliotekslag (SFS 1996:1 596). År 2004 införde man en lagänd-
ring med tillägget § 7a Bibliotek och bibliotekshuvudman skall samverka. Kommuner 
och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna (SFS 2004:1 261). 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har den 7 oktober 2008 § 143 bl a beslutat att 
uppdra till förvaltningen att utarbeta en biblioteksplan för Gällivare kommun.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
En biblioteksplan ska innebära positiva konsekvenser för barn och ungdomar.  
 
Förslag till beslut 
att initiera arbetet med en biblioteksplan för Gällivare kommun  
 
att barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott är styrgrupp för arbetet med en 
biblioteksplan för Gällivare kommun  
 
att information beträffande biblioteksplan för Gällivare kommun ges i samband med 
informationsdagen den 13 oktober 2009 avseende kulturverksamheten.  
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