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§ 98
Skolskjuts med taxi
BUoK/2018:65 - 623

B a r n - utbildning- och k u l t u r n ä m n d e n beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Anders Segerlund, avtalssamordnare informerar vid barn- utbildning- och
kulturnämndens sammanträde den 12 juni 2018.
Inom skolverksamheten är det ca 115 elever som varit berättigad till
skolskjuts med Taxifordon till en kostnad av ca 1,5 mkr för höstterminen
2017. Antalet resor under perioden är ca 6466 st fördelat på ca 93774
km
Kostnaden fördelas enligt följande.
Dokkas
9 018 kr
Hakkas
348 538 kr
Gymnasiesär
223 644 kr
Hedskolan
106 kr
Maria
87 057 kr
Myran
106 582 kr
Puoltikasvaara
152 423 kr
Sjöparken
195 237 kr
Tallbacka
203 583 kr
Träningsskolan 151 344 kr
Om entreprenörens uppdrag inte utförs enligt kravspecifikationen i avtalet i utgår viten, ett av kraven är att det inte skall vara förseningar när
man hämtar första eleven vid bostaden eller från skolan.
Under höstterminen har det varit 132 förseningar vid hämtning från skolan och 81 vid hämtning från bostaden som inneburit ett vite på 39 000
kr som har fakturerats entreprenören.
B a r n - utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott beslutar
att lämna ärendet öppet till barn- utbildning- och kulturnämndens sammanträde den 12 juni 2018,
att bjuda in Anders Segerlund, avtalssamordnare till barn- utbildning- och
kulturnämndens sammanträde den 12 juni 2018.
Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Ulla Vintén (v) att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
Propositionsordning
Ordförande ställer Ulla Vinténs förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att barn- utbildning- och kulturnämnden har beslutat i enlighet med Ulla Vinténs förslag.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Statistik.

Utdragsbestyrkande
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§ 99
Medborgarundersökningen 2017
BUoK/2018:97 - 610

Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att med utgång i den övergripande sammanställningen av resultatet i
medborgarundersökningen 2017, ge förvaltningen i uppdrag att presentera en analys utifrån nämndens verksamhetsområden: kultur, förskola
och grundskola,
att analysen kompletteras med en beskrivning av hur förvaltningen av
avser att beakta resultatet i relation till övriga undersökningar och avstämningar, så som kvalitetsavstämningar och årsredovisning.

Ärendebeskrivning
Varje år erbjuder SCB, Statistiska Centralbyrån, Sveriges kommuner att
delta i en medborgarundersökning. 2017 var det sammanlagt 131 kommuner som deltog. Undersökningsperioden för Gällivare kommun var 16
augusti till 27 oktober 2017. Ett slumpmässigt urval om 1200 personer i
åldrarna 18 - 84 år valdes ut. Av dessa besvarade 38 procent enkäten.
Resultaten av enkäten sammanställs i tre olika delar:
Nöjd-Region-Index
(NRI), Nöjd-medborgar-Index
(NMI) och Nöjd-Inflytande-Index
(Nil). Var
och en av dessa tre delar har ett eget helhetsbetyg.
Nöjd-Region-Index
(NRI) handlar om kommunen som en plats att leva
och bo på. Nöjd-medborgar-Index
(NMI) omfattar frågor om kommunens
verksamheter och Nöjd-Inflytande-Index
(Nil) är ett index över invånarnas inflytande i kommunala beslut och verksamheter.
Under respektive del finns en matris med SCB:s bedömning om vilka områden som bör prioriteras, förbättras, bevaras eller ges lägre prioritet.
Under Nöjd-Region-Index
(NRI) var fritidsmöjligheter och bostäder de
områden som bör prioriteras. Medborgarundersökningens utformning av
området fritidsmöjligheter omfattar även möjligheten att utöva kulturaktiviteter. Under Nöjd-medborgar-Index
(NMI) var det följande områden
som bör prioriteras: gator och vägar, äldreomsorg, idrotts- och motionsanläggningar och kultur. Inom matrisen för Nöjd-Inflytande-Index
(Nil)
visas att de områden som bör prioriteras är påverkan och förtroende.

Ekonomiska konsekvenser
Effekten av medborgarnas syn på Gällivare kommun kan medföra ekonomiska konsekvenser. Dessa är dock svåra att förutspå utifrån att

Utdragsbestyrkande
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svarsfrekvensen endast var 38 % av 1200 personer, dvs analysen baseras på svar från 456 personer.
K o n s e k v e n s e r för barn och ungdomar
Medborgarundersökningen riktar sig till vuxna över 18 år. Däremot finns
frågeområden som berör medborgare yngre än 18 år, så som förskola
och grundskola.
B a r n - utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott beslutar f ö reslå barn- utbildning- och kulturnämnden besluta
att med utgång i den övergripande sammanställningen av resultatet i
medborgarundersökningen 2017, ge förvaltningen i uppdrag att presentera en analys utifrån nämndens verksamhetsområden: kultur, förskola
och grundskola,
att analysen kompletteras med en beskrivning av hur förvaltningen av
avser att beakta resultatet i relation till övriga undersökningar och avstämningar, så som kvalitetsavstämningar och årsredovisning.
Yrkande
Nicklas Johansson (ns) yrkar
att med utgång i den övergripande sammanställningen av resultatet i
medborgarundersökningen 2017, ge förvaltningen i uppdrag att presentera en analys utifrån nämndens verksamhetsområden: kultur, förskola
och grundskola,
att analysen kompletteras med en beskrivning av hur förvaltningen av
avser att beakta resultatet i relation till övriga undersökningar och avstämningar, så som kvalitetsavstämningar och årsredovisning.
Propositionsordning
Ordförande ställer Nicklas Johanssons förslag till beslut under proposition
Efter gjorda propositioner finner ordförande att barn- utbildning- och kulturnämnden har beslutat i enlighet med Nicklas Johanssons förslag.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Sammanställning medborgarundersökning 2017.

Utdragsbestyrkande
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§ 100
Revisionsrapport - Integration av nyanlända i grundskolan, Gällivare
kommun samt slutdokument
BUoK/2018:29 - 007
B a r n - utbildning- och kulturnämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att se över och utvärdera befintliga dokument med styrande funktion, åtgärder och rutiner inom området
att ge förvaltningen i uppdrag att utöka kvalitetsredovisningen läsår specifikt mot förberedelseklassen, för att följa upp hur nyanlända integreras i
grundskolan.
att ärendet följs upp i mars 2019.
att i övrigt lägga revisionsrapporten med betänkande till handlingarna
Ärendebeskrivning
Samordnare för nyanlända i grundskola har tillsammans med rektorerna
gjort en nulägesbeskrivning utifrån skolverkets material. Samordnaren
har utifrån nulägesbeskrivningen utformat en utvecklingsplan för integreringen av nyanlända elever.
Skolverket har tagit fram en mall för analys och bedömning. Mallen kom
sent och samordnare utvecklade en egen modell 2016/2017. Läsåret
2017/2018 kommer skolverkets mall att användas som underlag för analys och framtagning av förslag till åtgärder och handlingsplaner.
Integrationssamordnare för nyanlända och pedagoger i förberedelseklass
och skola har inlett arbetet med att analysera den statistik och de underlag som sammanställts. Arbetet beräknas vara färdigt till höstterminen 2018.
Analys och åtgärder som framkommer av skolverkets mall sammanförs
sedan i kvalitetsavstämning läsår 2017/2018 för att kopplas samman
med hela skolans analys och åtgärder.
Förvaltningen ser behov av att utöka uppföljningen i kvalitetsavstämningen läsår angående resursanvändandet och arbetet i förberedelseklass, hur länge stannar man i förberedelseklassen och hur har pengarna används. Detta behöver utvärdera kontinuerligt för att kunna analysera satsningar i framtiden.

Utdragsbestyrkande
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Ekonomiska k o n s e k v e n s e r
Inga kända
K o n s e k v e n s e r för barn och ungdomar
Säkrare hantering och tydligare uppföljning av integreringen av nyanlända i grundskolan.
Förslag till beslut
Barn-, utbildning- och kulturnämnden föreslås besluta att ge förvaltningen i uppdrag att
- ge förvaltningen i uppdrag att se över och utvärdera befintliga dokument med styrande funktion, åtgärder och rutiner inom området
- ge förvaltningen i uppdrag att utöka kvalitetsredovisningen läsår specifikt mot förberedelseklassen, för att följa upp hur nyanlända integreras i
grundskolan.
- ärendet följs upp i mars 2018.
- i övrigt lägga revisionsrapporten med betänkande till handlingarna
Yrkande
Ulla Vintén (v) yrkar
att ge förvaltningen i uppdrag att se över och utvärdera befintliga dokument med styrande funktion, åtgärder och rutiner inom området
att ge förvaltningen i uppdrag att utöka kvalitetsredovisningen läsår specifikt mot förberedelseklassen, för att följa upp hur nyanlända integreras i
grundskolan.
att ärendet följs upp i mars 2019.
att i övrigt lägga revisionsrapporten med betänkande till handlingarna
Propositionsordning
Ordförande ställer Ulla Vinténs förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att Barn-, utbildning- och kulturnämnden har beslutat i enlighet med Ulla Vinténs förslag.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Revisionsrapport - Integration av nyanlända i grundskolan, Gällivare
kommun.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRADESPROTOKOLL

k3

Gällivare
kommun

11 (43)

2018-06-12

Barn-, utbildning- och kulturnämnden
§ 101
Uppföljning fasta vikarier
BUoK/2018:84 - 611

Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att omfördela om de fasta vikarierna utifrån utredningens förslag; Hedskolan åk 1-3: 2 fasta vikarier, Hedskolan åk 4-6: 1 fast vikarie, nya
högstadiet 1 fast vikarie, Tallbacka åk 1-3: 1,5 fast vikarie och Tallbacka
åk 4-6: 0,5 fast vikarie, och övriga fördelning likt tidigare beslut,
att vikarier på Myranskolan och Tallbackaskolan även kan användas på
högstadiet läsåret 2018/19,
att ge förvaltningen i uppdrag att se över hur uppföljningen av de fasta
vikarierna kan integreras i den ordinarie kvalitetsavstämningen för läsåret 2018/19.

Ärendebeskrivning
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutade 2017-06-13 § 101 att ge
förvaltningen i uppdrag att se över organisationen för de fasta vikarierna
i syfte att gynna eleverna, för kvalitetssäkring och effektivt resursnyttjande. Uppföljning av vikariehanteringen och de fasta vikarierna finns
även med i nämndens interna kontrollplan för 2018 som en risk i verksamheten. Nämnden har i den interna kontrollen beslutat att följa upp
kostnader för vikariehantering, förvaltnings-övergripande samt per enhet, samt följa upp antalet vikarietimmar: behovet och faktiskt antal.

Ekonomiska konsekvenser
I bifogat beslutsunderlag finns en tabell med sammanställning av utfall
och prognos för helåret.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Uppföljningen och dess utredning har inte fokuserat på de faktiska konsekvenserna för barn och ungdomar utifrån mätperioden. Verksamheternas egna analyser bidrar dock till en positiv bild för barn och ungdomar i
verksamheterna utifrån en kvalitetsaspekt. En enhet beskriver att den
rådande vikariebristen resulterat i att den fasta vikarien fått täcka upp för
upp till tre frånvarande ordinarie pedagoger samtidigt, dvs förflytta sig
mellan olika klassrum. Detta då det inte finns övriga vikarier att tillgå. De
fasta vikarierna har till stor del möjliggjort för ordinarie undervisning att
fortgå som planerat.

Utdragsbestyrkande
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B a r n - utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott beslutar f ö reslå b a r n - utbildning- och kulturnämnden besluta
att omfördela om de fasta vikarierna utifrån utredningens förslag; Hedskolan åk 1-3: 2 fasta vikarier, Hedskolan åk 4 - 6 : 1 fast vikarie, nya
högstadiet 1 fast vikarie, Tallbacka åk 1-3: 1,5 fast vikarie och Tallbacka
åk 4 - 6 : 0,5 fast vikarie, och övriga fördelning likt tidigare beslut,
att ge förvaltningen i uppdrag att se över hur uppföljningen av de fasta
vikarierna kan integreras i den ordinarie kvalitetsavstämningen för läsåret 2018/19.
Yrkande
Nicklas Johansson (ns) yrkar
att omfördela om de fasta vikarierna utifrån utredningens förslag; Hedskolan åk 1-3: 2 fasta vikarier, Hedskolan åk 4 - 6 : 1 fast vikarie, nya
högstadiet 1 fast vikarie, Tallbacka åk 1-3: 1,5 fast vikarie och Tallbacka
åk 4-6: 0,5 fast vikarie, och övriga fördelning likt tidigare beslut,
att vikarier på Myranskolan och Tallbackaskolan även kan användas på
högstadiet läsåret 2018/19,
att ge förvaltningen i uppdrag att se över hur uppföljningen av de fasta
vikarierna kan integreras i den ordinarie kvalitetsavstämningen för läsåret 2018/19.
Propositionsordning
Ordförande ställer Nicklas Johanssons förslag till beslut under proposition.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att barn- utbildning- och kulturnämnden har beslutat i enlighet med Nicklas Johanssons förslag.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Utredning
3. Enheternas tidrapporter, anonymiserade.

Utdragsbestyrkande
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§ 102
Intyg specialkost
BUoK/2017:2107 - 622
B a r n - utbildning- och k u l t u r n ä m n d e n beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna,
att följa upp ärendet i februari 2019.
Ärendebeskrivning
Förvaltningen fick 2017-09-05 i uppdrag att införa intyg för specialkost
från och med vårterminen 2018. Brev har utgått till vårdnadshavare med
uppmaning att inkomma senast 180430 med intyg för specialkost.
Januari till och med mars månad 2018 har antalet beställda portioner
specialkost minskat med 2 2 % jämfört med samma period 2017.
Ekonomiska k o n s e k v e n s e r
1280 färre portioner med specialkost under perioden medför en minskad
kostnad om 46 387 kr.
Mellanskillnad specialkost/normalkost under perioden, 13 977kr.
K o n s e k v e n s e r för barn och ungdomar
Inga.
B a r n - utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott beslutar föreslå b a r n - utbildning- och k u l t u r n ä m n d e n besluta
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
att följa upp ärendet i februari 2019.
Yrkande
Nicklas Johansson (ns) yrkar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna,
att följa upp ärendet i februari 2019.
Propositionsordning
Ordförande ställer Nicklas Johanssons förslag till beslut under proposition.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att barn- utbildning- och kulturnämnden har beslutat i enlighet med Nicklas Johanssons förslag.
Utdragsbestyrkande
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Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. BUoK 2017-09-05 §145
3. Portionsstatistik specialkost.

Utdragsbestyrkande
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§ 103
Utredning Ledningsstruktur - fritidsledarnas organisatoriska tillhörighet
BUoK/2017:2009 - 012

Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att inte ändra fritidsledarnas organisatoriska tillhörighet i dagsläget.
Detta utifrån de synpunkter som framkommit gällande nya skolstrukturen
och Multiaktivitetshuset.

Ärendebeskrivning
Barn- utbildning och kulturnämnden har gjort en större utredning kring
ledningsstruktur med hjälp av en extern konsult och därefter genomfört
ett stort antal förändringar.
I samband med utredningen framkom behov av närmare samverkan mellan skola och fritidsledare. Fritidsledarna arbetar idag dagtid på högstadieskolorna samt kvällstid och helg på fritidsgården enligt schema. Fritidsledarna var organiserade under en ungdomschef som i sin tur var underställd verksamhetsledare för kultur och ungdom.
Utredaren hade tre förslag som berörde ungdomsverksamheten:
Att ungdomschefstjänsten reduceras i omfattning från 1,0 till 0,50
Att ungdomschefen underställs förvaltningschefen
Att 2,0 fritidsledartjänster överförs till den nya högstadieskolan och får
rektor som chef.
De två första att-satserna togs enligt förslag och är under genomförande.
Då det i remissvar framkom oklarheter kring vad den sista att-satsen
skulle komma att innebära för samverkan skola och ungdomsverksamhet
samt för schemaläggning för fritidsledare blev beslutet:
Att förvaltningen får i uppdrag att ytterligare utreda fritidsledarnas organisatoriska tillhörighet.
Nämnd och utredningsenheten fick i mars 2018 uppdraget att genomföra
den utredningen.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.
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Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår Barn- utbildning och kulturnämnden besluta
att inte ändra fritidsledarnas organisatoriska tillhörighet i dagsläget.
Detta utifrån de synpunkter som framkommit gällande nya skolstrukturen
och Multiaktivitetshuset.

Yrkande
Nicklas Johansson (ns) yrkar
att inte ändra fritidsledarnas organisatoriska tillhörighet i dagsläget.
Detta utifrån de synpunkter som framkommit gällande nya skolstrukturen
och Multiaktivitetshuset.

Propositionsordning
Ordförande ställer Nicklas Johanssons förslag till beslut under proposition.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att barn- utbildning- och kulturnämnden har beslutat i enlighet med Nicklas Johanssons förslag.

Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Utredning.
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§ 104
Uppföljning, anställning utöver budgetram
BUoK/2018:37 - 023

Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att hänskjuta ärendet till barn- utbildning- och kulturnämndens sammanträde den 4 september 2018.
Ärendebeskrivning
Ärendet presenteras vid barn- utbildning- och kulturnämnden sammanträde den 12 juni 2018.
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott beslutar
att lämna ärendet öppet till barn- utbildning- och kulturnämndens sammanträde den 12 juni 2018.
Yrkande
Nicklas Johansson (ns) yrkar
att hänskjuta ärendet till barn- utbildning- och kulturnämndens sammanträde den 4 september 2018.
Propositionsordning
Ordförande ställer Nicklas Johanssons förslag till beslut under proposition.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att barn- utbildning- och kulturnämnden har beslutat i enlighet med Nicklas Johanssons förslag.
Underlag
1. BUoK § 53 180320 anställning utöver budgetram.
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§ 105
Information slutrapportering § 37-medel
för insatser med stöd av ersättning
enligt förordningen (2010:1122)
BUoK/2017:2043 - 106
B a r n - utbildning- och k u l t u r n ä m n d e n beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Birgitta Hurtig Landström, chef elevhälsan samt Knut Henriksson, pedagog informerar vid barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskotts
sammanträde den 15 maj 2018.
-

Funktionsbeskrivning, integration.
25-30 st elever med hög frånvaro.
Kontakter: elev- boende- godman- skola- fritid.
Pedagogiskt utlåtande.

B a r n - utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott beslutar f ö reslå b a r n - utbildning- och k u l t u r n ä m n d e n besluta
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
Underlag
1. slutrapportering § 37-medelför insatser med stöd av ersättning enligt
förordningen (2010:1122).
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§ 106
Fyllnadsval ordinarie representant till referensgruppen för ungdomsfullmäktige
BUoK/2018:77 - 102
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att utse Niklas Apelqvist (mp) till ordinarie representant till referensgruppen för ungdomsfullmäktige under perioden 12 juni 2018 - 31 december
2018.
Ärendebeskrivning
Josefine Rynbäck (MP) har den 31 januari 2018 inkommit med en avsägelse av uppdraget som ordinarie representant till referensgruppen för
ungdomsfullmäktige.
Fyllnadsval ordinarie representant till referensgruppen för ungdomsfullmäktige föreligger för perioden 12 juni 2018 - 31 december 2018.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnader vid uppdrag.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott beslutar
att lämna ärendet öppet till barn- utbildning- och kulturnämndens sammanträde den 12 juni 2018.
Yrkande
Ulla Vintén (v) yrkar
att utse Niklas Apelqvist (mp) till ordinarie representant till referensgruppen för ungdomsfullmäktige under perioden 12 juni 2018 - 3 1 december
2018.
Propositionsordning
Ordförande ställer Ulla Vinténs förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att barn- utbildning- och kulturnämnden har beslutat i enlighet med Ulla Vinténs förslag.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
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§ 107
Ansvar utöver egen undervisning
BUoK/2018:109 - 611
B a r n - utbildning- och kulturnämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att premiera legitimerade lärare och förskollärare som tar ansvar utöver den egna
undervisningen till exempel genom mentorskap,
att följa upp ärendet i november 2018,
att uppföljning därefter sker i det systematiska kvalitetsarbetet.
Ärendebeskrivning
Behovet av att rekrytera nya lärare och förskollärare ökar framöver i hela
riket. De närmaste fem åren behöver skolor och förskolor rekrytera motsvarande 77 000 heltidstjänster. De största rekryteringsbehoven finns i
grundskolan och förskolan.
Med ökat antal obehöriga lärare och förskollärare finns en risk att undervisningens kvalitet sjunker i både grundskola och förskola. Skolinspektionen har granskat 28 skolenheter med en hög andel obehöriga lärare.
Granskningen visar bland annat att mentorskap är ett upplägg som används på de granskade skolorna för att säkerställa att de obehöriga lärarna får en bra start. En god introduktion är också viktig.
Ekonomiska k o n s e k v e n s e r
K o n s e k v e n s e r för barn och ungdomar
B a r n - utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott beslutar föreslå b a r n - utbildning- och kulturnämnden besluta
att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att premiera legitimerade lärare och förskollärare som tar ansvar utöver den egna
undervisningen till exempel genom mentorskap,
att följa upp ärendet i november 2018,
att uppföljning därefter sker i det systematiska kvalitetsarbetet.
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Yrkande
Niklas Apelqvist (mp) yrkar
att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att premiera legitimerade lärare och förskollärare som tar ansvar utöver den egna
undervisningen till exempel genom mentorskap,
att följa upp ärendet i november 2018,
att uppföljning därefter sker i det systematiska kvalitetsarbetet.
Propositionsordning
Ordförande ställer Niklas Apelqvists förslag till beslut under proposition.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att barn- utbildning- och kulturnämnden har beslutat i enlighet med Niklas Apelqvists förslag.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Skolinspektionens granskningsrapport: Undervisning på skolor med
många obehöriga lärare (Diarienummer: 40-2016:6993).
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§ 108
Övertagande av begagnade iPads
BUoK/2018:110 - 005
B a r n - utbildning- och kulturnämnden beslutar föreslå k o m m u n fullmäktige besluta
att förskolorna/skolorna övertar politikernas iPads när de byts ut.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat att byta ut politikernas iPads, pga de
behöver mer kapacitet för att hantera dokument. Förskolorna och skolorna i Gällivare kommun har idag tillgång till iPads, men långt ifrån i tillräcklig omfattning. Både förskolan och skolan efterfrågar fler. Det arbete
man kan utföra med iPads tillsammans med barn och elever har fått stort
genomslag och det finns en mängd användningsområden med iPads. Man
arbetar med skapande av olika slag- film, text, ljud, bild m m . Det finns
även en mängd pedagogiska appar som är ett stöd för många barn och
elever.
Verksamhetsmässiga konskevenser:
Om de begagnade iPadsen kan övertas, är konsekvenserna i förskolor/skolor att man lättare kan jobba i enlighet med den nya nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Fran och med 1 juli börjar även
den nya läroplanen att gälla. I den framhäver man digitaliseringen mycket, och inför nya moment som kräver digitala verktyg. Det är svårt att
göra det med för få verktyg. Även om det är begagnade iPads, så bedömer vi att det går att använda dem inom förskolan och skolan, för att få
fler möjligheter att jobba med de möjligheter digitaliseringen erbjuder.
Ekonomiska konsekvenser
Ev måste några av iPadsen kompletteras med laddare där det saknas. I
övrigt inga konsekvenser.
K o n s e k v e n s e r för barn och ungdomar
Att få möjligheter att jobba med modern och tidsenlig utrustning innebär
för de flesta barn och elever större motivation, vilket i ett längre perspektiv resulterar i högre måluppfyllelse.
Förslag till beslut
Barn- utbildning- och kulturförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att förskolorna/skolorna övertar politikernas iPads när de byts ut.
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Yrkande
Ulla Vintén (v) yrkar
att förskolorna/skolorna övertar politikernas iPads när de byts ut.
Propositionsordning
Ordförande ställer Ulla Vinténs förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att barn- utbildning- och kulturnämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Ulla Vinténs förslag.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet
3. KF 17-03-13 § 52 Plan för förnyelse av hårdvara nödvändig för digitala
sammanträden.
4. KS 16-05-09Förnyelse av Ipad till förtroendevalda i kommunstyrelsen
och dess organ.
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§ 109
Information skolstrukturen
BUoK/2017:2130 - 610
B a r n - utbildning- och k u l t u r n ä m n d e n beslutar
att Hedskolans högstadium (åk 7 - 9 ) får stanna kvar på I-huset tills ombyggnationen på Sjöparkskolan är färdig, dock minst hela läsåret
2018/2019.
Ärendebeskrivning
Under det pågående byggprojektet på Hedskolan har det vid upprepade
tillfällen visat sig vara besvärligt att bedriva full verksamhet under pågående byggnation. Logistiken med att byta klassrum allteftersom bygget
fortskrider har bitvis varit svårt att anpassas till byggnationerna med
följden av att öka risken för förseningar. Då samtliga av klasserna varit
kvar på Hedskolan har det varit svårt att upprätta reservplaner för oförutsedda samt oplanerade händelser som kan uppstå då man bedriver
byggprojekt i gamla huskroppar. Det har krävt stor logistisk planering för
att kunna skapa lekytor, ytor för uppehållsrum, ytor för de praktiskestetiska ämnena, ytor för arbete i mindre grupper, ytor för elevhälsan
och annat.
Under vårterminen 2018 har Hedskolans åk 6 - 9 bedrivit sin undervisning på I - huset på Välkommaskolan i Malmberget. Detta beslut togs för
att känna trygghet med säkerställandet av byggprojektet på Hedskolan.
Utflyttningen ägde rum under de sista dagarna på terminen samt under
A-dagarna i januari. Visst arbete ägde även rum under kvällar och helger
för att allt skulle stå färdigt till skolstarten i januari 2018.
Under den termin som eleverna samt personalen arbetat på I - huset har
detta fungerat mycket bra. Både elever och personal trivs bra och lokalerna fungerar för ändamålet. Det som till en början upplevts som besvärligt har att göra med schematekniska bitar då schemat tvingades göras om mitt under läsåret. Nu har dock dessa bitar fallit på plats och all
sådan logistik fungerar.
Till den planerade byggnationen av Sjöparksskolan tar vi med oss de erfarenheter vi har fått genom projektet på Hedskolan och ser vikten av att
skapa utrymme för reservplaner och att inte planera projektet alltför
tight. Det känns också viktigt att känna en ökad trygghet med att slutdatumet för färdigställandet kan hållas till augusti 2019 och därmed med
den lokallogistik som kommer därefter kring de ytor som skapas av att
högstadiet samlas på Sjöparksskolan. Därför är det önskvärt att Hedskolan åk 7 - 9 kan bli kvar på I - huset under den kommande byggprojektUtdragsbestyrkande
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tiden pa Sjöparksskolan. Detta skulle innebära att logistiken skulle underlättas betydligt vad gäller de omflyttningar som är nödvändiga under
byggprocessen. Det blir färre elever samt material som behöver flyttas
runt vilket resulterar i att hela byggnationen kan få ett annat flöde och
att personalen avlastas vilket både känns viktigt med tanke på färdigställandet.
Det har genomförts en elevenkät och en enkät bland vårdnadshavarna
om upplevelsen kring undervisningen på I-huset. Svaren visar på att en
stor majoritet av både elever och vårdnadshavare upplever I-huset som
en fungerande lärmiljö och är positiva till att fortsätta i dessa lokaler
även till höstterminen ett år framöver.
Ekonomiska konsekvenser
Extrakostnader för utlokalisering av åk 7 - 9
Städning av I-huset under 1 ar:
128 415,00 kr
Dock minskar städningens omfång av de lokaler som stängs av under
ombyggnationen på Sjöparksskolan vilket borde medföra att den totala
kostnaden för städning är stabil.
Busskort för 60 elever:

60 000,00 kr

Kost:
0,00 kr
då detta går att lösa inom ramen för verksamheten
K o n s e k v e n s e r för barn och ungdomar
Eleverna på åk 7 - 9 får en lugn och stabil lärmiljö under läsåret
2018/2019.
B a r n - utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott beslutar föreslå b a r n - utbildning- och kulturnämnden besluta
att årskurs 7-9 före detta Hedskolan kvarstannar på Välkommaskolans Ihus under färdigställandet av Sjöparksskolan.
Yrkande
Nicklas Johansson (ns) yrkar
att Hedskolans högstadium (åk 7 - 9 ) får stanna kvar på I-huset tills ombyggnationen på Sjöparkskolan är färdig, dock minst hela läsåret
2018/2019.
Propositionsordning
Ordförande ställer Nicklas Johanssons förslag till beslut under proposition.
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Efter gjorda propositioner finner ordförande att barn- utbildning- och kulturnämnden har beslutat i enlighet med Nicklas Johanssons förslag.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Svar enkät I-hus elever.
3. Svar enkät I-hus vardnadshavare.
4. BUoK §195 Information skolstrukturen.
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§ 110
Förskola/skola Repisvaara
BUoK/2018:129 - 290
B a r n - utbildning- och kulturnämnden beslutar
att hänskjuta ärendet till barn- utbildning- och kulturnämndens sammanträde den 4 september 2018.
Ärendebeskrivning
Ärendet presenteras vid barn- utbildning- och kulturnämndens sammanträde den 12 juni 2018.
B a r n - utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott beslutar
att lämna ärendet öppet till barn- utbildning- och kulturnämndens sammanträde den 12 juni 2018.
Yrkande
Pernilla Fagerlönn (v) yrkar
att hänskjuta ärendet till barn- utbildning- och kulturnämndens sammanträde den 4 september 2018.
Propositionsordning
Ordförande ställer Pernilla Fagerlönns förslag till beslut under proposition.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att barn- utbildning- och kulturnämnden har beslutat i enlighet med Pernilla Fagerlönns förslag.
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§ 111
Kulturstipendium ungdom 2018
BUoK/2017:2182 - 867
B a r n - utbildning- och kulturnämnden beslutar
att tilldela
för år 2018,

kulturstipendium ungdom

att stipendiet utdelas i samband med något kulturarrangemang under
2018,
att stipendiaterna deltar vid utdelandet,
att stipendiaterna medverkar vid offentligt kulturarrangemang under
2018.
Jäv
Pernilla Fagerlönn (v) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller
beslut.
Ärendebeskrivning
Gällivare kommun har ett kulturstipendium för ungdom. Prissumman är
10 0 0 0 : - och reglerna är följande:
-Stipendiet kan delas till enskild eller grupp
-Boende eller sedan en längre tid varit verksam i Gällivare kommun har
företräde
-Stipendiat skall kunna medverka vid något offentligt arrangemang
-Kulturstipendiat, en eller flera utses av Gällivares kommuns Barn- utbildning- och kulturnämnd
-Utdelning sker årligen under högtidliga former
Kulturstipendiet ungdom för 2018 är ansökt av:
Jemima Hicintuka- Musik
Lisa Lundmalm- Foto
Alva Köhler- Bildkonst
Ella-Maria Nutti- Litteratur
Isak Martinsson- Musik
Karin Nutti Pilflykt- Övrigt, gränsöverskridanande
Elsa Rosengren- Musik
Ekonomiska konsekvenser
Stipendiet är på 10 000:- och ligger inom allmän kulturs budget Ansvar
600 23, verksamhet 3151
Utdragsbestyrkande
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K o n s e k v e n s e r för barn och ungdomar
Positiva för kreativa och skapande ungdomar att få ett stöd för sin utveckling.
B a r n - utbildning- och kulturnämndens kultur- och ungdomsutskott beslutar
att lämna ärendet öppet till barn- utbildning- och kulturnämndens sammanträde den 12 juni 2018.
Yrkande
Nicklas Johansson (ns) yrkar
att tilldela
för år 2018,

kulturstipendium ungdom

att stipendiet utdelas i samband med något kulturarrangemang under
2018,
att stipendiaterna deltar vid utdelandet,
att stipendiaterna medverkar vid offentligt kulturarrangemang under
2018.
Propositionsordning
Ordförande ställer Nicklas Johanssons förslag till beslut under proposition.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att barn- utbildning- och kulturnämnden har beslutat i enlighet med Nicklas Johanssons förslag.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Ansökan och meritförteckning till sökande.
3. BUoKku §13 Kulturstipendium ungdom 2018.
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§ 112
Uppföljning förändring av utbetalning av ersättning till studieförbunden
B U o K / 2 0 1 8 : l l l - 805
B a r n - utbildning- och kulturnämnden beslutar
att tacka för informationen,
att ge förvaltningen i uppdrag att presentera ett alternativ för kommande
utbetalningar i syfte att utveckla studieförbundens arbete med kulturarrangemang.
Ärendebeskrivning
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har under 2016 antagit nya regler
för utbetalning av bidrag till Studieförbunden from år 2017. Ett fast pris
av 36:-/studietimme och 7 5 : - per redovisat kulturarrangemang. För förvaltning och studieförbund har de nya reglerna blivit mer tydliga och
renodlade.
Nämnden har haft en vilja att studieförbunden skall satsa på kulturverksamhet i studieförbundens verksamheter med att bidraget för kultur är
betydligt större. Detta har dock inte fått någon större påverkan då det
fortfarande är annat som i huvudsak studieförbunden får sina bidrag utifrån.
Ekonomiska konsekvenser
Budgeten är 620 tkr . 615 tkr är slutresultatet för 2018 års utbetalningar
varav ca 1 0 % är bidrag som går till kultur.
K o n s e k v e n s e r för barn och ungdomar
Mer satsningar på kultur från studieförbunden bör sannolikt leda till fler
kulturaktiviteter för gruppen.
B a r n - utbildning- och kulturnämndens kultur- och ungdomsutskott beslutar föreslå b a r n - utbildning- och kulturnämnden besluta
att tacka för informationen,
att ge förvaltningen i uppdrag att presentera ett alternativ för kommande
utbetalningar i syfte att utveckla studieförbundens arbete med kulturarrangemang.
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Yrkande
Ulla Vintén (v) yrkar
att tacka för informationen,
att ge förvaltningen i uppdrag att presentera ett alternativ för kommande
utbetalningar i syfte att utveckla studieförbundens arbete med kulturarrangemang.
Propositionsordning
Ordförande ställer Ulla Vinténs förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att barn- utbildning- och kulturnämnden har beslutat i enlighet med Ulla Vinténs förslag.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Redovisning studieförbundens bidrag 2013-2017.
3. BUoKku §14 Uppföljning förändring av utbetalning av ersättning till
studieförbunden.
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§ 113
Information konstnärlig utsmyckning
BUoK/2018:112 - 871
B a r n - utbildning- och kulturnämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Jerker Johansson Tf kulturchef och Karina Jarrett, museiförestandare informerar vid barn- utbildning- och kulturnämndens kultur- och ungdomsutskotts sammanträde den 15 maj 2018.
-

Workshops är genomförda.
3 st konstnärer, gemensamma projekt samt individuella utsmyckningar.
Har varit svårt att få tydlighet gällande budget.
Ett bra sätt att återanvända konst är att utgå från en budget.
Påbörjar att se över konsten på Välkommaskolan.
Forsgläntan är ej helt klar.
Ombyggnation av "Forsensvårdcentral" pågår.
"Schackspelet" gick ej att rädda i sin helhet.

B a r n - utbildning- och kulturnämndens kultur- och ungdomsutskott beslutar föreslå b a r n - utbildning- och k u l t u r n ä m n d e n besluta
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
Yrkande
Eva Alriksson (m) yrkar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
Propositionsordning
Ordförande ställer Eva Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att barn- utbildning- och kulturnämnden har beslutat i enlighet med Eva Alrikssons förslag.
Underlag
1. Sammanfattning av arbetet med konstnärlig gestaltning Kunskapshuset Gällivare.
2. BUoKku §15 Information konstnärlig utsmyckning.
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§ 114
Öppettider fritidsgården
BUoK/2018:113 - 816
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att förvaltningen får i uppdrag att inrymma lokalvård för fritidsgården i
befintlig budget,
att förvaltningen får i uppdrag att utöka fritidsgårdens verksamhet under
sommaren 2019.
Ärendebeskrivning
Barn- utbildning- och kulturnämnden vill ha information om fritidsgårdens
öppettider och verksamhet.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Barn- utbildning- och kulturnämndens kultur- och ungdomsutskott beslutar föreslå barn- utbildning- och kulturnämnden besluta
att förvaltningen får i uppdrag att inrymma lokalvård för fritidsgården i
befintlig budget,
att förvaltningen får i uppdrag att utöka fritidsgårdens verksamhet under
sommaren 2019.
Yrkande
Pernilla Fagerlönn (v) yrkar
att förvaltningen får i uppdrag att inrymma lokalvård för fritidsgården i
befintlig budget,
att förvaltningen får i uppdrag att utöka fritidsgårdens verksamhet under
sommaren 2019.
Propositionsordning
Ordförande ställer Pernilla Fagerlönns förslag till beslut under proposition.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att barn- utbildning- och kulturnämnden har beslutat i enlighet med Pernilla Fagerlönns förslag.
Utdragsbestyrkande
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Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Redogörelse av fritidsledarnas bemanning och öppettider på fritidsgården.
3. BUoKku §16 Öppettider fritidsgården.
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§ 115
Malmbergets bibliotek
BUoK/2018:114 - 881
B a r n - utbildning- och kulturnämnden beslutar
att hålla biblioteket i Malmberget öppet till dess att bokbussen ersätter
filialverksamheten minst en dag per vecka med service mot allmänhet,
förskola och skola,
att se över att öka öppettider och service i Gällivare från hösten 2018,
att vid stängning av Malmbergets bibliotek inrätta en läshörna i Malmbergets sporthall,
att ärendet följs upp i oktober 2018.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 19 juni 2017 i fastslagande av budget beslutat att stänga biblioteket i Malmberget. 400tkr för år 2018 och 200tkr för
år 2019. Beslutet innebär att verksamheten stängs för allmänheten och
hålls i begränsad omfattning öppen för skolan.
För att upprätthålla biblioteksservice i Malmberget har förvaltningen fått i
uppdrag att se över möjligheten att ersätta biblioteket med bokbussen.
Verksamhetsmässiga konskevenser:
Om lösning med bokbussen kan ske som ersättning kan biblioteksservice
i Malmberget upprätthållas. Hur och vart bokbussen skall stå behöver
man titta på utifrån tillgång till el mm. Man behöver också se om det går
att hitta någon fler som kan köra bokbussen då nuvarande chaufförs arbetstid inte räcker till om inte en neddragning av turer på landsbygden
skall göras. Undersökning av fler som kan köra bussen pågår.
För Gällivare kan en utökad service ske med en minskning i Malmberget.
För landsbygden kan en minskning av bokbussens turer ske om inte fler
kan köra bussen.
Ekonomiska konsekvenser
Får ekonomiska konsekvenser om bokbusschaufför utöver personalbudget måste anställas och inte turer skall tas bort från landsbygden.
Behov av lagring av material från Malmberget kan ge kostnader.
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K o n s e k v e n s e r för barn och ungdomar
Placeringen av bokbussen är viktig för att barn och unga skall ha tillgång
till att låna böcker och annan media.
B a r n - utbildning- och kulturnämndens kultur- och ungdomsutskott beslutar
att lämna ärendet öppet till barn- utbildning- och kulturnämndens sammanträde den 12 juni 2018.
Yrkande
Nicklas Johansson (ns) yrkar
att hålla biblioteket i Malmberget öppet till dess att bokbussen ersätter
filialverksamheten minst en dag per vecka med service mot allmänhet,
förskola och skola,
att se över att öka öppettider och service i Gällivare från hösten 2018,
att vid stängning av Malmbergets bibliotek inrätta en läshörna i Malmbergets sporthall,
att ärendet följs upp i oktober 2018.
Propositionsordning
Ordförande ställer Nicklas Johanssons förslag till beslut under proposition.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att barn- utbildning- och kulturnämnden har beslutat i enlighet med Nicklas Johanssons förslag.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Konsekvensbeskrivning bokbuss ersätta filialverksamhet.
3. BUoKku §17 Malmbergets bibliotek.
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§ 116
Budgetuppföljning
BUoK/2018:5 - 041
B a r n - utbildning- och kulturnämnden beslutar
att förvaltningen får i uppdrag att arbeta för en budget i balans,
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Anna Kult, ekonom informerar vid barn- utbildning- och kulturnämndens
sammanträde den 12 juni 2018.
B a r n - utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott beslutar
att lämna ärendet öppet till barn- utbildning- och kulturnämndens sammanträde den 12 juni 2018.
Yrkande
Pernilla Fagerlönn (v) yrkar
att förvaltningen får i uppdrag att arbeta för en budget i balans,
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
Propositionsordning
Ordförande ställer Pernilla Fagerlönns förslag till beslut under proposition.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att barn- utbildning- och kulturnämnden har beslutat i enlighet med Pernilla Fagerlönns förslag.
Underlag
L Budgetuppföljning BUoK 180612.
2. Budgetuppföljning mars UKU 180515.
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§ 117
Förvaltningschefens information
BUoK/2018:4 - 600
B a r n - utbildning- och kulturnämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Eva Martinsson informerar vid barn- utbildning- och kulturnämndens sammanträde den 12 juni 2018.
- Brand Sjöparksskolan.
- Annons Rektor.
- Annons Förskolechef.
- Tallbacka förskola.
- Dokkas, tillfällig lokal.
- Arrangemang 'Tjejkonferens".
- Tjänst, halvtid ungdomschef.
Sommarlovsaktiviteter.
- Tallbackaskolans kök.
- Upphandling Sjöparksskolan.
- Tjänster inför höstterminen.
B a r n - utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott beslutar
att lämna ärendet öppet till barn- utbildning- och kulturnämndens sammanträde den 12 juni 2018.
Yrkande
Nicklas Johansson (ns) yrkar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
Propositionsordning
Ordförande ställer Nicklas Johanssons förslag till beslut under proposition.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att barn- utbildning- och kulturnämnden har beslutat i enlighet med Nicklas Johanssons förslag.
Underlag
1. Befolkning 2018-05-22.
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§ 118
Delgivningar
BUoK/2017:2043 - 106,BUoK/2017:2073 - 861,BUoK/2017:2106 600,BUoK/2018:l - 100,BUoK/2018:10 - 469,BUoK/2018:100 041,BUoK/2018:101 - 020,BUoK/2018:102 - 106,BUoK/2018:103 624,BUoK/2018:118 - 422,BUoK/2018:119 - 2141,BUoK/2018:120 2141,BUoK/2018:132 - 600,BUoK/2018:133 - 600,BUoK/2018:135 710,BUoK/2018:136 - 611,BUoK/2018:2 - 600,BUoK/2018:90 611,BUoK/2018:91 - 0421,BUoK/2018:92 - 013,BUoK/2018:93 805,BUoK/2018:95 - 600,BUoK/2018:98 - 600

B a r n - utbildning- och kulturnämnden beslutar
att lägga upprättad förteckning över delgivningar till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Anmälda delgivningar redovisas i rapport.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
K o n s e k v e n s e r för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Att lägga upprättad förteckning över delgivningar till handlingarna.
Underlag
1. Rapport delgivningar.

Utdragsbestyrkande

é.A .

V.pc

SAMMANTRADESPROTOKOLL

y*a

a5

Gällivare
kommun

40 (43)

2018-06-12

B a r n - , utbildning- och kulturnämnden
§ 119
Delegationsbeslut
BUoK/2018:12 - 620,BUoK/2018:125 - 260,BUoK/2018:130 611,BUoK/2018:131 - 805 BUoK/2018:138 - 002,BUoK/2018:25 611,BUoK/2018:3 - 002,BUoK/2018:81 - 041
#

B a r n - utbildning- och kulturnämnden beslutar
att lägga upprättad förteckning över anmälda delegationsbeslut till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Anmälan om beslut fattade på delegation.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
K o n s e k v e n s e r för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Att lägga upprättad förteckning över anmälda delegationsbeslut till handlingarna.
Underlag
1. Rapport delegationsbeslut.
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§ 120
Kursinbjudningar
BUoK/2018:6 - 027
B a r n - utbildning- och k u l t u r n ä m n d e n beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Inga kurser att redovisa.
B a r n - utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott beslutar föreslå b a r n - utbildning- och kulturnämnden besluta
att lägga ärendet till handlingarna,
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§ 121
Återrapportering kurser och konferenser
BUoK/2018:7 - 027

Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Återrapportering kurser och konferenser.

Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott beslutar föreslå barn- utbildning- och kulturnämnden besluta
att lägga ärendet till handlingarna.
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§ 122
Ärendeuppföljninq
BUoK/2018:8 - 600

Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att "uppföljning förändring av utbetalning av ersättning till studieförbunden" utgår från ärendeuppföljningslistan,
att "Samordning av resurser förskolan" september, "Intyg specialkost"
februari 2019, "Samverkansprojekt SEDD" september, "Anställning utöver budgetram" september, "Revisionsrapport integration av nyanlända i
grundskolan" mars 2019, "Ansvar utöver egen undervisning" november,
"Förskola/skola Repisvaara" september, samt "Malmbergets bibliotek" oktober, tillförs ärendeuppföljningslistan.
Ärendebeskrivning
Ärendeuppföljningslista för barn- utbildning- och kulturnämnden.
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott beslutar
att lämna ärendet öppet till barn- utbildning- och kulturnämndens sammanträde den 12 juni 2018.
Underlag
1. Ärendeuppföljningslista.
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