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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 10 maj 2010, kl 10.00 – 
12.00, 13.00 – 17.00 

 
Beslutande Börje Johansson (s), ordförande 
   Karl-Erik Taivalsaari (v) 

 Mikael Nilsson (s) kl 10.00-12.00, 13.00-16.20 §§ 51-75 
 Lena Lindberg (s) kl 10.00-12.00, 13.00-16.20 §§ 51-75 
 Eva Eriksson (s)  
 Ingela Abrahansson (v) 
 Bernt Nordgren (ns) 
 Eva Alriksson (m) 

   Tage Palo (s) 
Övriga deltagande Kjell Wallgren , förvaltningschef 
 Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, nämndsekreterare 
 Birgitta Palo-Johansson, ekonom §§ 54-56 
 Monica Lindqvist, kvalitetsansvarig § 65 
 Jerker Johansson, verksamhetschef kultur/ungdom §§ 69-73 
 Anna Johansson, Lärarförbundet 
Utses att justera Bernt Nordgren 
 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 17 maj 2010, kl 09.30 
 
Underskrifter Sekreterare §§ 51-84 
  Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg 
 
 Ordförande 
  Börje Johansson 
 
 Justerande  
  Bernt Nordgren   
 
 

 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn-, utbildning- och kulturnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2010-05-10 
 

Datum för anslags uppsättande 2010-05-18 Datum för anslags nedtagande 2010-06-09 
 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden i Gällivare  
 
Underskrift  
 Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg   
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 BUoK/2010:3  
 
§ 51 
Delgivningar  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna.  
 
Bakgrund 
1.  BUoK  2010:107 611 
Skolverket: Information angående statsbidrag till sommarskola 2010, samt beslut. 
 
2. BUoK 2008:473 047 
Skolverket: Beslut angående uppföljning av statsbidrag för handledarutbildning läsåret 
2008/2009. 
 
3. BUoK 2010:20 047 
Skolverket: Beslut angående statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet 
med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna (SFS 2008:754). 
 
4. BUoK 2009:476 714 
Skolverket: Utbetalning av statsbidrag avseende kommuner som tillämpar maxtaxa i 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg enligt SFS 2001:160, samt kvalitetssäkrande 
åtgärder för kommuner som tillämpar maxtaxa i förskoleverksamhet och skolbarnsom-
sorg enligt SFS 2001:161 
 
5. BUoK 2010:110 610 
Skolinspektionen: Kortare remisstid för yttranden om etablering av fristående skola. 
 
6. BUoK 2009:354 606 
Skolinspektionen: Beslut angående skolsituationen för en elev vid Tallbackaskolan i 
Gällivare kommun, dnr 2010:528 (tidigare dnr 2009:2266). 
 
7. BUoK 2009:454 606 
Skolinspektionen: Beslut angående anmälan av modersmålsundervisning vid Sjö-
parkskolan i Gällivare kommun, dnr 2009:3831. 
 
8. BUoK 2010:41 612 
Arbetsmiljöverket: Information om avslutat ärende avseende olyckshändelse allvarligt 
tillbud bland elever på Välkommaskolan, INL 2009/43849. 
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9. BUoK 2010:124 103 
Kommunfullmäktige i Gällivare kommun: Beslut Kf 100308 § 22, Utvärdering av Ung-
domsfullmäktige 2009.  
 
10. BUoK 2010:6 041 
Kommunstyrelsen i Gällivare kommun: Beslut 100322 § 28, Kommunstyrelsens bud-
getuppföljning 2010.  
 
11. BUoK 2009:474 020 
Kommunstyrelsen i Gällivare kommun: Beslut 100322 § 40, Avgångslösningar med 
anledning av övertalighet bland personal.  
 
12. BUoK 2010:139 007 
Revisorerna i Gällivare kommun: Skrivelse angående styrelsens och nämndernas be-
handling av revisorernas granskningar.  
 
13. BUoK 2010:154 214 
Miljö- och byggnämnden i Gällivare kommun: Detaljplan för Bergtallen 2, Gällivare 
kommun, Norrbottens län.  
 
14. BUoK 2010:153 214 
Miljö- och byggnämnden i Gällivare kommun: Detaljplan för del av Björken 2 och 7, 
Gällivare kommun, Norrbottens län.  
 
15. BUoK 2009:424 214 
Miljö- och byggnämnden i Gällivare kommun: Detaljplan för del av Robsam 1:1 mm 
(ny väg mellan Koskullkulle och Östra Malmberget) i Gällivare kommun.  
 
16. BUoK 2009:425 214 
Miljö- och byggnämnden i Gällivare kommun: Detaljplan för del av Robsam 1:1 mm 
(väg mellan Östra och Västra Malmberget) Gällivare kommun.  
 
17. BUoK 2010:140 622 
Miljö- och byggnämnden i Gällivare kommun: Beslut om inplacering i riskklass och 
årlig kontrollavgift, Dokkas skola.  
 
18. BUoK 2010:112 622 
Miljö- och byggnämnden i Gällivare kommun: Rapport Livsmedelskontroll, Puoltikas-
vaara skola. 
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19. BUoK 2010:121 622 
Miljö- och byggnämnden i Gällivare kommun: Rapport Livsmedelskontroll, Bäcksko-
lan. 
 
20. BUoK 2010:120 622 
Miljö- och byggnämnden i Gällivare kommun: Rapport Livsmedelskontroll, Kryddan, 
Malmberget. 
 
21. BUoK 2010:133 622 
Miljö- och byggnämnden i Gällivare kommun: Rapport Livsmedelskontroll, Dokkas 
skola. 
 
22. BUoK 2010:146 622 
Miljö- och byggnämnden i Gällivare kommun: Rapport Livsmedelskontroll, Malmsta-
skolan. 
 
23. BUoK 2010:145 622 
Miljö- och byggnämnden i Gällivare kommun: Rapport Livsmedelskontroll, Trumman, 
Gällivare. 
 
24. BUoK 2010:144 622 
Miljö- och byggnämnden i Gällivare kommun: Rapport Livsmedelskontroll, Mandoli-
nen, Gällivare. 
 
25. BUoK 2010:143 622 
Miljö- och byggnämnden i Gällivare kommun: Rapport Livsmedelskontroll, Älvens 
förskola, Gällivare. 
 
26. BUoK 2010:142 622 
Miljö- och byggnämnden i Gällivare kommun: Rapport Livsmedelskontroll, Humlans 
förskola, Malmberget. 
 
27. BUoK 2010:141 622 
Miljö- och byggnämnden i Gällivare kommun: Rapport Livsmedelskontroll, Myrans 
förskola, Koskullskulle. 
 
28. BUoK 2010:36 623 
Centrala inköpsavdelningen, Gällivare kommun: Avtal mellan Gällivare Taxi AB avse-
ende skolskjutsning med p-bil, mindre buss (förlängning av avtal läsår 2010/2011). 
 
29. BUoK 2010:76 612 
Lapplands kommunalförbund: Protokoll Lapplands Gymnasium, 100226. 
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30. BUoK 2010:76 612 
Lapplands kommunalförbund: Protokoll Lapplands Gymnasiums arbetsutskott, 100305. 
 
31. BUoK 2010:111 020 
Barn- utbildning- och kulturförvaltningen, Gällivare kommun: Handlingsplan avseende 
Kompetens- och personalförsörjning 2010, samt Gällivare kommuns riktlinjer för arbe-
tet med kompetens- och försörjning 2009-2011. 
 
32. BUoK 2010:147 406 
Rektor Hakkas rektorsområde: Beslut angående begäran om nedsättning av tillsynsav-
gift för Hakkas rektorsområde.  
 
33. BUoK 2010:103 282 
Skrivelse angående PRO Ullattis slöjdlokal, samt svar från rektor.  
 
34. BUoK 2010:151 622 
Ordförande Barn- utbildning- och kulturnämnden: Ansökan till Jordbruksverket angå-
ende utbetalning av skolmjölksstöd.  
 
35. BUoK 2010:150 625 
Ungdomsrådet: Skrivelse gällande ungdomars psykiska hälsa i Gällivare kommun.  
 
36. BUoK 2009:73 805 
Studieförbundet Bilda Nord: Slutredovisning år 2009.  
 
37. BUoK 2009:73 805 
Studiefrämjandet i Gällivare: Slutredovisning år 2009. 
 
38. BUoK 2009:73 805 
Vuxenskolan i Gällivare: Slutredovisning år 2009. 
 
39. BUoK 2009:73 805 
ABF i Gällivare: Slutredovisning år 2009.  
 
40. BUoK 2010:130 714 
Förvaltningschefen, Barn- utbildning- och kulturförvaltningen: Svar till vårdnadshavare 
angående skrivelser/överklagningar avseende placering av barn i 6-årsverksamhet, samt 
yttrande från rektorer. 
 
41. BUoK 2010:113 606 
Vårdnadshavare till barn: Överklagan avseende placering av barn i 6-årsverksamhet. 
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42. BUoK 2010:128 606 
Vårdnadshavare till barn: Överklagan avseende placering av barn i 6-årsverksamhet. 
 
43. BUoK 2010:105 606 
Vårdnadshavare till barn: Skrivelse angående placering av barn i 6-årsverksamhet. 
 
44. BUoK 2010:129 606 
Vårdnadshavare till barn: Skrivelse angående placering av barn i 6-årsverksamhet. 
 
45. BUoK 2010:119 870 
Kultursekreterare, Barn- utbildning- och kulturförvaltningen: Ansökan om bidrag till 
arbetslivsmuseer 2010 (Kåkstan).  
 
46. BUoK 2010:117 311 
Boende på Österlånggatan i Malmberget: Skrivelse/yrkanden avseende omläggning av 
väg 830 i Malmberget.  
 
47. BUoK 2008:450 861 
Ordförande i Landsbygdsrådet, Gällivare: Rapport angående Landsbygdsrådets firande 
av Internationella Kvinnodagen.  
 
48. BUoK 2008:450 861 
Gällivare Riksteaterförening: Verksamhetsberättelse år 2009.  
 
49. BUoK 2008:450 861 
Hakkas bygdegårdsförening: Verksamhetsberättelse år 2009.  
 
50. BUoK 2008:450 861 
Gellivare Sockens Hembygdsförening: Verksamhetsberättelse år 2009. 
 
51. BUoK 2008:450 861 
Gällivare-Malmbergets Konstklubb: Verksamhetsberättelse år 2009. 
 
52. BUoK 2008:450 861 
Soutujärvi Hembygdsförening: Verksamhetsberättelse år 2009. 
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden att besluta 
 
att lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna.  
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Beslutsunderlag 
1. Delgivningar (skickas ej ut) 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100427 § 53 
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 BUoK/2010:4  

 
§ 52 
Delegationsärenden  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att ordförande kan på delegation besluta om yttrande i elevärende 2010:1190 
 
att lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna under förutsättning att 
besluten ryms inom budgetram. 
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) inkommer med skriftlig reservation. 
 
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: 
 
Ordförande 
 
Elevärende  Beslut att ställa sig bakom   2010:1190 
  utarbetat yttrande avseende  
  anmälan ang skolsituationen 
  i Gällivare kommun, dnr 2010:1190 
 
Förvaltningschef 
Antagande av anbud Antagande av anbud avseende  2010:116 054 
  försäljning av diskmaskiner 
  Antagande av anbud avseende  2010:115 054 
  försäljning av slöjdmaskiner 
 
Förordnande av lärare Ulrika Grape Hannu, lärare tidigare 2010:10 023 
  år, Gällivare kommun, fr o m  
  2010-03-02 tills vidare 
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Marita Malmefjäll, lärare 4-9, 
  Gällivare kommun, 2010-01-01— 
  2010-08-15 
 
Förordnande av övrig Ann-Sofie Johansson, barnskötare, 
personal  Maria förskola, fr o m 2010-04-01  
  Tills vidare 
 
Ledighet för personal Andreas Waara, Obligatoriska  2010:11 025 
  Särskolan, 2009-12-25—2010-07-31 
  Provar annat arbete 
 
Uppsägning på egen  Rigmor Matti, Sjöparkskolan, lärare,  2010:12 023 
Begäran  uppsägning fr o m 2010-09-01 
 
  Leona Tjernström, förskollärare, 
  Tallbacka förskola, uppsägning  
  Fr o m 2010-03-29 
 
  Anderas Waara, Obligatoriska sär- 
  Skolan, uppsägning fr o m 2010-08-01 
 
Ledighet för elever Elev klass 7, Sjöparkskolan,   2010:14 606 
  2010-03-25--2010-03-29 (DJ) 
 
  Elev klass 7, Sjöparkskolan,  
  2010-02-12—2010-02-19, 2010-03-22 (WB) 
 
  Elev klass 1, Sjöparkskolan, 2010-05-17— 

2010-06-11 (AI) (beviljas ej) 
 

Elev klass 7, Hedskolan, 2010-03-22— 
2010-03-26 (MEN) (beviljas ej) 

 
Elev klass 5, Hedskolan, 2010-05-11— 
2010-06-08 (EW) (beviljas ej) 

 
  Elev klass 2, Hedskolan, 2010-05-11— 
  2010-06-08 (JW) (beviljas ej) 
 
  Elev klass 2, Hedskolan, 2010-05-11— 
  2010-05-21 (APF) 
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Placering av barn Beslut ang placering av barn i 6-års- 2010:130 714 
i 6-årsverksamhet verksamhet läsår 2010/2011 
 
Sjöparkskolans skolledning 
 
Anpassad studiegång Beslut ang anpassad studiegång (SD) 2010:156 606 
 
  Beslut ang anpassad studiegång (RK) 2010:155 606 
 
Hedskolans skolledning 
 
Förordnande av lärare Anna-Lena Gustavsson, lärare 4-9  2010:10 023 
  Ma/no, 2010-04-02—2010-06-14 
 
Mariaskolans skolledning 
 
Upp-/nedflyttning i år- Beslut ang överflyttning från års- 2010:122 606 
kurs  kurs  
 
Ledighet för personal Ann-Kristin Johansson, Mando- 2010:11 025 
  linens förskola, 2010-05-01— 
  2010-05-31, annan tjänst 
 
Tallbackaskolans skolledning 
 
Förordnande av lärare Gun-Britt Olausson, lärare 1-7,  2010:10 023 
  Tallbackaskolan, 2010-02-09— 
  2010-06-11 
 
  Anna-Lisa Winbjörk, resurslärare, 
  Tallbackaskolan, 2010-02-15— 
  2010-06-06 
 
Ledighet för personal Marlene Persson, Tallbackaskolan 2010:11 025 
  2010-08-16—2010-12-22 
 
  Helen Salomonsson, Tallbackaskolan, 
  2010-08-16—2010-12-30, annan 
  tjänst 
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Malmstaskolans skolledning 
 
Förordnande av övrig  Carola Hjerpe, barnskötare, Humlans 
personal  förskola, 50 %, 2010-02-01— 
  2010-03-31 
 
  Ann-Louise Svanhem, barnskötare, 
  Humlans förskola, 2010-03-01— 
  2010-06-18 
 
Verksamhetscontroller 
 
Skolskjuts   Beslut ang skolskjuts med anledning 2010:126 623 
  av växelvist boende (LI) 
 
  Beslut ang skolskjuts med anledning  2010:127 623 
  av växelvist boende ((SI) 
 
  Beslut ang skolskjuts med anledning 2010:132 623 
  av växelvist boende (WO) 
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta 
 
att lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna under förutsättning att 
besluten ryms inom budgetram. 
 
Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar avslag till att ställa sig bakom delegationsbeslut, taget av ord-
förande gällande att ställa sig bakom yttrande avseende anmälan angående skolsituatio-
nen i Gällivare kommun, dnr 2010:1190. Eva Alriksson anser att kommunens huvud-
man, alltså nämnden ska ta beslut om yttranden till Skolinspektionen. 
 
Börje Johansson (s) yrkar att yttrandet till elevärende, 2010:1190 kan fattas på beslut. 
Karl-Erik Taivalsaari (v), Mikael Nilsson (s), Lena Lindberg (s), Eva Eriksson (s), Inge-
la Abrahamsson (v), Bernt Nordgren (ns) och Tage Palo (s) stödjer Börje Johanssons 
yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.  
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Beslutsunderlag 
3. Delegationsbeslut (skickas ej ut) 
4. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100427 § 54 
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 BUoK/2010:5  

 
§ 53 
Förvaltningschefens information  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att lägga förvaltningschefens information till handlingarna.   
 
Protokollsanteckning 
Eva Alriksson (m) emotsätter sig placering av två sexårsgrupper på Sjöparkskolan. Jag 
anser att hänsyn bör tas till närboendeprincipen samt till föräldrars önskemål om val av 
skola. Det är av största vikt att en elevs skolgång inleds på ett för förälddrarna och bar-
nets tillfredsställande sätt. (Gälliver informationspunkt – Fördelning av 6-åringar) 
 
Bakgrund 
Följande punkter har anmälts som information till Barn-, utbildning- och kulturnämnden 
den 11 maj 2010: 
 
Hur fungerar skolråden på Gällivare kommuns skolor? 
 
Medel från Landstinget till Kulturverksamheten.  
 
Löneskillnader mellan män och kvinnor i Gällivare kommun. 
 
Interkommunala kostnader och intäkter. 
 
Uthyrning av Myranskolan/Allaktivitetshus. 
 
Ombyggnation/nybyggnation Tallbackaskolan. 
 
Beskrivning av anställningstid dramapedagog, Kulturskolan. 
 
Kommunala uppföljningen Lapplands gymnasium. 
 
Fördelning av 6-åringar  
 
Projektansökan mattesatsningen. 
 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 27 april 2010 beslutat 
att nämnda punkter lämnas som information till Barn-, utbildning- och kulturnämnden 
den 10 maj 2010. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  17 (68) 
 
 2010-05-10 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
Beslutsunderlag 

1. Beskrivning av anställningstid dramapedagog, Kulturskolan, dnr 2010:160 023 
2. Protololl Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100427 § 55 
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 BUoK/2010:6  

 
§ 54 
Barn- utbildning- och kulturnämndens budgetuppföljning  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen om budgetuppföljningen för mars 2010. 
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) inkommer med skriftlig reservation. 
 
Bakgrund 
Arbete med Barn-, utbildning- och kulturnämndens budgetuppföljning år 2010 pågår.  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 27 april 2010 § 56 beslutat 
att redovisning avseende budgetuppföljning för mars 2010 lämnas till Barn-, utbildning- 
och kulturnämnden den 10 maj 2010.  
 
Birgitta Palo-Johansson, ekonom redovisar budgetuppföljningen för mars 2010 på 
sammanträdet den 10 maj 2010. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beroende på budgetuppföljningens utfall kan det få ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beroende på budgetuppföljningens utfall kan det få konsekvenser för barn och ungdo-
mar. 
 
Förslag till beslut 
att redovisning avseende budgetuppföljning för mars 2010 lämnas till Barn-, utbildning- 
och kulturnämnden den 11 maj 2010.  
 
Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar att nämnden tar fram besparingsförslag samt vidtar besparings-
åtgärder för att få budgeten i balans. 
 
Börje Johansson (s) yrkar att nämnden godkänner informationen om budgetuppföljning-
en för mars 2010. 
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Karl-Erik Taivalsaari (v), Mikael Nilsson (s), Lena Lindberg (s), Eva Eriksson (s), Inge-
la Abrahamsson, Bernt Nordgren (ns) och Tage Palo (s) stödjer Börje Johanssons yr-
kande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med eget förslag. 
 
Votering 
Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp: 
 
Den som yrkar i enlighet med Börje Johansson röstar Ja. 
Den som yrkar i enlighet med Eva Alriksson röstar Nej. 
 
Efter företaget upprop finner ordföranden att 8 Ja-röster och 1 Nej-röst har avgetts. Ord-
föranden finner därmed att barn- utbildning- och kulturnämnden har beslutat i enlighet 
med Börje Johansson. 
 
Ja-röster har avgetts av Börje Johansson (s), Karl-Erik Taivalsaari (v), Mikael Nilsson 
(s), Lena Lindberg (s), Eva Eriksson (s), Ingela Abrahamsson, Bernt Nordgren (ns) och 
Tage Palo (s). 
 
Nej-röst har avgetts av Eva Alriksson (m) 
 
Beslutsunderlag 

1.Budgetuppföljning Barn-, utbildning- och kulturnämnden mars 2010. 
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 BUoK/2010:53  

 
§ 55 
Barn- utbildning- och kulturnämndens budget 2011 - 2013  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att dra ner lokalytor inklusive Nordan med 4 900 000 kronor,  
 
att utöka driftbudgetramen med 1 300 000 kronor, 
 
att utöka driftbudgeten för år 2011 med 185 000 kronor i form av engångsanslag. 
 
Deltar ej i beslutet 
Eva Alriksson (m) deltar ej i beslutet på grund av att förslagen till neddragning av drift-
budgeten är orealistiska. 
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) inkommer med skriftlig reservation. 
 
Bakgrund 
Enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige ska Barn-, utbildning- och kulturnämndens 
budgetram för år 2011 minskas med 6 100 000 kr. Barn-, utbildning- och kulturnämn-
den har den 30 mars 2010 § 49 beslutat att uppdra till förvaltningen att inkomma med 
sparförslag 13.5 %, avseende kostnader på lokaler, samt att sparförslagen ska komplet-
teras med konsekvensbeskrivningar. 
 
Enligt förslag ska summan på neddragningen av Barn-, utbildning- och kulturnämndens 
justeras till 4 900 000 kr. 
 
I underlaget föreslår barn-, utbildning- och kulturförvaltningen följande: 
 
Neddragningar av lokalytor inklusive Nordan med 4 900 000 kr. 
 
Utökning av driftbudgetram med 2 050 000 kr. 
 
Utökning av driftbudget för år 2011 med 320 000 kr i form av engångsanslag. 
 
Birgitta Palo-Johansson, ekonom informerar i ärendet på sammanträdet den 10 maj 
2010. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Neddragningar i befintlig budgetram får konsekvenser.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Neddragningar i befintlig budgetram kan få konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår Barn-, utbildning- och 
kulturnämnden besluta 
 
att dra ner lokalytor inklusive Nordan med 4 900 000 kronor,  
 
att utöka driftbudgetramen med 1 300 000 kronor, 
 
att utöka driftbudgeten för år 2011 med 185 000 kronor i form av engångsanslag. 
 
Beslutsunderlag 
1. Konsekvensbeskrivning neddragning. 
2. Förteckning driftäskanden samt konsekvensbeskrivningar. 
3. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100427 § 57 
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 BUoK/2009:392  

 
§ 56 
Barn- utbildning- och kulturnämndens investeringsäskanden år 2011  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att anhålla hos kommunfullmäktige om en investeringsbudget med 3 920 000 kronor 
enligt bilaga 1. 
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturförvaltningen har inkommit med äskanden för 2011 avseen-
de investeringsbudgeten. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaderna inryms ej i Barn- utbildning- och kulturnämndens budget. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår Barn-, utbildning- och 
kulturnämnden besluta 
 
att äska om en investeringsbudget med 3 920 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
1.Förteckning över investeringsäskanden med kommentarer. 
2.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100427 § 58 
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 BUoK/2010:92  

 
§ 57 
Taxa för avgifter inom förskola, familjedaghem och skolbarnsomsorg  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avgifterna inom förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg skall vara oför-
ändrade. 
 
Bakgrund 
Gällivare Kommun tillämpar maxtaxa inom förskola, familjedaghem (pedagogisk om-
sorg) och skolbarnomsorg. Kommunen följer regelverket och tar ut de avgifter som på-
bjuds enligt maxtaxebestämmelserna. 
 
Arbete med revidering av tillämpningsanvisningarna inom förskola, familjedaghem och 
skolbarnsomsorg pågår och ska beslutas av barn- utbildning- och kulturnämnden under 
hösten 2010. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kommunen får intäkter via avgifter och statsbidrag. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser. 
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige beslu-
ta  
 
att avgifterna inom förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg skall vara oför-
ändrade. 
 
Beslutsunderlag 

1. Gällande taxa 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100427 § 59 
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 BUoK/2010:98  

 
§ 58 
Taxa Kulturskolan  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att terminsavgiften 500 kr/termin för Kulturskolan ligger oförändrat under år 2011. 
 
Bakgrund 
Kulturskolan tar terminsavgift på 500 kr för elever som spelar, dansar, drillar eller 
sjunger i kulturskolans kvällskör. Ingen elev betalar mer än en avgift även om eleven 
deltar i fler aktiviteter. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Terminsavgifter ger en intäkt på 300 000 kr/år till kulturskolans verksamhet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Det kan för vissa vara svårt att betala 500 kr/termin vilket kan göra att vissa barn och 
ungdomar inte kan delta av just det ekonomiska skälet. 
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige beslu-
ta 
 
att terminsavgiften 500 kr/termin ligger oförändrat under år 2011. 
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 1004 27 § 60 
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 BUoK/2010:96  

 
§ 59 
Taxa avseende försälning av måltidskuponger till personal inom barn- utbildning-  

och kulturförvaltningen  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att måltidskuponger för personal inom barn-, utbildning- och kulturnämnden höjs till 67 
kr/mål för år 2011 med anledning av ökade livsmedelskostnader. 
 
Bakgrund 
Personal inom barn- utbildning- och kulturnämnden kan köpa måltidskuponger för lunch 
i samband med skolmåltider.  
 
Gällande taxa år 2010 för lunch i samband med skolmåltider är 65 kr/mål. Måltidsku-
pongerna säljs i häften med 10 stycken kuponger/häfte. Debitering sker via lön. 
 
Med anledning av ökade livsmedelskostnader föreslås att måltidskuponger för personal 
inom barn- utbildning- och kulturnämnden för år 2011 höjs till 67 kr/mål. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Höjning två kronor/måltidskupong motsvarar samma höjning (3 % med en avrundning 
neråt till hela krontal) som Matlaget AB höjer skolluncherna med anledning av ökade 
livsmedels-kostnader.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämdens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att måltidskuponger för personal inom barn-, utbildning- och kulturnämnden höjs till 67 
kr/mål för år 2011 med anledning av ökade livsmedelskostnader. 
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100427 § 61 
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 BUoK/2010:93  

 
§ 60 
Taxa avseende förseningsavgift inom biblioteksverksamheten  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxan avseende förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten är oförändrad för år 
2011. 
 
Bakgrund 
Normal lånetid inom biblioteksverksamheten består av tjugoåtta dagar. Ingen övertids- 
avgift tas ut om återlämning sker inom en vecka efter lånetidens utgång. Vid mer än 1  
veckas försenad återlämning påförs en avgift om 5 kr/media och vecka, men med ett 
maximalt belopp om 50 kr/media samt ett maximalt belopp på 500 kr/låntagare. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Biblioteken får intäkter på ca 30 000 kr/år. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. Barn betalar ingen övertidsavgift. 
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige  
besluta 
 
att taxan avseende förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten är oförändrad för år 
2011. 
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100427 § 62 
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 BUoK/2010:94  

 
§ 61 
Taxa avseende fjärrlåneavgifter, biblioteken  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxan för fjärrlån på biblioteken är oförändrad för år 2011. 
 
Bakgrund 
Gällande taxa för fjärrlån är 10 kr/media. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige  
besluta 
 
att taxan för fjärrlån på biblioteken är oförändrad för år 2011. 
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100427 § 63 
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 BUoK/2010:97  

 
§ 62 
Taxa för Bildarkivet  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxan för Bildarkivet är oförändrad för år 2011 med undantag av Lagring på diskett 
som helt tas bort eftersom dessa ej används.  
 
Bakgrund 
Gällande prislista för Bildarkivet är enligt följande: 
Inskanning                           30 kr/bild 
Lagring på diskett                10 kr  (inkl diskett) 
Lagring på Cd                  130 kr  (inkl cd-skiva) 
Via e-post/annat lagrings-   30 kr 
media         
 
Utskrift av fotografier på fotopapper 
A4 
Fotopapper                         75 kr 
Tunnare ca 120 gr              30 kr 
 
A3 
Fotopapper                      100 kr 
Tunnare ca 100 gr              40 kr 
 
Inplastning 
A4               10 kr 
A3               15 kr 
I övrigt följer bildarkivet Museiföreningens prislista. Finns på Museiföreningshemsida 
(www.meseif.a.se) 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Intäkter till bildarkivet på ca 15 000 kr/år. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige  
besluta 
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att taxan för Bildarkivet är oförändrad för år 2011 med undantag av Lagring på diskett 
som helt tas bort eftersom dessa ej används.  
 
Taxan för bildarkivet ändras till följande: 
 
Inskanning                           30 kr/bild 
Lagring på Cd                  130 kr   (inkl cd-skiva) 
Via e-post/annat lagrings-    30 kr 
media 
 
Utskrift av fotografier på fotopapper 
 
A4 
Fotopapper                         75 kr 
Tunnare ca 120 gr              30 kr 
 
A3 
Fotopapper                      100 kr 
Tunnare ca 100 gr              40 kr 
 
Inplastning 
A4               10 kr 
A3               15 kr 
 
I övrigt följer bildarkivet Museiföreningens prislista. Finns på Museiföreningshemsida 
(www.meseif.a.se) 
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100427 § 64 
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 BUoK/2010:91  

 
§ 63 
Taxa avseende upprättande av kopia på originalbetyg  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxan för upprättande av kopia på originalbetyg i samband med utdrag från betygska-
talog är oförändrad för år 2011.  
 
Bakgrund 
Gällande taxa för upprättande av kopia på originalbetyg i samband med utdrag från be-
tygskatalog är 100 kr exklusive moms. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Intäkterna för upprättande av kopia på originalbetyg är ca 1 000 kr/år.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.  
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige  
besluta 
 
att taxan för upprättande av kopia på originalbetyg i samband med utdrag från betygska-
talog är oförändrad för år 2011.  
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100427 § 65 
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 BUoK/2010:95  

 
§ 64 
Taxa avseende uthyrning av skollokaler  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxorna för uthyrning av skollokaler är oförändrade under 2011 
 
att Gunillaskolan stryks från listan av skollokaler. 
 
Bakgrund 
Taxorna för uthyrning av skollokaler höjdes 2008-09-29. Någon ytterligare höjning är 
inte motiverad i dagsläget. Gunillaskolan stryks från listan eftersom kommunen inte 
längre bedriver skolverksamhet där. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
 
Lokal                  Ungdoms-                 Föreningars          Allmänheten         Företags 
                            verksamhet               vuxenverks.                                         verk-
samh. 
 
Lärosal                   40:-/gång                      70:-/gång            100:-/gång         200:-/gång 
Institution               50:-/gång                    100:-/gång            150:-/gång         300:-/gång 
Hedskolan              85:-/gång                    200:-/gång            400:-/gång         800:-/gång 
Sjöparksskolan     150:-/gång                    400:-/gång            800:-/gång       1600:-/gång 
Välkommaskolan 150:-/gång                    400:-/gång            800:-/gång       1600:-/gång 
 
Matsal 
Sjöparksskolan         150:-/gång                400:-/gång            800:-/gång       1600:-/gång 
Övriga                        80:-/gång                150:-/gång            450:-/gång         900:-/gång 
OBS! Per gång = 2,5 tim. 
 
Övernattning 
Grupp/natt                  500:-                          500:-                    500:-                 1000:- 
Person/natt                   60:-                            60:-                      60:-                   120:- 
OBS! Grupp ca 20 st. 
 
Datasalar 
Heldag 08.00-16.00 
                                                                     Sal 600:-/dag                                 1200:-/dag 
Maskinhyra                                                        150:-/dator och dag                   300:-/dag 
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Halvdag (4 tim) 
                                                                      Sal 400:-/dag                                  800:- 
 
Maskinhyra                                                         100:-/dator och halvdag           200:-
/dator 
  
 
Kvällstid 18.00-21.00 
                                                                       Sal 100:-/tim                                  200:-/tim 
 
Maskinhyra                                                    40:-/dator                                       80:- dator  

          och tim                                       och tim 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser. 
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige  
besluta 
 
att taxorna för uthyrning av skollokaler är oförändrade under 2011, 
 
att Gunillaskolan stryks från listan av skollokaler. 
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100427 § 66 
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 BUoK/2009:401  

 
§ 65 
Kvalitetsredovisning 2008/2009  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde  
 
att nämnden inbjuder Malmens Friskola till redovisning av kvalitétstal och kvalitetsar-
bete 
 
att uppdra till förvaltningen att inkomma med förslag till åtgärder för att kvalitetsredo-
visningen skall fungera på alla skolor och på alla nivåer 
 
att anta kvalitétsredovisningen som skall vara Skolverket tillhanda senast 1 maj.  
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) reserverar sig mot att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde, 
samt inkommer med skriftlig reservation. 
 
Bakgrund 
Varje kommun är enligt förordning 1997:702 skyldig att årligen upprätta en kvalitétsre-
dovisning på kommunal nivå för all kommunalt bedriven förskoleverksamhet, skol-
barnsomsorg och skolverksamhet.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Åtgärder för förbättring får ekonomiska konsekvenser på respektive rektorsområde som 
i huvudsak bedöms inrymmas inom befintlig budgetram.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Åtgärderna syftar till att öka måluppfyllelse, trygghet och trivsel, inflytande och delak-
tighet, förbättrad lärmiljö etc för barn och elever i Gällivare kommun. 
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämdens arbetsutskott föreslår Barn-, utbildning- och kul-
turnämden besluta  
 
att anta kvalitétsredovisningen som skall vara Skolverket tillhanda senast 1 maj.  
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Yrkande 1 
Eva Alriksson (m) återremiss på grund av att kvalitetsredovisningen inte visar resultat 
och att den i flera avseenden inte speglar verkligheten.  
 
Propositionsordning 1 
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet skall avgöras vid dagens 
sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att barn- utbildning- och 
kulturnämnden har beslutat att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.  
 
Yrkande 2 
Börje Johansson (s) yrkar  
 
att nämnden inbjuder Malmens Friskola till redovisning av kvalitétstal och kvalitetsar-
bete 
 
att uppdra till förvaltningen att inkomma med förslag till åtgärder för att kvalitetsredo-
visningen skall fungera på alla skolor och på alla nivåer 
 
att anta kvalitétsredovisningen som skall vara Skolverket tillhanda senast 1 maj.  
 
Karl-Erik Taivalsaari (v), Mikael Nilsson (s), Lena Lindberg (s), Eva Eriksson (s), Inge-
la Abrahamsson (v), Bernt Nordgren (ns) och Tage Pal (s) stödjer Börje Johanssons 
förslag. 
 
Eva Alriksson (m) yrkar avslag till att anta kvalitetsredovisningen för Gällivare kom-
muns skolor. 
 
Propositionsordning 2 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande. 
 
Beslutsunderlag 

1. Kvalitétsredovisning Höstterminen 2008 – vårterminen 2009. 
      2.   Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100427 § 68 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  35 (68) 
 
 2010-05-10 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 BUoK/2010:162  

 
§ 66 
Rapport övergripande lokalöversyn  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom rapporten Övergripande lokalöversyn i Gällivare kommun. 
 
Bakgrund 
Gällivare kommun har utarbetat en rapport avseende Lokalöversyn i Gällivare kommun. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 29 mars 2010 § 57 beslutat att rapporten remit-
teras till  berörda nämnder, TOP bostäder AB och Lapplands kommunalförbund, samt 
att ärendet upptas till kommunstyrelsens sammanträden den 21 juni 2010.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämdens arbetsutskott föreslår Barn-, utbildning- och kul-
turnämden besluta  
 
att ställa sig bakom rapporten Övergripande lokalöversyn i Gällivare kommun. 
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 100329 § 57. 
2. Rapport Övergripande lokalöversyn i Gällivare kommun. 
3. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100427 § 69 
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 BUoK/2010:85  

 
§ 67 
Dundrets förskola Ekonomisk förening anhåller om tillstånd att utöka verksamheten 

alternativ förskola  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att tillstyrka Dundrets förskola Ekonomisk förenings anhållan att utöka barnantalet med 
10 barn från och med 1 augusti 2010 under förutsättning att medel beviljas från kom-
munstyrelsen, 
 
att anhålla hos kommunstyrelsen om 386 000 kr för 5 månader år 2010 (augusti – de-
cember 2010), 
 
att kostnaden tas med i budgetarbetet för år 2011. 
 
att bjuda in representanter från förskolan för att redovisa till nämnden om verksamheten 
Dundrets förskola. 
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.  
 
Bakgrund 
Dundrets förskola Ekonomisk förening har inkommit till barn- utbildning- och kultur-
nämnden om en anhållan om tillstånd att utöka verksamhetens barngrupp. Utökningen 
avser 10 barn, från 18 stycken barn till 28 stycken barn.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Dundrets förskola Ekonomisk förening tillförs medel som täcker kostnaden för ytterli-
gare 10 barn, för närvarande 92 825 per barn och år. Den totala kostnaden per år är 
928 250 kr. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Kön till förskolan kortas med 10 barn. Det betyder att 10 barn till kan erbjudas plats 
inom kommunala förskolan. Väntetiden på förskoleplats minskar. 
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämdens arbetsutskott föreslår Barn-, utbildning- och kul-
turnämden besluta  
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att tillstyrka Dundrets förskola Ekonomisk förenings anhållan att utöka barnantalet med 
10 barn från och med 1 augusti 2010 under förutsättning att medel beviljas från kom-
munstyrelsen, 
 
att anhålla hos kommunstyrelsen om 386 000 kr för 5 månader år 2010 (augusti – de-
cember 2010), 
 
att kostnaden tas med i budgetarbetet för år 2011. 
 
Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar att nämnden tillstyrker Dundrets förskola Ekonomisk förenings 
anhållan om att utöka barnantalet med 10 barn från och med 1 augusti 2010, samt  
att kostnaden tas med i budgetarbetet för år 2011. 
 
Börje Johansson (s) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag, samt att bjuda in re-
presentanter från förskolan för att redovisa till nämnden om verksamheten Dundrets 
förskola. 
 
Karl-Erik Taivalsaari (v), Mikael Nilsson (s), Lena Lindberg (s), Eva Eriksson (s), Inge-
la Abrahamsson (v), Bernt Nordgren (ns) och Tage Palo (s) stödjer Börje Johanssons 
förslag.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.  
 
Beslutsunderlag 

1. Ansökan. 
2.   Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100427 § 70 
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 BUoK/2010:109  

 
§ 68 
Projekt "Livsviktigt och HOPP (Hälsa och personlig planering)"  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att skolan deltar i förekommande aktiviteter inom det övergripande projektet Livsviktigt, 
 
att införa HOPP-projekt i årskurs 5 på alla skolor i kommunen fr.o.m. vårterminen 
2011, 
 
att en samordnare anställs på halvtid i tre terminer för att implementera metoden under 
höstterminen 2010 samt införa och samordna projektet fr.o.m. vårterminen 2011, 
 
att 100 tkr avsätts för finansiering av samordnare höstterminen 2010 genom att medel 
tas från konto 60010/401 gemensam utveckling, 
 
att kostnaden för samordnare på halvtid under två terminer 2011, beräknat 235 tkr, inar-
betas i budgeten för 2011. 
 
Bakgrund 
Fysisk aktivitet under barndomen har många positiva effekter inte minst för tillväxten 
och för barns normala utveckling. Den fysiska aktiviteten påverkar bl. a. cirkulationsap-
paraten, bentätheten, motoriken och har en avgörande roll i att upprätthålla en bra ener-
gibalans, vilket förhindrar oönskad viktökning under barndomen eller bidrar till vikt-
nedgång hos barn med övervikt. Det finns ett klart också samband mellan utövandet av 
regelbunden fysisk aktivitet och psykisk hälsa hos barn och ungdom, främst genom en 
ökad självkänsla och självuppfattning men också genom ökad social interaktion. Elever 
som upplever sitt hälsotillstånd som bra, har också bättre studieresultat och en ökad 
måluppfyllelse.  
 
Övervikt ökar i landet, länet och kommunen, både hos vuxna och hos barn. Norrbottens 
läns landsting har därför initierat en kraftsamling mot övervikt och fetma i länet kallad 
Livsviktigt där Piteå och Gällivare kommun deltar som pilotkommuner.  
 
Förhoppningen är att som en av aktiviteterna kunna införa HOPP (Hälsa och Personlig 
Planering) för alla årskurs 5 i kommunen enligt den metod som använts på Hedskolan. 
Det är ett inarbetat samverkansprojekt enligt en Gällivaremodell som gett bra resultat. 
För att implementera metoden krävs insatser på respektive skola samt en projektledare 
med kännedom om skolans värld som samordnar införandet och stöttar skolornas ar-
betsgrupper i det praktiska arbetet.  
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Ekonomiska konsekvenser 
För genomförande av alla delaktiviteter i projekt Livsviktigt har Folkhälsorådet i Gälli-
vare kommun erhållit projektbidrag med 80 tkr för år 2010 från Norrbottens läns lands-
ting. Kostnad för omfördelning av resurs inom skolan motsvarande en halvtidstjänst för 
samordning av införande av HOPP-metoden i alla årskurs 5 i kommunen beräknas upp-
gå till 100 tkr för 2010 samt 235 tkr för år 2011. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Om alla barn i årskurs 5 i kommunen får jobba efter HOPP-metoden kommer förhopp-
ningsvis både deras hälsa och skolresultat att förbättras. Dessutom stärks skolornas 
grupp- och arbetsklimat och en ökad samverkan med familjer och externa aktörer främ-
jar en god hälsoutveckling för eleverna.  
 
Konsekvenser för personal   
Ärendet har inte förhandlats enligt MBL. 
Projektet ger personal inom skolan möjlighet att pröva på nytt utvecklande uppdrag, 
enligt önskemål som framkommit i medarbetarenkäten.  
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämdens arbetsutskott föreslår Barn-, utbildning- och kul-
turnämden besluta  
 
att skolan deltar i förekommande aktiviteter inom det övergripande projektet Livsviktigt, 
 
att införa HOPP-projekt i årskurs 5 på alla skolor i kommunen fr.o.m. vårterminen 
2011, 
 
att en samordnare anställs på halvtid i tre terminer för att implementera metoden under 
höstterminen 2010 samt införa och samordna projektet fr.o.m. vårterminen 2011, 
 
att 100 tkr avsätts för finansiering av samordnare höstterminen 2010 genom att medel 
tas från konto 60010/401 gemensam utveckling, 
 
att kostnaden för samordnare på halvtid under två terminer 2011, beräknat 235 tkr, inar-
betas i budgeten för 2011. 
 
Yrkande 
Eva Alriksson yrkar bifall till lagt förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att barn- utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med Eva Alrikssons yrkande.  
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Beslutsunderlag 
1. HOPP – Hälsa Och Personlig Planering, informationsbroschyr 2009. 
2. Folkhälsorådet, 2009-12-08 § 8 . 
3. Projektbakgrund Livsviktigt. 
4. Beslut om projektbidrag 2009-12-09 inkl. metodbeskrivning, Norrbottens läns lands 
    ting. 
5. Informationsärende 2010-03-16, Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsut 
    skott. 
6. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100427  §71 
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 BUoK/2010:163  

 
§ 69 
Anhållan om extra medel för personal till Skatehallen  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att ärendet återremitteras för förtydligande. 
 
Bakgrund 
Under slutet av 2009 beslutade kommunstyrelsen om att starta upp en skatehall i Folkets 
Hus lokaler. Hallen har under vintern färdigställts och nyligen invigts. En ny förening är 
bildad för att tillsammans med kommunens ungdomsverksamhet driva hallen. Sedan 15 
februari är en ungdomsledare anställd 100 % i 3 månader. Verksamheten har en budget 
på 400 000 kr + 50 000 kr via sponsring från olika företag. Pengarna räcker till hyra, 
drift och en deltidstjänst. För att få en bättre struktur och kunna göra en bra rekrytering 
skulle möjligheten till att ha 100 % ungdomsledare vara önskvärt. 
 
I underlaget föreslås att Barn-, utbildning- och kulturnämnden anhåller hos kommunsty-
relsen med ett extra anslag för att kunna heltidsanställa av skatehallen under projektti-
den med 150 000 kr/år åren 2010, 2011 och 2012 samt att medel införes till ansvar 
60022 verksamhet 354 övriga kostnader skateboardhall. 
 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 27 april 2010 § 72 beslutat 
att ärendet återremitteras för förtydligande. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
För att klara att anställa en ungdomsledare på heltid skulle en förstärkning av budgeten 
behöva ske med 150 000 kr/år. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Skatehallen är en mycket positiv verksamhet för barn och ungdomar i kommunen och 
att få en heltidsanställd ungdomsledare underlättar verksamhetsplanering och rekryte-
ring. 
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100427 § 72 
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 BUoK/2010:148  

 
§ 70 
Anhållan om bidrag till Internationell hundutställning år 2010  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att avslå ansökan om kulturbidrag till investering i bord, stolar och ringtält,  
 
att uppmana kennelklubben att kontakta kulturens handläggare för stöd från projektet 
hemvändarsommar. 
 
Bakgrund 
Norra Norrbottens Kennelklubb har i skrivelse 2010-03-25 begärt kulturbidrag till deras 
internationella hundutställning. Bidraget skall användas till att inköpa bord, stolar och 
ringtält. Totalkostnad 20.000 kronor. 
 
Kulturen vill betona i sitt yttrande vikten för kommunen att kennelklubben anordnar en 
internationell hundutställning i Gällivare. Deras arrangemang samlar ca 3.000 personer 
som stannar några dagar i Gällivare. Tyvärr finns det i våra regler för kulturarrange-
mang inget stöd för investering i bord, stolar och ringtält. Däremot finns det möjligheter 
för kennelklubben att söka stöd för att deras utställning kan ingå i hemvändarsommar 
som vi har erhållit bygdemedel. Tidpunkten är också lämplig 10-11 juli.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget är avslag för kulturbidrag till investering i bord, stolar och ringtält 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Negativa konsekvenser för barn och ungdomar 
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämdens arbetsutskott föreslår Barn-, utbildning- och kul-
turnämden besluta  
 
att avslå ansökan om kulturbidrag till investering i bord, stolar och ringtält,  
 
att uppmana kennelklubben att kontakta kulturens handläggare för stöd från projektet 
hemvändarsommar. 
 
Beslutsunderlag 

1. Ansökan om kulturbidrag till kennelklubbens internationella hundutställning. 
2.   Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100427 § 73 
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 BUoK/2010:137  
 
§ 71 
Gällivare kommuns kulturstipendium för ungdom år 2010  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att XXXX erhåller kulturstipendium för ungdom år 2010 med följande motivering: 
 
XXXX, 28 år, är född och uppvuxen i XXXX kommun. Han har genomgått en lång 
musikutbildning med avslutning på Kungliga musikhögskolan i Stockholm. Han är idag 
verksam som gitarrist och jazzmusiker i Stockholm, Hans debutalbum ”XXXX” inne-
håller låtar som andas och speglar Norrbottens och Lapplands finnbygder, XXXX och 
XXXX.  
 
Bakgrund 
Gällivare kommun har ett kulturstipendium för ungdom mellan 20-30 år som utdelas 
varje år. Stipendiet är på 10.000 kronor. Den som är född eller sedan en längre tid har 
varit verksam inom kommunen har företräde att erhålla stipendiet. 
 
Vid ansökningstiden 31 mars hade följande personer ansökt om kulturstipendiet; 
 
XXXX Ömalm, musiker 
Musikgruppen ”XXXX”  
XXXX, måltidskreatör 
 
Jerker Johansson, verksamhetschef kultur/ungdom informerar i ärendet. 
 
Barn-, utbildning- och kulturnämdens arbetsutskott har den 27 april 2010 § 74 beslutat 
att namnet på årets kulturstipendiat för ungdom presenteras vid sammanträdet den 10 
maj 2010.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kulturstipendiet ingår i kulturens budget. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget har positiva konsekvenser för barn och ungdom. 
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Beslutsunderlag 
1. Ansökningar om kulturstipendium för ungdom. 
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100427 § 74 
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 BUoK/2010:136  

 
§ 72 
Gällivare kommuns kulturstipendium år 2010  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att tilldela XXXX årets kulturstipendiat med följande motivering; 
 
XXXX är född 1952 i Malmberget och bosatt i Luleå. Han är utbildad vid Konstfack i 
Stockholm och yrkesverksam som fotograf. Hans bilder av det industriella samhället har 
varit utställda på flera platser i världen. XXXX sina första bilder av Malmbergets hus-
rivningar som ung under åren omkring 1970. Han har sedan återvänt till Malmberget 
och fotograferat villorna vid Elevhemsområdet under åren 2007-2008. Husen som är nu 
redo för flyttning eller rivning. XXXX skriver i boken Inte längre mitt hem; ”XXXX 
bilder visar med ”bergets” kratrar och sår, ett helt samhälles aldrig avstannande rörelse”. 
 
Bakgrund 
Gällivare kommun har ett kulturstipendium som utdelas varje år. Stipendiet är på 10.000 
kronor. Den som är född eller sedan en längre tid har varit verksam inom kommunen 
har företräde att erhålla stipendiet. 
 
Vid ansökningstiden 31 mars hade följande personer ansökt om kulturstipendiet; 
 
Musikgruppen ”XXXX”    
XXXX, konstnär  
XXXX Wikslund, musiker  
Kullekören  
XXXX, konstnär                                                     
XXXX, konstnär                                             
XXXX, musiker                                                                                                 
XXXX, fotograf                                                   
 
Jerker Johansson, verksamhetschef kultur/ungdom informerar i ärendet. 
 
Barn-, utbildning- och kulturnämdens arbetsutskott har den 27 april 2010 § 75 beslutat  
att namnet på årets kulturstipendiat presenteras vid sammanträdet det 10 maj 2010. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kulturstipendiet ingår i kulturens budget. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
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Kulturstipendiet har inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ansökningar till kulturstipendium 2010. 
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100427 § 75 
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 BUoK/2010:135  

 
§ 73 
Årets Eldsjäl, Gällivare kommun år 2010  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att XXXX tilldelas årets stipendium för eldsjälar med följande motivering: 
 
XXXX har med sitt engagemang för asylsökande skapat en bra mötesplats genom Inter-
nationella cafeét som erbjuder de asylsökande olika aktiviteter. XXXX har med sin 
medkänsla för människor skapat en mötesplats som betyder mycket för att känna sig 
välkommen i Gällivare.  
 
Bakgrund 
Stipendium för årets eldsjäl utdelas till den som varit ideellt verksam i kommunen. Pris-
summan är 5.000 kronor. 
 
Vid ansökningstiden 31 mars hade följande personer ansökt om kulturstipendiet; 
XXXX, skidåkare  
XXXX, idrottsledare för barn och ungdomar med funktionsnedsättning 
XXXX, frivillig i Tjautjas flottkalaset 
XXXX, konstnär som dokumenterat sin hembygd 
XXXX, eldsjäl för nybyggarhemmanet Abborrträsk, rallarstigen och hembygdsområdet 
XXXX, ledare för föreningen Hjärt-, och Lungsjukas förening 
XXXX, körledare i Kullekören 
XXXX och XXXX, eldsjäl för internationella caféet 
XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, eldsjälar Gunillahem  
XXXX, eldsjäl för Nilivaara IS 
XXXX, eldsjäl bakom Landsbygdens barnfestival 
 
Jerker Johansson, verksamhetschef kultur/ungdom informerar i ärendet.  
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 27 april 2010 § 76 beslutat 
att namnet på årets Eldsjäl presenteras vid sammanträdet den 10 maj 2010.  
  
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget ingår i kulturens budget. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget har positiva konsekvenser för barn och ungdom. 
 
Beslutsunderlag 

1. Ansökningar för årets eldsjäl. 
2.   Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100427 § 76 
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 BUoK/2010:99  

 
§ 74 
Remiss av förslag till Folkhälsopolitisk plan 2010 - 2012  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att nämnden ställer sig bakom yttrandet gällande folkhälsopolitiska planen 2010- 2012. 
 
Bakgrund 
Buok nämnden har fått i uppdrag att yttra sig över förslag till Folkhälsopolitisk plan 
2010- 2012. Det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet är att skapa förut-
sättningar för god hälsan på lika villkor för hela befolkningen. Det är många faktorer 
som påverkar vår hälsa; var och hur vi bor, vilken miljö vi lever i, vår barndom och 
uppväxt, utbildning och arbete. Målet med folkhälsoarbetet i Gällivare är att verka för 
en god och jämlik hälsa i livets alla skeenden. Hälsotalet enligt styrkorten ska öka med 
10 %. 
 
Den folkhälsopolitiska planen är ett genomtänkt dokument där man har lyckats fånga 
upp de frisk/skyddsfaktorer som bidrar till god hälsa och god utveckling för barn och 
ungdomar. Att det finns en röd tråd i insatserna som föreslås är positivt. Överskådligt 
och tydligt vilka indikatorer som ska användas för att mäta om målet är nått. Det arbete 
som Buok nämnden bedriver ligger helt i linje med folkhälsopolitiska planen.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Arbetet bedrivs inom ramen för Buok. 
  
Konsekvenser för barn och ungdomar 
De åtgärder som är föreslagna i den folkhälsopolitiska planen stärker 
skydds/friskfaktorerna kring barn och ungdomar, vilket har en positiv inverkan på deras 
hälsa och livsvillkor över tid. 
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämdens arbetsutskott föreslår Barn-, utbildning- och kul-
turnämden besluta 
 
att nämnden ställer sig bakom yttrandet gällande folkhälsopolitiska planen 2010- 2012. 
 
Beslutsunderlag 
1. Utredning för yttrande FHP 2010-2012. 
2. Folkhälsopolitiska planen 2010-2012. 
3. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100427 § 77 
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 BUoK/2009:370  
 
§ 75 
Granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2009  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att uppdra till förvaltningen att inkomma med förslag till åtgärd och rapport om genom-
förda åtgärder  
 
att ärendet ska föras in under ärendeuppföljningen. 
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.  
 
Bakgrund 
Gällivare kommuns revisorer har besökt barn- utbildning- och kulturnämnden den 10 
november 2009 för den årliga ansvarsprövningen av nämndens ansvar för att skapa för-
utsättningar för en ändamålsenlig och säker verksamhet genom aktiva beslut. En viktig 
del av revisorernas årliga granskning är att pröva hur nämnden fullgör sitt uppdrag från 
fullmäktige. För att kunna göra den slutliga revisionella bedömningen fordras även ett 
ställningstagande till hur uppdraget fullgjorts och resultatet i förhållande till fullmäkti-
ges uppdrag.  
 
För 2009-års verksamhet har revisionen beslutat att genomföra den årliga ansvarsutöv-
ningen med inriktning på följande: 
 
Ekonomiska läget för kommunen 
 Nämndernas strategiska arbete med flerårsplanen 
 
Nämndernas aktiva styrning, målarbete och internkontroll 
 
Uppföljning av tidigare granskning 
 
Övriga aktuella frågor 
 
Gällivare kommuns Revisorer har den 16 februari 2010 inkommit med ett slutdokument 
för ovan nämnda granskning.   
 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 27 april 2010 § 78 beslutat 
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att synpunkterna är noterade samt att uppdra till förvaltningen att inkomma med förslag 
till beslut. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar att synpunkterna är noterade, att nämnden har tagit till sig av 
den av revisorerna riktade kritiken, samt att nämnden avser förbättra den ekonomiska 
och verksamhetsmässiga framförhållningen. 
 
Börje Johansson (s) yrkar att synpunkterna är noterade, att uppdra till förvaltningen att 
inkomma med förslag till åtgärd och rapport om genomförda åtgärder, samt att ärendet 
ska föras in under ärendeuppföljningen. 
 
Karl-Erik Taivalsaari (v), Mikael Nilsson (s), Lena Lindberg (s), Eva Eriksson (s), Inge-
la Abrahamsson (v), Bernt Nordgren (ns) och Tage Palo (s) stödjer Börje Johanssons 
förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.  
 
Beslutsunderlag 

1. Revisorernas slutdokument avseende styrelsens och nämndernas ansvarsutövan-
de år 2009 

2.   Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100427 § 78 
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 BUoK/2010:67  

 
§ 76 
Granskning av Gällivare kommuns tillgänglighet via telefon  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom vidtagna åtgärder för att öka tillgängligheten via telefon inom Barn-, 
utbildning- och kulturförvaltningen.  
 
Bakgrund 
Gällivare kommuns Revisorer har granskat kommunens tillgänglighet via telefon. Syftet 
med granskningen har varit att bedöma om kommunens nämnder har en ändamålsenlig 
tillgänglighet via telefon. 
 
Följande revisionsfråga har varit styrande för granskningen: 
 
Tillhandahåller kommunstyrelsen och nämnderna för medborgarna en ändamålsenlig 
tillgänglighet via telefon till kommunens tjänstemän? 
 
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna i allt väsent-
ligt har en ändamålsenlig tillgänglighet via telefon till kommunens tjänstemän men att 
det inte med säkerhet går att bedöma huruvida Barn-, utbildning- och kulturnämnden 
har en ändamålsenlig tillgänglighet till tjänstemännen via telefon.  
 
Revisorerna har noterat att 11 av 45 anrop till Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen 
inte besvarades eller bemöttes med upptagetton, meddelande, mobilsvar eller av att 
tjänstemännen ringde tillbaka. 
 
Mot bakgrund av granskningens resultat lämnas följande förslag: 
 
Att Barn-, utbildning- och kulturnämnden tillser att anropen till förvaltningen i högre 
grad bemöts med meddelande.  
 
Revisorerna emotser Barn-, utbildning- och kulturnämndens svar senast den 1 maj 2010 
angående vilka åtgärder de avser att vidta med anledning av ovan nämnda granskning. 
 
Barn-, utbildning- och kulturförvaltningens chef har vidtagit åtgärder för att öka till-
gängligheten via telefon inom förvaltningen och ett svar till Gällivare kommuns Reviso-
rer har utarbetas och överlämnats till Revisorerna.   
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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 kulturnämdens arbetsutskott föreslår Barn-, utbildning- och kul-
turnämden besluta 
 
att ställa sig bakom vidtagna åtgärder för att öka tillgängligheten via telefon inom Barn-, 
utbildning- och kulturförvaltningen.  
 
Beslutsunderlag 
1. Revisorernas slutdokument, samt revisionsrapport. 
2. Svar till Revisorerna i Gällivare kommun. 
3. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100427 § 79 
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 BUoK/2010:51  

 
§ 77 
Ekonomiservice till barn- utbildning- och kulturnämnden  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att se över ekonomiservice till Barn-, utbildning- och kulturnämnden, 
 
att se över nyckeltal som genererar budgetmedel , 
 
att se över ansvar och roller i organisationen avseende den ekonomiska processen, 
 
att häva sista att-satsen i Barn-, utbildning- och kulturnämndens beslut 2010-02-16 § 19 
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) inkommer med skriftlig reservation. 
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har den 16 februari 2010 § 19 beslutat  
 
att se över ekonomiservice till Barn-, utbildning- och kulturnämnden, 
 
att se över nyckeltal som genererar budgetmedel , 
 
att se över ansvar och roller i organisationen avseende den ekonomiska processen, 
 
att översynen av ekonomiservicen sker under förutsättning att kostnaderna belastar 
kommunens centrala budgetmedel. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Översynen kan innebära ekonomiska konsekvenser beroende på om förvaltningen köper 
in tjänsten avseende översyn. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
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Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämdens arbetsutskott föreslår Barn-, utbildning- och kul-
turnämden besluta 
 
att se över ekonomiservice till Barn-, utbildning- och kulturnämnden, 
 
att se över nyckeltal som genererar budgetmedel , 
 
att se över ansvar och roller i organisationen avseende den ekonomiska processen, 
 
att häva sista att-satsen i Barn-, utbildning- och kulturnämndens beslut 2010-02-16 § 19 
 
Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar avslag. I kommunfullmäktiges kommunplan fastställs att barn-, 
utbildning- och kulturnämnden ingår i de gemensamma planeringsförutsättningarna.  
 
Börje Johansson (s) yrkar i enliget med arbetsutskottets förslag. 
 
Karl-Erik Taivalsaari (v), Eva Eriksson (s), Ingela Abrahamsson (v), Bernt Nordgren 
(ns) och Tage Palo (s) stödjer Börje Johanssons yrkande.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn-, utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.  
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100427 § 80 
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 BUoK/2010:9  

 
§ 78 
Ärendeuppföljning  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att göra uppföljning av ärenden enligt följande: 
 
Ärende   Ansvarig  Uppföljning  
 
Tillämpningsanvisningar till Maxtaxa  Förvaltningen    15 juni 2010  
 
Granskningen – Lärarnas förutsätt- Förvaltningen    15 juni 2010 
ningar att genomföra sitt uppdrag 
 
Kameraövervakning på skolor Förvaltningen    24 aug 2010  
 
Revisorernas granskning av nämndens  Förvaltningen    24 aug 2010  
ansvarsutövning 
 
Hur fungerar Elevråd och skolråd på  Förvaltningen    12 okt 2010 
skolorna 
 
Bakgrund 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden avser att göra uppföljning av följande ärenden: 
 
Ärende   Ansvarig  Uppföljning  
Tillämpningsanvisningar till Maxtaxa  Förvaltningen 10 maj 2010  
 
Kameraövervakning på skolor Förvaltningen 10 maj 2010  
 
Granskningen – Lärarnas förutsätt- Förvaltningen 15 juni 2010 
ningar att genomföra sitt uppdrag 
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämdens arbetsutskott föreslår Barn-, utbildning- och kul-
turnämden besluta 
 
att Barn-, utbildning- och kulturnämnden följer upp ovan nämnda ärenden. 
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Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100427 § 81 
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 BUoK/2010:7  

 
§ 79 
Kursinbjudningar  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att anmäla Börje Johansson och Karl-Erik Taivalsaari till ”Nätverksträff för Barn- och 
utbildningspolitiker” i Haparanda den 11 – 12 maj 2010 
 
att lägga övriga kursinbjudningar till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Skolverket inbjuder till ”Inget slår en skicklig lärare”, i bl a Umeå den 29 april 2010. 
 
Kommunförbundet Norrbotten inbjuder till ”Nätverksträff för Barn- och utbildningspo-
litiker” i Haparanda den 11 – 12 maj 2010.  
 
Kommunförbundet Norrbotten inbjuder till ”Framtidens kommunala organisation?” i 
Luleå den 27 maj 2010.  
 
Kommun Akuten inbjuder till ”Kommunal samverkan – en dag om möjligheter” i 
Stockholm den 24 maj 2010.  
 
Kommun Akuten inbjuder till ”Personuppgiftslagen – inriktning på arbetslivet” i Stock-
holm den 15 juni 2010.  
 
Kommun Akuten inbjuder till ”Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på markna-
den – ska kommunen sluta sälja tjänster?” i Stockholm den 3 juni 2010.  
 
Regionförbundet södra Småland inbjuder till ”Hur ska barn egentligen behöva ha det?” i  
Växjö den 1 juni 2010.  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har den 27 april 2010 § 82 beslutat att hänskjuta 
ärendet till barn-, utbildning- och kulturnämnden den 10 maj 2010. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser är kursavgifter, kostnader för resa och logi, samt arvoden. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
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Beslutsunderlag 
1. Kursinbjudningar. 
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100427 § 82 
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 BUoK/2010:8  

 
§ 80 
Återrapport kurser/konferenser  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att till dagens sammanträde finns inget att återrapportera avseende kurser/konferenser. 
 
Bakgrund 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har tidigare beslutat om att återrapport avseende 
kurser/konferenser sker till nämnden vid varje sammanträde. 
 
Barn-, utbildning- och kulturnämdens arbetsutskott har den 27 april 2010 § 83 beslutat  
att hänskjuta ärendet till Barn-, utbildning- och kulturnämnden den 10 maj 2010.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att hänskjuta ärendet till Barn-, utbildning- och kulturnämnden den 11 maj 2010.  
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100427 § 83 
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 BUoK/2009:434  

 
§ 81 
Ändring av sammanträdesdag för barn- utbildning- och kulturnämnden den 11 maj  

2010  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att flytta barn-, utbildning- och kulturnämndens sammanträdesdag tisdagen den 11 maj 
2010 till måndagen den 10 maj 2010. 
 
Bakgrund 
Förslag föreligger att flytta Barn-, utbildning- och kulturnämndens sammanträdesdag 
tisdagen den 11 maj 2010 till måndagen den 10 maj 2010 med anledning av att ordfö-
rande och vice ordförande har blivit kallade till en konferens.  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämdens arbetsutskott har den 27 april 2010 § 84 beslutat 
att flytta Barn-, utbildning- och kulturnämndens sammanträdesdag tisdagen den 11 maj 
2010 till måndagen den 10 maj 2010. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100427 § 84 
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 BUoK/2010:179  

 
§ 82 
Begäran om engångsanslag  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att hos kommunstyrelsen begära engångsanslag på sammanlagt 4 720 000 kr enligt  
följande: 
 
Insatser för barn med särskilda behov                                       1 000 000 
Inköp av psykologtjänst                                                                220 000 
Projektledare för skolutveckling                                                   700 000 
Engångsanslag för att förbättra lär- och matsalsmiljö                1 500 000 
Projekt digital dokumentation, inköp system                                500 000 
Kostnad för utbildningsinsatser                                                     500 000 
Inköp av datorer                                                                            300 000 

 
Total summa                                                                               4 720 000 

 
Deltar ej i beslut 
Eva Alriksson (m) deltar ej i beslutet för att kunna använda dessa valfläskpengar utifrån 
partiets egna intressen. 
 
Bakgrund 
Gällivare kommun uppnår inte tillräckliga resultat i skolorna. Målet är att alla elever ska 
gå ut åk 9 med godkända betyg i alla ämnen, i Gällivare är det 83.9% (2009) som gör 
det. En god grundskoleutbildning är förutsättningen för att klara gymnasieskolan. I 
Gällivare klarar endast 68% av eleverna sin gymnasieutbildning inom 4 år. Detta 
medför stora kostnader för samhället både på kort och lång sikt. Om Gällivare verkligen 
ska vara en kommun på G och bli en attraktiv kommun att bo i och flytta till, måste 
måluppfyllelsen i skolorna öka. Det finns inget enkelt sätt att lösa dessa problem utan 
det kräver insatser inom många områden under lång tid från skolans sida. Forskning 
visar att det enda sättet att höja elevresultat är att höja kvaliteten på undervisningen. För 
att göra det krävs både fortbildningsinsatser och investering i lärmiljö och läromedel. 
Skolan behöver också teknisk utrustning för att förbättra och effektivisera arbetet och 
därmed ge mer tid till det väsentligaste i undervisning, mötet mellan elever och 
pedagoger. 
 
För att uppnå målet att höja kvaliteten i undervisningen och därmed öka elevernas 
möjligheter att fullfölja sin skoltid på bästa möjliga vis äskar Barn-, Utbildning och 
Kulturnämnden engångsanslag för följande insatser i prioritetsordning. 
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1 Insatser för barn med särskilda behov under ht 2010. 
2. Inköp av psykologtjänst för att korta kön till psykologutredning. 
3. Projektledare för skolutveckling under 2010. 
4. Engångsanslag för att förbättra lär- och matsalsmiljö. 
5. Projekt digital dokumentation. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaderna för begärda insatser fördelas på följande vis: 
Insatser för barn med särskilda behov                                       1 000 000 
Inköp av psykologtjänst                                                                220 000 
Projektledare för skolutveckling                                                   700 000 
Engångsanslag för att förbättra lär- och matsalsmiljö                1 500 000 
Projekt digital dokumentation, inköp system                                500 000 
Kostnad för utbildningsinsatser                                                     500 000 
Inköp av datorer                                                                             300 000 

 
Total summa                                                                               4 720 000 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
 
Barn och ungdomar får inte del av dessa kvalitetshöjande åtgärder om begärda medel ej 
kan tillföras. 
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att hos kommunstyrelsen begära engångsanslag på sammanlagt 4 720 000 kr enligt ovan  
 
Beslutsunderlag 
1. Konsekvensbeskrivning insatser för barn med särskilda behov 
2. Konsekvensbeskrivning inköp av psykolgtjänst 
3. Konsekvensbeskrivning projektledare för skolutveckling 
4. Konsekvensbeskrivning för engångsanslag för förbättring av lär- och matsalsmiljö 
5. Konsekvensbeskrivning digital dokumentation 
6. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100427 § 85 
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 BUoK/2010:172  

 
§ 83 
Anbud skolskjutsning med buss till/från Hakkas skola  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att anta anbudet avgivet av Centrala Buss i Norrbotten AB och att upphandlingskontrakt 
tecknas under förutsättning att överprövning inte begärs och om sådan begärs att för-
valtningsdomstol inte förordnar om åtgärder enligt 16 kap 2 § LOU. 
 
Bakgrund 
Barn-, utbildning och kulturnämnden har att anta anbud avseende skolskjutsning med 
buss till/från Hakkas skola. Detta med anledning av att avtal med Centrala Buss AB 
avseende skolskjutsning till/från Hakkas skola löper ut i samband med vårterminen 
2010 och nya anbud har infordrats för en ny avtalsperiod.  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 27 april 2010 § 86 beslutat  
att hänskjuta ärendet till sammanträdet den 10 maj 2010. 
 
Anbud har inkommit enligt följande: 
 
Anbudsgivare  A=Ullatti m fl B=Ampiaslantto m fl C=Nattavaara stn fl 
  Hakkas Hakkas  Hakkas 
Gällivare Taxi AB    X 
   
BDX Företagen AB X X  X 
CBAB  X X  X 
 
Sammanställning samt utvärdering av inomna anbud redovisas i ”Anbudssammanställ-
ning/utvärdering skolskutsning med buss till/från Hakkas skola.” 
 
Av utvärderingen framgår att det ekonomiskt fördelaktigaste anbudet är avgivet av Cen-
trala Buss AB. Totala årskostnaden sänks med ca 6,5 % jämfört med nuvarande kost-
nad.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser presenteras vid barn- utbildning- och kulturnämndens sam-
manträde den 10 maj 2010. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Behov finns av skolskjutsning till/från Hakkas skola. 
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Förslag till beslut 
Centrala inköpsfunktionen föreslår  
att anta anbudet avgivet av Centrala Buss i Norrbotten AB och att upphandlingskontrakt 
tecknas under förutsättning att överprövning inte begärs och om sådan begärs att för-
valtningsdomstol inte förordnar om åtgärder enligt 16 kap 2 § LOU. 
 
Beslutsunderlag 
1. Anbudsunderlag 
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100427 § 86 
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§ 84 
Finansiering av avtalslösning rektor  
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att anhålla hos Kommunstyrelsens personalutskott avseende avtalslösning för rektor om 
den totala summan för tiden 1/9 2009 – 31/8 2010 motsvarande 641 831 kr. 
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) inkommer med skriftlig reservation. 
 
Bakgrund 
Hösten 2009 beviljades en rektor avtalslösning med anledning av organisationsföränd-
ring genom sammanslagning av två rektorsområden. Avtalslösningen avser perioden 1/9 
2009 – 31/8 2010. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Avtalslösningen innebär en kostnad för barn- utbildning- och kulturförvaltningen som ej 
ryms inom befintlig budgetram. Kostnaden för 2009 var 212 900 och 2010 är kostnaden 
428 931 kr, totalt 641 831 kr. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att anhålla hos Kommunstyrelsens personalutskott om den totala summan för tiden 1/9 
2009 – 31/8 2010 motsvarande 641 831 kr. 
 
Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar avslag.  
 
Börje Johansson (s) yrkar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Karl-Erik Taivalsaari (v), Eva Eriksson (s), Ingela Abrahamsson (v), Bernt Nordgren 
(ns) och Tage Palo (s) stödjer Börje Johanssons förslag.  
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med eget förslag.  
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100427 § 87 
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