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GÄLLIVARE KOMMUN
Barn -  utbildning -  och kulturnämnden

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, tisdagen den 8 april 2008,
kl 10.00-12.00, 13.00-17.30

Beslutande Weine Backman (s), Ordförande
Karl-Erik Taivalsaari (v)
Anna-Karin Heneskär (s)
Mikael Nilsson (s) kl 10.00-12.00, 13.00-16.00 §§26-43
Lena Lindberg (s)
Jan Holma (s)
Bernt Nordgren (ns)
Eva Alriksson (m)
Mikael Uusitalo (v)
Lennart Landström (s) kl 16.00-17.30 §§ 44-57

Övriga deltagande Yngve Berg, Förvaltningschef
Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg , Nämndssekreterare
Lennart Landström (s) ej tjänsg ers 10.00-12.00, 13.00-16.00
Fredrik Nilsson (m) ej tjänsg ers
Maria Ryngmark (ns) ej tjänstg ers
Anna Johansson, Lärarförbundet
Bernd Lass, SKTF kl 15.00-17.30

Utses att justera Eva Alriksson

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, torsda/gen den 10 april 2008, kl 16.00
!1/, ./ d ,

I

Underskrifter Sekreterare G  :,111 1 1' K  §§ 26-57
Uun-Isritt 1 aivalsaari-lvyoerg

Organ
Sammanträdesdatum
Datum för
anslags  uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Ordförande  r,.--,,:s-_ i . __
Weine,B  - kman

Justerande-  ̀--
Eva Alriksson

2008-04-08

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Barn- utbildning- och kulturnämnden
2008-04-08

2008-04-11
Datum för
anslags nedtagande 2008-05-03

ontoret

ål l
un-Britt Taivalsaan -Nyberg

JUtdragsbestyrkande

I



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 2 (68)

2008-04-08

GÄLLIVARE KOMMUN
Barn -  utbildning -  och kulturnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
SIDAN

§26 5
Delgivningar

§ 27
Delegationsbeslut

9

§ 28 19
Förvaltningschefens information

§ 29
Budgetuppföljning januari - februari 2008

20

§30 21
Budget 2009

§31
Investeringsbudget 2009

22

§ 32 23
Barn- utbildning- och kulturnämndens personalbokslut år 2007

§ 33
Resursfördelning läsår 2008/2009 Grundskolan, tätorten och landsbygden

24

§ 34 26
Resursfördelning Välkommaskolan  läsår  2008/2009

§ 35
Resursföredelning Särskolan, Gällivare kommun läsår 2008/2009

27

§ 36 29
Organisationsförändringar inom barn- utbildning- och kulturförvaltningen

§ 37 31
Organisationsförändring på Välkommaskolan genom att instruktörerna på de yrkesförberedande
programmen, samt administrativa assistenter underställs respektive rektor

§ 38 33
Förskoleklasser (6-årsintag) inom tätorten i Gällivare kommun läsår 2008/2009

§ 39 35
Öppnande av två förskoleavdelningar i Gällivare

lUtdragsbestyrkande

I



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 3 (68)

2008-04-08

GÄLLIVARE KOMMUN
Barn -  utbildning -  och kulturnämnden

§40
Översyn av förskolornas organisation och ledning

37

§41
Organisationsförändring inom skolmåltider genom att omvandla 1.0 poltjänst till 1,0
arbetsledartjänst, samt indragning 0,75 tjänst på Bäckskolan

39

§ 42
Konsekvenser på grund av nytt avtal för dagbarnvårdare

41

§ 43
Sommarskola 2008

43

§ 44
Kvalitetsredovisning år 2007

44

§ 45
Delegation angående upprättande av Likabehandlingsplan

46

§ 46
Underlag till nämndens svar avseende åtgärder med anledning av Skolverkets inspektion i
Gällivare kommun

48

§ 47
Yttrande angående Samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa

50

§ 48
Kulturskolans Stora Stipendium 2008

52

§ 49
Anhållan om medel för kortfilmsproduktion

54

§ 50
Ansökan om produktionsstöd för "en busslast kärlek", fiktion/drama för SVT

55

§51
Intresseförfrågan angående värdskap för ASO-konferenser 2011-2013

57

§ 52
Inbjudan till kurser

59

§ 53
Inköp av IT-utrustning (smartboard) till skolenheter

60

§ 54
Anhållan om bygdemedel för Kulturfestival i Gällivare kommun

61

JUtdragsbestyrkande

I



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 4 (68)

2008-04-08

GÄLLIVARE KOMMUN
Barn -  utbildning -  och kulturnämnden

§ 55
Bostäder - Skidgymnasieelever

63

§ 56
Revidering av delegationsordningen med anledning av organisationsförändring avseende beslut
som rör barnomsorgsärenden

64

§ 57
Anhållan om bygdemedel för konstnärlig utsmyckning av Svanparken, Malmberget

66

lUtdragsbestyrkande

I



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 5 (68)

2008-04-08

GÄLLIVARE KOMMUN
Barn -  utbildning -  och kulturnämnden

BUoK/2008:77

BUoK § 26

Del ig vningar

Beslut

Barn -  utbildning -  och kulturnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningen att behandla delgivning punkt 28 och återkomma med en
redovisning till barn- utbildning- och kulturnämnden i maj 2008

att i övrigt lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna.

Bakgrund

1. BUoK 2007:345 606
Skolverket: Beslut angående anmälan om egenvård för grundskoleelev vid Myranskolan
i Gällivare kommun.

2. BUoK 2008:42 609
Skolverket: Statistik om slutbetyg från grundskolan våren 2007.

3. BUoK 2007:409 606
Länsrätten i Norrbottens län: Dom gällande överklagan från Malmens Friskola angåen-
de avslag på anhållan om extra resurser för elev med särskilda behov, Mål nr 3018-07.

4. BUoK 2008:72 103
Kommunförbundet, Norrbotten: Medarbetares uppdrag i Kommun-förbundet Norrbot-
ten.

5. BUoK 2007:280 620
Kommunfullmäktige, Gällivare kommun: Protokollsutdrag Kf 080204 § 8, Motion av
Gunnel Eriksson (s) ang att försäljning av läsk, kakor och godis inte skall tillåtas i
grundskolorna mm.

6. BUoK 2008:28 600
Kommunstyrelsen, Gällivare kommun: Protokollsutdrag Ks 080211 § 4, Utbildningsin-
spektion.

Utdragsbestyrkande
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7. BUoK 2007:381 718
Kommunstyrelsen, Gällivare kommun: Protokollsutdrag Ks 080211 § 6, Ansökan om
minoritetsspråksmedel för samisk barnomsorg.

8. BUoK 2008: 675
Kommunstyrelsen, Gällivare kommun: Protokollsutdrag Ks 080211 § 7, Utvärdering av
kommunfullmäktige antagen handikappolitiskt handlingsprogram 2004-2007.

9. BUoK 2008:107 100
Kommunstyrelsen, Gällivare kommun: Protokollsutdrag Ks 080211 § 18, Projekt balan-
serad styrning och verksamhetsutveckling.

10. BUoK 2008:57 622
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Rapport livsmedelskontroll Gunillasko-
lans utbildningskök.

11. BUoK 2008:58 622
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Rapport livsmedelskontroll Gunillasko-
lans A-kök.

12. BUoK 2008:59 622
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Rapport livsmedelskontroll Gunillasko-
lans C-kök.

13. BUoK 2008:83 622
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Rapport livsmedelskontroll Dokkas sko-
la.

14. BUoK 2008:81 210
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Program för Dundrets  turistanläggning.

15. BUoK 2007:89 214
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Utställning av detaljplan för del av Dund-
ret fjällanläggning del av fastigheten Dundret 5:2, Gällivare kommun.

16. BUoK 2008:85 214
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Program för Vuoskonjärvi verksamhets-
område m fl.

Utdragsbestyrkande
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17. BUoK 2008:100 214
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Detaljplan för del av Gällivare 12:74
Myråsen, Gällivare kommun.

18. BUoK 2008:40 040
Specialpedagogiska institutet, Umeå: Fördelning av medel ur anslaget 25:6, särskilda
insatser på skolområdet (SIS) budgetåret 2008.

19. BUoK 2007:71 620
Specialpedagigiska institutet,  Härnösand:  Slutredovisning av tilldelade medel ur ansla-
get 25:6,  Särskilda insatser på skolområdet  (SIS), budgetåret 2007.

20. BUoK 2008:70 027
Sveriges Kommuner och Landsting: Cirkulär 08:16, Komplettering av Cirkulär 07:26
om deltagande i kompetensutveckling/fortbildning för lärare, Lärarlyftet.

21. BUoK  2008:41 611
Statistiska centralbyrån:  Information om långtidsuppföljning av grundskoleelever från
och med årskurs 3.

22. BUoK  2008:8 620
Polismyndigheten i Norrbotten:  Underrättelse om beslut ang stöld på Mariaskolan,
2500-K27714-07.

23. BUoK 2008:95 612
Top Bostäder AB, Gällivare: Boende för skidgymnasieelever och övriga gymnasieele-
ver från andra kommuner.

24. BUoK 2008:82 620
Top Bostäder AB, Gällivare: Skrivelse till målsman/kontraktsinnehavare för elev på
Torget.

25. BUoK 2008:73 133
Migrationsverket: Rapport 2008-01-29 om kommunernas mottagande av ensamkom-
mande barn och ungdomar.

26. BUoK 2008:74 718
Föräldrakooperativet Dundrets förskola ekonomisk förening: Verksamhetsberättelse för
tiden 1 september 2006 - 31 augusti 2007.

ho  l l i Utdragsbestyrkande
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27. BUoK 2008:45 716
Lärarförbundet, Gällivare: Skrivelse ang fritidspedagogernas arbetssituation i Gällivare
kommun, samt svar till Lärarförbundet från barn- utbildning- och kulturförvaltningens
chef.

28. BUoK 2008:99 606
Målsman till elev: Skrivelse ang elevs skolsituation.

29. BUoK 2008:97 612
Gällivare Trafikskola: Överlåtelse av teorikurs för körkort B till Carlssons Trafikskolan
på Välkommaskolan.

30. BUoK 2008:47 605
Gymnasieförvaltningen, Örebro: Interkommunalt pris för elever i gymnasieskolan läsår
2007/2008.

31. BUoK 2008:122 611
Målsmän till elever i årskurs 2 A, Sjöparkskolan: Skrivelse angående elevernas skolsi-
tuation.

32. BUoK 2008:109 212
Miljö- och byggnämnden: Fördjupad översiktsplan FÖP 2008-2025, Framtid Gällivare -
Malmberget - Koskullskulle

33. BUoK  2008 :132 611
Målsmän till elev i årskurs 1, Sjöparkskolan:  Skrivelse angående elevernas skolsitua-
tion ,  samt svar från rektor.

Förslag till beslut

att lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna.

I

I Utdragsbestyrkande
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BUoK/2008:78

BUoK § 27

Dele ationsbeslut

Beslut

Barn -  utbildning -  och kulturnämnden beslutar

att lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna under förutsättning att
besluten ryms inom budgetram.

Bakgrund
Barn- utbildning- och kulturnämnden har överlåtit beslutanderätt till utskott, ordförande
och tjänstemän enligt en av barn- utbildning- och kulturnämnden antagen delegations-
ordning.

Dessa beslut skall redovisas till barn- utbildning- och kulturnämnden.

Till dagens sammanträde redovisas följande delegationsbeslut:

Barn- utbildnin  -  och kulturnämndens arbetsutskott

Medfinansiering Beslut ang medfinansiering i 2008:80 620
projekt  "TAGE Gellivare"

Ordförande
Beslut ang bidrag Beslut ang anhållan om bidrag till 2008:39027

föreläsare enligt Handikappolitiska
programmet åtgärd 6 och 9

Beslut ang lokaler Beslut ang Norrbottens Idrottsför- 2007:447 291
till Lilla VM bunds anhållan om att hyresfritt

disponera lokaler i samband med
Lilla VM 2008

Avtal Avtal skolskjutsning med buss till 2008:38 623
Hakkas skola  läsår  2008-2009

I I I Utdragsbestyrkande
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Tilläggsavtal till Avtal med Hög- 2008:44 612
hammarskolan avseende Idrotts-
gymnasieutbildning (PR)

Förvaltnin schef
Beslut ang bidrag Beslut ang anhållan om bidrag till 2007:440 040

"Skolskidan" 30 år

Beslut ang anhållan om bidrag 2008:10 612
till projekt HIV/AIDS

Förordnande av Mats Johansson, rektor, Gunilla- 2008:20 023
rektor skolan, 2008-01-01-2010-12-31

Eva-Marie Nylander, vik rektor
Hakkas skola/Mariaskolan,
2008-01-01-2008-06-30

Förordnande av Ingegerd Eriksson, lärare 1-5,
lärare Myranskolan, fr o m 2008-01-07

tills vidare

Anita Minde, lärare ek, Välkomma-
Skolan, 2007-08-20-2008-06-19

Förordnande av Anders Eriksson, förskollärare,
övrig personal Granbacka förskola, fr o m

2008-01-09 tills vidare

Marina Fjällborg, kontorist, Gunilla-
skolan, 50 %, 2008-01-01-2008-12-31

Elisabeth Gustafsson, barnskötare,
Myrans förskola, fr o m 2008-01-01
tills vidare

Birgitta Jonsson, förskollärare, Gran-
backa förskola, fr o m 2008-01-01
tills vidare

/10
l i Utdragsbestyrkande

1 ' 1 1



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 11 (68)

2008-04-08

GÄLLIVARE KOMMUN
Barn -  utbildning -  och kulturnämnden

Susanne Musosson, ekonomibiträde,
75 %, barn- utbildning- och kulturför-
valtningen, fr o m 2008-01-01 tills
vidare

Olof Mäki, förskollärare, Granbacka
förskola, fr om 2008-01-09 tills vidare

Ingela Nilsson, barnskötare, Dokkas
Förskola, 2007-07-01-2007-12-31,
fr o m 2008-01-01 tills vidare

Britta Parffa, förskollärare, Maria
Förskola, fr o m 2008-02-01 tills vidare

Marlene Persson, projektledare,
Gällivare kommun, 2008-01-01-
2008-12-31

Sigrid Waara, barnskötare, Maria för-
Skola, fr o m 2008-01-01 tills vidare

Ann-Catrin Åhl, barnskötare,  Bäckens
förskola, fr  o m 2008-01-08 tills vidare

Aila Örtstam, ekonomibiträde, barn-
utbildning- och kulturförvaltningnen,
50 %, fr o m 2008-01-01 tills vidare

Anette Örtstam, ekonomibiträde, barn-
Utbildning- och kulturförvaltningen,
88 %, fr o m 2008-01-01 tills vidare

Välkommaskolans skollednin

Förordnande av Robert Andersson, lärare energiprogram,
Lärare Välkommaskolan, 25 %, 2007-10-02-

2007-12-31, 2008-01-01-2008-02-29,
50 %, 2008-03-01-2008-06-19

Anneli Burman,  lärare sv/en, Välkomma-
skolan , 2007- 12-22-2008-06-19

/ 1 _ I I Utdragsbestyrkande
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Sofia Johansson, lärare spanska, Välkomma-
skolan, 2008-02-01-2008-06-19

Jörgen Kurak, lärare hotell- och restaurang-
Programmet, Välkommaskolan,
2007-12-22-2008-06-19

Eva-Lena Lyckholm,  lärare sv/en, Väl-
kommaskolan , 2007-12-22-2008-06-19

Anders Magnor, lärare ma/fy, Välkomma-
skolan, 2008-01-08-2008-06-07

Tommy Ryrland, yrkeslärare elprogrammet,
Välkommaskolan, 2007-12-22-2008-06-19

Sofia Svensson-Rova, lärare sv/en, 62,5 %,
Välkommaskolan, 2008-03-01-2008-06-19

Förordnande av övrig Gunilla Landström, extra resurs, 50 %,

Anpassad studiegång

2008-01-09-2008-06-13

Beslut ang anpassad studiegång för
Studiegång elev (JH)

2008:104 606

Beslut ang anpassad studiegång för
elev (TJ)

2008:105 606

Beslut ang anpassad studiegång för
elev (AL)

2008:102 606

Beslut ang anpassad studiegång för
elev (IN)

2008:103 606

Beslut ang anpassad studiegång för
elev (JN)

2008:68 606

Beslut ang anpassad studiegång för
elev (ML)

2008:126 606

Utdragsbestyrkande
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Kulturskolans skollednin

Förordnande av lärare Markus Abrahamsson, musiklärare 2008:20 023
Grundskolan/Kulturskolan, 55 %,
2008-01-09-2008-06-19

Eva-Lena  Björkman,  musiklärare,
Grundskolan/ Kulturskolan,
2007-12-22-2008-06-19

Pernilla Fagerlönn, musiklärare,
Grundskolan/Kulturskolan,
2007-12-22-2008-06-19

Orjan Johansson,  musiklärare,
Gymnasieskolan /Grundskolan/
Kulturskolan, 2007-12-22-
2008-06-19

Mattias Kalander, musiklärare,
50 %, Kulturskolan/Gymnasiet/
Grundskolan, 2008-01-09-
2008-04-13

Alf Klippmark, Dramapedagog,
Kulturskolan, 70 %, 2008-01-08-
2008-06-19

Andreas Landström, musiklärare,
Kulturskolan, 94 %, 2007-11-05-
2007-12-21, 50 %, 2007-12-22-
2008-06-19

Förordnande av övrig Michael Johansson, dokumenta-
personaltionsarbete, Kulturen, 2008-02-01-
2008-09-30

Hedskolans skollednin

Förordnande av övrig Helena Wikman, förskollärare,
personal Hedskolan, 2008-01-29-2008-06-18

I I Utdragsbestyrkande

I I
.

I I



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 14 (68)

GÄLLIVARE KOMMUN
Barn -  utbildning -  och kulturnämnden

Beslut ang anpassad
studiegång

2008-04-08

Beslut ang anpassad studiegång
för elev (SL)

2008:65 606

2008:76 606

2008:92 606

2008:91 606

2008:106 606

2008:93 606

2008:66 606

2008:63 606

2008:64 606

2008:116 606

2008:67 606

Beslut ang särskild under- Beslut ang undervisning del av dag
visning i särskild undervisningsgrupp för

elev (EH)

Beslut ang undervisning del av dag
i särskild undervisningsgrupp för
elev (VK)

Beslut ang undervisning del av dag
i särskild undervisningsgrupp för
elev (VK)

Beslut ang undervisning del av dag
i särskild undervisningsgrupp för
elev (PL)

Beslut ang undervisning del av dag
i särskild undervisningsgrupp för
elev (LM)

Beslut ang undervisning del av dag
i särskild undervisningsgrupp för
elev (LO)

Beslut ang undervisning del av dag
i särskild undervisningsgrupp för
elev (CS)

Beslut ang undervisning del av dag
I särskild undervisningsgrupp för
Elev (ST)

Beslut ang undervisning del av dag
I särskild undervisningsgrupp (EW)

Upphävning  av tidigare beslut ang
särskild undervisning  för elev (RVM)

Utdragsbestyrkande
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S'ö arkskolans skollednin

Beslut ang anpassad Beslut ang anpassad studiegång  för 2008:87 606
studiegång  elev (JA)

Beslut ang anpassad  studiegång för 2008:89 606
elev (AN)

Beslut ang anpassad studiegång för 2008:90 606
elev (JN)

Beslut ang anpassad studiegång  för 2008:117 606
elev (MN)

Beslut ang särskild Beslut ang undervisning del av dag 2008:88 606
undervisning i särskild undervisningsgrupp för

elev (AN)

Beslut ang undervisning del av dag 2008:118 606
i särskild undervisningsgrupp (MN)

Mariaskolans skollednin

Förordnande av lärare Iris Gustafsson, resurspedagog 2008:20 023
Mariaskolan, 2008-01-01-2008-06-31

Johan Holmfrid, 1-7 lärare sv/so,
42 %, Mariaskolan,
2007-12-21-2008-06-13

Anna-Lisa Winbjörk , lärare,
Mariaskolan, 2007-12-22-
2008-01-31, 2008-02-01-
2008-03-15

Tallbackaskolans skollednin

Förordnande av lärare Ulrika Grape Hannu,  lärare 1-7/
Speclärare,  Tallbackaskolan
2007-12-22-2008 -02-29,
2008-03-01-2008-06-13

I I I I Utdragsbestyrkande
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Johanna Mågård, lärare 1-7,
Tallbackaskolan, 2008-01-07-
2008-06-13

Mona Lundman, lärare 1-7,
Tallbackaskolan, 2008-02-04-
2008-06-13

Förordnande av övrig
personal

Lena Hjelm, arbete i skolbibliotek/
kunskapstorg, 50 %,
2008-01-01-2008-06-30

Eva Karlberg, förskollärare, Tallbacka-
skolan, 2008-03-03-2008-06-20

M ranskolans skollednin

Förordnande av lärare Astrid Alveblom, lärare 1-5,
Myranskoaln, 2008-01-01-2008-06-18

Förordnande av övrig
personal

Carola Hjerpe, förskollärare, 50 %,
Tjautjas förskola, 2007-12-22-
2008-01-08, 2008-01-09-2008-06-18

Maria Lantto, förskollärare, Myrans
Förskola, 2008-01-01-2008-03-31

Särskolans skollednin

Inskrivning i särskola Beslut ang inskrivning i särskola 2008:79 606
(JK)

Barnomsor ssamrodnare/rektor

Nedsättning av antal Beslut ang nedsättning av antal 2008:61 714
barn inom barnomsorgen barn till 15 barn/3 personal på

Granbacka förskola, avd Rönnen

Förtur till plats inom barn- Beslut ang förtur till plats inom 2008:108 714
omsorgen barnomsorgen pga att vårdnads-

havare bedöms som svårrekryterad
arbetskraft

I I I Utdragsbestyrkande
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2008-04-08

Avbetalningsplan Beslut ang avbetalningsplan för 2008:121 706
avgifter inom barnomsorgen

Hakkas skollednin

Förordnande av lärare Iris Dimitri, lärare 4.9, Hakkas 2008:20 023
skola, 90 %, 2008-01-07-
2008-06-18

Anna-Lena Partapuoli, lärare 4.9,
Hakkas skola, 2008-01-07-
2008-08-18

Dokkas skollednin

Förordnande av lärare Anna Waara, spec pedagog, 75 %,
Dokkas skola, 2008-01-07-
2008-06-16

Annegret Wiegel, hemspråklärare
Ty, 5 %, Dokkas skola, 2008-01-14-
2008-06-16

Förordnande av övrig Marianne Nilsson, förskollärare,
personal 50 %, Skogsgläntans förskola Dokkas,

2008-01-07-2008-02-29

Ann-Helen Strandgård, förskollärare,
50 %, Skogsgläntans förskola Dokkas,
2008-01-07-2008-02-29

Kostchef

Förordnande av övrig Anna-Lena Blombacke, ekonomi-
Personal biträde, Barn- utbildning- och kultur-

förvaltningen, 62 %, 2008-01-08-
2008-01-31

Anbud

I

Antagande av anbud avseende leve- 2008:62 622
rans och installation av ugnar till
storkök, Nya Nordan

I Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut

att lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna under förutsättning att
besluten ryms inom budgetram.

I Utdragsbestyrkande
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BUoK/2008:19

BUoK § 28

Förvaltnin schefens information

Beslut

Barn -  utbildning -  och kulturnämnden beslutar

att lägga förvaltningschefens information med beaktande till handlingarna

att punkten "Information angående flyktingklass" behandlas i samband med ärendet
"Budget 2009"

Bakgrund
Önskemål har framkommit om redovisning av följande punkter:

1. Kriterier för lönesättning av lärarpersonal och chefer
2. Övertalighet avseende lärare läsår 2007/2008 - 2010/2011
3. Redovisning av barnomsorgskön 1 - 5 år
4. Avtal med Matlaget AB
5. Ensamkommande flyktingbarn
6. TV-inspelning av matproduktion på Sjöparkskolan
7. Arbetet med styrkort i barn- utbildning- och kulturnämnden
8. Utvärdering samverkan Lapplands kommunalförbund
9. Information angående Flyktingklass

Förslag till beslut
att ovan nämnda punkter redovisas till barn- utbildning och kulturnämnden den 8 april
2008, förutom punkten "Information angående Flyktningklass" som behandlas i sam-
band med ärendet "Budget 2009"

Underlag till beslut
1. Lista avseende övertalighet lärare läsår 2007/2008-2010-2011
2. Information angående barnomsorgskön
3. Avtalet med matlaget
4. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080325 § 32

I I 1 I Utdragsbestyrkande
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BUoK/2008:115

BUoK § 29

Bud etu föl'nin anuari - februari 2008

Beslut

Barn -  utbildning -  och kulturnämnden beslutar

att med anledning av beräknade underskott uppdra till förvaltningen att till nämnden den
13 maj 2008 inkomma med möjliga neddragningar samt konsekvensbeskrivningar så att
nämnden får en budget i balans

att uppdra till förvaltningschefen att utreda anledningen till den uppkomna kostnaden på
310 000 kr som uppkommit efter fastställd detalj budget gällande utbetalning av avtals-
pension.

Bakgrund
Arbete med budgetuppföljning för rubricerad period pågår och redovisas i samband med
barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott.

Underlag till beslut
1. Budgetuppföljning januari - februari 2008
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080325 § 33

l 1913  l I Utdragsbestyrkande
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BUoK/2008:113

BUoK§30

Budget 2009

Beslut

Barn- utbildning -  och kulturnämnden beslutar

att remittera ärendet avseende budget 2009 till barn- utbildning- och kulturnämndens
extra arbetsutskott den 11 april 2008 för beredning.

Bakgrund
Barn- utbildning- och kulturnämndens budgetram för 2009 är 336 449 tkr (exklusive
engångsanslag).

Ramjustering för år 2009 är netto  -155 tkr.

Kommunfullmäktige i Gällivare har beslutat om att besparing ska göras inför budget
2009. Detta med anledning av volymminskning inom skolans verksamhet. Summan på
besparingen är 5 244 tkr.

Förslag till budgetramar för år 2010 och 2011 föreligger med 331 050 tkr samt 320 015
tkr.

Äskanden har inkommit från förvaltningen avseende driftbudget för år 2009.

Underlag till beslut
1. Förteckning över driftsäskanden, samt konsekvensbeskrivningar
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080325 § 34

I 1 y7i I  I I Utdragsbestyrkande
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BUoK/2008:114

BUoK § 31

Investerin sbud et 2009

Beslut

Barn -  utbildning -  och kulturnämnden beslutar

att remittera ärendet avseende investeringsbudget 2009 till barn- utbildning- och kultur-
nämndens arbetsutskott den 11 april 2008 för beredning.

Bakgrund
Barn- utbildning- och kulturförvaltningen har inkommit med äskanden för 2009 avseen-
de investeringsbudgeten.

Förslag till beslut
att föreslå en prioritetsordning av inlämnade investeringsäskanden.

Underlag till beslut
1. Förteckning över investeringsäskanden med kommentarer
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080325 § 35

l l I Utdragsbestyrkande
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BUoK /2008:16

BUoK § 32

Barn- utbildning-- och kulturnämndens ersonalbokslut år 2007

Beslut

Barn -  utbildning -  och kulturnämnden beslutar

att ställa sig bakom personalbokslutet för år 2007.

Bakgrund
Gällivare kommuns personalavdelning har utarbetat personalbokslut för barn- utbild-
ning- och kulturnämnden år 2007.

Förslag till beslut
att barn- utbildning- och kulturnämnden ställer sig bakom personalbokslutet för år 2007.

Underlag till beslut
1. Personalredovisning med hälsobokslut
2. Förteckning över tjänster
3. Personalstatistiska uppgifter
4. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080325 § 36

Utdragsbestyrkande
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BUoK/2008:123

BUoK § 33

Resursfördelnin läsår 2008/2009 Grundskolan tätorten och landsb den

Beslut

Barn -  utbildning -  och kulturnämnden beslutar

att fördela resurser till tätorten och på landsbygden i Gällivare kommun, avseende läsår
2008/2009  enligt  följande:

Tätorten

Skola Summa tjänster Resursgrupp

Mariaskolan 9,48 2
Hedskolan 19,87 3
Sj öparkskolan 28,74 5

Malmstaskolan 6,88 1
Gunillaskolan 13,49 4
Myranskolan 12,50 2

Tallbackaskolan 19,84 4

De riktade resurserna ingår ej i ovanstående fördelning (3 tjänster)

Landsbygden

Nilivaara 1,6
Puoltikasvaara 2,0
Nattavaara 2,1

Tj autj asj aure 1,5
Dokkas 4,9
Hakkas 10,9

Hakkas och Dokkas resurs 1,0 respektive 0,75 tjänst utöver ovan nämnda.

Utdragsbestyrkande
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Bakgrund
Barn- utbildning- och kulturförvaltningen har utarbetat förslag till resursfördelning för
grundskolan läsår 2008/2009 avseende tätorten och landsbygden i Gällivare kommun
enligt följande:

Tätorten

Skola Summa tjänster Resursgrupp
Mariaskolan 9,48 2
Hedskolan 19,87 3
Sjöparkskolan 28,74 5

Malmstaskolan 6,88 1
Gunillaskolan 13,49 4
Myranskolan 12,50 2

Tallbackaskolan 19,84 4

De riktade resurserna ingår ej i ovanstående fördelnign (3 tjänster)

Landsbygden

Nilivaara 1,6
Puoltikasvaara 2,0
Nattavaara 2,1

Tj autj asj aure 1,5
Dokkas 4,9
Hakkas 10,9

Hakkas och Dokkas resurs 1,0 respektive 0,75 tjänst utöver ovan nämnda.

Förslag till beslut
att barn- utbildning- och kulturnämnden fördelar resurser till tätorten och på landsbyg-
den i Gällivare kommun, avseende läsår 2008/2009 enligt förslag.

Underlag till beslut
1. Förslag till resursfördelning för grundskolan i tätorten
2. Förslag till resursfördelning för landsbygden
3. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080325 § 37

I I I I Utdragsbestyrkande
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BUoK/2008:129

BUoK § 34

Resursfördelnin Välkommaskolan läsår 2008/2009

Beslut

Barn -  utbildning -  och kulturnämnden beslutar

att Välkommaskolan tilldelas resurser utifrån de nyckeltal som verksamheten tilldela-
des läsåret 2007/2008 (9,1 tjänst per 100 elever).

Bakgrund
Skolledningen på Välkommaskolan anhåller om att få tilldelning av antal lärartjänster
utifrån ett fastställt nyckeltal per 100 elever.

Konsekvens
För att ge Välkommaskolans elever en kvalitativ utbildning bör Välkommaskolans lä-
rartäthet fortsatt vara 9,1 tjänst per 100 elever. Utökningar av elevplatser på de yrkes-
förberedande programmen har inneburit krav på en ökad lärartäthet eftersom dessa pro-
gram jobbar i mindre grupper på grund av ämnenas karaktär.

En minskad resurstilldelning skulle ge skolan mindre möjligheter till en ökad målupp-
fyllelse utifrån skolplan och uppsatta programmål.

En lägre resurstilldelning skulle medföra att skolan måste arbeta med större gruppindel-
ningar vilket skulle påverka kvaliteten på elevernas undervisning negativt.

Förslag till beslut
att Välkommaskolan tilldelas resurser utifrån de nyckeltal som verksamheten tilldelades
läsåret 2007/2008 (9,1 tjänst per 100 elever).

Underlag till beslut
1. Förslag till resursfördelning Välkommaskolan
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080325 § 38

Utdragsbestyrkande
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BUoK/2008:127

BUoK § 35

Resursföredelnin Särskolan Gällivare kommun läsår 2008/2009

Beslut

Barn -  utbildning- och kulturnämnden beslutar

att tilldela särskolan 20,38 pedagogtjänster för läsår 2008/2009

att tilldela särskolan 20,92 elevassistenttjänster för läsår 2008/2009.

Bakgrund

Pedagoger
För läsåret 2007/2008 var resursbehovet av pedagogtjänster 19,72. För läsåret
2008/2009 kommer resursbehovet att vara 20,38 tjänster.

Motivering
Särskolan kommer under läsåret 2007/2008 att ha ett ökat elevantal. Från grund-
sär/träningsskolan går nio elever över till Gymnasiesärskolan och tre nya elever kom-
mer in på grundsär/träningsskolan. Gynmasiesärskolan kommer att utöka bygg-, for-
dons- och HR-inriktningarna läsår 2008/2009.

Sär-Vux har idag 9 elever och där vet vi i dagsläget inte om det blir fler under läsåret -
2008/2009.

Elevassistenter
Under läsår 2007/2008 har vi haft 20,92 elevassistenttjänster. Behovet för läsåret
2008/2009 är oförändrat.

Fördelningen av elevassistenttjänster inom de olika verksamheterna kommer att föränd-
ras men antalet tjänster blir detsamma. Så snart grupperna är klara kommer vi att med-
dela var elevassistenttjänsterna är placerade.

Förslag till beslut
att tilldela särskolan 20,38 pedagogtjänster för läsår 2008/2009

att tilldela särskolan 20,92 elevassistenttjänster för läsår 2008/2009.

,o
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Underlag till beslut
1. Förslag till resursfördelning särskolan
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080325 § 39
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BUoK/2008:137

BUoK § 36

Or anisationsförändrin ar inom barn- utbildnin - och kulturförvaltnin en

Beslut

Barn -  utbildning- och kulturnämnden beslutar

att inrätta en 50 % tidsbegränsad rektorstjänst på Tallbackaskolan. Tidsbegränsningen
avses fram till 31 december 2008 då en ny prövning görs avseende fortsatta behovet av
nämnda tjänst. Denna tjänst erbjuds till barnomsorgssamordnare/rektor Ingegerd Stran-
delin

att nuvarande barnomsorgssamordnartjänsten 50 %, dras tillfälligt in till den 31 decem-
ber 2008. Arbetsuppgifterna från denna tjänst fördelas på en assistenttjänst på Tallback-
askolan

att assistentjänsten på Hakkas rektorsområde tillfälligt förstärks från och med 1 april
2008 till vårterminens slut med 0,25 %

att medel 22 000 kr till 0,25 % assistenttjänst Hakkas rektorsområde
3 månader tas från konto ansvar 60010 verksamhet 401.

att beslut avseende flytt av assistentjänsten för Mariaskolans rektorsområde till Hedsko-
lan och placering fysiskt på Mariaskolan remitteras till barn- utbildning- och kultur-
nämnden den 13 maj 2008.

Bakgrund
I samband med Skolverkets inspektion hösten 2007 har Skolverket synpunkter på att
vissa rektorer ej har förutsättningar för att vara pedagogiska ledare i sin verksamhet.

Till Skolverket har barn- utbildning- och kulturförvaltningen ingett svar på vilka åtgär-
der som förvaltningen avser att göra åt nämnda synpunkter.

Förslag till beslut
att inrätta en 50 % tidsbegränsad rektorstjänst på Tallbackaskolan. Tidsbegränsningen
avses fram till 31 december 2008 då en ny prövning görs avseende fortsatta behovet av
nämnda tjänst. Denna tjänst erbjuds till barnomsorgssamordnare/rektor Ingegerd Stran-
delin

Utdragsbestyrkande
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att nuvarande barnomsorgssamordnartjänsten 50 %, dras tillfälligt in till den 31 decem-
ber 2008. Arbetsuppgifterna från denna tjänst fördelas på en assistenttjänst på Tallback-
askolan

att assistentjänsten för Mariaskolans rektorsområde flyttas från Hedskolan och placeras
fysiskt på Mariaskolan

att assistentjänsten på Hakkas rektorsområde tillfälligt förstärks från och med 1 april
2008 till vårterminens slut med 0,25 %

att medel 22 000 kr till 0,25 % assistenttjänst Hakkas rektorsområde
3 månader tas från konto ansvar 60010 verksamhet 401.

Underlag till beslut
1. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080325 § 40

Utdragsbestyrkande
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BUoK/2008:131

BUoK § 37

Or anisationsförändrin å Välkommaskolan enom att instruktörerna å de rkes

förberedande ro rammen samt administrativa assistenter underställs res ektive

rektor

Beslut

Barn -  utbildning -  och kulturnämnden beslutar

att samtliga instruktörer i organisationen flyttas för att vara direkt underställ den rektor
som ansvarar för de verksamheter som dessa jobbar i.

att beslut avseende att varje assistenttjänst ska vara direkt underställ rektor i sin verk-
samhet remitteras till barn- utbildning- och kulturnämnden den 13 maj 2008.

Bakgrund
Välkommaskolans har på tre av sina program instruktörstjänster. Dessa är fördelade på
Byggprogrammet 1 tjänst, Elprogrammet 1 tjänst samt Energiprogrammet 1 tjänst. Des-
sa medarbetare är idag direkt underställd administrativ chef.

Förslag föreligger att instruktörerna på de yrkesförberedande programmen underställs
respektive rektor.

Detta ger verksamhetsansvarig möjlighet att jobba direkt tillsammans med samtliga
medarbetare som jobbar med karaktärsämneshandledning och undervisning på dessa
program.

Ansvarig rektor har då tätare kontakter med dessa vilket främjar den individuella ut-
vecklingen för dessa.

Välkommaskolan jobbar för att i sin organisation skapa verksamhetsområden där rekto-
rerna ges större möjlighet att påverka utveckling och arbetsformer för sin sektor. Ett
steg i denna förändring är att varje rektor skall ha en assisten direkt underställd sig i
verksamheten. Denna förändring är direkt kopplad till den genomlysning som gjorts och
de förslag som finns om en basorganisation, där varje rektor ska arbeta koncentrerat i
sin sektor i första hand. Detta för att ska skapas en identitet kring sin sektor.

A3 I i i Utdragsbestyrkande
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Detta ger verksamhetsansvarig möjlighet att jobba direkt tillsammans med assistenten
utifrån sin verksamhets behov och förutsättning.

Ansvarig rektor har tätare kontakter vilket främjar den individuella utvecklingen för
dessa.

Förslag till beslut
att samtliga instruktörer i organisationen flyttas för att vara direkt underställ den rektor
som ansvarar för de verksamheter som dessa jobbar i.

att varje rektor skall ha en assistent direkt underställ i sin verksamhet.

Underlag till beslut
1. Förslag till organisationsförändring avseende instruktörerna på de yrkesförberedande
programmen på Välkommaskolan
2. Förslag till organisationsförändring avseende de administrativa assistenterna på Väl-
kommaskolan
3. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnänmdens arbetsutskott 080325 § 41
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BUoK/2008:135

BUoK § 38

Förskoleklasser 6-årsinta inom tätorten i Gällivare kommun läsår 2008/2009

Beslut

Barn -  utbildning -  och kulturnämnden beslutar

att inte inrätta en förskoleklass på Gunillaskolan läsåret 2008/2009

att föräldrar som önskat placering på Gunillaskolan informeras om rättigheten att välja
en annan skola för sitt barn eller i samråd med skolan integrera sitt barn i årskurs 1, al-
ternativt att gå kvar i förskolan

att på Sjöparksskolan inrätta ytterligare en förskoleklass till läsåret 2008/2009 så att det
finns 2 förskoleklasser på Sjöparksskolan.

Reservation
Eva Alriksson (m) inkommer med skriftlig reservation.

Anmälan om jäv
Bernt Nordgren (ris) meddelar jäv till tredje att-satsen.

Bakgrund
Efter sammanräkning av ansökningarna till förskoleklass på Gunillaskolan visade det
sig att vårdnadshavare till endast 4 barn har önskat placering på Gunillskolan.

Det är inte försvarbart vare sig ekonomiskt eller verksamhetsmässigt att starta en för-
skoleklass med endast 4 barn. Det finns möjlighet för vårdnadshavare att antingen välja
att ha barnet kvar i förskolan, välja en annan skola för sitt barn eller att i samråd med
skolan integrera sitt barn i åk 1.

Vid sammanräkningen av önskningarna till Gällivares förskoleklasser blev det samman-
lagt 81 barn som skall fördelas mellan tre skolor, Sjöparks-, Maria- och Hedskolan. Det
skulle ge grupper på mellan 26 och 28 barn. Sådana grupper är alldeles för stora i de
lägre åldrarna.

Antalet barn som hör till Sjöparksskolans upptagningsområde är 39. Därför är det lämp-
ligt att Sjöparksskolan inrättar ytterligare en förskoleklass. Då skulle fördelningen av
barn mellan de tre skolorna bli ca 20 barn per grupp, fördelat på 4 grupper.
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Då finns det dessutom utrymme för placering av inflyttade barn i de 4 förskoleklasserna
vilket skulle vara omöjligt med bara tre grupper med ett barnantal mellan 26 och 28.

Förslag till beslut
att inte inrätta en förskoleklass på Gunillaskolan läsåret 2008/2009

att på Sjöparksskolan inrätta ytterligare en förskoleklass till läsåret 2008/2009 så att det
finns 2 förskoleklasser på Sjöparksskolan.

Yrkande
Lena Lindberg (s) yrkar i enlighet med lagt förslag med tilläggsyrkande att föräldrar
som önskat placering på Gunillaskolan informeras om rättigheten att välja en annan
skola för sitt barn eller i samråd med skolan integrera sitt barn i årskurs 1, alternativt att
gå kvar i förskolan.

Eva Alriksson (m) yrkar bifall till att inte inrätta en förskoleklass på Gunillaskolan läs-
året 2008/2009, samt bifall till Lena Lindbergs tilläggsyrkande att föräldrar som önskat
placering på Gunillaskolan informeras om rättigheten att välja en annan skola för sitt
barn eller i samråd med skolan integrera sitt barn i årskurs 1, alternativt att gå kvar i
förskolan. Eva Alriksson yrkar avslag till att inrätta ytterligare en förskoleklass på Sjö-
parkskolan läsår 2008/2009, istället inrättas en förskoleklass på Hedskolan läsår
2008/2009.

Proposition
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med Lena Lindbergs yrkande.

Underlag till beslut
1. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080325 § 42.

1 //46 1 l i Utdragsbestyrkande
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ALLIVARE KOMMUN
Barn-utbildning- och

kulturnämden

2008 -04- 10
Dnr J Dpl,

Angående förskoleklasser  (6-årsintag )  inom  tätorten i Gällivare  kommun asar
2008/2009

Undertecknade ledamot reserverar sig härmed till förmån för eget framlagt förslag.
Moderata samlingspartiet föreslår två 6-årsgrupper på Hedskolan med anledning av den stora
efterfrågan på elevplatser, som Hedskolan traditionellt har.

Eva Alriksson (m)
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GÄLLIVARE KOMMUN
Barn -  utbildning -  och kulturnämnden

BUoK/ 2008:48

BUoK § 39

Ö nande av två förskoleavdelnin ar i Gällivare

Beslut

Barn -  utbildning -  och kulturnämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att skyndsamt utreda möjliga lokaler till två förskoleavdel-
ningar i Gällivare

att följande lokaler ses över:

Laestadiankapellet,  Gällivare
Vårdcentralen Forsen ,  Gällivare
Höken, Gällivare
Flytt av Ullatti  skola till Gällivare

att ha beredskap för att eventuellt öppna 1 avdelning på Humlans förskola i Malmberget
hösten 2008

att uppdra till förvaltningen att så snart som möjligt ge kommunledningen i uppdrag att
påbörja utredning gällande inrättande av 5-års avdelningar i Gällivare kommuns skollo-
kaler.

Reservation
Eva Alriksson (m) inkommer med skriftlig reservation.

Bakgrund
Efterfrågan av förskoleplatser i Gällivare är stort och det finns endast en outnyttjad för-
skoleavdelning i Malmberget. I dagsläget finns outnyttjade lokaler i skolan. Förvalt-
ningen har fått i uppdrag att fortsätta utredningen angående två förskoleavdelningar i
Gällivare för att undersöka andra möjligheter än de tidigare föreslagna.
Utredningsgruppen har utformat en enkät med förslag om att inrätta 5-års avdelning på
Sjöparksskolan och Hedskolan. Referensgrupper har utsetts som konsekvensbeskrivit
hur detta påverkar det enskilda barnet, lärmiljön, personalen, föräldrar samt-utveck-
lingsmöjligheter.

l i Utdragsbestyrkande
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GÄLLIVARE KOMMUN
Barn -  utbildning -  och kulturnämnden

Förslag till beslut
Utredningsgruppen föreslår en långsiktig och hållbar lösning med trygghet och kvalite
för alla verksamheter från förskola till gymnasium. Det innebär att beslut först måste tas
vad gäller skolstrukturen innan fler förskoleavdelningar öppnas i Gällivare. Förslag till
lösning under utredningstiden att den fjärde avdelningen öppnas på Humlans förskola
våren 2009.

Yrkande
Lena Lindberg (s) yrkar i enlighet med lagt förslag med tilläggsförslag att uppdra till
förvaltningen att så snart som möjligt ge kommunledningen i uppdrag att påbörja utred-
ning gällande inrättande av 5-års avdelningar i Gällivare kommuns skollokaler.

Eva Alriksson (m) yrkar bifall  i enlighet med lagt  förslag  men avslag  till Lena Lind-
bergs tilläggsförslag att uppdra till förvaltningen att så snart som möjligt ge kommun-
ledningen i uppdrag att påbörja utredning gällande inrättande av 5-års avdelningar i Gäl-
livare kommuns skollokaler.

Proposition
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med Lena Lindbergs yrkande.

Underlag till beslut
1. Utredning angående inrättande av två förskoleavdelningar i Gällivare våren 2009
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämnens arbetsutskott 080325 § 43

l l I Utdragsbestyrkande
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MODERATA SAMLINGSPARTIET RESERVA

2008-04-0
LLIVARE KOMMUN

Barn-utbildning- och
kulturnämden

2003 -04- 10

Angående öppnande av två förskoleavdelningar i Gällivare

Dnr Dpi.

Undertecknade ledamot reserverar sig härmed mot att omplacera 5-åringarna från förskolan,
där de har trygg miljö och utbyte av andra små barn, till grundskolelokaler där de kommer att
vistas tillsammans med äldre barn.
Vi anser inte detta förslag vara pedagogiskt bra, eftersom barnen har så olika mognad i denna
åldern.
Detta beslut grundar sig på ett överskott av skollokaler och en brist på förskolelokaler. Barnen
får betala priset, för att maj oritetspartierna inte har klarat av att dra ner lokalytor inom
grundskolan i Gällivare tätort.

Eva Alriksson (m)
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GÄLLIVARE KOMMUN
Barn -  utbildning -  och kulturnämnden

BUoK/2007:415

BUoK § 40

Övers n av förskolornas or anisation och lednin

Beslut

Barn -  utbildning -  och kulturnämnden

att förskoleavdelningarna ska ha max 17 inskrivna barn/avdelning med 3 personal, be-
handlas i samband med budget 2009

att inriktningen avseende personalbemanningen på förskoleavdelningar bör vara 2 pe-
dagoger och 1 barnskötare.

Reservation
Eva Alriksson inkommer med skriftlig reservation.

Bakgrund
Uppdrag till förvaltningen att göra en översyn av förskolornas organisation och ledning.
Detta med syfte att skapa fler platser och för att få en bättre pedagogisk verksamhet.

Utredningsgruppen har utformat två olika enkäter, ledningsorganisation och tre olika
alternativ på barngruppssammansättningar. Utsett referensgrupper som konsekvensbe-
skrivit hur de olika alternativen påverkar det enskilda barnet, lärmiljön, personalen, för-
äldrarna samt utvecklingsmöjligheter.

Förslag till beslut
att förskoleavdelningarna ska ha max 17 inskrivna barn/avdelning med 3 personal, be-
handlas i samband med budget 2009.

Yrkande
Lena Lindberg (s) yrkar enligt förslag med tilläggsyrkande att inriktningen avseende
personalbemanningen på förskoleavdelningar bör vara 2 pedagoger och 1 barnskötare.

Eva Alriksson (m) yrkar avslag till att förskoleavdelningarna ska ha max 17 inskrivna
barnavdelning med 3 personal men bifall till tilläggsyrkandet att inriktningen avseende
personalbemanningen på förskoleavdelningar bör vara 2 pedagoger och 1 barnskötare.

Utdragsbestyrkande

I / I I



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 38 (68)

2008-04-08

GÄLLIVARE KOMMUN
Barn -  utbildning -  och kulturnämnden

Proposition
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med Lena Lindbergs yrkande.

Underlag till beslut
1. Utredning angående översyn av förskolans organisation och ledning
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080325 § 44

,o l l i Utdragsbestyrkande
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MODERATA SAMLINGSPARTIET RESERVATION
GÄLLIVARE KOMMUN

2008-04-09

Dr

Angående översyn av förskolornas  organisation  och ledning

Barn-utbildning- och
kulturnämden

2008 -04- 10
Dpl.

Undertecknade ledamot reserverar sig härmed mot, att statiskt besluta om att ha max 17
barn/avdelning.
Moderata Samlingspartiet tror på flexibilitet och på att förskolorna själva kan besluta om
fördelning av barn på avdelningarna utifrån barnens behov,

Eva Alriksson (m)
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GÄLLIVARE KOMMUN
Barn- utbildning -  och kulturnämnden

BUoK/2008:120

BUoK § 41

Or anisationsförändrin inom skolmåltider enom att omvandla 1.0 oolt'änst till

1 0 arbetsledartfänst samt indra nin 0 75 fänst å Bäckskolan

Beslut

Barn- utbildning -  och kulturnämnden beslutar

att återremittera beslut avseende förändring av pooltjänst från den I maj 2008 till arbets-
ledartjänst med viss tid arbete i skolkök med anledning av komplettering av konse-
kvensbeskrivning

att återremittera beslut avseende indragning av 0,75 tjänst på Bäckskolan med anledning
av komplettering av konsekvensbeskrivning

att återremittera beslut avseende omfördelning av medel från indragning av Bäckskolans
tjänst till fördelning på arbetsledartjänst 0,375 samt Dokkas skola 0,375 med anledning
av komplettering av konsekvensbeskrivning, samt i avvaktan på att uppföljning av lokal
matlagning i Dokkas är gjord

att utvärdering av lokal matlagning i Dokkas skall vara gjord för att behandlas i barn-
utbildning- och kulturnämnden den 17 juni 2008.

Bakgrund
Behov finns av en arbetsledartjänst inom kostenheten inom barn- utbildning- och kultur-
förvaltningen. Detta kan genomföras genom att ändra befintlig 1,0 pooltjänst till 1,0
arbetsledartjänst.

På Bäckskola finn en 1,75 tjänst för skolmåltider. I samband med att skolverksamheten
har upphört har behovet minskat till 1,0 tjänst. Denna tjänst finns för förskolans verk-
samhet på Bäckskolan.

Vid införande av egen matlagning i Dokkas utökades befintlig 0,5 tjänst till 0,875. Me-
del från Bäckskolans tjänst har nyttjats till denna ökning i Dokkas.

0,75 tjänst på Bäckskolan kan dras in, men av dessa medel nyttjas  0,375  till Dokkas
utökning.  Resterande medel motsvarande  0,375  kan nyttjas till arbetsledartjänst.

Utdragsbestyrkande
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GÄLLIVARE KOMMUN
Barn- utbildning -  och kulturnämnden

Förslag till beslut
att från den 1 maj 2008 förändra pooltjänst till arbetsledartjänst med viss tid arbete i
skolkök

att 0,75 tjänst på Bäckskolan dras in

att medel från Bäckskolans indragning fördelas på arbetsledartjänst 0,375 samt Dokkas
skola 0,375.

Yrkande
Jan Holma (s) yrkar att ärendet återremitteras tills att utvärdering av lokal matlagning i
Dokkas är gjord.

Underlag till beslut
1. Förslag till omorganisationsförändring avseende skolmåltider
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080325 § 45

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 41 (68)

2008-04-08

GÄLLIVARE KOMMUN
Barn -  utbildning -  och kulturnämnden

BUoK/2008:13 6

BUoK § 42

Konsekvenser å rund av n avtal för da barnvårdare

Beslut

Barn -  utbildning -  och kulturnämnden beslutar

att verksamheten för dagbarnvårdarna ska vara kvar

att uppdra till förvaltningen att se över en organisation för dagbarnvårdarna med 40
timmars vecka enligt avtal

att uppdra till förvaltningen att återkomma med konsekvensbeskrivning till barn- utbild-
ning- och kulturnämnden.

Bakgrund
Kommunal har år 2006 sagt upp det lokala avtalet för dagbarnvårdare.
Eftersom det centralt pågick förhandlingar om avtal för dagbarnvårdare, fick kommu-
nerna restriktioner från Sveriges Kommuner och Landsting att inga lokala avtal skulle
tecknas.

Eftersom centrala parter inte kommit överens om ett nytt avtal för dagbarnvårdare gäller
nu AB. Det innebär bl.a. att dagbarnvårdares arbetstid är 40 tim/vecka mot tidigare 52
timvecka. All tid över 40 tim utgår övertidsersättning enligt AB.

Personalenheten har påbörjat förhandlingar med kommunal angående ersättningsfrågan
bakåt i tiden och angående organisation framåt.

Organisation idag
I dag finns familjedaghem i Gällivare (3), Malmberget (2), Koskullskulle (3), Tjautjas
(2), Ullatti (1) och Nilivaara (1).

Antalet barn per område är:
Gällivare 14, Malmberget 11, Koskullskulle 9, Tjautjas 10, Ullatti 1 samt Nilivaara 2.

Förslag till beslut
att familjedaghem i Gällivare och Malmberget avvecklas

att barn i dessa familjedaghem erbjuds plats i förskola

Utdragsbestyrkande
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Barn -  utbildning -  och kulturnämnden

att familjedaghem i Koskullskulle, Tjautjas, Ullatti och Nilivaara behålls, under förut-
sättning att schemaförändringar innebär att nytt avtal kan följas

att föreslå kommunstyrelsen att Ullatti skolbyggnad flyttas till Gällivare för att lösa be-
hovet av förskoleplatser våren 2009

att uppföljning/utvärdering av förändringen görs under hösten 2010

Yrkande
Weine Backman (s) yrkar

att verksamheten för dagbarnvårdarna ska vara kvar

att uppdra till förvaltningen att se över en organisation för dagbarnvårdarna med 40
timmars vecka enligt avtal

att uppdra till förvaltningen att återkomma med konsekvensbeskrivning till barn- utbild-
ning- och kulturnämnden.

Underlag till beslut
1. Utredning avseende konsekvenser på grund av nytt avtal för dagbarnvårdare
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080325 § 46

I Utdragsbestyrkande
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GÄLLIVARE KOMMUN
Barn- utbildning -  och kulturnämnden

BUoK/2008:29

BUoK § 43

Sommarskola 2008

Beslut

Barn -  utbildning- och kulturnämnden beslutar

att bedriva sommarskola 2008 enligt förslag.

Bakgrund
Gällivare kommun kommer att erbjuda sommarskola till de elever som riskerar att ej nå
målen för grundskolan. Sommarskolan ska ge eleverna ett ytterligare tillfälle att nå må-
len för skolår 7, 8 och 9 samt ge elever utan betyg i svenska, engelska och matematik i
skolår 8 och 9 chans att få betyget godkänt.

Erbjudandet kommer att gå ut till elever i skolår 7, 8 och 9. Vi har i år lagt till elever i
skolår 7 för att det redan där finns elever som ej når målen. För att ge dessa elever en
ytterligare chans att klara betygen och målen i skolår 8 erbjuds sommarskola även för
dessa elever.

Ekonomiska medel för sommarskolan utgår från j Skolverket. Dessa söks av Gunillasko-
lans rektor utifrån antal elever. Ansökan görs i mitten av terminen.

Förslag till beslut
att barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar att bedriva sommarskola 2008 utifrån
det förslag som biläggs till ärendet.

Underlag till beslut
1. Information om sommarskola, elev och vårdnadshavare
2. Information om sommarskola, rektorer och lärare
3. Tjänstgöring i sommarskola
4. Skriftligt omdöme till sommarskola

Utdragsbestyrkande
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Barn -  utbildning -  och kulturnämnden

BUoK/ 2008:119

BUoK § 44

Kvalitetsredovisnin J år 2007

Beslut

Barn -  utbildning -  och kulturnämnden beslutar

att barn- utbildning- och kulturnämnden ställer sig bakom den utarbetade kvalitetsredo-
visningen för år 2007 avseende skola, förskola och fritidshem med förändringar i enlig-
het med barn- utbildning- och kulturnämndens förslag

att redovisning/uppföljning av innevarande års kvalitetsredovisning görs i december
månad i samband med halvårsredovisning avseende förbättringsåtgärder.

Reservation
Eva Alriksson (m) inkommer med skriftlig reservation.

Bakgrund
Enligt lag SFS 1997:702 § 1 skall varje kommun, varje skola som ingår i det offentliga
skolväsendet, varje kommunalt bedriven förskola och varje kommunalt bedrivet fritids-
hem årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga
uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. Kommunens kvalitetsredovisning
skall omfatta såväl kommunalt bedriven skolverksamhet som kommunalt bedriven för-
skoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

Kommunernas kvalitetsredovisningar för föregående kalenderår skall vara upprättande
senast den 1 maj. (SFS 2005:609)

Barn- utbildning- och kulturförvaltningen har utarbetat en kvalitetsredovisning avseende
skola, förskola och fritidshem för år 2007.

Förslag till beslut
att barn- utbildning- och kulturnämnden ställer sig bakom den utarbetade kvalitetsredo-
visningen för år 2007 avseende skola, förskola och fritidshem med förändringar i enlig-
het med arbetsutskottets förslag

att redovisning/uppföljning av innevarande års kvalitetsredovisning görs i december
månad i samband med halvårsredovisning avseende förbättringsåtgärder.

l l i Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Weine Backman (s) yrkar bifall till lagt förslag.

Eva Alriksson (m) yrkar avslag till den utarbetade kvalitetsredovisningen för år 2007
avseende skola, förskola och fritidshem.

Proposition
Ordförande Weine Backman ställer proposition på yrkandena och finner att barn-
utbildning- och kulturnämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.

Underlag till beslut
1. Kvalitetsredovisning 2007
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080325 § 48

Utdragsbestyrkande



17,7/G/! •Y F il` f G / IJiC_/ /'f  / d .v yc o v

,•

MODERATA SAMLINGSPARTIET RESERVATION
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GÄLLIVARE KOMMUN

Barn-utbildning- och
kulturnämden

2008 -04- 10

Angående kvalitetsredovisning 2007

Dnr Dpl.

Undertecknade ledamot kan inte ställa sig bakom kvalitetsredovisning 2007,  eftersom
undertecknad inte har getts möjlighet att tillföra ändringar och tillägg i dokumentet.

Kvalitetsredovisningen är i stora delar inte en kvalitetsredovisning utan en instruktion över
vad som borde finnas med i en kvalitetsredovisning. Alltså, kvalitetsresultat saknas i stora
delar.  Exempelvis har resultat av de av nämnden beslutade särskilda satsningar på
språkutveckling och matematik inte redovisats i dokumentet.

Kvalitetsredovisningen presenterades för nämnden den 8/4, alltså sista nämndsmötet innan
den 1 maj då redovisningen skall vara skolverket till hand Således fanns ingen möjlighet för
någon nämndsledamot att göra ändringar, ta fram nytt underlag så att nämnden kunde
färdigställa en fullödig kvalitetsredovisning för 2007.

Eva Alriksson (m)
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BUoK/2008:71

BUoK § 45

Dele ation an ående u rättande av Likabehandlin s lan

Beslut

Barn -  utbildning -  och kulturnämnden beslutar

att delegera till rektor på respektive skola att se till att det finns en likabehandlingsplan
för varje enskild verksamhet enligt 6 § lagen om förbud mot diskriminering och annan
kränkande behandling av barn och elever.

Bakgrund
Riksdagen har den 16 februari 2006 antagit en ny Lag SFS 2006:67 Lag om förbud mot
diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.

Lagens ändamål och tillämpning § 1 lyder enligt följande:

"Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motver-
ka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt-
ning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka
annan kränkande behandling.

Denna lag tillämpas på utbildning och annan verksamhet som avses i skollagen
(1985:1100)."

I rubricerad lag under rubriken Aktiva åtgärder § 6 Likabehandlingsplan finns att läsa
följande:

"Huvudmannen för verksamheten eller den huvudmannen bestämmer skall se till att det
finns en likabehandlingsplan för varje enskild verksamhet. Planen skall syfta till att
främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och för-
hindra trakasserier och anan kränkande behandling. I planen skall planerade åtgärder
redovisas. Planen skall årligen följas upp och ses över."

Skolverket har i sin inspektion av Gällivare kommuns skolor bedömt att kommunen inte
har sett till att alla verksamheter utarbetat likabehandlingsplaner i enlighet med lagens
krav (6 § lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn
och elever) och att detta är en brist och måste åtgärdas.

/,,. l
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Förslag till beslut
att barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar att delegera till rektor att se till att det
finns en likabehandlingsplan för varje enskild verksamhet enligt 6 § lagen om förbud
mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.

Underlag till beslut
1. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080325 § 50

i Utdragsbestyrkande
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BUoK/ 2008:28

BUoK § 46

Underla till nämndens svar avseende åt årder med anlednin av Skolverkets.

ins ektion i Gällivare kommun

Beslut

Barn -  utbildning -  och kulturnämnden beslutar

att ställa sig bakom förvaltningens utarbetade svar till Skolverket avseende åtgärder
med anledning av Skolverkets inspektion i Gällivare kommun hösten 2007 med änd-
ringar i enlighet med barn- utbildning- och kulturnämndens förslag.

Reservation
Eva Alriksson (m) inkommer med skriftlig reservation.

Bakgrund
Skolverket har under hösten 2007 gjort en inspektion av Gällivare kommuns samtliga
skolor och förskolor. Skolverket har inkommit till barn- utbildning- och kulturnämnden
med granskningsrapporten avseende inspektionen. Granskningsrapporten innehåller
synpunkter på förbättringar som behöver göras och krav på att vissa åtgärder vidtas.
Dessa åtgärder ska redovisas till Skolverket.

Barn- utbildning- och kulturförvaltningen har utarbetat svar till Skolverket avseende
åtgärder med anledning av rubricerad inspektion.

Förslag till beslut
att barn- utbildning- och kulturnämnden ställer sig bakom förvaltningens utarbetade
svar till Skolverket avseende åtgärder med anledning av Skolverkets inspektion i Gälli-
vare kommun hösten 2007 med ändringar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Yrkande
Anna-Karin Heneskär (s) yrkar att barn- utbildning- och kulturnämnden ställer sig bak-
om förvaltningens utarbetade svar till Skolverket avseende åtgärder med anledning av
Skolverkets inspektion i Gällivare kommun hösten 2007 med ändringar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.

I I I Utdragsbestyrkande
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Eva Alriksson (m) yrkar avslag till förvaltningens utarbetade svar till Skolverket avse-
ende åtgärder med anledning av Skolverkets inspektion i Gällivare kommun hösten
2007.

Proposition
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med Anna-Karin Heneskärs yrkande.

Underlag till beslut
1. Svar till Skolverket
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2008-03-25 § 51

I I UtdragsbestyrkandeI 1
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Angående underlag till nämndens svar avseende åtgärder med anledning av
skolverkets inspektion i Gällivare kommun.

Undertecknad ledamot reserverar sig hän-ned mot BuoK-nämndens beslut att ställa sig bakom
svaret på skolverkets inspektion i Gällivare kommun. BuoK-nämnden har inte fått tillfälle att
diskutera eller tillföra svaret ytterligare information, eftersom förslaget till svar har framlagts
för nämnden den 8/4 och svaret ska vara Skolverket tillhanda den 15/4. Undertecknad vill
tillföra följande rättelser:

Gymnasieskolan
Samtliga skolledartjänster är inte tillsatta. Administrativ tjänst är inte tillsatt mer än till 40 %.
För nödvändig kompetens skall tillförsäkras Välkommaskolan krävs i vissa delar
personalbyte.
Kommentar till "Så här arbetar vi på Välkommaskolan, för att eleverna ska nå sina mål".
Rubrik "Samverkansorgan".
Dokumentet ger ingen information om hur samtliga elever ska hållas delaktiga i
elevinflytandet. Ett av grundproblemen på Välkommaskolan har under en längre tid varit, att
både lärarpersonal och elever inte känner sig delaktiga ej heller informerade om vad som
händer på skolan. Dokumentet ger inte svar på hur samtliga ska känna sig som en viktig
pusselbit i organisationen. Dokumentet har inte MBL-förhandlats. Det är positivt med
systematiskt arbete men kommer det att fungera när personalen inte har involverats. Hur ska
uppföljningen ske?

Grundskolan
För grundskolan saknas, med undantag av Hakkas skola, tydliga uppföljningsdata. Dessutom
finns inget angivet angående föräldrars delaktighet. Hur ska föräldrar involvera i skolans
arbete. Exempelvis med enkäter.
Angående bedömning och betygsättning anser undertecknad att bristerna borde ha föranlett
obligatorisk fortbildning.
Angående elever med behov av särskilt stöd, (s. 22) menar undertecknad att det är nödvändigt
att utarbeta ett resursfördelningssystem som prioriterar elever med behov av särskilt stöd. Idag
tilldelas resurserna per individ.
Resursgrupperna är inte anpassade för att uppfylla alla elevers olika behov av stöd.
Angående specialpedagogisk kompetens (s. 22) anges det i dokumentet att förvaltningen
kommer att arbeta fram en rutin för att följa upp och utvärdera hur den specialpedagogiska
kompetensen används. När ska detta ske? Denna åtgärd måste vidtas skyndsamt. Inspektionen



har fastställt att alla elever i Gällivare kommun inte far det stöd de har rätt till. Alltså,
kommunen bryter mot skollagen.
Angående icke behöriga lärare (s. 23), svarar nämnden att skolstrukturen inte medger det.
Svaret innehåller inte åtgärder utan är bara en förklaring på varför det ser ut som det gör.
Kommunen har ansvar för att eleverna får undervisning av utbildade lärare i enlighet med
skollagen. Genom att inte besluta om förändring av skolstrukturen medverkar alltså
kommunen aktivt till att bryta mot skollagen. Alltså, kommunen är medveten om att eleverna
inte får den undervisning de har rätt till men vidtar inte de nödvändiga åtgärderna.

Angående elevinflytande (s. 24)
I enlighet med skollagen 4 kap 2§ skall eleverna ha inflytande över sin utbildning. Vem följer
upp detta? Det finns en otydlighet i skrivningen gällande ansvarsfrågan.

Angående kritiken om utbildade fritidspedagoger (s 26)
BuoK-nämnden har inte tillskjutit resurser för att åtgärda situationen på kommunens
fritidshem. Eftersträvansmålet är inget svar på kritiken.
Huvudmannen visar inte att denne har varken avsikt eller vilja att förändrar svagheterna vad
gäller kompetens, utveckling eller pedagogisk utveckling inom fritidsverksamheten.

/
.......... ... :'.. ....
Eva Alriksson (m)
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BUoK/2008:14

BUoK § 47

Yttrande an ående Samverkan krin barn som far illa eller riskerar att fara illa

Beslut

Barn -  utbildning -  och kulturnämnden beslutar

att inrätta en gemensam styrgrupp för samverkansprocessen på ledningsnivå mellan
förvaltningarna. Gruppen kan bestå av förvaltningscheferna för barn- utbildning- och
klturförvaltningen och socialförvaltningen, chef för elevhälsan samt chef för gemen-
sambiståndsenhet. Till gruppen bör också knytas en representant från Barn- och ung-
domspsykiatrin (BUP)

Styrgruppen kan också ansvara för kompetensutveckling som är förvaltningsgemensam.
Styrgruppen kan protokollföra sina träffar för att underlätta implementering av beslut i
verksamheterna.

att byta ut ordet "gröna dokumentet" till "Rutiner för samverkan mellan förskola/skola,
socialtjänsten och polisen"

att dokumentet "Rutiner för samverkan mellan förskola/skola, socialtjänsten och poli-
sen" utvärderas och texten revideras.

Bakgrund
Barn- utbildning- och kulturförvaltningen är positiv till att det gjorts en utredning inom
området "Samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa".

Den absolut viktigaste frågan är att barn och familjer får den hjälp och det stöd de behö-
ver för att barnen ska växa upp under goda och trygga förhållanden och för att barnen
ska få en positiv kunskapsutveckling i en trygg miljö.

På det basala planet är det viktigt att både barn- utbildning och kulturförvaltningen och
socialförvaltningen gör sina respektive delar men på ett samordnat sätt i en dialog mel-
lan förvaltningarna. Verksamheterna har olika professionella funktioner och det är vik-
tigt att de synliggörs för att ligga till grund för samverkansprocesser som gynnar barn
och familjer.

I barn- utbildning- och kulturförvaltningen pågår ett internt utvecklingsarbete. Vi behö-
ver bli bättre på att tidigt upptäcka barn i behov av stöd och vi behöver också utveckla

I I I Utdragsbestyrkande
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det stöd vi ger för att stödet ska leda till en lösning för barn och föräldrar, se tabell ned-
an.

Bek mmer Åt ärd Problem
Be mmer  Åt ärd Lösnin

I utredningen preciseras tre förändringsförslag på lång sikt och nio förändringsförslag
på kort sikt.

Förslag till beslut
att inrätta en gemensam styrgrupp för samverkansprocessen på ledningsnivå mellan
förvaltningarna. Gruppen kan bestå av förvaltningscheferna för barn- utbildning- och
kulturförvaltningen och socialförvaltningen, chef för elevhälsan samt chef för gemen-
sambiståndsenhet. Till gruppen bör också knytas en representant från Barn- och ung-
domspsykiatrin (BUP)

Styrgruppen kan också ansvara för kompetensutveckling som är förvaltningsgemensam.
Styrgruppen kan protokollföra  sina  träffar för att underlätta implementering av beslut i
verksamheterna.

att det gröna dokumentet utvärderas och texten revideras.

Yrkande
Lena Lindberg (s) yrkar bifall till lagt förslag med förändringen att ordet "gröna doku-
mentet" byts ut till "Rutiner för samverkan mellan förskola/skola, socialtjänsten och
polisen"

Underlag  till beslut
1. Utredning angående Samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa
2. Rutiner för samverkan mellan Förskola/Skola, Socialtjänsten och Polisen
3. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080325 § 52.

m I I I Utdragsbestyrkande
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BUoK/2008:124

BUoK § 48

Kulturskolans Stora Sti endium 2008

Beslut

Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar

att ställa sig bakom Kulturskolans personal avseende val av stipendiat till Kulturskolans
Stora Stipendium 2008

att barn- utbildning- och kulturnämndens ordförande delar ut stipendiet i samband med
vårföreställningen den 22 maj 2008

att stipendiaten inte får offentliggöras förrän vårföreställningen
den 22 maj 2008.

Bakgrund
Kulturskolan delar varje år ut ett antal stipendier i samband med vårföreställningen i
maj månad. Det stora stipendiet på 3000 kr går till en elev som visat framfötterna på
olika sätt, varit en god kamrat, varit positiv till nya utmaningar och deltagit i verksam-
heten under några år.

Årets stipendiat är en sångerska som funnits med sedan hon gick i åk 3. Hon har  utveck-
lats enormt på sitt instrument  och fyller i  övrigt med råge ovan nämnda kriterier.

Kulturskolans personal har diskuterat och arbetat fram förslaget till årets stipendiat.

Förslag till beslut
att barn-utbildning- och kulturnämnden ställer sig bakom Kulturskolans personal avse-
ende val av stipendiat till Kulturskolans Stora Stipendium 2008

att barn- utbildning- och kulturnämndens ordförande delar ut stipendiet i samband med
vårföreställningen den 22 maj 2008

att stipendiaten inte får offentliggöras förrän vårföreställningen
den 22 maj 2008.

I Utdragsbestyrkande
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Underlag till beslut
1. Förslag till stipendiat 2008
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080325 § 53

Utdragsbestyrkande
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BUoK/ 2008:98

BUoK § 49

Anhållan om medel för kortfilms roduktion

Beslut

Barn -  utbildning -  och kulturnämnden beslutar

att ej bevilja medel till produktionen då inspelning och arbete sker utanför kommunen.

Bakgrund
Tornedalen media AB ansöker om bidrag med 40 000 kr för kortfilmsproduktion "Mie
halvan kotia".

Manuset är skrivet av Mona Mörtlund och handlar om språkets betydelse för mänskliga
möten men också om motsättningar mellan gammal och ung, mellan stad och land.

Filmen kommer att spelas in under sommaren 2008 och till största delen kommer det att
ske i Tornedalen. För att kunna motivera bidrag till produktioner av det här slaget är det
viktigt att också arbetet bedrivs i kommunen, här finns dock ingen planering på det.

Förslag till beslut
att ej bevilja medel till produktionen då inspelning och arbete sker utanför kommunen.

Underlag till beslut
1. Anhållan om bidrag
2. Yttrande från verksamhetschef Kulturen
3. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080325 § 54
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BUoK/ 2008:86

BUoK § 50

Ansökan om roduktionsstöd för "en busslast kärlek" fiktion/drama för SVT

Beslut

Barn -  utbildning -  och kulturnämnden beslutar

att barn- utbildning- och kulturförvaltningen går in med ett stöd på 15 000 kr fördelat på
7 500 kr allmänkultur (ansv 60023) och barn- utbildning- och kulturförvaltningen cent-
ralt 7 500 kr (ansv 60010)

att premiären  (förhandsvisning )  förläggs till  Ullatti  och kommunen får nyttjanderätten
att visa filmen vid olika tillfällen

att kulturen administrerar ärendet.

Bakgrund
Under tre veckor från slutet av februari har ett filmteam arbetat med en TV-
seriesatsning kallat "Molins fontän". Lars Molin som är en av våra mest folkkära förfat-
tare och filmskapare hade just TV som sitt främsta medium.

Till hösten kommer fyra fristående filmer att sändas i SVT varav en är den som spelas
in i Ullatti.

Produktionen är en mycket stor händelse på flera sätt  i Ullatti.  Dels engageras  hela byn
på olika sätt.  Allt som teamet behöver mat, utrustning etc handlas lokalt, produktionen
lägger ner ca 1 miljon kr i byn under sin vistelse.

Film är i dag en av de största näringarna överhuvudtaget, film är dessutom kultur. För
Gällivare kommun kommer framtida filmsatsningar att komma, Ping Pong Kingen är
redan en stor succe och mer film kommer. Det här ger god PR och även en hel del posi-
tiv ekonomi för kommunen.

Undertecknad har varit i kontakt med representant för filmbolaget sedan en tid tillbaka
och en del av vad teamet ansökt hjälp med är redan ordnat. Utvecklingsenheten är också
inkopplad och där har vi också haft en kontakt på vilket sätt vi kan stötta projektet.

UtdragsbestyrkandeI k0 I I
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Utvecklingsenheten går in med 30 000 kr i projektet men ser då att kulturen är med och
drar sitt. Förslag är att kulturen går med 15 000 kr. Förutom det har kulturskolan till-
handahållit utrustning för en av inspelningsdagarna till ett värde av ca 5000 kr.

Förslag till beslut
att barn- utbildning- och kulturförvaltningen går in med ett stöd på
15 000 kr fördelat på 7 500 kr allmänkultur (ansv 60023) och barn- utbildning- och kul-
turförvaltningen centralt 7 500 kr (ansv 60010)

att premiären (förhandsvisning) förläggs till Ullatti och kommunen får nyttjanderätten
att visa filmen vid olika tillfällen

att kulturen administrerar ärendet

Underlag till beslut
1. Anhållan om produktionsstöd
2. Yttrande från verksamhetschef Kulturen
3. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080325 § 55

Utdragsbestyrkande
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BUoK/2008:60

BUoK § 51

Intresseförfrå an an ående värdska för ASO-konferenser 2011-2013

Beslut

Barn -  utbildning -  och kulturnämnden beslutar

att ej anmäla intresse om värdskap för ASO-konferenser avseende tiden 2011-2013

Bakgrund
Kommunförbunden i de sex nordligaste länen har sedan den 29 januari 1992 övertagit
ansvaret för konferensverksamheten "Aktuell skol-orientering".

ASO-verksamheten vill skapa ett skolpolitiskt forum för Norrlands-kommunerna med
målgruppen skolpolitiker och chefstjänstemän. ASO-styrelsen har förordat att inrikt-
ningen av konferenserna skall belysts skolan, inklusive särskoleverksamhet och barn-
omsorg, ur ett både nationellt och lokalt perspektiv och att forskning om skolan skall
lyftas fram vid föreläsningar och seminarier.

Värdkommun för ASO-konferensen utses efter ansökningsförfarande av styrelsen. Kon-
ferensen anordnas i juni månad varje år och behandlar ett aktuellt tema. De kommuner
som under senare år varit värdar för konferensen och de teman som kommunerna valt
är,

2005 Härnösands kommun, tema "Visioner om framtidens skola"
2006 Piteå kommun, tema "Globalt lärande"
2007 Bollnäs kommun, tema "Skolan, media och framtiden"

Efter tidigare genomförd intresseförfrågan har värdskapet för åren 2008-2010 fördelats
enligt följande:

2008 Arvidsjaurs kommun
2009 Sundsvalls kommun
2010 Vilhelmina kommun

Undertecknad har av styrelsen fått uppdraget att inventera intresset av värdskap för
ASO-konferenserna åren 2011 - 2013 och inbjuder därför på detta sätt till intresseanmä-
lan.

Utdragsbestyrkande
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Kraven på värdkommunen är

att säkerställa logi för 300 - 400 deltagare (utan alltför långa och besvärliga transpor-
ter), samt

att följa den inriktning som framgår av ovanstående och ASO:stadgar.

Intresseanmälan skall beslutas i Barn- och utbildningsnämnd/motsvarande och insändas
till Kommunförbundet Västernorrland senast den 30 april 2008.

Förslag till beslut
att ej anmäla intresse om värdskap för ASO-konferenser avseende tiden 2011-2013.

Underlag till beslut
1. Intresseförfrågan från Kommunförbundet Västernorrland
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080325 § 56

I I I Utdragsbestyrkande
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BUoK/2008:18

BUoK § 52

Inb*udan till kurser

Beslut

Barn- utbildning -  och kulturnämnden beslutar

att lägga kursinbjudningarna till handlingarna.

Bakgrund
Kommunakuten AB inbjuder till "Hur skall vi hantera den offentliga upphandlingen i
vår kommun? I Stockholm den 9 maj 2008.

Sunderby Folkhögskola inbjuder till "Arbete - en dröm eller verklighet?" i Gällivare
den 31 mars 2008.

Förslag till beslut
att lägga kursinbjudningarna till handlingarna.

Underlag till beslut
1. Kursinbjudningar
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080325 § 57

Utdragsbestyrkande
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BUoK/2008:138

BUoK § 53

Inkö av IT-utrustnin smartboard till skolenheter

Beslut

Barn -  utbildning -  och kulturnämnden beslutar

att remittera ärendet angående inköp av IT-utrustning (samrtboard) till hösten 2008 un-
der förutsättning att medel finns att tillgå i budget.

Bakgrund
Förslag föreligger att köpa in IT-utrustning (smartboard) till tre skolenheter.

Skolorna i kommunen har stora behov av att förbättra den digitala lärmiljön. En av de
viktigare förbättringarna är interaktiva whiteboard-tavlor, s k smartboard (en stor data-
skärm med alla datorns möjligheter och några till). Med hjälp av dessa kan lärandet ut-
vecklas ännu mer, främst för de elever som har svårigheter i lärandet. Skolan står idag
inför ett vägval, ska inaktuella läromedel ss kartor, kartböcker och läroböcker bytas ut
för att ha aktuella uppgifter eller ska skolan skaffa sig en teknik som tillåter snabb upp-
datering?

Totalpriset idag för smartboard är ca 40 000 kr och det ska jämföras med vad det kostar
att byta ut kartor i ett klassrum, ca 25 000 kr, då till-kommer dessutom priset för kart-
böcker, ca 6 000 kr för en klass, och då är bara ämnet geografi uppdaterat. Smartboards
är mycket mångsidigare och kan användas i de flesta ämnena i skolan.

För att ge elever och lärare en chans att prova den moderna tekniken vill förvaltningen
köpa in 3 smartboards för att placera en vardera på Sjöparksskolan, Tallbackaskolan och
på Välkommaskolan. Priset är 120 000 kr sammanlagt och förvaltningen kan använda
25 000 kr från AVL-medel eftersom det i allra högsta grad är ett Alternativt Verktyg i
Lärandet.

Förslag till beslut
att barn- utbildning- och kulturförvaltningen köper in 3 st smartboards att placera ut en
vardera på Sjöparksskolan, Tallbackaskolan och Välkommaskolan.

Underlag till beslut
1. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080325 § 58

jo i l I Utdragsbestyrkande
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BUoK/2008:143

/ko

BUoK § 54

Anhållan om b demedel för Kulturfestival i Gällivare kommun

Beslut

Barn -  utbildning -  och kulturnämnden beslutar

att tillstyrka att kommunstyrelsen ansöker om bygdemedel hos länsstyrelsen med
250 000 kr per år 2008 och 2009 för kulturfestival i Gällivare kommun.

Bakgrund

Kulturfestival i Gällivare Kommun
För ett samhälle är kultur en av de viktigaste faktorerna för att skapa trivsel och fram-
tidstro för en kommun. Attraktiva boendemiljöer, en bra skola och barnomsorg samt ett
rikt kultur och fritidsliv är helt avgörande för en kommuns utveckling och fortlevnad.

I barn-utbildning- och kulturnämndens måldokument kring utvecklingsområden finns
ett som heter kulturfestival.
En av våra flitigaste arrangörer Malmfältens Teaterförening har till kulturen framfört en
ide om en kulturvecka/festival. Iden kommer som hand i handske då även måldokumen-
tet talar om en festival.

Tanken är att samla hela kulturlivet, föreningar, i såväl tätort som landsbygd, organisa-
tioner, kulturskolan och inte minst skolan där våra barn och ungdomar finns för att till-
sammans skapa en veckas kulturfest i kommunen.

För skolan blir det här en mycket bra del i det som nu mer och mer kommer nämligen
att lyfta in kulturen i skolan och skapa estetiska lärprocesser. Framåt är tanken att festi-
valen ska bli en magnet för besökare där vi tillsammans med besöksnäringen skapar
paket med ett högt kvalitativt innehåll.

Alla kulturföreningar som erhåller bidrag från kulturen har förbundit sig att medverka i
festivalen. Näringslivet kommer att kontaktas för sponsring, länskulturinstitutionerna
för samverkan med arrangemang med mera.

Varje dag under festivalveckan kommer att ha ett tema t.ex. musik, dans, teater, kultur-
arvet, barn, film. I skrivande stund så är invigningsdagen den 6 oktober bestämd att ha

I (-•A - I I
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temat barn i och med att dagen är internationella barndagen. I övrigt är det öppet för
teman och vilka dagar det skall infalla på.

Målet med festivalen är att:
- utveckla och skapa trivsamma aktiviteter för ortsbor och besökare
- väva in kulturen som en naturlig del i skolans arbete
- höja kvaliten på aktiviteter för besöksnäringen
- göra Gällivare Kommun till en attraktiv kommun
- på sikt få festivalen att bära sina egna kostnader

Vi ansöker härmed om bygdemedel med 250 000kr/år för åren 2008 och 2009 för att
kunna starta upp och utveckla kulturfestivalen i Gällivare Kommun.

Budget per år 2008 och 2009:
Intäkter:
250 000 kr Bygdemedel från länsstyrelsen
200 000 kr Kulturen Gällivare Kommun

50 000 kr Sponsring Näringslivet

Totalt 500 000 kr

Utgifter:
500 000 För  arrangemang  under festivalveckan. Mer specificerat program blir klart

längre fram

Totalt 500 000 kr

Förslag till beslut:
att barn-utbildning- och kulturnämnden tillstyrker att kommunstyrelsen ansöker om
bygdemedel hos länsstyrelsen med 250 000 kr per år 2008 och 2009 för kulturfestival i
Gällivare kommun.

Underlag till beslut
1. Utredning angående kulturfestival i Gällivare kommun
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080325 § 59

i.a I I I Utdragsbestyrkande
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BUoK/2008:144

BUoK § 55

Bostäder - Skid mnasieelever

Beslut

Barn -  utbildning -  och kulturnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningen att ta upp frågan angående bostäder för skidgymnasieele-
verna med kommunledningen

att ärendet ska beredas tillsammans med förvaltningen.

Bakgrund
Välkommaskolan i Malmberget bedriver skidgymnasium med riksintag.
I samband med skidgymnasiets elever skolgång på Välkommaskolan har Svenska Skid-
förbundet krav att skideleverna ska ha tillfredsställande bostäder.

TOP-bostäder, Gällivare har meddelat att det finns annat behov för de lägenheter som
skideleverna nyttjar.

Förslag till beslut
att uppdra till förvaltningen att ta upp frågan angående bostäder för skidgymnasieele-
verna med kommunledningen.

Underlag till beslut
1. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080325 § 60

I Utdragsbestyrkande
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BUoK/2008:145

BUoK § 56

Reviderin av dele ationsordnin en med anlednin av or anisationsförändrin

avseende beslut som rör barnomsor särenden

Beslut

Barn- utbildning -  och kulturnämnden beslutar

att med anledning av tillfällig förändring av barnomsorgssamordnartjänsten under tiden
080501 - 081231 fördela delegation på nämnda tjänst enligt följande:

till assistent med ansvar för barnomsorgsfrågor delegera följande beslut

Ekonomiska ärenden
Avbetalningsplan för avgifter inom barnomsorg (Kommunens regler för debiterings-
och kravverksamhet).

Avskrivning/nedskrivning av fordran inom barnomsorgen (Kommunens regler för debi-
terings- och kravverksamhet).

Nedsättning av, eller befrielse från, avgifter inom barnomsorgen/avstängning från barn-
omsorgsplats p g a utebliven betalning.

Barnomsor s- undervisnin s- och elevärenden

Förtur till plats inom barnomsorgen p g a att vårdnadshavare bedöms
som svårrekryterad arbetskraft.

Till verksamhetschef för Elevhälsan delegera följande beslut:

Barnomsor s- undervisnin s- och elevärenden
Nedsättning av antalet barn, utifrån beslutat antal 18 barn/3 personal, med anledning av
särskilda skäl.

Samt med anledning av att medlen inte längre finns centralt häva delegation som rör
Barnomsor s- undervisnin s- och elevärenden

//0
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att de medel som idag finns för tillfälliga extra insatser centralt och handläggs central av
barnomsorgssamordnaren i samråd med rektor

Bakgrund
Med anledning av tillfällig förändring av barnomsorgssamordnartjänsten under tiden
080501 - 081231 föreligger förslag avseende delegation på nämnda tjänst.

Förslag till beslut
Till assistent med ansvar för barnomsorgsfrågor delegera följande beslut

Ekonomiska ärenden
Avbetalningsplan för avgifter inom barnomsorg (Kommunens regler för debiterings-
och kravverksamhet).
Avskrivning/nedskrivning av fordran inom barnomsorgen (Kommunens regler för debi-
terings- och kravverksamhet).
Nedsättning av, eller befrielse från, avgifter inom barnomsorgen/avstängning från barn-
omsorgsplats p g a utebliven betalning.

Barnomsor s- undervisnin s- och elevärenden
Förtur till plats inom barnomsorgen p g a att vårdnadshavare bedöms som svårrekryte-
rad arbetskraft.

Till verksamhetschef för Elevhälsan delegera följande beslut

Barnomsor s-, undervisnin s- och elevärenden
Nedsättning av antalet barn, utifrån beslutat antal 18 barn/3 personal, med anledning av
särskilda skäl.

Samt med anledning av att medlen inte längre finns centralt häva delegation som rör
Bamomsor s- undervisnin s- och elevärenden

Att de  medel som idag  finns för tillfälliga  extra insatser centralt och handläggs central
av barnomsorgssamordnaren i samråd med rektor

I Utdragsbestyrkande
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BUoK/2008:171

BUoK § 57

Anhållan om b demedel för konstnärli utsm cknin av Svan arken Malmber et

Beslut

Barn -  utbildning- och kulturnämnden beslutar

att tillstyrka att kommunstyrelsen ansöker om bygdemedel hos Länsstyrelsen motsva-
rande 250 000 kr för konstnärlig utsmyckning Svanparken, Malmberget

Bakgrund
Renovering av målningar i gruvstugan och marken kring fontänen i Svanparken i
Malmberget

Malmberget är idag kulturmiljö av riksintresse som innehar många platser av värde för
Malmbergsbor, kommuninvånare samt övriga landet. Det är av vikt att se till att bevara
de kulturella, sociala och konstnärliga värdena i Svanparken.

Svanparken i Malmberget är en utomhuspark som innefattar en stuga, en utomhusscen
samt en fontän mitt i parken. Till parken tillkommer en damm där det finns gäss och
andra fåglar som simmar i dammen under sommaren. Djuren är mycket populära bland
barn och vuxna och är en del av parkens helhet.

Naturen runt omkring parken består av äldre träd och buskar som är värdefulla i sig till-
sammans med de växter som kommunen planterar och sköter under sommarmånaderna.
Som helhet är parken en mycket fin och central utemiljö i Malmberget som skapar en
naturlig samlingsplats för invånare och besökare.

Svanparken är en samlingsplats för allehanda aktiviteter både vinter och sommartid.
Under våren används parken för skolavslutning, fritidsaktiviteter och är mycket omtyckt
och populär bland besökare. Sommaraktiviteterna är väldigt uppskattade, bland annat
bedriver kommunen i parkområdet Trivselkvällar under sommaren.

Fontänen av Swan Carlsson
Konstnären Swan Carlsson samlade stenar från hela världen och dessa finns ingjutna i
själva fontänen i parken. Marken kring fontänen består av målade och inristade geomet-
riska former som är tänkt ska representera mångfald och sammanhållning. Dessa har en
gång varit målade i ett flertal färger men har nu blekts av väder och vind. Gällivare
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kommun sköter Svanparkens underhåll, men då behovet är både akut och nödvändigt är
det av stor vikt att en större renovering sker.

Det går att rekonstruera marken kring fontänen till ursprungligt skick med hjälp av de
bilder som vi har på bildarkivet. Fontänen behöver också en upprustning. Dessutom
behövs det en upprustning av den fantastisk skyltpelare med Ragnar Ödmans text om
framtidens Malmberget.

Totalkostnaden beräknas till 125.000 kronor.

Gruvstugan med målning av Ragnar Ödman
Gruvstugans interiörer är dekorerade med målningar av konstnären Ragnar Ödman
1940, målningar som representerar Malmbergets historia. Det är en viktig och uppskat-
tad berättelse i bildform som alla kan tag till sig, barn som vuxna. Samtidigt är de också
en viktig historisk knytpunkt för Gällivare kommuns invånare som visar både stolthet
och är en del av kommunens identitet.

Gruvstugan har under sommaren 2007 genomgått en större renovering eftersom det
finns en tanke att stugan skall användas i större omfattning till cafeverksamhet och an-
nat.

Målningarna är i dåligt skick, visa delar saknar färg samt sprickor i väggen är synliga.
I samband med renoveringen uppkom nya skador. av bl a i murstocken.
Exempel på skador; tapeten har lossnat från sidorna, vatten har runnit från väggen och
lämnat märken på målningen/tapeten. Revor, fläckar, smuts samt hål är synliga.
Målningen kräver speciell behandling och reparationen kan endast utföras av konserva-
tor. En offert från Konserveringsatelje syd AB bifogas där nödvändiga åtgärder redovi-
sas utförlig.
Totalkostnaden med arbete, material, resor och uppehälle mm är 125.000 kronor.

Sammanfattning;
Gällivare kommun söker bygdemedel med 250.000 för renovering av Gruvstugans
målningar samt att rekonstruera marken kring fontänen till sitt ursprungliga skick. Vi
vill framhålla som särskilt viktigt att:
Svanparkens helhet innehåller konstnärliga värden som är viktiga att bevara för framti-
den. Kulturella värden, människor känner igen sig och kan ange platsen som en gemen-
sam punkt i hembygden, det skapar identitet och igenkännande i dessa tider av föränd-
ringar kan dåtid knytas an till nutid och skapa trygghet.

Förslag till beslut
att barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar att tillstyrka att kommunstyrelsen an-
söker om bygdemedel hos Länsstyrelsen motsvarande 250 000 kr.

I I I ( Utdragsbestyrkande
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Underlag till beslut
1. Utredning angående konstnärlig utsmyckning Svanparken, Malmberget

0 1 l i Utdragsbestyrkande
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MODERATA SAMLINGSPARTIET RESERVATI

2008-04-09
ALLIVARE KOMMUN

Barn-utbildning- och
kulturnämden

2008 -04- 10
Dnr Dpl.

Angående förskoleklasser  (6-årsintag )  inom tätorten  i Gällivare  kommun asar
2008/2009

Undertecknade ledamot reserverar sig härmed till förmån för eget framlagt förslag.
Moderata samlingspartiet föreslår två 6-årsgrupper på Hedskolan med anledning av den stora
efterfrågan på elevplatser, som Hedskolan traditionellt har.

Eva Alriksson (m



MODERATA SAMLINGSPARTIET RESERVA

2008-04-0
ALLJVARE KOMMUN

Barn-utbildning- och
kulturnämden

2J°3 -04- 10

Angående öppnande av två förskoleavdelningar i Gällivare

Dnr Dpl.0 "V

Undertecknade ledamot reserverar sig härmed mot att omplacera 5-åringarna från förskolan,
där de har trygg miljö och utbyte av andra små barn, till grundskolelokaler där de kommer att
vistas tillsammans med äldre barn.
Vi anser inte detta förslag vara pedagogiskt bra, eftersom barnen har så olika mognad i denna
åldern.
Detta beslut grundar sig på ett överskott av skollokaler och en brist på förskolelokaler. Barnen
far betala priset, för att majoritetspartierna inte har klarat av att dra ner lokalytor inom
grundskolan i Gällivare tätort.

Eva Alriksson (m)
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MODERATA SAMLINGSPARTIET RESERVATION
GÄLLIVARE KOMMUN2008-0^ _09 Barn-utbildning- och

O `i kulturnämden

2008 -04- 10
Dnr

Angående översyn av förskolornas  organisation  och ledning

Dpl.

Undertecknade ledamot reserverar sig härmed mot, att statiskt besluta om att ha max 17
barn/avdelning.
Moderata Samlingspartiet tror på flexibilitet och på att förskolorna själva kan besluta om
fördelning av barn på avdelningarna utifrån barnens behov.

Eva Alriksson (in)
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MODERATA SAMLINGSPARTIET RESERVATION
GALLIVARE KOMMUN

2008-04-09 Barn-utbildning- och
kulturnämden

2008 -04- 1 0

Angående kvalitetsredovisning 2007

Dnr Dpl.

Undertecknade ledamot kan inte ställa sig bakom kvalitetsredovisning  2007,  eftersom
undertecknad inte har getts möjlighet att tillföra ändringar och tillägg i dokumentet.

Kvalitetsredovisningen är i stora delar inte en kvalitetsredovisning utan en instruktion över
vad som borde finnas med i en kvalitetsredovisning. Alltså, kvalitetsresultat saknas i stora
delar. Exempelvis har resultat av de av nämnden beslutade särskilda satsningar på
språkutveckling och matematik inte redovisats i dokumentet.

Kvalitetsredovisningen presenterades för nämnden den 8/4, alltså sista nämndsmötet innan
den 1 maj då redovisningen skall vara skolverket till hand Således fanns ingen möjlighet för
någon nämndsledamot att göra ändringar,  ta fram nytt underlag så att nämnden kunde
färdigställa en fullödig kvalitetsredovisning  för 2007.

Eva Alriksson (m
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Moderata Samlingspartiet 2008-04-08

i Gällivare kommun Reservatio
GALLIVARE KOMMUN

Barn-utbildning- och

Eva Alriksson  (m) kulturnämden

2008 -04- 10
Dnr Dpi.

L 6OO

Angående underlag till nämndens svar avseende åtgärder med anledning av
skolverkets inspektion i Gällivare kommun.

Undertecknad ledamot reserverar sig härmed mot BuoK-nämndens beslut att ställa sig bakom
svaret på skolverkets inspektion i Gällivare kommun. BuoK-nämnden har inte fått tillfälle att
diskutera eller tillföra svaret ytterligare information, eftersom förslaget till svar har framlagts
för nämnden den 8/4 och svaret ska vara Skolverket tillhanda den 15/4. Undertecknad vill
tillföra följande rättelser:

Gymnasieskolan
Samtliga skolledartjänster är inte tillsatta. Administrativ tjänst är inte tillsatt mer än till 40 %.
För nödvändig kompetens skall tillförsäkras Välkommaskolan krävs i vissa delar
personalbyte.
Kommentar till "Så här arbetar vi på Välkommaskolan, för att eleverna ska nå sina mål".
Rubrik "Samverkansorgan".
Dokumentet ger ingen information om hur samtliga elever ska hållas delaktiga i
elevinflytandet. Ett av grundproblemen på Välkommaskolan har under en längre tid varit, att
både lärarpersonal och elever inte känner sig delaktiga ej heller informerade om vad som
händer på skolan. Dokumentet ger inte svar på hur samtliga ska känna sig som en viktig
pusselbit i organisationen. Dokumentet har inte MBL-förhandlats. Det är positivt med
systematiskt arbete men kommer det att fungera när personalen inte har involverats. Hur ska
uppföljningen ske?

Grundskolan
För grundskolan saknas, med undantag av Hakkas skola, tydliga uppföljningsdata. Dessutom
finns inget angivet angående föräldrars delaktighet. Hur ska föräldrar involvera i skolans
arbete. Exempelvis med enkäter.
Angående bedömning och betygsättning anser undertecknad att bristerna borde ha föranlett
obligatorisk fortbildning.
Angående elever med behov av särskilt stöd, (s. 22) menar undertecknad att det är nödvändigt
att utarbeta ett resursfördelningssystem som prioriterar elever med behov av särskilt stöd. Idag
tilldelas resurserna per individ.
Resursgrupperna är inte anpassade för att uppfylla alla elevers olika behov av stöd.
Angående specialpedagogisk kompetens (s. 22) anges det i dokumentet att förvaltningen
kommer att arbeta fram en rutin för att följa upp och utvärdera hur den specialpedagogiska
kompetensen används. När ska detta ske? Denna åtgärd måste vidtas skyndsamt. Inspektionen



har fastställt att alla elever i Gällivare kommun inte får det stöd de har rätt till. Alltså,
kommunen bryter mot skollagen.
Angående icke behöriga lärare (s. 23), svarar nämnden att skolstrukturen inte medger det.
Svaret innehåller inte åtgärder utan är bara en förklaring på varför det ser ut som det gör.
Kommunen har ansvar för att eleverna får undervisning av utbildade lärare i enlighet med
skollagen. Genom att inte besluta om förändring av skolstrukturen medverkar alltså
kommunen aktivt till att bryta mot skollagen. Alltså, kommunen är medveten om att eleverna
inte får den undervisning de har rätt till men vidtar inte de nödvändiga åtgärderna.

Angående elevinflytande (s. 24)
I enlighet med skollagen 4 kap 2§ skall eleverna ha inflytande över sin utbildning. Vem följer
upp detta? Det finns en otydlighet i skrivningen gällande ansvarsfrågan.

Angående kritiken om utbildade fritidspedagoger (s 26)
BuoK-nämnden har inte tillskjutit resurser för att åtgärda situationen på kommunens
fritidshem . Eftersträvansmålet är inget svar på kritiken.
Huvudmannen visar inte att denne har varken avsikt eller vilja att förändrar svagheterna vad
gäller kompetens ,  utveckling eller pedagogisk utveckling inom fritidsverksamheten.

ä...a--.. ... .0." '.L-._ . ...
Eva Alriksson (m)


