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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, tisdagen den 16 juni 2009,  
 kl 10.00-12.00, 13.00-15.00 

 
Beslutande Börje Johansson, (s) ordförande §§ 93-106, 108-122 
 Karl-Erik Taivalsaari (v) ordförande § 107 
 Mikael Nilsson (s) 
 Lena Lindberg (s) 
 Eva Eriksson (s) 
 Bernt Nordgren (ns) 
 Eva Alriksson (m) 
 Lennart Landström (s) 
 Mikael Uusitalo (v)   
 
Övriga deltagande Magnus Svensson , vik förvaltningschef 
 Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, nämndsekreterare 
 Birgitta Palo-Johansson, ekonom §§ 95, 106-107 
 Jerker Johansson, verksamhetschef kultur/ungdom § 96 
 Ulla-Stina Larsson, Lärarförbundet 
 
Utses att justera Eva Alriksson 
 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 22 juni 2009, kl 08.00 
 
Underskrifter Sekreterare §§ 93-122 
  Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg 
 
 Ordförande 
  Börje Johansson §§ 93-106, 108-122  Karl-Erik Taivalsaari § 107 
 
 Justerande  
  Eva Alriksson 
  
 

 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- utbildning- och kulturnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2009-06-16 
 

Datum för anslags uppsättande 2009-06-23 Datum för anslags nedtagande 2009-07-15 
 

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 2 (54) 
 
 2009-06-16  
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Barn- utbildning- och kulturnämnden 
 

     
|Utdragsbestyrkande 
| 

  
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 SIDAN 
§ 93 5 

Delgivningar 

§ 94 9 
Delegationsärenden 

§ 95 13 
Barn- utbildning- och kulturnämndens budgetuppföljning

§ 96 14 
Barn- utbildning- och kulturnämndens budget 2009/kulturverksamheten chefstjäns- 

ter 

§ 97 16 
Barn- utbildning- och kulturnämnden budget 2009/Förtydligande av indragning 

1,0 tjänst Kulturskolan

§ 98 17 
Hantering av övertalighet avseende personal inom barn- utbildning- och kulturför- 

valtningen 

§ 99 19 
Överföring av "Resursgrupper för barn med särskilda behov av anpassad unervis- 

ning" till Elevhälslan 

§ 100 21 
Barn- utbildning- och kulturnämndens budget 2009/spar 2 miljoner kr

§ 101 24 
Anhållan om fortsatt nedsättning av antal barnm, utifrån beslutade antal 18 barn/3 

personal, med anledning av särskilda skäl - Älvens förskola

§ 102 25 
Bodens kommun anhåller om interkommunal ersättning för elev (ER)

§ 103 27 
Indragning tjänst Familjedaghem i Nilivaara
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§ 104 29 
Flytt av Malmstaskolans årskurs 5 och 6 till Myranskolan höstterminen 2009 

§ 105 31 
Decentralisering av Barnomsorgspoolen

§ 106 33 
Avtal mellan Barn- utbildning- och kulturnämnden och Dundrets förskola avseende 

alternativ förskola läsår 2009/2010 

§ 107 34 
Överenskommelse mellan barn- utbildning- och kulturnämnden och Malmens 

friskola avseende bidragsbelopp årskurs 4-9

§ 108 36 
Yttrande till Skolinspektionen angående ansökan om rätt till bidrag och statlig till- 

syn för fristående gymnasieskola, Giron gymnasium i Kiruna kommun,

Dnr 2009:1089-32 

§ 109 38 
Yttande till Skolinspektionen angående ansökan om rätt till bidrag till en fristående 

gymnasieskola, Baggium Utbildning AB, Kiruna Praktiska Gymnasium i Kiruna 

kommun, Dnr 2009:1118-32 

§ 110 40 
Slutredovisning av studieförbundens bidrag år 2008

§ 111 42 
Konstnärer i Norrbotten (KIN) anhåller om bidrag till projekt "Öppen Ateljé 2009" 

§ 112 43 
Äskande om medel avseende larm till museet

§ 113 44 
Remiss av motion angående Skolbarnomsorg i Ullatti

§ 114 45 
Ärendeuppföljning 
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§ 115 46 
Fyllnadsval till barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott för tiden fram 

till den 31 december 2010 

§ 116 47 
Uppsägning av gällande avtal mellan Barn- utbildning- och kulturnämnden och 

Matlaget AB 

§ 117 48 
Anmälan kränkande behandling av en elev vid Sjöparkskolan i Gällivare kommun 

(A) 

§ 118 49 
Anmälan om kränkande behandling vid Malmstaskolan i Gällivare kommun (E) 

§ 119 50 
Föräldrakooperativet Dundrets förskola ekonomisk förening ansöker om införande 

av syskonförtyur inom sin enskilda verksamhet med start höstterminen 2009 i en- 

lighet med Skolverkets rekommendationer

§ 120 52 
Ansökan om extraresurs för öppning och stängning på Malmstaskolans skolbarn- 

omsorg 

§ 121 53 
Svenska arbetarsångarförbundet, Norrbottens distrikt ansöker om att körmedlem- 

mar får nyttja bussar gratis under körfestivalen i juni 2009

§ 122 54 
Barn- utbildning- och kulturnämndens ansvar för barn och unga som har problem, 

samt gränsdragning avseende ansvar mellan socialförvaltningen och barn- utbild- 

ning- och kulturförvaltningen 
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 BUoK/2009:3  
 
§ 93 
Delgivningar  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar  
 
att lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
 
1. BUoK 2008:221 620 
Specialpedagogiska skolmyndigheten: Begäran om slutredovisning avseende tilldelade 
medel ur anslaget 25:6, Särskilda insatser på skolområdet (SIS), budgetåret 2008, samt 
slutredovisning.  
 
2. BUoK 2009:202 714 
Sveriges kommuner och Landsting: Cirkulär 09:28, Nya bestämmelser i samband med 
införandet av barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar.  
 
3.  BUoK 2009:181 612 
Kommunförbundet Norrbotten: Mellankommunala omfördelningen beträffande lands-
tingets gymnasieutbildningar inom omvårdnad och naturbruk.  
 
4.  BUoK 2008:457 861 
Kommunstyrelsen, Gällivare kommun: Protokollsutdrag Ks 090420 § 62, Kultursats-
ning Minoritetsspråk 2009. 
 
5. BUoK 2009:167 600   
Kommunstyrelsen, Gällivare kommun: Protokollsutrdag Ks 090420 § 56, Underteck-
nande av handlingar. 
 
6.  BUoK 2009:79 020 
Kommunstyrelsens personalutskott, Gällivare kommun: Protokollsutdrag Ks 090507 § 
10, Riktlinjer personalplanering. 
 
7. BUoK 2009:175 027 
Kommunstyrelsens personalutskott, Gällivare kommun: Protokollsutdrag Kspu 090507 
§ 9, Riktlinjer för arbetet med kompetens- och personalförsörjning 2009-2011. 
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8. BUoK 2009:186 214 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun:  Detaljplan för Kvarteret Bagaren 5, Gäl-
livare kommun, Norrbottens län.  
 
9.  BUoK 2009:185 214 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun:  Detaljplan för del av Gällivare centrum, 
Kyrkallén i Gällivare kommun.  
 
10. BUoK 2009:154 214 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun:  Detaljplan för del av Gällivare centrum, 
Vassara 25 och del av Vassara 22, Grand Hotel Lapland.  
 
11. BUoK 2009:203 214 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun:  Detaljplan för fastigheten Gällivare 
12:248 och del av Gällivare 12:74, Myråsen Gällivare kommun, Norrbottens län.  
 
12. BUoK 2009:155 214 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun:  Detaljplan för del av Tallbacka bostads-
område, Gällivare kommun, Norrbottens län.  
 
13. BUoK 2009:172 214 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun:  Detaljplan för Domherren 11, Gällivare 
kommun, Norrbottens län.  
 
14. BUoK 2009:171 214 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun:  Detaljplan för Vid Bagarvägen, Gälliva-
re kommun, Norrbottens län.  
 
15. BUoK 2009:184 612 
Barn- utbildning- och kulturnämnden, Gymnasieutskottet: Protokoll 2009-05-04. 
 
16. BUoK 2009:143 620 
Polismyndigheten i Norrbotten: Anmälan olovligt brukande av gitarr, Hedskolan 2500-
K6385-09. 
 
17. BUoK 2009:161 620 
Polismyndigheten i Norrbotten: Anmälan försök till stöld genom inbrott, Hedskolan 
2500-K7426-09. 
 
18. BUoK 2009:173 620 
Polismyndigheten i Norrbotten: Anmälan stöld, Laestadiusvägen3, Gällivare 2500-
K7969-09. 
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19. BUoK 2009:178 620 
Polismyndigheten i Norrbotten: Anmälan stöld alternativt försök till stöld, Hedskolan 
2500-K8531-09. 
 
20. BUoK 2009:182 620 
Polismyndigheten i Norrbotten: Anmälan skadegörelse, Hedskolan, 2500-K8550-09. 
 
21. BUoK 2008:472 600 
Samverkan Socialnämnden/Barn- utbildning- och kulturnämnden: Minnesanteckningar 
från möte 2009-04-23. 
 
22. BUoK 2009:160  612 
Lapplands kommunalförbund, interimistiska arbetsgrupp och utbildningsgruppen 
gemensamt: Minnesanteckningar från möte 090417. 
 
23. BUoK 2009:189 627 
Sambu, Gällivare: Minnesanteckningar från möte 2009-04-16. 
 
24. BUoK 2009:176 606 
Målsmän till elev: Skrivelse angående planerat barnantal för barn och skola i Gällivare 
kommun, samt svar från rektor. 
 
25. BUoK 2009:183 611 
Lågstadiets personal på Hedskolan: Skrivelse angående beslut om elevtäthet i barngrup-
per/klasser. 
 
26. BUoK 2009:180 710 
Representant för Nattavaaraby förskola och skolas föräldragrupp: Skrivelse angående 
barnomsorgens framtid i Nattavaara.  
 
27. BUoK 2009:106 005 
Nova Software: Avtal mellan Nova Software AB och Barn- utbildning- och kultur-
nämnden, Gällivare kommun avseende ”Skola 24-systemet”. 
 
28. BUoK 2009:119 611 
Mats Johansson, rektor Tallbackaskolan: Ansökan till Skolverket avseende Sommarsko-
la 2009. 
 
29. BUoK 2009:210 611 
Föräldrar i klass 3 A, Sjöparkskolan: Skrivelse angående lärarbyten, samt svar från rek-
tor.  
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30.  BUoK 2009:228 611 
Kammarrätten Sundsvall: Protokoll avseende prövningstillstånd nedläggning Natavaara  
skola. 

 
31.  BUoK 2009:229 716 
Föräldrar till barn på Malmstaskolans fritids/skola: Skrivelse angående bemanning på 
fritids. 

 
Förslag till beslut 
att lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
1. Delgivningar (skickas ej ut) 
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 BUoK/2009:4  

 
§ 94 
Delegationsärenden  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar  
 
att godkänna informationen om delegationsbesluten under förutsättning att besluten 
ryms inom befintlig budgetram. 
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har överlåtit beslutanderätt till utskott, ordförande 
och tjänstemän enligt en av barn- utbildning- och kulturnämnden antagen delegations-
ordning.  
 
Dessa beslut skall redovisas till barn- utbildning- och kulturnämnden.  
 
Till dagens sammanträde redovisas följande delegationsbeslut: 
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 
 
Kulturmiljövårdsanalys Beslut angående Fortsatt arbete avseende      2008:405 871 
  Kulturmiljövårdsanalys 
 
Information angående  Information angående elev som ej full-        2009:198 606 
elev som ej fullgör sin gör sin skolplikt (IS) 
skolplikt 
   
  Information angående elev som ej full-        2009:197 606 
  gör sin skolplikt (PN) 
 
Förvaltningschef 
 
Förordnande av rektor Mona-Lena Edholm-Selberg, vik rektor,        2009:8 023 
  Hedskolan, 2009-04-15—2009-05-17 
 
  Rolf Spett, vik rektor, 50 %, Nattavaara ro, 
  2009-05-01—2009-06-30 
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Förordnande av lärare Eva Beyron, lärare omvårdnadsprogram, 
  50 %, Välkommaskolan, fr o m 2009-01-12 
  Tills vidare 
 
  Gerd Darehed, lärare hotell- och restaurang- 
  Programmet, Välkommaskolan, fr o m  
  2009-02-18 tills vidare 
 
  Eva Martinsson, lärare i eknomiska ämnen, 
  50 %, Välkommaskolan, 2008-10-01— 
  2009-08-16 
 
  Leona Tjärnström, lärare 1-7, Nattavaaraby 
  Skola, fr o m 2008-08-10 tills vidare 
 
Ledighet för personal Birgitta Hurtig Landström, Puoltikasvaara    2009:12 025 
  Skola, studier, 2009-08-24—2009-12-22 
 
  Katarina Nilsson, Tallbackaskolan, annat  
  Arbete, vårterminen 2010 
 
Uppsägning på egen  Kerstin Jannok, Välkommaskolan,       2009:13 023 

2009-09-01 
Begäran    
  Kristina Nordlund, Välkommaskolan,  
  2009-03-31 
 
Ledighet för elever Elev klass 6, Mariaskolan, 2009-02-01,         2009:14 606 
  2009-06-04—2009-06-05, 2009-06-08 
  (JB) 
 
  Elev klass 2, Mariaskolan, 2009-06-08— 
  2009-06-12 (LL) 
 
  Elev klass 3, Tallbackaskolan, höstlov – 
  Sportlov läsår 2009/2010 (HN) 
 
  Elev klass 7, Sjöparkskolan, 2009-05-27— 
  2009-06-12 (SS) 
 

  Elev klass 5, Hedskolan, 2009-05-18— 
  2009-06-01 (AÄ) 
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Kulturskolans skolledning 
 
Förordnande av övrig Michel Abou Rjeili, dramapedagog, 2009:8 023  
Personal   Kulturskolan, 2009-05-01—2009-05-31 
 
Välkommaskolans skolledning 
 
Förordnande av lärare Anna Hederyd, lärare idrott o hälsa,  
  Välkommaskolan, 2009-05-05—2009-06-18 
 
Förordnande av övrig  Toni Franz, tränare Alpin, RIG, skidgym- 
Personal  nasiet, Välkommaskolan, 2009-04-04— 
  2009-04-30 
 
Sjöparkskolans skolledning 
 
Anpassad studiegång Beslut angående anpassad studiegång för 2009:162 606 
  Elev (ME) 
 
Tallbackaskolans skolledning 
 
Ledighet för personal Martin Leandersson, Tallbackaskolan 2009:12 025 
  Studier, 2009-08-27—2009-12-22 
 
  Katarina Nilsson, Tallbackaskolan,  
  Annat arbete, 2009-08-15—2010-01-10 
 
Anpassad studiegång Beslut angående anpassad studiegång  2009:135 606 
  för elev (DK) 
 
Gunillaskolans skolledning 
 
Förordnande av övrig  Gunilla Berggren, assistent, särskolan 2009:8 023 
Personal  25 %, 2009-02-16—2009-05-31 
 
Ej uppflyttning av elev Beslut angående ej uppflyttning av  2009:196 714 
  Elev från förskoleklass (AH) 
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Verksamhetscontroller 
 
Beslut ang skolskjuts Beslut angående skolskjuts mellan  2009:133 623 
  Bostaden och Tallbackaskolan med  
  anledning av växelvist boende (VJ) 
 
  Beslut angående skolskjuts mellan 2009:134 623 
  Bostaden och Tallbackaskolan med  
  Anledning av växelvist boende (TJ) 
 
  Beslut angående skolskjuts mellan 2009:136 623 
  Bostaden och Hakkas centralskola  
  Med anledning av växelvist boende (EP) 
 
  Beslut angående skolskjuts mellan 2009:187 623 
  bostaden och Sjöparkskolan skola med  
  anledning av växelvist boende (ES) 
 
  Beslut angående skolskjuts mellan 2009:188 623 
  Bostaden och Sjöparkskolan med  
  anledning av växelvist boende (MS) 
 

Beslut angående skolskjuts mellan 2009:86 623 
  bostaden och Sjöparkskolan med  
  anledning av särskilda skäl (LO) och 
  (EO) 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att godkänna informationen om delegationsbesluten under förutsättning att besluten 
ryms inom befintlig budgetram. 
 
Beslutsunderlag 
1.Delegationsbeslut (skickas ej ut) 
2.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090602 § 88 
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 BUoK/2009:6  
 
§ 95 
Barn- utbildning- och kulturnämndens budgetuppföljning  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen avseende budgetuppföljningen och lägga redovisningen till 
handlingarna  
 
att en fördjupad redovisning avseende skolskjutsar lämnas till nästa nämnd. 
  
Bakgrund 
Arbetet med budgetuppföljning pågår. Redovisning av periodens budgetuppföljning 
sker till barn- utbildning- och kulturnämnden den 16 juni 2009.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beroende på redovisningens utfall kan det ge ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Nämndes budget innebär konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott beslutar 
 
att redovisning av budgetuppföljningen sker till barn- utbildning- och kulturnämnden 
den 16 juni 2009.  
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090602 § 89 
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 BUoK/2008:113  

 
§ 96 
Barn- utbildning- och kulturnämndens budget 2009/kulturverksamheten chefstjäns- 

ter  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att dra in två stycken chefstjänster inom kulturens verksamhetsområde motsvarande  
ca 650 000 kr 
  
att den ena av chefstjänsterna inom kulturens verksamhetsområde ska ansvara över 
Stacken, fritidsgårdarna och kulturskolan, samt att den andra chefstjänsten inom kultu-
rens verksamhetsområde ska ansvara över museet, biblioteket och allmänkultur. 
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) inkommer med en skriftlig reservation. 
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har den 7 april 2009 § 35 beslutat att uppdra till 
förvaltningen att till nämndens sammanträde den 16 juni 2009 se över indragning av 
chefstjänster inom kulturverksamhetsområdet.  
 
Förslag föreligger att dimensionera nuvarande chefstjänster inom kulturverksamhetens 
område från fyra stycken till två stycken.  
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 2 juni 2006 § 90 beslutat  
att hänskjuta ärendet till barn- utbildning- och kulturnämnden den 16 juni 2009. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Indragning av två rektorstjänster innebär en besparing på ett nettobelopp motsvarande 
700 000 kr år 2010. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Yrkande 
Börje Johansson (s) yrkar att den ena av chefstjänsterna inom kulturens verksamhetsom-
råde ska ansvar över Stacken, Fritidsgårdarna och kulturskolan, samt att den andra 
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chefstjänsten inom kulturens verksamhetsområde ska ansvara över museet, biblioteket 
och allmänkultur. Lena Lindberg (s), Eva Eriksson (s), Lennart Landström (s), Mikael 
Nilsson (s), Karl-Erik Taivalsaari (v), Mikael Uusitalo (v) och Bernt Nordgren (ns) 
stödjer Börje Johanssons yrkande. 
 
Eva Alriksson (m) yrkar att organisationsförändringen av chefstjänsterna tas upp till 
beslut av barn- utbildning- och kulturnämnden. 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande. 
 
Beslutsunderlag 
1.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090602 § 90 
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 BUoK/2008:113  

 
§ 97 
Barn- utbildning- och kulturnämnden budget 2009/Förtydligande av indragning 

1,0 tjänst Kulturskolan  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att neddragning 0,5 bleckblåstjänst 185 000 kr tjänst kulturskolan verkställs från 1 juli 
2009 vilket redan är genomfört 
 
att 185 000 kr från medel kulturskolan verkställs från den 1 januari 2010.  
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har den 16 december 2008 fattat beslut att 1,0 
tjänst på kulturskolan skall dras in, motsvarande 370 000 kr. Tjänsten dras in från 1 juli 
2009 vilket motsvarar 185 000 kr för år 2009. Resterande halva 185 000 kr dras in från 
1 januari 2010. Det är viktigt att klargöra att på vilket sätt resterande 185 000 kr från 1 
januari 2010 skall tas. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
370 000 kr i neddragning. 185 000 kr för 2009 och 185 000 för 2010. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Neddragningen får konsekvenser för barn och ungdomar vilket redan är beskrivet 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att neddragning 0,5 bleckblåstjänst 185 000 kr tjänst kulturskolan verkställs från 1 juli 
2009 vilket redan är genomfört 
 
att 185 000 kr från medel kulturskolan verkställs från den 1 januari 2010.  
 
Beslutsunderlag 
1.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090602 § 91 
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 BUoK/2009:220  
 
§ 98 
Hantering av övertalighet avseende personal inom barn- utbildning- och kulturför- 

valtningen  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsens per-
sonalutskott 
 
att bevilja lärare Carina Kristell en avtalslösning från hösten 2009 med anledning av 
övertalighet av lärare 
 
att bevilja assistent Britt Lundberg en avtalslösning från hösten 2009 med anledning av 
övertalighet av assistenter 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att bevilja rektor May Norberg en avtalslösning från hösten 2009 med anledning av en 
organisationsförändring genom sammanslagning av två rektorsområden. 
 
Bakgrund 
I samband med resursfördelningen till rektorsområdena har det visat sig att barn- utbild-
ning- och kulturförvaltningen får en övertalighet bland lärarpersonal. Förvaltningen 
kommer också att genomföra en organisationsförändring genom att stänga en skola, 
vilket innebär övertalighet av 0,5 tjänst skolassistent. Ytterligare en organisationsför-
ändring genom att slå samman två rektorsområden kommer att genomföras från hösten 
2009. Detta medför att det blir en rektorstjänst färre.  
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 2 juni 2009 beslutat att 
uppdra till förvaltningen att se över former för eventuella avtalslösningar och hur många 
som uppfyller kriterierna för att få avtalslösningar.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Avgångslösningar innebär kostnader för barn- utbildning- och kulturförvaltningen och 
Gällivare kommun. Beräkningar för detta pågår.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.  
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Beslutsunderlag 
1.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090602 § 92 
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 BUoK/2009:221  

 
§ 99 
Överföring av "Resursgrupper för barn med särskilda behov av anpassad unervis- 

ning" till Elevhälslan  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att ansvaret för resursgrupperna överförs från rektorerna till Elevhälsan 
 
att resursgruppstjänster kan användas i förskolan vid behov. 
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet. 
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden tog den 8 februari 2000 beslutet om ”Resursgrup-
per för barn med behov av anpassad undervisning”. Resursgrupperna skall bidra till att 
förbättra inlärningssituationen för barn med svårigheter i grundskolan. Barn skall erbju-
das individuell anpassad hjälp med bibehållen anknytning till basgruppen. En styrgrupp 
”Organisation Resursgrupper” bestående av förvaltningschef, rektorer och chef PRC 
(numera Elevhälsan) tillsattes. Dessa beslutar om fördelning av resursgruppstjänsternas 
placering. Rektor har att praktiskt fördela och använda resursen enligt nämndens beslut 
och skollagen, 5 kap § 4 och § 5. 
 
Resursgrupperna är en övergripande verksamhet som skall fördelas efter behov. För att 
få en bättre överblick och kunna planera insatser och kompetensutveckling bättre bör 
ansvaret för resursgrupperna föras över till Elevhälsan. Vidare bör även tjänster inom 
resursgruppen kunna användas i förskolan vid behov. Det främjar tidig upptäckt och 
tidiga insatser. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Barn och ungdomar med behov av anpassad undervisning får en bättre hjälp än tidigare. 
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Förslag till beslut 
Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att ansvaret för resursgrupperna överförs från rektorerna till Elevhälsan. 
 
att resursgruppstjänster kan användas i förskolan vid behov. 
 
Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar avslag avseende överföring av resursgrupper till Elevhälsan. 
 
Börje Johansson (s) yrkar att ansvaret för resursgrupperna överförs från rektorerna till 
Elevhälsan, samt att resursgruppstjänster kan användas i förskolan vid behov. 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.  
 
Beslutsunderlag 
1.Förvaltningschefens förslag till ny ledningsstruktur (skickas ej ut) 
2.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090602 § 93 
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 BUoK/2008:113  

 
§ 100 
Barn- utbildning- och kulturnämndens budget 2009/spar 2 miljoner kr  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att genomföra följande sparåtgärder: 
 
Neddragning tjänst särvux                                   88 000 kr 
Indragning 1 tjänst på IV-programmet              181 000 kr 
Neddragning vaktmästartjänst i Hakkas              92 000 kr 
 
att återremittera förslaget som innebär procentuellt spar fördelat på respektive område 
till förvaltningen som får återkomma med nya sparförslag. 
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) inkommer med skriftlig reservation. 
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturförvaltningen har fått uppdraget att under 2009 spara ytter-
ligare 2 milj kr. I förslaget har sparförslagen sett ut enligt följande: 
 
Indragning av tjänsten administrativ chef på gymnasieskolan från och med 2009-07-01 
Neddragning av 0,5 tjänst på särvux från och med 2009-09-01 
Indragning av 1 tjänst på IV-programmet på gymnasieskolan från och med 2009-07-01 
Neddragning av vaktmästartjänst i Hakkas från 100% till 50% från och med 2009-10-01 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Sparförslagen ger en spareffekt under 2009 på: 
Administrativ chef                                             334 000 kr 
Neddragning tjänst särvux                                   88 000 kr 
Indragning 1 tjänst på IV-programmet              181 000 kr 
Neddragning vaktmästartjänst i Hakkas              92 000 kr 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Indragningen av tjänsten på IV-programmet kan få konsekvenser för barn och ungdo-
mar om det leder till en minskad kvalitet i verksamheten. 
De övriga förslagen torde inte påverka barn och ungdomar direkt. 
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Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att neddragningar motsvarande ytterligare 2 000 000 kr år 2009 är enligt följande: 
 
Neddragning tjänst särvux                                   88 000 kr 
Indragning 1 tjänst på IV-programmet             181000 kr 
Neddragning vaktmästartjänst i Hakkas             92 000 kr 
 
att fördela spar på Gällivare kommuns skolor och barnomsorg år 2009 enligt följande: 
 
Tallbacka  203 000 kr (10,13 % av budgeterade medel) 
Sjöparkskolan 210 000 kr (10,52 % ”-         ) 
Älvens förskola   58 000 kr (  2,88 % ”-         ) 
Mariaskolan  191 000 kr (  9,53 % ”-         ) 
Hedskolan  139 000 kr (  6,98 % ”-         ) 
Hakkas skola  112 000 kr (  6,60 % ”-         ) 
 
Dokkas- och     92 000 kr (  4,58 % ”-         ) 
Puoktikasvaara skola 
Nya Malmstaskolan 188 000 kr (  9,38 % ”-         ) 
Särskolan  142 000 kr (  7,11 % ”-         ) 
Koskullskulle och  149 000 kr (  7,44 % ”-         ) 
Tjautjas skola 
Gymnasieskolan 517 000 kr (25,87 % ”-                )                          
 
Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar bifall till att genomföra neddragning av tjänst på särvux och 
bifall till neddragning av vaktmästartjänst i Hakkas. Eva Alriksson yrkar vidare avslag 
till indragning av 1 tjänst på IV-programmet. 
 
Börje Johansson (s) yrkar bifall till neddragning av tjänst särvux, indragning av 1 tjänst 
på IV-programmet, samt neddragning vaktmästartjänst i Hakkas. Mikael Nilsson (s), 
Lena Lindberg (s), Eva Eriksson (s), Lennart Landström (s), Karl-Erik Taivalsaari (v), 
Mikael Uusitalo (v) och Bernt Norgren (ns) stödjer Börje Johanssons yrkande.  
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.  
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Beslutsunderlag 
1. Konsekvensbeskrivning administrativ chef på gymnasiet. 
2. Konsekvensbeskrivning neddragning av tjänst på särvux 
3. Konsekvensbeskrivning indragning av 1 tjänst på IV-programmet 
4. Konsekvensbeskrivning av neddragning av vaktmästartjänsten i Hakkas 
5. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090602 § 94  
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 BUoK/2009:179  

 
§ 101 
Anhållan om fortsatt nedsättning av antal barnm, utifrån beslutade antal 18 barn/3  

personal, med anledning av särskilda skäl - Älvens förskola  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att fortsätta med nedsättning av två platser läsåret 2009/2010 på Älvens förskola. 
 
Bakgrund 
För att kunna säkerställa att ett barn född 2005 med diabetes skall få den egenvård som 
krävs (provtagning varannan timme samt insulinsprutor inför varje måltid men även att 
kunna läsa av barnets blodsockernivå/hälsotillstånd), fordras fortsatt nedsättning i barn-
gruppen. Avdelningen har dessutom flera barn (fyra) med annat modersmål i hemmet. 
 
Nedsättningen har skett i samråd med elevhälsan. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Nedsättning innebär konsekvenser för barn. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att fortsätta med nedsättning av två platser läsåret 2009/2010 på Älvens förskola. 
 
Beslutsunderlag 
1.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090602 § 97 
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 BUoK/2009:168  

 
§ 102 
Bodens kommun anhåller om interkommunal ersättning för elev (ER)  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att förvaltningschefen får delegation på att utreda aktuellt ärende.  
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturförvaltningen har mottagit av Socialnämnden i Gällivare, en 
begäran som är daterad den 15 april 2009, gällande  interkommunal ersättning från Bo-
dens kommun, för uppkomna skolkostnader för eleven (ER) 97xxxx-xxxx. Eleven är 
placerad av Socialnämnden, Gällivare, i Bodens kommun. 
 
Eleven har gått på Sjöparksskolan i Gällivare innan placering i Bodens kommun. De 
insatser som eleven har haft på skolan har varit specialpedagogiska insatser samt kurati-
va insatser. De insatserna ingår i skolpengen och är lagreglerade i skollagstiftningen. 
 
I Bodens kommuns begäran framställs att eleven är i behov av ett kontinuerligt vuxen-
stöd under hela skoldagen och begär ersättning för det. Barn- utbildning- och kulturför-
valtningens  bedöm-ning är att elevens behov av vuxenstöd kan tillgodoses inom ramen 
för skolpengen. Eleven har inte haft en egen vuxen person som stöd under skoldagen i 
Gällivare och det är inte heller skolans bedömning att det behovet har förelegat. Om 
behov nu föreligger i skolan på grund av sociala skäl i samband med placeringen så 
ersätter inte skolan det. 
 
I samband med placeringen av eleven har ingen kontakt tagits från socialförvaltningen 
eller Bodens kommun med skolan. Det finns ingen framställan till skolan om att extra 
resurser har varit nödvändiga eller igångsatta. Om extra resurser ska tillskjutas för upp-
komna elevkostnader utöver skolpengen förutsätts att avtal med betalande kommun 
upprättats innan insatserna genomförs. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
De kostnader som barn -utbildning och kulturförvaltningen avser bevilja för eleven är 
skolpengen för perioden 2 februari 2009 – 12 juni 2009 med 24 094 kr. 
 
Kostnaden för kurator, psykolog samt specialpedagogiska insatser ingår i ramen för 
skolpengen och är därmed redan ersatt. Barn- utbildning- och kulturförvaltnignen kom-
mer inte att ersätta Bodens kommun med den extra kostnad 5 936 kr som de framställt.   
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Kostnaden för resursperson, med motivering att eleven är i behov av ett kontinuerligt 
vuxenstöd under hela skoldagen, är ett behov som inte tidigare har förelegat. Det nu 
uppkomna behovet har uppstått i samband med placeringen och beror på barnets sociala 
situation. Barn- utbildning- och kulturförvaltningen avser inte att bevilja kostnaden för 
resursperson som Bodens kommun framställt till en kostnad av 159 210 kr. 
 
Bodens kommun har ställt sina anspråk till socialnämnden i Gällivare. Med anledning 
av det föreslås att barn- utbildning- och kulturnämnden överlämnar nämnda svar till 
socialnämnden för vidare handläggning. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Bedömningen innebär konsekvenser för barn och ungdom. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att förvaltningschefen får delegation på att utreda aktuellt ärende.  
 
Beslutsunderlag 
1.Begäran om interkommunal ersättning (skickas ej ut)  
2.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090602 § 98 
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 BUoK/2009:159  

 
§ 103 
Indragning tjänst Familjedaghem i Nilivaara  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att dagbarnvårdartjänsten i Nilivaara dras in från och med höstterminen 2009. 
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet.  
 
Bakgrund 
I konsekvensbeskrivningen för nedläggning av Nilivaara skola angavs att en indragning 
av familjedaghemmet i Nilivaara skulle ske. Dagbarnvårdaren i Nilivaara har samman-
lagt 3 barn i verksamheten, 1 i barnomsorg (f. 06) och 2 barn i skolbarnomsorg (f. 00). 
Om indragning sker från och med ht 09 anvisas barnen plats i Dokkas. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En indragning av en dagbarnvårdartjänst ger en besparing på ca 320 000 kr/per helår. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Barn får längre resväg till barnomsorg. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att dagbarnvårdartjänsten i Nilivaara dras in från och med höstterminen 2009. 
 
Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar avslag till indragning av dagbarnvårdartjänst i Nilivaara. 
 
Börje Johansson (s) yrkar bifall till indragning av dagbarnvårdartjänst i Nilivaara.  
Karl-Erik Taivalsaari (v), Mikael Nilsson (s), Lena Lindberg (s), Eva Eriksson (s),  
Bernt Norgren (ns), Lennart Landström (s) och Mikael Uusitalo (v) stödjer  
Börje Johanssons yrkande.  
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Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.  
 
Beslutsunderlag 
1.Konsekvensbeskrivning. 
2.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090602 § 99 
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 BUoK/2009:192  

 
§ 104 
Flytt av Malmstaskolans årskurs 5 och 6 till Myranskolan höstterminen 2009  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet. 
 
Bakgrund  
Blivande årskurs 5 och årskurs 6 på Malmstaskolan och Myranskolan kommer att bli 
små klasser läsår 2009/2010 
 
Malmstaskolan årskurs 5,  12 elever och årskurs 6 10 elever 
 
Myranskolan    årskurs 5,  13 elever och årskurs 6 10  elever 
 
Årskurs 6 Malmstaskolan språkval två ggr/vecka på Myranskolan 
 
Årskurs 5  Malmstaskolan hemkunskap en gång/vecka på Myranskolan  
 
I underlaget föreligger ett förslag att årskurs 5 och 6 på Malmstaskolan flyttas till My-
ranskolan och tillsammans med Myranskolans årskurs 5 och 6 bildar två klasser under 
förutsättning att en majoritet av föräldrarna är positiva. Om inte innebär det att både 
Malmstaskolan och Myranskolan får ha åldersintegrerade klasser i 5/6 an (B-form). 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar  
Eleverna får gå i åldershomogena klasser.  
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att återremittera ärendet till barn- utbildning- och kulturförvaltningen eftersom det ej är 
en organisationsfråga med anledning av att beslut om att Myranskolan och Malmstasko-
lan ska vara ett rektorsområde redan är fattat. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  30 (54) 
 
 2009-06-16 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Barn- utbildning- och kulturnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

Beslutsunderlag 
1.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090602 § 100 
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 BUoK/2009:169  

 
§ 105 
Decentralisering av Barnomsorgspoolen  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet till förhandling är gjord.  
 
Bakgrund 
Förvaltningen har fått i uppdrag att se över möjligheter att decentralisera barnomsorgs-
poolen. 
 
Decentralisering av barnomsorgspoolen skulle innebära att man placerar ut en poolper-
sonal med budget på varje rektorsområde. Poolpersonalen får till uppgift att vikariera 
där behov uppstår. 
 
Rektor får ledningsansvar att tillse att denna person används på bästa sätt inom rektors-
området. Det skulle innebära att det placeras ut 9 personer, en på varje förskola. Barn-
omsorgspoolen består idag av 23 personer. Mars månad har 11 personer haft heltidsvi-
kariat. Barnomsorgspoolen har bekostat 3,28 personer. 
 
Fördelen med decentralisering är att man alltid har samma vikarie och det blir en trygg-
het för barnen och personen blir en i arbetslaget. 
 
Nackdelen är att personen kan bli ”låst” på ett långtidsvikariat och man blir tvungen att 
ta in externa vikarier. 
 
Ev uppsägning av personal. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Decentralisering av poolen får ekonomiska konsekvenser.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
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att uppdra till förvaltningen att avveckla barnomsorgspoolen. Avvecklingen ska vara 
genomförd senast till årsskiftet 2009/2010 
 
att fördela ut budgeterade medel från barnomsorgspoolen till respektive rektorsområde i 
förhållande till antal inskrivna barn. Dessa medel ska avsättas för rektorsområdets vika-
riatskostnader.  
 
Beslutsunderlag 
1.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090602 § 101 

 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  33 (54) 
 
 2009-06-16 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Barn- utbildning- och kulturnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 BUoK/2009:193  

 
§ 106 
Avtal mellan Barn- utbildning- och kulturnämnden och Dundrets förskola avseende  

alternativ förskola läsår 2009/2010  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att anta förslag till driftbidrag för Dundrets förskola, ekonomisk förening, avseende ti-
den 1 augusti 2009 – 31 juli 2012. 
 
Bakgrund 
Nuvarande avtal mellan Gällivare kommun, Barn- utbildning- och kulturnämnden och 
Dundrets förskola, ekonomisk förening avseende alternativ förskoleverksamhet gäller 
för tiden 1 augusti 2007 – 31 juli 2009. Dundrets förskola, ekonomisk förening, önskar 
nu förlänga avtalsperioden från 2 år till 3 år. Varje år ska driftbidraget omförhandlas. 
Förslag till driftbidrag för tiden 1 augusti 2009 – 31 juli 2010 är utarbetat.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Verksamhetsanslag baseras på kommunens årskostnad för barn inom förskolverksamhet 
och sätts till fast krontal. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att anta förslag till driftbidrag för Dundrets förskola, ekonomisk förening, avseende ti-
den 1 augusti 2009  – 31 juli 2012. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag till avtal 
2. Beräkningsunderlag 
3. Avtal 2007-2009 
4. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090602 § 103  
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 BUoK/2009:194  
 
§ 107 
Överenskommelse mellan barn- utbildning- och kulturnämnden och Malmens  

friskola avseende bidragsbelopp årskurs 4-9  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att teckna överenskommelse med Malmens friskola för läsåret 2009/2010. 
 
att vid ny lagstiftning kan bidraget räknas om fr.o.m. 1 januari 2010 och då avse bud-
getåret 2010. 
 
Anmälan om jäv 
Börje Johansson (s) anmäler jäv. 
 
Bakgrund 
Överenskommelsen mellan Gällivare kommun, Barn- utbildning- och kulturförvaltning-
en gäller för tiden 1 juli 2008 – 30 juni 2009. Varje år beräknas bidraget för nästa läsår. 
Förslag till driftbidrag läsåret 2009/10 är utarbetat.  
 
En ny lag angående bidrag till friskolor förväntas träda i kraft 1 juli 2009. Lagen innebär 
ändring av bidragsberäkning från och med 1 januari 2010. I stället för att beräkna bidrag 
per läsår sker beräkning per budgetår, dvs. kalenderår. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Verksamhetsanslag baseras på kommunens årskostnad för elever i årskurs 6-9 och sätts 
till fast krontal. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att teckna överenskommelse med Malmens friskola för läsåret 2009/2010. 
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att vid ny lagstiftning kan bidraget räknas om fr.o.m. 1 januari 2010 och då avse bud-
getåret 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Överenskommelse med Malmens Friskola 
2. Beräkningsunderlag 
3. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090602 § 104  
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 BUoK/2009:144  

 
§ 108 
Yttrande till Skolinspektionen angående ansökan om rätt till bidrag och statlig till 

syn för fristående gymnasieskola, Giron gymnasium i Kiruna kommun,  

Dnr 2009:1089-32  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att Gällivare kommun är emot en etablering av en fristående gymnasieskola i Kiruna, 
Giron gymnasium, med anledning av att det ej finns elevunderlag och att kvalitén där-
med kommer att bli bristfällig.  
 
Bakgrund 
Ett gemensamt Lapplandsgymnasium för regionerna Kiruna, Pajala, Gällivare och 
Jokkmokk har bildats på grund av det sviktande elevunderlaget i kommunerna. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Med en gymnasiefriskola i Kiruna skulle mindre ekonomiska resurser till föras Lapp-
lands gymnasium 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förutsättningarna för ett bra utbud av program för eleverna skulle avsevärt minska med 
en etablering av friskola i Kiruna 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att Gällivare kommun är emot en etablering av en fristående gymnasieskola i Kiruna 
med anledning av att det ej finns elevunderlag och att kvalitén därmed kommer att bli 
bristfällig.  
 
Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar bifall till etablering av fristående gymnasieskola, Giron gym-
nasium i Kiruna kommun.  
 
Börje Johansson (s) yrkar att Gällivare kommun är emot en etablering av en fristående 
gymnasieskola i Kiruna med anledning av att det ej finns elevunderlag och att kvalitén 
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därmed kommer att bli bristfällig. Karl-Erik Taivalsaari (v), Mikael Nilsson (s), Lena 
Lindberg (s), Eva Eriksson (s), Bernt Nordgren (ns), Lennart Landström (s) och Mikael 
Uusitalo (v) stödjer Börje Johanssons yrkande.  
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.  
 
Beslutsunderlag 
1.Ansökan  
2.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090602 § 106 
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 BUoK/2009:164  

 
§ 109 
Yttande till Skolinspektionen angående ansökan om rätt till bidrag till en fristående 

gymnasieskola, Baggium Utbildning AB, Kiruna Praktiska Gymnasium i Kiruna  

kommun, Dnr 2009:1118-32  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att Gällivare kommun är emot en etablering av en fristående gymnasieskola i Kiruna, 
Baggium Utbildning AB, Kiruna Praktiska Gymnasium, med anledning av att det ej 
finns elevunderlag och att kvalitén därmed kommer att bli bristfällig.  
 
Bakgrund 
Ett gemensamt Lapplandsgymnasium för regionerna Kiruna, Pajala, Gällivare och 
Jokkmokk  har bildats på grund av det sviktande elevunderlaget i kommunerna.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Med en gymnasiefriskola i Kiruna skulle mindre ekonomiska resurser tillföras Lapp-
lands gymnasium 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förutsättningarna för ett bra utbud av program för eleverna skulle avsevärt minska med 
en etablering av friskola i Kiruna 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att Gällivare kommun är emot en etablering av en fristående gymnasieskola i Kiruna 
med anledning av att det ej finns elevunderlag och att kvalitén därmed kommer att bli 
bristfällig.  
 
Yrkande 
Eva yrkar bifall till en etablering av en fristående gymnasieskola i Kiruna kommun, 
Baggium Utbildning AB, Kiruna Prkatiska Gymnasium.  
 
Börje Johansson (s) yrkar att Gällivare kommun är emot en etablering av en fristående 
gymnasieskola i Kiruna med anledning av att det ej finns elevunderlag och att kvalitén 
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därmed kommer att bli bristfällig. Karl-Erik Taivalsaari (v), Mikael Nilsson (s), Lena 
Lindberg (s), Eva Eriksson (s), Bernt Nordgren (ns), Lennart Landström (s) och Mikael 
Uusitalo (v) stödjer Börje Johanssons yrkande.  
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.  
 
Beslutsunderlag 
1.Ansökan 
2.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090602 § 107 
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 BUoK/2009:73  

 
§ 110 
Slutredovisning av studieförbundens bidrag år 2008  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom redovisningen av framräknat bidrag för utbetalning till studieför-
bunden enligt följande: 
 
ABF  318 781 kr 
Bilda      4 510 kr 
Studiefrämjandet   86 460 kr 
 
Medborgarskolan   63 910 kr 
NBV    26 894 kr  
SISU      - 
 
SENSUS      8 333 kr 
Vuxenskolan    41 112 kr 
 
Bakgrund 
Lars Israelsson, kultursekreterare har utarbetat underlag för utbetalning av bidrag till 
studieförbund år 2008. Underlaget bygger dels på studieförbundens insända faktaupp-
gifter dels på de regler som Gällivare kommun har för studieförbund. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Gällivare kommun har avsatt 745 000 kr till studieorganisationer i budget 2009 antaget i 
december 2008. Lokala folkbildningssrådet har beslutat att avsätta 50 000 kr av dessa 
medel till studieförbundens satsningar vid kulturfestivalen 2009.  
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutade vid sitt möte i maj att minska anslaget 
till studieförbunden till 550 000 kr samt 50 000 kr till studieförbunden för att de skall 
nyttja dessa medel vid  kulturfestivalen. 
 
Fördelningen av bidraget är gjord på beloppet 550 000 kr. 
        
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
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att ställa sig bakom redovisningen av framräknat bidrag för utbetalning till studieför-
bunden enligt följande: 
 
ABF  318 781 kr 
Bilda      4 510 kr 
Studiefrämjandet   86 460 kr 
 
Medborgarskolan   63 910 kr 
NBV    26 894 kr  
SISU      - 
 
SENSUS      8 333 kr 
Vuxenskolan    41 112 kr 
 
Beslutsunderlag 
1.PM om bidrag till studieförbund 2009-06 01 
2.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090602 § 108 
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 BUoK/2009:163  

 
§ 111 
Konstnärer i Norrbotten (KIN) anhåller om bidrag till projekt "Öppen Ateljé 2009"  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att ej bevilja Konstnärer i Norrbotten (KIN) 10 000 kr på grund av det rådande ekono-
miska läget. 
 
Bakgrund 
KIN ansöker om bidrag för att möta konstnärer i deras arbetsmiljö. Syftet är att 
 
öka intresset för konst 
allmänhet och konstnärer får tillfälle att mötas 
visa den norrbottniska konstens bredd 
 
Konstnärerna håller sina ateljéer öppet för allmänheten den 31 maj kl 11-17. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
KIN ansöker om 10 000 kr från Gällivare Kommun. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Får inga speciella konsekvenser för barn och ungdomar 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att ej bevilja Konstnärer i Norrbotten (KIN) 10 000 kr på grund av det rådande ekono-
miska läget. 
 
Beslutsunderlag 
1.Ansökan 
2.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090602 § 110 
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 BUoK/2009:200  
 
§ 112 
Äskande om medel avseende larm till museet  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att bevilja 53 792 kr till uppgradering av larmsystem på museet 
 
att medel tas från kontot för arbetsmiljöåtgärder. 
 
Bakgrund 
Gällivare museum har sedan många år ett säkerhetssystem, ett så kallat inbrottslarm 
som täcker våra utställningssalar i våningarna två och tre samt magasinrummet i källar-
våningen på Centralskolan. Platsutrustningen är av gammal modell och delar av larm-
punkterna är ur funktion. Reservdelar till utrustningen finns inte att köpa, vilket medför 
att larmsystemet inte fungerar fullt ut och måste uppgraderas. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser en totalkostnad på 53 792 kr. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att bevilja 53 792 kr till uppgradering av larmsystem på museet 
 
att medel tas från kontot för arbetsmiljöåtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
1 Bilaga Uppgradering befintligt inbrottslarm 
2 Hyresavtal 
3 Försäkringsvilkor 
4 Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090602 § 111 
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 BUoK/2009:120  
 
§ 113 
Remiss av motion angående Skolbarnomsorg i Ullatti  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
 
att bifalla motionen med motivering att om barnantalet genererar en dagbarnvårdartjänst 
bör tjänsten inrättas enligt normal praxis.  
 
Bakgrund 
Efter Ullatti skolas och förskolas nedläggning erbjöds plats hos kommunal dagbarnvår-
dare i Ullatti. Dagbarnvårdartjänsten drogs in sommaren 2008. Förskoleplatser anvisa-
des i Dokkas och Hakkas. Antalet barn i behov av förskoleplats har ökat i Ullatti. Om 
dagbarnvårdartjänst inrättas i Ullatti får föräldrar och barn närmare till förskoleplats än 
nu. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En dagbarnvårdartjänst kostar ca 370 000 kr per år. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Barn får närmare till förskola. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att bifalla motionen med motivering att om barnantalet genererar en dagbarnvårdartjänst 
bör tjänsten inrättas enligt normal praxis.  
 
Beslutsunderlag 
1.Motion ang Skolbarnomsorg i Ullatti 
2.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090602 § 112  
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 BUoK/2009:15  
 
§ 114 
Ärendeuppföljning  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att förvaltningen får i uppdrag att följa upp och rapportera om följande ärende: 
 
Interkommunala ersättningar till annan kommun för elever med särskilda behov. 
 
att informera om Skolstrukturen i september 2009. 
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnen avser att göra uppföljning av följand ärenden: 
 
Ärende   Ansvarig  Uppföljning 
 
Biblioteksplan, Gällivare kommun Förvaltningsledningen Sept 2009  
 
Konstinventering   Förvaltningsledningen Dec 2009  
 
Programråd   Förvaltningsledningen 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att förvaltningen får i uppdrag att följa upp och rapportera om följande ärende: 
 
Interkommunala ersättningar till annan kommun för elever med särskilda behov. 
 
Beslutsunderlag 
1.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090602 § 113 

 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  46 (54) 
 
 2009-06-16 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Barn- utbildning- och kulturnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 

 BUoK/2007:43  
 
§ 115 
Fyllnadsval till barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott för tiden fram  

till den 31 december 2010  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att utse Mikael Nilsson (s) till ersättare i barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsut-
skott för tiden fram till den 31 december 2010.  
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har att göra ett fyllnadsval av en ersättare till ar-
betsutskottet för tiden fram till den 31 december 2010.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.  
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att utse Mikael Nilsson (s) till ersättare i barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsut-
skott för tiden fram till den 31 december 2010.  
 
Beslutsunderlag 
1.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090602 § 114  
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 BUoK/2009:219  

 
§ 116 
Uppsägning av gällande avtal mellan Barn- utbildning- och kulturnämnden och  

Matlaget AB   
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att säga upp gällande avtal med Matlaget AB från och med den 1 januari 2010 för ny 
förhandling. 
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har ett avtal med Matlaget AB avseende skolmat. 
Förslag föreligger att säga upp gällande avtal från och med den 1 januari 2010 för ny 
förhandling.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
En ny förhandling kan innebära ekonomiska konsekvenser.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.  
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att säga upp gällande avtal med Matlaget AB från och med den 1 januari 2010 för ny 
förhandling. 
 
Beslutsunderlag 
1.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090602 § 115 
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 BUoK/2009:222  

 
§ 117 
Anmälan kränkande behandling av en elev vid Sjöparkskolan i Gällivare kommun  

(A)  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom rektors yttrande till Skolinspektionen. 
 
Bakgrund 
Skolinspektionen har den 18 maj 2009 tagit emot en anmälan angående kränkande be-
handling av en elev vid Sjöparkskolan i Gällivare kommun.  
 
Yttrandet ska inkommit till Skolinspektionen senast den 15 juni 2009.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Konsekvenserna ska vara positiva för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att ställa sig bakom rektors yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
1. Anmälan 
2. Yttrande från rektor 
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 BUoK/2009:206  

 
§ 118 
Anmälan om kränkande behandling vid Malmstaskolan i Gällivare kommun (E)  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom rektors yttrande till Barn och elevombudet under förutsättning att 
yttrandet kompletteras av urvalda delar från klasslärarens skrivelse. 
 
Bakgrund 
Barn- och elevombudet har den 18 maj 2009 tagit emot en anmälan i ovan rubricerat 
ärende. I anmälan uppges bland annat att en elev utsatts för kränkande behandling av 
andra elever på skolan.  
 
Yttrande ska vara Barn- och elevombudet tillhanda senast den 19 juni 2009.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Konsekvenserna ska vara positiva för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att ställa sig bakom rektors yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
1.Anmälan  
2.Yttrande från rektor 
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 BUoK/2009:213  

 
§ 119 
Föräldrakooperativet Dundrets förskola ekonomisk förening ansöker om införande 

av syskonförtyur inom sin enskilda verksamhet med start höstterminen 2009 i en 

lighet med Skolverkets rekommendationer  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att avslå ansökan om syskonförtur eftersom det inte skulle innebära ett rättvist kösystem 
för barn i Gällivare kommun. 
 
att platsfördelning till Föräldrakooperativet Dundrets förskola ekonomisk förening följer 
samma regler som för offentlig verksamhet. 
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet.  
 
Bakgrund 
Föräldrakooperativet Dundrets förskola ekonomisk förening har inkommit med en an-
sökan om införande av syskonförtur inom sin enskilda verksamhet med start hösttermi-
nen 2009. Ansökan innebär att föräldrakooperativet önskar göra en förändring i avtalet 
gällande placering av barn.  
 
Av nu gällande avtal framgår ”Föreningen är skyldig att ge kommunen rätt att placera 
barn på förskolan enligt samma regler som gäller för den kommunala barnomsorgen, 
om de accepterar föreningens villkor.”  
 
Att införa syskonförtur innebär att kösystemet inte blir rättvist eftersom syskon som har 
stått kortare tid i kö därigenom skulle kunna gå förbi barn med längre kötid. Kommuner 
är skyldiga att ha ett rättvist kösystem.  
 
Det alternativ som då kvarstår är möjligheten att enskilda förskolor kan begränsa sin 
verksamhet till barn vilka föräldrar är medlemmar i föräldrakooperativet. Detta alterna-
tiv kan medföra konsekvenser både för föräldrakooperativet och Gällivare kommun. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Om den enskilda förskolan genom avtal med Gällivare kommun får möjligheten att be-
gränsa sin verksamhet till barn vilka föräldrar är medlemmar i föräldrakooperativet kan 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  51 (54) 
 
 2009-06-16 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Barn- utbildning- och kulturnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

det innebära att den ekonomiska föreningen inte får tillräckligt antal barn på förskolan. 
Det kan också innebära att förskolan står med tomma platser samtidigt som Gällivare 
kommun måste utöka platsantalet för att kunna tillgodose platsbehovet för barn i kom-
munen. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Att ha två olika kösystem innebär konsekvenser för barn om det är ont om platser i en 
kommun. Endast i det fall där det finns ett överskott på platser inom barnomsorgen kan 
två olika system fungera rättvist för barn i kommunen. 
 
Förslag till beslut 
att avslå ansökan om syskonförtur eftersom det inte skulle innebära ett rättvist kösystem 
för barn i Gällivare kommun. 
 
att platsfördelning till Föräldrakooperativet Dundrets förskola ekonomisk förening följer 
samma regler som för offentlig verksamhet. 
 
Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar bifall till ansökan angående syskonförtur på Dundrets förskola. 
 
Börje Johansson (s) yrkar avslag till ansökan om syskonförtur eftersom det inte skulle 
innebära ett rättvist kösystem för barn i Gällivare kommun, samt att platsfördelning till 
Föräldrakooperativet Dundrets förskola ekonomisk förening följer samma regler som 
för offentlig verksamhet. 
 
Karl-Erik Taivalsaari (v), Mikael Nilsson (s), Lena Lindberg (s), Eva Eriksson (s), Bernt 
Norgren (ns), Lennart Landström (s) och Mikael Uusitalo (v) stödjer Börje Johanssons 
yrkande.  
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.  
 
Beslutsunderlag 
1. Ansökan 
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 BUoK/2009:236  

 
§ 120 
Ansökan om extraresurs för öppning och stängning på Malmstaskolans skolbarn- 

omsorg  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att Malmstaskolans skolbarnomsorg tillförs 0,25 tjänst för att klara öppning och stäng-
ning. 
 
Bakgrund 
Skolbarnomsorgen på Malmstaskolan har fått en neddragning på 1 tjänst på grund av 
elevminskningen. Två tjänster finns kvar till läsåret 09/10. Resurserna räcker inte för att 
klara öppning och stängning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för 0,25 tjänst är ca 100 000 kr per år. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Bemanningen under den del av dagen där beläggningen är störst säkerställs. Det innebär 
en högre kvalitet för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att Malmstaskolans skolbarnomsorg tillförs 0,25 tjänst för att klara öppning och stäng-
ning. 
 
Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar bifall till anhållan om 0,25 % tjänst till Malmstaskolans skol-
barnomsorg. 
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 BUoK/2009:223  

 
§ 121 
Svenska arbetarsångarförbundet, Norrbottens distrikt ansöker om att körmedlem- 

mar får nyttja bussar gratis under körfestivalen i juni 2009  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att ej bevilja några medel för körfestivalens deltagare att åka gratis buss med lokaltrafi-
ken inom kommunen.  
 
Bakgrund 
Organisationen söker medel för att kunna erbjuda deltagare i körfestivalen gratis buss 
åkande under helgen 26-28/6 under ordinarie turer. Detta skulle ske mot uppvisande av 
en pins som deltagarna erhåller. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Med de neddragningar som förvaltningen i sin helhet står inför kan inte barn- utbild-
ning- och kulturförvaltningen finansiera gratis bussåkande för deltagarna i körfestivalen.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga särskilda.  
 
Förslag till beslut 
att ej bevilja några medel för körfestivalens deltagare att åka gratis buss med lokaltrafi-
ken inom kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
1. Svenska arbetarsångarförbundets ansökan 
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 BUoK/2009:239  

 
§ 122 
Barn- utbildning- och kulturnämndens ansvar för barn och unga som har problem,  

samt gränsdragning avseende ansvar mellan socialförvaltningen och barn- utbild- 

ning- och kulturförvaltningen  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet till förvaltningen för utredning avseende ansvar för barn och 
unga som har problem, gränsdragning avseende ansvar mellan socialförvaltningen och 
barn- utbildning- och kulturförvaltningen, samt samverkan mellan nämnderna.  
 
Bakgrund 
I samband med barn- utbildning- och kulturnämndens sammanträden den 16 juni 2009 
tar Eva Alriksson upp frågan om vad som är nämndens ansvar för barn och unga som 
har problem, samt gränsdragning avseende ansvar mellan socialförvaltningen och barn- 
utbildning- och kulturförvaltningen.  
 
Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar att nämnden klargör gränser mellan socialnämnden och barn- 
utbildning- och kulturnämnden, samt ser över möjligheter till samverkan mellan social-
nämnden och barn, utbildning och kulturnämnden.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Tydlig ansvarsfördelning innebär positiva konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att återremittera ärendet till förvaltningen för utredning avseende ansvar för barn och 
unga som har problem, gränsdragning avseende ansvar mellan socialförvaltningen och 
barn- utbildning- och kulturförvaltningen, samt samverkan mellan nämnderna. 
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