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 BUoK/2009:339  
 
§ 23 
Barn- utbildning- och kulturnämndens driftbudget 2010  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att ärendet beslutas idag 
 
att anta förslag till budget för år 2010. 
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) reserverar sig mot att beslutet fattas idag, samt mot att anta förslag 
till budget för år 2010. 
 
Bakgrund 
Arbetet med barn- utbildning- och kulturnämndens budget för år 2010 pågår. Barn- ut-
bildning- och kulturnämnden har den 15 december 2009 § 196 beslutat att återremittera 
ärendet avseende budget 2010. 
 
Birgitta Palo-Johansson, ekonom informerar barn- utbildning- och kulturnämnden den  
16 februari 2010 om förslag till utlagd budget för år 2010, samt att det finns ett under-
skott i budgeten för år 2010.  
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har den 16 februari 2010 § 5 beslutat följande: 
 
att återremittera ärendet för genomförande av fackliga förhandlingar  
 
att hålla ett extra arbetsutskott den 3 mars 2010 kl 08.00  
 
att hålla ett extra nämndssammanträde den 3 mars 2010 kl 13.00 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beroende på budgetens utfall får det ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Nämndens budget innebär konsekvenser för barn och ungdomar. 
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Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att anta förslag till budget för år 2010. 
 
Yrkande 1 
Eva Alriksson (m) yrkar återremiss på grund av att barn- utbildning- och kulturnämn-
dens driftbudget är en minusbudget och därmed strider mot kommunfullmäktiges beslut 
om budget i balans. 
 
Börje Johansson (s) yrkar på att ärendet beslutas idag. 
 
Proposition 1 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kultur-
nämnden beslutar att ärendet beslutas idag. 
 
Yrkande 2 
Eva Alriksson (m) yrkar avslag med hänvisning till eget lagt förslag i kommun-
fullmäktige. 
 
Börje Johansson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, att anta förslag till budget 
för år 2010.  
 
Proposition 2  
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 

1. Förslag till driftbudget 2010 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämnden 100216 § 5 
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 BUoK/2009:475  

 
§ 24 
Barn- utbildning- och kulturnämndens styrkort, samt förslag till verksamhets- 

plan/skolplan  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att anta förslag till barn- utbildning- och kulturnämndens styrkort, samt verksamhets-
plan/skolplan 2010. 
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet. 
 
Bakgrund 
Barn- utbildning och kulturnämnden har att utarbeta en verksamhetsplan för år 2010. 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har den 16 februari 2010 § 7 beslutat att återremit-
tera ärendet med anledning av att nämndens budget för år 2010 ej är fastställt. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga konsekvenser utöver föreslagen budget. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och  
kulturnämnden besluta  
 
att anta förslag till barn- utbildning- och kulturnämndens styrkort, samt verksamhets-
plan/skolplan 2010. 
 
Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar avslag till verksamhetsplan/skolplan och att nämnden framstäl-
ler skolplan alternativt reviderar den tidigare skolplanen och lämnar den till kommun-
fullmäktige för fastställande av skolplanen. 
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Börje Johansson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, att anta förslag till barn- 
utbildning- och kulturnämndens styrkort, samt verksamhetsplan/skolplan 2010. 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsunderlag 

1. Förslag till barn- utbildning- och kulturnämndens verksamhetsplan 2010  
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämnden 100216 § 7 
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 BUoK/2009:474  

 
§ 25 
Avgångslösningar med anledning av övertalighet bland personal  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att ställa sig positiv till att erbjuda Birger Aidanpää, Kurt-Lennart Eriksson, Berit Land-
ström, Margareta Lundmark, Helena Martinsson och Monika Eriksson avgångslösningar 
fr.o.m. den 1 augusti 2010, under förutsättning att centrala medel beviljas till samtliga 
kostnader för föreslagna avgångslösningar. 
 
Bakgrund 
På grund av minskat elevunderlag och att några lärare tackat nej till att övergå till Lapp-
lands gymnasium uppstår en övertalighetssituation bland lärare på grundskolan fr.o.m. 
höstterminen 2010. Den situationen gör att någon form av avgångslösning aktualiserats. 
Med utgångspunkt från ”Riktlinjer för personalplanering” har ärendet behandlats av 
personalenheten.  
 
I underlaget föreligger följande förslag: 
 
att föreslå kommunstyrelsens personalutskott besluta om att Gällivare kommun ska er-
bjuda Birger Aidanpää, Kurt-Lennart Eriksson, Berit Landström, Margareta Lundmark, 
Helena Martinsson och Monika Eriksson avgångslösningar fr.o.m. den 1 augusti 2010. 
 
att föreslå kommunstyrelsens personalutskott besluta att kostnaderna fördelas så att 
barn- utbildning- och kulturnämnden står för 1 043 604 kr vilket motsvarar lönekostnad 
av 5 månader för berörda personer och centrala medel för ”Ut- och avveckling” nyttjas 
för finansiering av de resterande kostnaderna om 587.636 kr 
 
att anhålla hos kommunstyrelsens om 1 043 604 kr avseende barn- utbildning- och kul-
turnämndens kostnader i samband med aktuella avgångslösningar. 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har den 16 februari 2010 § 8 beslutat att återremit-
tera ärendet för komplettering av ekonomiska konsekvenser, samt förslag till beslut. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Totalkostnaden för Gällivare kommun 1 631 240 kr  
Finasiering                                                1 043 604 kr Barn- utbildning- och    

                           kulturnämndens medel 
      587 636 kr Centrala medel 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser  
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och  
kulturnämnden besluta 
 
att ställa sig positiv till att erbjuda Birger Aidanpää, Kurt-Lennart Eriksson, Berit Land-
ström, Margareta Lundmark, Helena Martinsson och Monika Eriksson avgångslösningar 
fr.o.m. den 1 augusti 2010, under förutsättning att centrala medel beviljas till samtliga 
kostnader för föreslagna avgångslösningar. 
 
Yrkande 
Lena Lindberg (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag under förutsättning att centrala 
medel beviljas till samtliga kostnader för föreslagna avgångslösningar. 
 
Beslutsunderlag 
1. Utredning
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 BUoK/2009:318  

 
§ 26 
Anhållan om medel till ombyggnation av trä/metallslöjdsal, Tallbackaskolan  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att anhålla hos kommunstyrelsen om 150 000 kr för uppförande av virkesförråd, samt 
50 000 kr ombyggnad av metallrummet på Tallbackaskolan 
 
Bakgrund 
Tallbackaskolan har elever från 6-16 år och träslöjdsalen är från början anpassad för 
verksamhet för elever 6-12 år. Tallbackaskolan är nu kommunens största skola med 
många elever/grupper vilket gör att slöjdsalen behöver byggas om så den är anpassad 
för nuvarande verksamhet. Metallrummet är nu så litet att genomgångar med flera ele-
ver är svåra att genomföra, virkesförrådet finns nu i slöjdsalen vilket medför en stor 
säkerhetsrisk och är dessutom utrymmeskrävande.  
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har den 16 februari 2010 § 10 beslutat att återre-
mittera ärendet för att klargöra beslutsgången mellan instanserna Lokalstyrgruppen, 
Barn- utbildning- och kulturnämnden och Kommunstyrelsen. 
 
Etapp 1.  
Virkesförrådet flyttas ut slöjdsalen till ett externt förråd i direkt anslutning av salen. 
Ombyggnation/tillbyggnad av en yttervägg (finns redan tre befintliga väggar), gjutning 
av platta, samt tak till detta, en dörr från slöjdsalen samt indragning av el för belysning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En total kostnad på 150 000 kr för uppförande av virkesförråd. 
Ritningsförslag och kostnad har uppdragits till Åke Engman. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Virkesförrådets nuvarande plats i slöjdsalen utgör en stor säkerhetsrisk för eleverna.  
Det stora antal elever gör också att skolan måste ha en stor mängd virke som skall fin-
nas tillgänglig för undervisningen. Säkerhets- och utrymmesproblemen skulle med den-
na ombyggnad undanröjas. 
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Etapp 2.  
Förändring av metallrummet i slöjdsalen genom att ta bort en icke bärande innervägg, 
fördubbla utrymmet för metallslöjd. Denna förändring gör att de metallverktygen som 
behövs används på ett säkert och utvecklande sätt. Detsamma gäller för metalldelen av 
slöjdsalen, den är byggd då skolan var en skola för år 1-6. Nu finns elever till skolår 9 
vilket innebär andra krav på innehållet i undervisningen. Metallslöjd finns med i målen 
för ämnet slöjd. Ombyggnationen består av borttagande av icke bärande vägg, omdrag-
ning av elinstallationer samt återställande av golvet mellan de två tidigare rummen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En total kostnad på 50 000 kr för ombyggnad av metallrummet. 
Ritningsförslag och kostnad har uppdragits till Åke Engman. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ett större och mer ändamålsenligt metallrum gör att vi kan arbeta med alla mål i kurs-
planen, säkerställa elevernas metallslöjd samt göra lokalen säker för genomgångar med 
flera elever samtidigt. 
 
Finansiering 
att nämnden beviljar medel för ombyggnation av slöjdsalen enligt ovannämnda förslag. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att anhålla hos kommunstyrelsen om 150 000 kr för uppförande av virkesförråd, samt 
50 000 kr ombyggnad av metallrummet på Tallbackaskolan. 
 
Yrkande 
Karl-Erik Taivalsaari yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
1.  Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämnden 100216 § 10 
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 BUoK/2009:436  

 
§ 27 
Avtal mellan Gällivare kommun, barn- utbildning- och klturnämnden och Svenska  

kyrkan, Gellivare församling avseende verksamhet för öppen förskola år 2010  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att anta förslag till avtal mellan Gällivare kommun, barn- utbildning- och kulturnämn-
den och Svenska kyrkan, Gellivare församling avseende verksamhet för öppen förskola 
år 2010. 
 
att uppdra till förvaltningen att ordna studiebesök på ”Öppen förskola” i anslutning till 
ett nämndssammanträde.  
 
Bakgrund 
Svenska kyrkan, Gellivare församling bedriver en verksamhet för öppen förskola. Gälli-
vare kommun, barn- utbildning- och kulturnämnden tecknar avtal med Svenska kyrkan, 
Gellivare församling avseende öppen förskola.  
 
Innevarande avtal löper ut den 31 december 2009. Barn- utbildning- och kulturnämnden 
har att teckna ett avtal för år 2010.  
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har den 15 december 2009 § 205 beslutat att åter-
remittera rubricerat ärende för komplettering av verksamhetsberättelse för år 2009.  
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har den 16 februari 2010 § 11 beslutat att återre-
mittera ärendet för komplettering av förslag till beslut. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ändrade kostnader från föregående år. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Öppen lek är till fördel för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att anta förslag till avtal mellan Gällivare kommun, barn- utbildning- och kulturnämn-
den och Svenska kyrkan, Gellivare församling avseende verksamhet för öppen förskola 
år 2010. 
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Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar bifall till avtal mellan Gällivare kommun, barn- utbildning- och 
kulturnämnden och Svenska kyrkan, Gellivare församling avseende öppen förskola.  
 
Lena Lindberg (s) yrkar i enlighet med Eva Alriksson (m) med tillägg av att nämnden 
gör en uppföljning av ärendet.  
 
Beslutsunderlag 

1. Förslag till avtal 
2. Verksamhetsberättelse angående Öppen lek 
3. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämnden 100216 § 11 
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 BUoK/2009:455  

 
§ 28 
Kulturellt verksamhetsbidrag år 2010  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att bevilja följande föreningar verksamhetsbidrag med totalt 250.000 kr ur allmänkultu-
rens konto 60023  315 för år 2010 
 
    2009 2010 
- Gällivare-Malmbergets Konstklubb     20.000 20.000  
- Tuoddargruppen   20.000   -      1) 
- Nattavaara hembygdsförening  15.000  15.000 
- Föreningen Norden     7.000 10.000 
- Gällivare – Malmbergets Filmstudio  10.000  15.000 
- Nattavaara Akademin   10.000  10.000 
- Gellivare sockens hembygdsförening  16.000  25.000 
- Gällivare-Malmbergets jazzförening  30.000  -      1)  
- Tjautjas Flottkalaset                                30.000  30.000 
- Gällivare-Malmbergets Fototklubb      5.000  10.000 
- Hakkas bygdegårdsförening                       5.000  10.000 
- Soutujärvi hembygdsförening                 15.000  15.000 
- Vettasjärvi byastuguförening     5.000   5.000 
- Gellivare släkt- och bygdeforskare     5.000    5.000 
- Nikkaluokta Sarri/Galleri Skáidi  10.000  10.000  
- Gällivare riksteaterförening  (musikarrangemang)     25.000  25.000 
- Norrbottens handikappsidrottsförbund                        10.000  20.000 
- Sammakko-Lillbergets hembygdsförening                   5.000           10.000 
- Landsbygdsrådet                                                                   -             5.000 
- Tango i Gällivare                                                                  -             5.000 
- Yrttivara idrottssällskap                                                        -             5.000 
       

   Totalt kronor           243.000         250.000  
 
1)  Föreningen har upphört 
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att bevilja följande stöd för musik-, och teaterverksamhet ur allmänkulturens  
konto  60023   316 
 
- ABF för musikhuset Gropen                                  180.000 kr             180.000 kr 
                       
att överenskommelse skrivs med respektive förening som innehåller verksamhetsbidra-
gets storlek och tidsperiod, tidpunkt för utbetalning, motivet för verksamhetsbidraget 
samt krav för bidraget; alkohol-, och drogfri verksamhet för ungdom, deltagande vid 
hemvändarsommar eller kulturfestival, Gällivare kommun kulturen skall finnas med vid 
marknadsföring, redovisning av verksamheten med års-, och ekonomisk berättelse skall 
inlämnas efter årets verksamhet. 
 
Bakgrund 
barn- utbildning och kulturnämnden i Gällivare kommuns har antagit bidragsregler för 
kulturellt verksamhets-, och arrangemangsbidrag.  
 
Kulturens handläggare (Lars Israelsson och Jerker Johansson) har under 4 och 7:e janu-
ari haft överläggningar med de som har ansökt om verksamhetsbidrag. Föreningarna har 
vid dessa överläggningar redovisat sin verksamhet samt även svarat på de frågor som vi 
har haft över föreningarnas ansökningar. Denna form av beredning har föreningarna och 
handläggarna uppfattats som ett led i att utveckla kulturen i vår kommun. 
 
Lars Israelsson och Jerker Johansson anser också att det är väsentligt att följa upp dels  
överläggningarna med föreningarna dels nämndens beslut med en skriftlig överens-
kommelse mellan kommunen och föreningen.  
 
Överenskommelse skall visa följande; 

Verksamhetsbidraget storlek och tidpunkt för utbetalning 
Motivet för verksamhetsbidraget 
Krav för bidraget; alkohol-, och drogfri verksamhet för ungdom, Gällivare kommun 
kulturen skall finnas med vid marknadsföring, redovisning av verksamheten med 
års-, och ekonomisk berättelse.’ 
Deltagande vid hemvändarsommar 2010 eller kulturfestivalen vecka 40/41 (3-9 ok-
tober) 

 
Kulturen har vid utformning av sitt förslag tagit hänsyn till bidragsreglerna som priorite-
rar barn- och ungdomsverksamhet. Dessa verksamheter erhåller i vårt förslag 50 % av 
nettokostnaden i verksamhetsstöd. Verksamhet för vuxna erhåller 25 % av nettokostna-
den. 
 
Kulturen har även tagit bort kostnader som inte är bidragsberättigade. Verksamhetsbi-
dragen fördelas till verksamhet som är offentlig. Det är 19 föreningar har ansökt om 
verksamhetsbidrag  för 2010.  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  15 (16) 
 
 2010-03-03 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 26 januari 2010 § 14 beslu-
tat att ärendet hänskjuts till barn- utbildning- och kulturnämnden den 16 februari 2010, 
samt att inbjuda Lars Israelsson, kultursekreterare till sammanträden den 16 februari 
2010 för information i ärendet.  
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har den 16 februari 2010 beslutat att återremittera 
ärendet till nämndens extra sammanträdet den 3 mars 2010 för komplettering av regel-
verk för föreningsbidrag, komplettering av föreningarnas sökta bidragsbelopp samt  
att inbjuda Jerker Johansson, verksamhetschef Kultur/ungdom till sammanträdet den  
3 mars 2010. Lars Israelsson, kultursekreterare informerar angående föreningsbidragen 
på sammanträdet den 3 mars 2010.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget ligger inom budgetramen för konto 60023  315 samt 60023 316 i 2010 års 
budget   
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget har positiva konsekvenser för barn och ungdom. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och  
kulturnämnden besluta  
 
att bevilja följande föreningar verksamhetsbidrag med totalt 250.000 kr ur allmänkultu-
rens konto 60023  315 för år 2010 
 
    2009 2010 
- Gällivare-Malmbergets Konstklubb     20.000 20.000  
- Tuoddargruppen   20.000    -      1) 
- Nattavaara hembygdsförening  15.000  15.000 
- Föreningen Norden     7.000 10.000 
- Gällivare – Malmbergets Filmstudio  10.000  15.000 
- Nattavaara Akademin   10.000  10.000 
- Gellivare sockens hembygdsförening  16.000  25.000 
- Gällivare-Malmbergets jazzförening  30.000   -      1)  
- Tjautjas Flottkalaset                                                    30.000  30.000 
- Gällivare-Malmbergets Fototklubb    5.000  10.000 
- Hakkas bygdegårdsförening                                          5.000  10.000 
- Soutujärvi hembygdsförening                                      15.000  15.000 
- Vettasjärvi byastuguförening     5.000   5.000 
- Gellivare släkt- och bygdeforskare     5.000    5.000 
- Nikkaluokta Sarri/Galleri Skáidi   10.000  10.000  
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GÄLLIVARE KOMMUN 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

- Gällivare riksteaterförening  (musikarrangemang)       25.000  25.000 
- Norrbottens handikappsidrottsförbund                         10.000  20.000 
- Sammakko-Lillbergets hembygdsförening                     5.000         10.000 
- Landsbygdsrådet                                                                   -             5.000 
- Tango i Gällivare                                                                  -             5.000 
- Yrttivara idrottssällskap                                                        -             5.000 
       

   Totalt kronor            243.000       250.000  
1)  Föreningen har upphört 
 
att bevilja följande stöd för musik-, och teaterverksamhet ur allmänkulturens konto  
60023   316 
 
- ABF för musikhuset Gropen                                     180.000 kr    180.000 kr 
                       
att överenskommelse skrivs med respektive förening som innehåller verksamhetsbidra-
gets storlek och tidsperiod, tidpunkt för utbetalning, motivet för verksamhetsbidraget 
samt krav för bidraget; alkohol-, och drogfri verksamhet för ungdom, deltagande vid 
hemvändarsommar eller kulturfestival, Gällivare kommun kulturen skall finnas med vid 
marknadsföring, redovisning av verksamheten med års-, och ekonomisk berättelse skall 
inlämnas efter årets verksamhet. 
. 
Beslutsunderlag 

1.   Presentation av kulturbidragssökande föreningar 2010 
2.   Avveckling av Gällivare Malmbergets Jazzförening 
3.   Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämnden 100216 § 12 
4.  Regelverk för kulturella verksamhetsbidrag 
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