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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, tisdagen den 24 augusti 2010,  
 Kl 10.00-12.00, 13.00-15.45 
Beslutande Börje Johansson (s), ordförande 
 Karl-Erik Taivalsaari (v) 
 Mikael Nilsson (s) 
 Lena Lindberg (s) 
 Bernt Nordgren (ns) 
 Eva Alriksson (m) 
 Tage Palo (s)   
Övriga deltagande Kjell Wallgren , förvaltningschef 
 Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, nämndsekreterare 
 Lars Israelsson, kultursekreterare, info ang ”Hemvändarsommar” § 103 
 Karin Eriksson, projektled skolutv o Monica Lindqvist, kvalitetsutv, info 

ang ”Att skriva sig till läsning” (ASL) § 103 
 Magnus Svensson, verksamhetscontroller, info Dagbarnvårdaravtalet § 103 

 Birgitta Palo-Johansson, ekonom, info ang budgetuppföljning 2010 § 104 
 Ann-Helen Köhler och Elsy Nordvall, ”Basprojektet”, info ang verksam-

hetsplanering- och styrprocess § 106 
Utses att justera Bernt Nordgren 
 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 30 augusti 2010, kl 15.00 
 
Underskrifter Sekreterare §§ 101-121 
  Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg 
 
 Ordförande 
  Börje Johansson 
 
 Justerande  
  Bernt Nordgren  
  
 
 

 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn-, utbildning- och kulturnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2010-08-24 
 

Datum för anslags uppsättande 2010-08-31 Datum för anslags nedtagande 2010-09-22 
 

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

§ 102 8 
Delegationsärenden 

§ 103 15 
Förvaltningschefens information 

§ 104 16 
Barn- utbildning- och kulturnämndens budgetuppföljning

§ 105 17 
Engångsanslag år 2010

§ 106 19 
Barn- utbildning- och kulturnämndens verksamhetsplanerings- och styrprocess 

§ 107 20 
Anhållan om extra resurser, samt nedsättning av barnantalet vid Maria förskola 

avdelning Maskrosen 

§ 108 22 
Inrättande av en kulturberedning inom Norrbottens län

§ 109 24 
Projekt Magma Nords antologi "Mera Kackel"

§ 110 25 
Studiefrämjandet ansöker om verksamhetsstöd till "Naturens dag"

§ 111 27 
Yttrande till förslag avseende Drogpolitisk plan 2010-2014

§ 112 29 
Yttrande till kommunstyrelsen angående Lapplands gymnasium, Välkommaskolans 

ansökan om serveringstillstånd för restaurangprogrammet

§ 113 30 
Avtal med Kommunförbundet Norrbotten avseende Regionalt Utvecklingscenter 

(RUC) 
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§ 114 32 
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§ 115 33 
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§ 116 35 
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§ 117 37 
Barn- utbildning- och kulturnämndens kommentarer avseende Revisorernas 

granskning av Gällivare kommuns system och rutiner för föreningsbidrag 

§ 118 39 
Planering för Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott hösten 2010 

§ 119 41 
Ärendeuppföljning 

§ 120 42 
Kursinbjudningar 

§ 121 44 
Återrapport kurser/konferenser 
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 BUoK/2010:3  
 
§ 101 

Delgivningar  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna.  
 
Protokollsanteckningar 
 
Eva Alriksson (m) inkommer med en protokollsanteckning avseende punkt 3 och  
punkt 26. 
 
Börje Johansson (s), Mikael Nilsson (s), Lena Lindberg (s), Tage Palo (s), Karl-Erik 
Taivalsaari (v) och Bernt Nordgren (ns) inkommer med protokollsanteckning avseende 
punkt 3 och punkt 26. 
 
Bakgrund 
1. BUoK  2009:366 606 
Skolinspektionen: Uppföljning av Skolinspektionens beslut angående rätten till särskilt 
stöd för grundskoleelev vid Tallbackaskolan i Gällivare kommun, Dnr 41-2010:4029. 
 
2. BUoK 2010:241 714 
Skolverket: Beviljade platser i Förskolelyftet ht 2010 & vt 2011. 
 
3. BUoK 2010:158 047 
Skolverket: Statsbidrag till lärarfortbildning våren 2010 (SFS 2007:222). 
 
4. BUoK 2009:206 606 
Barn- och elevombudet: Beslut angående anmälan avseende kränkande behandling av 
en elev, Dnr 2009:2003. 
 
5. BUoK 2010:220 611 
Arbetsmiljöverket: Information om avslutat ärende avseende händelse på Myranskolan, 
INL 2009/43851. 
 
6. BUoK 2010:113 606 
Förvaltningsrätten i Luleå: Dom avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen 
(1991:900) angående överklagan placering av barn i förskoleklass, Mål nr 1123-10. 
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7. BUoK 2010:105 606 
Förvaltningsrätten i Luleå: Dom avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen 
(1991:900) angående överklagan placering av barn i förskoleklass, Mål nr 1154-10. 
 
8. BUoK 2009:467 606 
Socialstyrelsen: Socialstyrelsens svar på redovisning avseende anmälan av uteblivet 
måltidsinsulin till elev, Dnr 9.1-16321/2010. 
 
9. BUoK 2009:330 820 
Kommunfullmäktige, Gällivare kommun: Beslut Kf 100614 § 77, Motion av Eva Al-
riksson (m) Fredrik Nilsson (m), Monica Hedström (m), Lars Alriksson (m) Ingrid Jo-
sefsson (m) och Sune Lantto (m) – Angående allaktivitetshus. 
 
10.BUoK 2010:251 812 
Kommunfullmäktige, Gällivare kommun: Beslut Kf 100614 § 72, Motion av Jeanette 
Wäppling (v) och Karl-Erik Taivalsaari (v) – ”Drive-in idrott”, ”Spontanidrott”. 
 
11.BUoK 2009:331 001 
Kommunfullmäktige, Gällivare kommun: Beslut Kf 100614 § 71, Motion av Eva Al-
riksson (m), Fredrik Nilsson (m), Monica Hedström (m), Lars Alriksson (m), Ingrid 
Josefsson (m) och Sune Lantto (m) – Omorganisation av socialnämnden och barn- ut-
bildning- och kulturnämnden. 
 
12.BUoK 2010:179 040 
Kommunstyrelsen, Gällivare kommun: Beslut Ks 100621 § 137, Begäran om en-
gångsanslag – Barn- utbildning- och kulturnämnden.  
 
13.BUoK 2010:89 717 
Kommunstyrelsen, Gällivare kommun: Beslut Ks 100621 § 138, Anhållan om medel 
från kommunstyrelsen avseende barnomsorg i Ullatti.  
 
14.BUoK 2010:85 
Kommunstyrelsen, Gällivare kommun: Beslut Ks 100621 § 139, Dundrets förskola eko-
nomisk förening anhåller om tillstånd att utöka verksamheten alternativ förskola. 
 
15.BUoK 2010:179 040 
Kommunstyrelsen, Gällivare kommun: Beslut Ks 100621 § 183, Engångssatsningar 
2010. 
 
16.BUoK 2010:260  214 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Detaljplan för del av Gällivare 12:74 
(Treenighetens väg/Väg E 45), Gällivare kommun.  
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17.BUoK 2009:425 214 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Detaljplan för del av Robsam 1:1 mm (ny 
väg mellan Östra och Västra Malmberget), Gällivare kommun. 
 
18.BUoK 2010:215 214 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Detaljplan för Gällivare 12:520, Bäck-
åsen, Gällivare kommun, Norrbottens län.  
 
19.BUoK 2010:52 600 
Lokalstyrgrupp, Gällivare kommun: Protokoll 100622. 
 
20.BUoK 2010:76 612 
Lapplands Gymnasium: Protokoll 100428. 
 
21.BUoK 2010:76 612 
Lapplands Gymnasium: Protokoll 100527. 
 
22.BUoK 2010:76 612 
Lapplands Gymnasium, arbetsutskott: Protokoll 100604. 
 
23.BUoK 2010:228 620 
Barn- och elevombudet: Hur motverkar vi kränkande behandling i skolan? Tolv re-
kommendationer från kommundialog den 11 maj 2010.  
 
24.BUoK 2010:211 620 
Barn- och elevombudet: Dialog om kränkningar i skolan betonade elevernas delaktig-
het. 
 
25.BUoK 2010:229 620 
Polismyndigheten i Norrbotten: Anmälan stöld Sjöparkskolan, 2500-K10354-10. 
 
26.BUoK 2010:219 620 
Specialpedagogiska skolmyndigheten: Information angående ansökan om medel för 
Särskilda insatser på skolområdet (SIS) 2011. 
 
27.BUoK 2010:245 867 
SKTF: Det är dags att nominera Årets Kulturkommun 2011. 
 
28.BUoK 2010:252 600 
Sveriges kommuner och landsting: Cirklär 10:40, Avtal om kopiering i skolorna läsåren 
2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. 
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29.BUoK  2010:252 600 
Sveriges kommuner och landsting: Cirklär 10:43, Guide till Verksamhetsutveckling och 
måluppfyllelse – med mallar för lokalt kollektivavtal. 
 
30.BUoK 2010:252 600 
Sveriges kommuner och landsting: Cirkulär 10:45, Geodatasamverkan – Nya samarbets-
former för utbyte av geografisk information mellan offentliga myndigheter. 
 
31.BUoK 2010:252 600 
Sveriges kommuner och landsting: Cirkulär 10:50, Komplettering av bidragsvillkor för 
fristående verksamheter. 
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna.  
 
Beslutsunderlag 

1. Delgivningar (skickas ej ut) 
2.   Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2010-08-10 § 103 
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 BUoK/2010:4  

 
§ 102 

Delegationsärenden  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar  
 
att godkänna informationen om delegationsbesluten 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: 
 
Ordförande 
 
Yttrande till Skolin- Yttrande till Skolinspektionen  2009:61 606 
spektionen avseende  ang skadeståndskrav med anled- 
elevärende   ning av kränkning, samt redovis- 
  ning av åtgärder, dnr 45-2009:563 
   

Yttrande till Skolinspektionen ang 2009:366 606 
  anmälan rätten av stöd till elev 
 
Förvaltningschef 
 
Avtal interkommunal Avtal mellan Skellefteå kommun och 2010:226 706 
placering  Gällivare kommun avseende inter- 
  kommunal placering av barn i för- 
  skoleklass 
 
Förordnande av rektor Liselotte Augustsson, vik rektor 2010:10 023 
  Sjöparkskolan, 2010-08-01— 
  2011-01-09 
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Carin Sundström, rektor, Sjöpark- 
  skolan, fr o m 2010-07-07 tills vidare 
 
Förordnande av lärare Astrid Alveblom, lärare 1-5, Myran- 
  skolan, 2010-08-16—2011-06-17 
 
  Anneli Burman, lärare 1-7 sv/so,  
  Gällivare kommun, fr o m 2010-08-16  

tills vidare 
 

Ulrka Grape Hannu, lärare tidigare 
år, Gällivare kommun, fr o m  
2010-03-02 tills vidare 

 
Carina Grape Thyni, specialpedagog, 
obligatoriska särskolan, fr o m  
2010-08-16 tills vidare 

 
Anna-Lena Gustavsson, lärare 4-9 ma/no, 
Hedskolan, 80 %, fr o m 2010-08-16 
tills vidare 

 
Anna Karin Johansson, lärare 4.9,  
ma/no/sv2, Hedskolan, fr o m  
2010-05-23 tills vidare 

 
Karin Johansso, 4-9 ma/no, spec lär, 
Hedskolan, fr o m 2010-08-16 tills vid 

 
Eivor Matti, grundskollärare slöjd-textil, 
Hedskolan, 2010-08-16—2011-08-14 

 
Bettina von Neuenkirchen, lärare ty, 
Myranskolan, 35 %, 2010-08-16— 
2011-06-17 

 
Marina Nilsson, resurspedagog, Myran- 
skolan, fr o m 2010-06-12 tills vidare 

 
Johan Nordvall, idrottslärare, Gällivare  
kommun, 67 %, fr o m 2010-01-01 
tills vidare 
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Anna-Lena Partapuoli, lärare 4-9 no/eng 
Hakkas skola, fr o m 2010-06-18 tills 
vidare  

 
Marianne Uvemo, specialpedagog,  
Myranskolan, fr o m 2010-08-16 
tills vidare  

 
Förordnande av övrig  Siv Dahlström, skolsköterska, elev- 
personal   hälsan 2010-08-09—2011-02-08 
 
  Ann-Louise Eriksson, ekonomibiträde, 
  Barn- utbildning- och kulturförvalt- 
  ningen, fr o m 2010-07-01 tills vidare 
 
  Eva-Lena Eriksson, elevass, Obligatoriska 
  Särskolan, 82 %, fr o m 2010-08-16 
  tills vidare 
 
  Karin Eriksson, projektledare, barn-  
  utbildning- och kulturnämnden,  
  2010-07-01—2010-12-31 
 
  Veronica Eriksson, dagbarnvårdare, 50 %, 
  Nattavaara, fr o m 2010-05-05 tills vidare 
 
  Anna-Carin Fransson, förskollärare,  
  75 %, Hedskolan, fr o m 2010-08-16 
  tills vidare    
 
  Elisabeth Gustafsson, barnskötare,  
  Trummans förskola, fr o m 2010-08-19 
  tills vidare 
 
  Annica Hellström, Skolsköterska,  
  Elevhälsan, fr o m 2010-08-16 tills vidare 
 
  Eva-Marie Hansson, ungdomskonsulent, 
  50 %, Kultur- ungdomsverksamhet,  
  fr o m 2010-07-01 tills vidare 
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Nina Kerttu, förskollärare, Bäckens för- 
  skola/Gällivare kommun, fr o m  
  2010-08-09 tills vidare 
 
  Anette Lundberg-Nordvall, ekonomibiträde 
  Barn- utbildning- och kulturförvaltningen, 
  87,5 % 
 
  Catrin Malmgren, elevass, 82%, Obliga- 
  toriska särskolan, fr o m, 2010-08-16 
  tills vidare 
 
  Monica Nordqvist, förskollärare, fr o m 
  2010-08-09 tills vidare 
 
  Ulrika Olofsson, fritidspedagog, 50 %, 
  Gällivare kommun, Tallbackaskolan, 
  fr o m 2010-08-09 tills vidare 
 
  Rafael Cohen, extra resurs elevass,  
  Gällivare kommun, 2010-08-16— 

2011-06-14 
 

Barbro Winsa, förskollärare, Maria- 
skolan, 50 %, fr o m 2010-08-19  
tills vidare 

 
Aila Örtstam, ekonomibiträde, barn-  
utbildning- och kulturförvaltningen,  
2010-07-01—2011-01-31 

 
Ledighet för personal Eivor Matti, Hedskolan, tjänstledig, 2010:11 025 
  27 %, 2010-08-16—2011-06-17  
 
  Anna-Greta Waara, Tallbackaskolan,  
  2010-08-16—2011-06-10 
 
Uppsägning på egen  Maria Granewald, lärare Sjöparkskolan/ 2010:12 023 
begäran  Hakkas skola, 2010-06-21 
 
Ledighet för elev Elev klass 7, Sjöparkskolan,  2010:14 606 

2010-05-07—2010-05-14 (tidigare 
ledighet 12 dgr) (DJ) 
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Elev klass 7, Sjöparkskolan, 
2010-05-29—2010-06-01 (tidigare  
ledighet 15 dgr) (OJ) 

 
Elev klass 4, Hedskolan, 
2010-08-25—2010-09-09 (BE) 

 
Elev kass 1, Hedskolan, 
2010-08-25—2010-09-09 (EE) 

 
Verksamhetschef Kultur/ungdom 
 
Förordnande av övrig  Fabricius Mikael, Kulturarbete 2010:10 023 
personal  Hemvändarsommar, 2010-06-01— 
  2010-08-15 
 

Eva-Mari Hansson, Ungdomskon- 
sulent, 50 %, Kultur/ungdomsverk- 
samhet, 2010-05-01—2010-06-30 

 
Fredric Olofsson, Ungdomsledare vid  
Skatehallen, Kultur/ungdom,  
2010-05-15—2010-06-15, 50 %, 
2010-06-28—2010-07-30 

 
Ledighet för personal Stefan Salomonsson, Kulturskolan 2010:11 025 

2010-08-16—2010-12-22 
 
Skolledning Hedskolan 
 
Förordnande av övrig  Ernst Wikman, skolvärd, Hedskolan 2010:10 023 
personal  50 %, 2010-06-01—2010-11-30 
 
Skolledning Tallbackaskolan 
 
Förordnande av lärare Inger Larsson, resurslärare, Tallbacka- 
  skolan, 2010-06-12—2010-06-15 
 
  Gun-Britt Olausson, lärare 1-7,  
  Tallbackaskolan, 2010-06-12—2010-06-18, 
  2010-08-16—2010-12-22 
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  Ann-Helen Stefansson, lärare 1-7, Tall- 
  backaskolan, 2010-06-15—2010-12-22 
 
  Anna-Lisa Winbjörk, resurslärare, Tall- 
  backaskolan, 2010-06-07—2010-06-14 
 
Förordnande av övrig  Maria Berggren, resursperson,  
personal  Bäckens förskola, 50 %,  
  2010-06-12—2010-07-02 
 
  Lena Hjelm, arbete i skolbibliotek/ 
  Kunskapstorg, 75 %, Tallbacka- 
  Skolan, 2010-07-01—2010-12-31 
 
  Jeanette Reinesund, fritidspedagog,  
  Tallbackaskolan, 2010-05-10— 
  2010-08-31 
 
Anpassad studiegång Beslut ang anpassad studiegång,  2010:239 606 
  (AR) 
 
  Beslut ang anpassad studiegång,  2010:238 606 
  (MI) 
 
  Beslut ang anpassad studiegång, 2010:237 606 
  (JRW) 
 
  Beslut ang anpassad studiegång, 2010:236 606 
  (EJ) 
 
  Beslut ang anpassad studiegång, 2010:235 606 
  (CI) 
 
  Beslut ang anpassad studiegång, 2010:234 606 
  (SP) 
 
Myranskolans skolledning 
 
Förordnande av övrig  Malin Zakrisson, fritidspedagog 2010:10 023 
personal  Myranskolan, 75 %, 2010-06-12— 
  2010-12-31 
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Särskolans skolledning 
 
Inskrivning/utskrivning  Beslut ang inskrivning i särskola 2010:221 606 
i särskola  (SI) 
 
      

Beslut ang utskrivning i särskola 2010:230 606 
  (MG) 
 
Verksamhetscontroller 
 
Skolskjuts   Beslut ang skolskjuts med anledning 2010:210 623 
  av växelvist boende (MS) 
 
  Beslut ang skolskjuts med anledning 2010:240 623 
  av växelvist boende (ESKN) 
 
  Beslut ang skolskjuts med anledning  2010:223 623 
  av växelvist boende (JE) 
 
  Beslut ang skolskjuts med anledning 2010:222 623 
  av växelvist boende (AE) 
 
  Beslut ang skolskjuts med anledning  2010:262 623 
  av växelvist boende (EN) 
 
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 budgetram. 
 
Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut (skickas ej ut) 
2.   Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2010-08-10 § 104 
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 BUoK/2010:5  

 
§ 103 

Förvaltningschefens information  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Följande punkter har anmälts som information till barn- utbildning- och kulturnämndens 
sammanträde den 24 augusti 2010: 
 
Information angående ”Hemvändarsommar” 
Beläggning, skateboardhallen sommaren 2010  
Information angående barn- utbildning- och kulturförvaltningens internbudgetarbete 
Utvärdering av ledarutbildningen i Tärendö 
Barn- utbildning- och kulturnämndens/förvaltningens konferenschema 
Information angående dagbarnvårdaravtalet 
Information angående ”ASL”, (att skriva sig till läsning) 
Fjällsäkerhetskurs för elever 
Ledningsorganisation inom barn-, utbildning- och kulturförvaltningen 2011 
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 10 augusti 2010 § 105  
beslutat att informera om nämnda ärenden till barn- utbildning- och kulturnämndens 
sammanträde den 24 augusti 2010.  
 
Beslutsunderlag 

1. Beläggning, skateboardhallen sommaren 2010  
2.   Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2010-08-10 § 105 
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 BUoK/2010:6  

 
§ 104 

Barn- utbildning- och kulturnämndens budgetuppföljning   

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att lägga informationen om budgetuppföljningen till handlingarna.  
 
Bakgrund 
Arbete med barn- utbildning- och kulturnämndens budgetuppföljning år 2010 pågår.  
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 10 augusti 2010 § 106  be-
slutat att redovisning avseende budgetuppföljning för juli 2010 lämnas till barn- utbild-
ning- och kulturnämnden den 24 augusti 2010. 
 
Birgitta Palo-Johansson, ekonom informerar angående budgetuppföljningen till barn-, 
utbildning- och kulturnämndens sammanträde den 24 augusti 2010.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beroende på budgetuppföljningens utfall kan det få ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beroende på budgetuppföljningens utfall kan det få konsekvenser för barn och ungdo-
mar. 
 
Beslutsunderlag 
 

1.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2010-08-10 § 106 
2.Budgetuppföljning juli 2010  
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 BUoK/2010:179  

 
§ 105 

Engångsanslag år 2010  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet till barn- utbildning- och kulturnämnden den 28 september 
2010 för kompletterande uppgifter.  
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) inkommer med skriftlig reservation. 
 
Protokollsanteckning 
Börje Johansson (s), Mikael Nilsson (s), Lena Lindberg (s), Tage Palo (s) Karl-Erik 
Taivalsaari (v) och Bernt Nordgren (ns) inkommer med en protokollsanteckning. 
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har hos KS äskat om följande engångsanslag: 
Insatser för barn med särskilda behov 1 000 000 
Inköp av psykologtjänst 220 000 
Projektledare för skolutveckling 700 000 
Förbättring av lär- och matsalsmiljö 1 500 000 
Projekt digital dokumentation, inköp system och utbildning 1 000 000 
Projekt digital dokumentation, inköp datorer 300 000 
Utökad verksamhet Dundrets förskola 386 000 
 
Nämnden har även äskat om ramökning 788 000 kr för inrättande av barnomsorg i Ul-
latti. 
 
I underlaget finns förslag att se över åtgärder avseende ej beviljade medel. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kommunstyrelsen 100621-100622 § 183 har beslutat om följande engångssatsningar: 
Insatser för barn med särskilda behov 500 000 
Inköp av psykologtjänst 220 000 
Projektledare för skolutveckling 500 000 
Förbättring av lär- och matsalsmiljö 1  000 000 
Projekt digital dokumentation, inköp system och utbildning 0 
Projekt digital dokumentation, inköp datorer 300 000 
Utökad verksamhet Dundrets förskola 386 000 
Barnomsorg i Ullatti 329 000 
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Engångsanslagen avseende utökad verksamhet Dundrets förskola samt barnomsorg i 
Ullatti anvisas under förutsättning att Barn- utbildning- och kulturnämnden kan finansi-
era verksamheterna i ram from 2011. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ej beviljande anslag kan innebära konsekvenser för barn och ungdomar.  
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att återremittera ärendet till barn- utbildning- och kulturnämnden den 28 september 
2010 för kompletterande uppgifter.  
 
Yrkande 
Tage Palo (s) yrkar att ärendet återremitteras till barn- utbildning- och kulturnämnden 
den 28 september 2010 för kompletterande uppgifter. Lena Lindberg (s) stödjer Tage 
Palos yrkande. 
 
Eva Alriksson (m) yrkar att nämnden beslutar om att avgöra ärendet idag och om- prio-
ritering av tidigare beslutade satsningar, anpassade till kommunstyrelsens beslut om 
engångsanslag. Alternativt beslutar om besparingsåtgärder motsvarande mellanskillna-
den 2 654 000 kr. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn-, utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med Tage Palos yrkande.  
 
Beslutsunderlag 
1.  Protokoll Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2010-08-10 § 107 
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 BUoK/2010:114  

 
§ 106 

Barn- utbildning- och kulturnämndens verksamhetsplanerings- och styrprocess  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att lägga informationen om nämndens verksamhetsplanering- och styrprocess till hand-
lingarna. 
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har att utarbeta en verksamhetsplanerings- och 
styrprocess för år 2011. 
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 10 augusti 2010 § 108 be-
slutat att till nämndens sammanträden den 24 augusti 2010, bjuda in Ann-Helen Köhler 
och Elsy Nordvall för information angående nämndens verksamhetsplanerings- och 
styrprocess. 
 
Ann-Helen Köhler och Elsy Nordvall informerar angående barn-, utbildning- och kul-
tur-nämndens verksamhetsplanerings- och styrprocess på sammanträdet den 24 augusti 
2010. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2010-08-10 § 108 
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 BUoK/2010:264  

 
§ 107 

Anhållan om extra resurser, samt nedsättning av barnantalet vid Maria förskola  

avdelning Maskrosen  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet angående anhållan om extra resurser till Mariaskolan, avdel-
ning Maskrosen till barn- utbildning- och kulturnämnden den 28 september 2010  
 
att bevilja nedsättning av barnantalet med 2 platser under tiden 2010-08-09— 
2011-06-30. 
 
Bakgrund 
Maria förskola har 5 avdelningar. På varje avd är det 18 barn och 3 personal. På avdel-
ning Maskrosen arbetar dessutom en resurspedagog 20 timmar per vecka. Resurspeda-
gogen är anställd i resursgruppen. 
 
På avd Maskrosen finns ett barn född 050213, som har stora svårigheter. Barnet är utrett 
av Barnhabiliteringens psykolog. Utredningen visar att barnet har Autism och utveck-
lingsförsening med ca 2 år. Barnet är splittrat och är svår att få kontakt med. Barnet har 
inget språk och kan inte föra en dialog. Barnet avger ofta mycket höga skrik och fastnar 
i olika tvångshandlingar under långa tidslängder. 
 
Målet är att barnet ska få en lugn och bra miljö i förskolan, att ingå i ett socialt sam-
manhang samt att få ett språk. 
 
Barnhabiliteringen är inkopplad och ger bl.a. handledning till personalen.  
 
Resursen ska användas till att ta hand om, träna och vägleda barnet. 
 
Nedsättning av barnantalet är nödvändig för att miljön ska bli lugnare. Det är viktigt att 
mängden stimuli reduceras.  
 
I underlag finns förslag att göra en anställning av 50% resurs samt nedsättning av barn-
antalet med 2 platser 2010-08-09—2011-06-30. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
50% resurs kostar 15 305 kr/månad inkl PO. Nedsättning av barnantalet innebär ingen 
kostnad. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
På grund av att den ordinarie förskolemiljön ej är lämplig för barnets behov får barnet 
inte tillfällen till lugn och ro. Barnet har svårt att klara sin vardag utan stöd och guid-
ning. Barnet blir stressad och uppjagad i stor barngrupp och får inte samma förutsätt-
ning som övriga barn. Idag finns inget alternativ till nuvarande förskola för barn med 
denna typ av svårigheter.  
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att återremittera ärendet angående anhållan om extra resurser till Mariaskolan, avdel-
ning Maskrosen till barn- utbildning- och kulturnämnden den 28 september 2010  
 
att bevilja nedsättning av barnantalet med 2 platser under tiden 2010-08-09—2011-06-
30. 
 
Yrkande 
Karl-Erik Taivalsaari (v) yrkar att återremittera ärendet angående anhållan om extra 
resurser till Mariaskolan, avdelning Maskrosen till barn- utbildning- och kulturnämnden 
den 28 september 2010, samt att nämnder bevilja nedsättning av barnantalet med 2 plat-
ser under tiden 2010-08-09—2011-06-30. 
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2010-08-10 § 109 
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 BUoK/2010:212  

 
§ 108 

Inrättande av en kulturberedning inom Norrbottens län  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att tillstyrka förslaget från landstinget och Kommunförbundet Norrbotten 
 
att Gällivare kommun arbetar för att en representant kommer från Gällivare kommun 
 
att utse Jan Holma som ordinarie representant till kulturberedningen inom Norrbottens 
län och Börje Johansson som ersättare. 
 
Bakgrund 
Norrbotten kommer att ingå som en pilotregion i förslaget från kultursamverkansutred-
ningen. Landstinget har utformat ett förslag för en kulturberedning som tillsätts med 
representanter från landstinget och kommunerna. Kiruna/Gällivare kommuner får i för-
slaget 1 representant. 
 
Kulturens handläggare i Gällivare kommun har varit mycket aktiv i det förarbete som 
har varit kring förslaget. Vi har deltagit i möten och anser att tillsättandet av en kultur-
beredning är viktig för att utveckla kulturen i Norrbotten. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser är arvoden i samband med uppdraget. 
 
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 tillstyrka förslaget från landstinget och Kommunförbundet Norrbotten 
 
att Gällivare kommun arbetar för att en representant kommer från Gällivare kommun 
 
att utse Jan Holma som ordinarie representant till kulturberedningen inom Norrbottens 
län och Börje Johansson som ersättare. 
Kulturen föreslår att barn-, utbildning och kulturnämnden beslutar 
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Yrkande 
Tage Palo (s) yrkar att nämnden tillstyrker förslaget från landstinget och Kommunför-
bundet Norrbotten, att Gällivare kommun arbetar för att en representant kommer från 
Gällivare kommun, samt att utse Jan Holma som ordinarie representant till kulturbered-
ningen inom Norrbottens län och Börje Johansson som ersättare. 
Kulturen föreslår att barn-, utbildning och kulturnämnden beslutar 
 
Beslutsunderlag 
1. Information från Kommunförbundet Norrbotten 
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2010-08-10 § 110 
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 BUoK/2010:213  

 
§ 109 

Projekt Magma Nords antologi "Mera Kackel"  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att avslå ansökan från Magma Nord om ”Mera Kackel”. 
 
Bakgrund 
Nätverket Magma Nord har begärt stöd för att ge ut en antologi med dokument om och 
av kvinnor i Sverige.  
 
Kulturens handläggare har fått ansökan för yttrande. Barn-, utbildning och kulturnämn-
den har under de senaste åren haft ett flertal ansökningar om att stöd till att ge ut böcker. 
Nämndens beslut har vid varje ansökan varit att avslå ansökningar för stöd till böcker. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det finns inga budgeterade medel för denna typ av bidrag.  
 
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 avslå ansökan från Magma Nord om ”Mera Kackel”. 
 
Yrkande 
Mikael Nilsson (s) yrkar avslag till ansökan från Magma Nord om ”Mera Kackel”. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ansökan/Projektbeskrivning 
2. Protokoll Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2010-08-10 § 111 
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 BUoK/2010:267  

 
§ 110 

Studiefrämjandet ansöker om verksamhetsstöd till "Naturens dag"  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att Studiefrämjandet beviljas 5.350 kronor för arrangemanget Naturens Dag. 
 
att medel anvisas ur konto 60023 315 
 
Bakgrund 
Studiefrämjandet ansöker om verksamhetsstöd för arrangemanget Naturens dag den 29 
maj i Gällivare.  
 
Dagen samlade ca 250 besökare med ett stort antal barn och ungdomar. Totalkostnaden 
för marknadsföring och gage är på 10.700 kr. 
 
Kulturen vill betona följande i sitt yttrande: 

- Ansökan kom i rätt tid men pga att nämndens sammanträdestider hann ansökan 
inte med  

- Naturens dag är ett bra arrangemang som framförallt vänder sig till barn och 
ungdom 

- Studiefrämjandet samordnar Naturens dag med stöd av många organisationer 
      -    Vi behöver arrangemang som tar upp vikten av naturen i vår kommun 
      -     I våra regler kan arrangemang för barn och ungdom erhålla 50 % av totalkost- 
            naden. I budgeten för arrangemang finns det kvar en mindre summa för denna  
            typ av arrangemang 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det finns budgeterade medel för denna typ av arrangemang. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Det är positiva konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att Studiefrämjandet beviljas 5.350 kronor för arrangemanget Naturens Dag. 
 
att medel anvisas ur konto 60023 315 
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Yrkande 
Bernt Nordgren (ns) yrkar att Studiefrämjandet beviljas 5.350 kronor för arrangemanget 
Naturens Dag, samt att medel anvisas ur konto 60023 315 
 
Beslutsunderlag 
1. Ansökan 
2. Protokoll Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2010-08-10 § 112 
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 BUoK/2010:218  

 
§ 111 

Yttrande till förslag avseende Drogpolitisk plan 2010-2014  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att ställa sig positiva till Förslag till Drogpolitisk plan 2010- 2014 för Gällivare kommun. 
(KS/2009:594). 
 
Bakgrund 
Vid Kommunstyrelsens möte 091012 beslöts att revidera "Policyn för tobak alkohol och 
droger — en policy som angår alla, 2004" samt att upprätta övergripande handlingsplaner. 
 
Den drogpolitiska planen för Gällivare (i uppdraget kallad policy) uttrycker den politiska 
viljeinriktningen i kommunen och anger de övergripande målsättningarna med det drogfö-
rebyggande arbetet inom områdena alkohol, narkotika, tobak och dopning. Den drogpolitis-
ka planen utgår från de nationella handlingsplanerna och målsättningarna inom alkohol, 
narkotika, tobak och dopning området. Till grund ligger den regionala folkhälsopolitiska 
strategin för Norrbotten som är antagen av Gällivarekommunfullmäktige (kf 070205) och 
kommunens egen folkhälsopolitiska plan för 2010-2012. För att uppnå målsättningarna i 
denna drogpolitiska plan upprättas konkreta handlingsplaner av 
verksamheterna. Genomförande sker genom balanserade styrkort. 
 
För barn- utbildning- och kulturnämnden innebär förslaget till drogpolitiskt plan 2010-2014 
(målområde 2, barn och ungas uppväxt) att vi ska arbeta för en trygg skolmiljö som bidrar 
till att individer växer, utvecklas intellektuellt, socialt och emotionellt. Vi ska också skapa 
goda kontakter mellan skolpersonal och vårdnadshavare. Vidare ska nämnden bidra till att 
utveckla fritidsaktiviteterna inom ramen för fritidsgårdens verksamhet. Insatserna ska bidra 
till gemenskap och tillhörighet. Vi ska ha regler och förhållningssätt inom föreningslivet 
som bidrar till att all barn och ungdomsverksamhet är drogfri. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser för barn ungdom och kulturnämnden. Alla aktiviteter 
sker inom budgetram 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
För barn och ungdomar innebär planen positiva effekter. Inom målområdet Barn och 
ungas uppväxt finns heltäckande insatser som tillsammans bidrar till en god uppväxt. 
Det förslag som ligger inom målområdet Vuxnas livsstil har positivt inverkan på barn 
och ungdomars uppväxtförhållande, då målet är att skapa livsstilsförändringar som in-
nebär minskad konsumtion av alkohol och droger bland vuxna. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  28 (44) 
 
 2010-08-24 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att ställa sig positiva till Förslag till Drogpolitisk plan 2010- 2014 för Gällivare kommun. 
(KS/2009:594). 
 
Yrkande 
Lena Lindberg (s) yrkar att nämnden ställer sig positiv till Förslag till Drogpolitisk plan 
2010- 2014 för Gällivare kommun. (KS/2009:594). 
 
Beslutsunderlag 
1. Drogpolitisk plan 2010- 2014 
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2010-08-10 § 113 
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 BUoK/2010:258  

 
§ 112 

Yttrande till kommunstyrelsen angående Lapplands gymnasium, Välkommaskolans  

ansökan om serveringstillstånd för restaurangprogrammet  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att nämnden har inget att erinra mot att serveringstillstånd beviljas till Lapplands  
gymnasium, Välkommaskolan, restaurangprogrammet. 
 
Anmälan om jäv 
Karl-Erik Taivalsaari (v) anmäler jäv. 
 
Bakgrund 
Lapplands gymnasium, Välkommaskolan har lämnat in en ansökan om serveringstill-
stånd för restaurangprogrammet.  
 
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 hänskjuta ärendet till barn- utbildning- och kulturnämnden den 24 augusti 2010 i 
avvaktan på yttrande från förvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ansökan 
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2010-08-10 § 114 
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 BUoK/2010:48  

 
§ 113 

Avtal med Kommunförbundet Norrbotten avseende Regionalt Utvecklingscenter  

(RUC)  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att bidra med 15 000 kr årligen till RUC under åren 2010-2012. 
 
Bakgrund 
De flesta lärosäten med lärarutbildning har ett så kallat regionalt utvecklingscentrum, 
RUC.Deras uppgift är att främja kontakten mellan universitetet, skolhuvudmän och 
näringsliv med fokus på kompetensutveckling, praxisnära examensarbeten och 
praxisnära forskning. RUC är ett viktigt stöd och en samarbetspartner i arbetet med 
skolutveckling för BUoK. 
 
RUCs prioriterade områden 2010-2013 är följande: 
 
• Uppdraget och styrdokumenten ex SKOLA 2011 mm 
• Skolutveckling och förändringsarbete ex. forskningsspridning mm 
• Utvecklingsprojekt ex matematik och lärande, tekniknätverket mm 
• Kompetensutveckling ex lärarlyft, förskolelyft mm 
• Verksamhetsförlagd utbildning, utveckling av VFU:n 
 
Gällivare kommun har mycket stor nytta av det stöd som erhålls i dessa frågor  för att 
kunna fullgöra uppdraget att ge en så bra skolutbildning som möjligt. 
Därför är det av stor vikt att Gällivare Kommun stöder RUC enligt förslaget för fortsatt 
stöd och samarbete. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Bidraget belastar BUoKs budget med 15 000 kr. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Den kompetensutveckling som RUC ger är till nytta för barn och ungdomar i form av 
ökad kvalitet i undervisningen 
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Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att bidra med 15 000 kr årligen till RUC under åren 2010-2012. 
 
Yrkande 
Karl-Erik Taivalsaari (v) yrkar att nämnden bidrar med 15 000 kr årligen till RUC under 
åren 2010-2012. 
 
Beslutsunderlag 
1. Utdrag ur sammanträdesprotokoll från Kommunförbundet Norrbottens  
    styrelsemöte 2009-12-10 §55 
2. Utdrag ur BUoKs sammanträdesprotokoll 2007-02-13 § 17 
3. Protokoll Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2010-08-10 § 115 
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 BUoK/2010:209  

 
§ 114 

Anslag till Teknikens Hus, Luleå för år 2011  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att stödja Teknikens Hus med 70 000 kr för år 2011. 
 
Bakgrund 

Förutom att erbjuda utställningar och experimentmaterial till skolor driver Teknikens 
Hus tillsamman med medverkande kommuner lärarnätverket Kontaktnät i Teknik i sju 
av Norrbottens kommuner. Nätverket riktar sig till intresserade lärare i grundskolan. 
Här träffas pedagoger för att fortbildas, inspireras, prata och prova teknik utifrån de 
behov som finns ute på skolorna. Teknikens Hus vill på detta sätt hjälpa till att höja 
kompetensen hos de deltagande lärarna och samtidigt initiera en förändring av attityder-
na till teknikämnet.  

Teknikens Hus verksamhet är således viktig för Gällivare kommuns elever och lärare 
och ger en ökad kompetens inom teknikämnet. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Bidraget på 70 000 kr belastar barn-, utbildning- och kulturnämndens budget. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Gällivare Kommun får, i och med sitt stöd, rätt att delta i Kontaktnät i Teknik och höjer 
därmed kompetensen för pedagogerna. Denna ökade kompetens är till fördel för elever-
na. 
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att stödja Teknikens Hus med 70 000 kr för år 2011. 
 
Yrkande 
Mikael Nilsson (s) yrkar att nämnden stödjer Teknikens Hus med 70 000 kr för år 2011. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ansökan från Teknikens Hus 
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2010-08-10 § 116 
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 BUoK/2010:233  
 
§ 115 

Resursäskanden för läsåren 2010/2011 och 2011/2012 för integrerad samisk under- 

visning vid kommunal grundskola  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att förvaltningen planerar för integrerad samisk undervisning på Sjöparkskolan 
 
att förvaltningen ansöker om bidrag från Sameskolstyrelsen för den faktiska kostnaden 
som uppstår i samband med integrerad samisk undervisning. 
 
Bakgrund 
Sameskolstyrelsen har inkommit med information angående resursäskanden för integre-
rad samisk undervisning vid kommunal skola.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Sameskolstyrelsen ersätter kommunen för den faktiska kostnaden som uppstår vid inte-
grerad samisk undervisning. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Val till möjlig integrerad samisk undervisning är positivt för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn-, utbildning- och kul-
turnämnden besluta 
 
att förvaltningen planerar för integrerad samisk undervisning på Sjöparkskolan 
 
att förvaltningen ansöker om bidrag från Sameskolstyrelsen för den faktiska kostnaden 
som uppstår i samband med integrerad samisk undervisning. 
 
Yrkande 
Bernt Nordgren (ns) yrkar att förvaltningen planerar för integrerad samisk undervisning 
på Sjöparkskolan, samt att förvaltningen ansöker om bidrag från Sameskolstyrelsen för 
den faktiska kostnaden som uppstår i samband med integrerad samisk undervisning. 
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Beslutsunderlag 
1. Sameskolstyrelsens information 
2. Protokoll Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2010-08-10 § 117 
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 BUoK/2009:370  

 
§ 116 

Barn- utbildning- och kulturnämndens kommentarer avseende Revisorernas  

granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2009  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att framställt yttrande utgör svar till revisorerna på granskningen avseende styrelsens 
och nämndernas ansvarsutövande år 2009. 
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) inkommer med skriftlig reservation. 
 
Protokollsanteckning 
Börje Johansson (s), Mikael Nilsson (s), Lena Lindberg (s) Tage Palo (s), Karl-Erik 
Taivalsaari (v) och Bernt Nordgren (ns) inkommer med en protokollsanteckning. 
 
Bakgrund 
Revisorerna har 2009 granskat nämndernas ansvarsutövande. Särskild inriktning har 
varit: 
 

- Ekonomiska läget för kommunen – Nämndernas strategiska arbete med flerårs-
planen 

- Nämndernas aktiva styrning, målarbete och internkontroll 
- Uppföljning av tidigare granskningar 
- Övriga aktuella frågor 
 

Revisorernas slutsats angående barn-, utbildning- och kulturnämndens arbete vad gäller 
det ekonomiska läget är att nämnden förbättrat den ekonomiska och verksamhetsmässi-
ga framförhållningen men att man fortfarande till stor del arbetar med kortsiktiga bespa-
ringsåtgärder av akut karaktär.  
 
Gällande styrning, målarbete och internkontroll är revisorernas bedömning att dessa 
frågor diskuteras i större utsträckning än tidigare. Stort fokus läggs på styrkort och upp-
följning av dessa. Styrkortsmodellen är inte genomförd fullt ut i verksamheterna varför 
behovet av fortsatt utveckling är betydande. 
 
Revisorerna granskade 2008 inventariehanteringen i Gällivare kommun, för barn- ut-
bildning och kulturnämndens del gällande konstsamlingen och fordonsparken. Reviso-
rerna ser positivt på de åtgärder som tagits. 
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Som avslutning ser revisorerna att styrelsens och nämndernas arbete i väsentliga delar 
följer en ändamålsenlig struktur. Dock efterlyses ett mer aktivt agerande från styrelsen 
och nämnderna. 
 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 10 augusti 2010 § 118 be-
slutat att hänskjuta ärendet till barn-, utbildning- och kulturnämnden den 24 augusti 
2010. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar avslag till yttrandet med anledning av att yttrandet inte innefat-
tar det politiska ansvaret.  
 
Börje Johansson (s) yrkar att framställt yttrande utgör svar till revisorerna på gransk-
ningen avseende styrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2009. 
 
Mikael Nilsson (s), Lena Lindberg (s), Tage Palo (s), Karl-Erik Taivalsaari (v) och 
Bernt Nordgren (ns) stödjer Börje Johanssons yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn-, utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.  
 
Beslutsunderlag 
1. Revisorernas slutdokument 
2. Förslag till svar från politiker 
3. Protokoll Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2010-08-10 § 118 
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 BUoK/2010:125  

 
§ 117 

Barn- utbildning- och kulturnämndens kommentarer avseende Revisorernas  

granskning av Gällivare kommuns system och rutiner för föreningsbidrag  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom förvaltningens utarbetade kommentarer avseende Revisorernas 
granskning av Gällivare kommuns system och rutiner för föreningsbidrag.  
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) inkommer med skriftlig reservation. 
 
Protokollsanteckning 
Börje Johansson (s), Mikael Nilsson (s), Lena Lindberg (s), Tage Palo (s), Karl-Erik 
Taivalsaari (v) och Bernt Nordgren (s) inkommer med en protokollsanteckning. 
 
Bakgrund 
Revisorerna i Gällivare kommun har 2010-03-18 gjort en granskning av Gällivare 
kommuns system och rutiner för föreningsbidrag. Kulturens handläggare har fått rubr 
rapport för granskning. 
 
Vi är mycket förvånad över att en av  revisorernas slutsats är att barn-, utbildning och 
kulturnämnden inte fullt ut följer kommunens beslutade regelverk för föreningsbidrag. 
Vår slutsats är att vi följer regelverket och att vår kontakt med föreningslivet är inten-
sivt. Det borde te x noteras att vi dels har varje år en personlig träff med respektive  
förening dels har två möten med kulturföreningarna. Vid dessa möten diskuterar vi 
verksamheten som har varit men också vad kommunen och föreningarna skall ha för 
gemensamma kampanjer. Det senaste året har hemvändarsommar och kulturfestivalen 
varit på dagordningen. Dessa regelbundna kontakter är unika i Norrbotten om vi jämför 
med andra kommuner. 
 
Gällivare kommun skriver även en överenskommelse med respektive förening som  
erhåller kulturellt verksamhetsstöd. I den överenskommelse betonas vikten att verksam-
hets-, och ekonomisk berättelse insänds till Gällivare kommun. Detta material insätts i 
pärmar för respektive förening.  
 
Revisorerna har på sidorna 8 och 9 i sin rapport beskrivit handläggningen på ett för-
tjänstfullt sätt. Tyvärr har de på sidan 10 noterat att ”föreningarna ska enligt överens-
kommelse lämna in årsberättelser senast den 15 december”. I överenskommelsen står 
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det ” föreningen skall senast 1 maj insända till Gällivare kommun verksamhetsberättelse 
och ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår”. Deras stickprovsgranskning 
har därmed jämförts med felaktigt datum.  
 
Det bör också noteras att avsnittet 3.3 Bidrag till SISU noteras att kommunen gör en 
bedömning att SISU är ett studieförbund i bidragshänseende. Barn-, utbildning och kul-
turnämnden har i sina regler för studieförbund ej tagit med SISU pga att folkbildnings-
rådet (centralt och lokalt) anser att SISU inte är ett studieförbund.  
 
Vår slutsats är att vi i vår handläggningen följer det regelverk som finns i våra bidrags-
regler samt överenskommelse med respektive förening. 
 
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 ställa sig bakom förvaltningens utarbetade kommentarer avseende Revisorernas 
granskning av Gällivare kommuns system och rutiner för föreningsbidrag.  
 
Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar avslag till kommentarer med anledning av att det i yttrandet 
saknas åtgärder, för att komma till rätta med de brister som revisorerna har konstaterat.  
 
Börje Johansson (s) yrkar att nämnden ställer sig bakom förvaltningens utarbetade 
kommentarer avseende Revisorernas granskning av Gällivare kommuns system och 
rutiner för föreningsbidrag.  
 
Mikael Nilsson (s), Lena Lindberg (s), Tage Palo (s), Karl-Erik Taivalsaari (v) och 
Bernt Nordgren (ns) stödjer Börje Johanssons yrkande.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn-, utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.  
 
Beslutsunderlag 
1. Revisionsrapport och slutdokument 
2. Protokoll Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2010-08-10 § 119 
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 BUoK/2009:434  

 
§ 118 

Planering för Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott hösten 2010  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att planera höstens besök i barn-, utbildning- och kulturförvaltningens verksamhet  
hösten 2010 följande sammanträdesdagar: 
 
14 september 2010 Sjöparkskolan 
19 oktober 2010 Malmens friskola 
30 november 2010  Dundrets förskola 
 
Bakgrund 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har den 15 december 2009 § 219 beslutat om en 
sammanträdesplan för nämnden. I detta besluta har nämnden också fattat att arbetsut-
skottet ska besöka verksamheten på förmiddagarna när arbetsutskottet har sammanträde. 
Med anledning av detta har nämnden att fatta beslut om arbetsutskottets planering för 
hösten 2010.    
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Det är positivt för barn och ungdomar att politiker besöker förvaltningens verksamheter. 
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att planera höstens besök i barn-, utbildning- och kulturförvaltningens verksamhet hös-
ten 2010 följande sammanträdesdagar: 
 
14 september 2010 Sjöparkskolan 
19 oktober 2010 Malmens friskola 
30 november 2010  Dundrets förskola 
 
Yrkande 
Tage Palo (s) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  40 (44) 
 
 2010-08-24 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2010-08-10 § 120 
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 BUoK/2010:9  

 
§ 119 

Ärendeuppföljning  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att följa upp nämnda ärenden enligt planering nedan. 
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har tidigare beslutat att göra uppföljning av nedan 
nämnda ärenden: 
 
Ärende   Ansvarig  Uppföljning 
Matråd i Gällivare kommun  Förvaltningen 12 oktober 2010 
(redovisning från respektive skola)  
 
Redovisning avseende Smartboards  Förvaltningen 12 oktober 2010 
(digitala skrivtavlor) i Gällivare  
kommun  
 
Tillvägagångssätt avseende anmälan  Förvaltningen 12 oktober 2010 
till jourdagis 
 
Redovisning avseende skolråd/ Förvaltningen 9 november 2010 
elevråd 
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn-, utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att följa upp nämnda ärenden enligt planering. 
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2010-08-10 § 121 
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 BUoK/2010:7  

 
§ 120 

Kursinbjudningar  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att anmäla barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott till ”Lust att lära – räck-
er det med reformer” i Piteå den 26-27 augusti 2010 
 
att anmäla Jan Holma till ”Regionala aspekter på kultur” i Västerås den 11-12 oktober 
2010. 
 
Bakgrund 
Kommunförbundet Norrbotten inbjuder till ”Lust att lära – räcker det med reformer” i 
Piteå den 26-27 augusti 2010.  
 
Sveriges kommuner och landsting m fl inbjuder till ”Regionala aspekter på kultur” i 
Västerås den 11-12 oktober 2010. 
 
Föreningen Sveriges Skolchefer inbjuder till ”Skolan och dess regelverk” i Stockholm 
den 24-25 januari 2011. 
 
Länsstyrelsen i Kronobergs län m fl inbjuder till ”Rikskonferensen Robust samhälle – 
Risker av social karaktär i Växjö den 1-2 december 2010. 
 
KommunLex AB inbjuder till ”Juridik för barn- och elevhälsan samt den nya skollagen” 
i Stokcholm den 14 september 2010.  
 
Uffen Redhe erbjuder föreläsning angående ”Bidragshjälp till kommun och föreningar”. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kurser och konferenser innebär kostnader i resor, logi och arvoden. 
 
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 anmäla barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott till ”Lust att lära – räck-
er det med reformer” i Piteå den 26-27 augusti 2010 
 
att anmäla Jan Holma till ”Regionala aspekter på kultur” i Västerås den 11-12 oktober 
2010. 
 
Yrkande 
Mikael Nilsson (s) yrkar att nämnden anmäler barn-, utbildning- och kulturnämndens 
arbetsutskott till ”Lust att lära – räcker det med reformer” i Piteå den 26-27 augusti 
2010, samt att anmäla Jan Holma till ”Regionala aspekter på kultur” i Västerås den 11-
12 oktober 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kursinbjudningar 
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2010-08-10 § 122 
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 BUoK/2010:8  

 
§ 121 

Återrapport kurser/konferenser  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att lägga ärendet till handlingarna.  
 
Bakgrund 
Barn- utbildning-, och kulturnämnden har tidigare beslutat om att återrapport avseende 
kurser/konferenser sker till nämnden vid varje sammanträde. 
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 10 augusti 2010 § 123 be-
slutat att hänskjuta ärendet till barn-, utbildning- och kulturnämnden den 24 augusti 
2010. 
 
Vid dagens sammanträde fanns ingen rapport att lämna.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att hänskjuta ärendet till barn-, utbildning- och kulturnämnden den 24 augusti 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2010-08-10 § 123 
 
 
 
 
  
 


