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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, tisdagen den 28 september 2010,  
 Kl 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 
 
Beslutande Börje Johansson (s), ordförande 
 Karl-Erik Taivalsaari (v) 10.00-12.00, 13.00-14.50 §§ 122-125, 127-147 
 Mikael Nilsson (s) 
 Lena Lindberg (s) 
 Jan Holma (s) 
 Eva Eriksson (s) 
 Bernt Nordgren (ns) 
 Eva Alriksson (m) 
 Fredrik Nilsson (m), tjänstgörande ersättare  
Övriga deltagande Kjell Wallgren , förvaltningschef 
 Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, nämndsekreterare 
 Birgitta Palo-Johansson, ekonom § 125 
 Lars Israelsson, kultursekreterare § 131 
 Anna Johansson, Lärarförbundet 
 
Utses att justera Eva Alriksson 
 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 4 oktober 2010, kl 15.00 
 
Underskrifter Sekreterare §§ 122-147 
  Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg 
 
 Ordförande 
   Börje Johansson   
 
 Justerande  
  Eva Alriksson   
 
 

 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn-, utbildning- och kulturnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2010-09-28 
 

Datum för anslags uppsättande 2010-10-05 Datum för anslags nedtagande 2010-10-27 
 

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

§ 125 17 
Barn- utbildning- och kulturnämndens delårsbokslut år 2010

§ 126 19 
Barn- utbildning- och kulturnämndens engångsanslag år 2010

§ 127 21 
Barnomsorg/samlingslokal i Ullatti och Nattavaara

§ 128 22 
Anhållan om utökad resurs i resursgruppen på Tallbackaskolan

§ 129 24 
Anhållan om resurser till elevassistent på Obligatoriska särskolan läsår 2010/2011 

§ 130 25 
Projekt "Livsviktigt och HOPP" (Hälsa och personlig planering)

§ 131 27 
Bidragsregler från och med 2011 för studieförbund verksamma i Gällivare kommun 

§ 132 29 
Uppföljning av revisorernas granskning avseende inventariehanteringen

§ 133 31 
Motion angående Gällivare kommuns strategiska roll i länet samt kommunens kulturpolitik

§ 134 33 
Motion angående Ledning av barnomsorg och förskola

§ 135 35 
Motion angående Pedagogisk verksamhet i förskolan

§ 136 36 
Motion angående Arbetskläder i barn- och äldreomsorgen
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§ 137 37 
Revisorernas granskning av minoritetsspråkslagens efterlevnad

§ 138 38 
Astma- och Allergiförbundet föreslår förbud mot förekomst av trädnötter, jordnötter, mandel och 
sesamför i förskolor och skolor 

§ 139 40 
Yttrande till Ungdomsfullmäktige angående mellanmål i Hakkas skola

§ 140 42 
Yttrande till Ungdomsfullmäktige angående egen matlagning i Hakkas skola 

§ 141 45 
Barn- utbildning- och kulturnämndens sammanträdesplan år 2011

§ 142 46 
Ärendeuppföljning 

§ 143 47 
Kursinbjudningar 

§ 144 49 
Återrapport kurser/konferenser 

§ 145 50 
Interkommunala avgifter läsår 2010/2011, förskola 1-5 år, förskoleklass 6 år, fritidsbarn 7-11 år 
och grundskolan 

§ 146 52 
Ändring i avtal skolskjutsning med buss till/från Hakkas skola

§ 147 53 
Tillbudsanmälan avseende en ledamot i barn-, utbildning- och kulturnämnden 
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 BUoK/2010:3  
 
§ 122 

Delgivningar  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
 
1. BUoK 2010:227 611 
Skolverket: Insamling och uppföljning av resultat från de nationella proven i årskurs 3 
och 5. 
 
2. BUoK 2010:107 611 
Skolverket: Uppföljningsstudie av sommarskolor 2010. 
 
3. BUoK 2009:164 612 
Skolinspektionen: Beslut angående öveföring av gymnasieutbildning vid den fritstående 
gymnasieskolan Kiruna Praktiska Gymnasium i Kiruna kommun. 
 
4. BUoK 2010:138 606 
Skolinspektionen: Anmälan angående skolsituationen för grundskoleelev vid Sjö-
parkskolan i Gällivare kommun. 
 
5. BUoK 2010:171 612 
Skolinspektionen: Överföring av gymnasieutbildning vid den fristående gymnasieskolan 
Europeiska Energigymnasiet i Gällivare kommun. 
 
6. BUoK 2010:113 606 
Kammarrätten i Sundsvall: Laglighetsprövning; fråga om prövningstillstånd, placering 
av barn i 6-årsverksamhet. 
 
7. BUoK 2010:284 620 
Datainspektionen: Datainspektionen inleder omfattande granskning av kameraövervak-
ning. 
 
8. BUoK 2010:36 623 
Centrala Inköpsfunktionen: Skolskjutsning med p-bil, mindre buss mm inom Gällivare 
kommun. Prisjustering LÅ 2010-2011. 
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9. BUoK 2010:76 612 
Lapplands Gymnasium: Protokoll fört vid sammanträde för gymnasienämnden för 
Lapplands Gymnasium 2010-06-23. 
 
10. BUoK 2010:76 612 
Lapplands Gymnasium: Protokoll fört vid sammanträde för gymnasienämndens arbets-
utskott 2010-08-17. 
 
11. BUoK 2010:30 627 
Hälsorådet: Folkhälsorådets möte 2010-06-08. 
 
12. BUoK 2010:279 600 
Lärarförbundet Skolledarförbundet: öppet brev till utbildningspolitikerna i kommunen. 
 
13. BUoK 2010:272 611 
Målsman till elev: Fråga angående aktiviteten ”BRA-dagen”, samt svar från rektor.  
 
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  
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2010-09-14 § 124 
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 BUoK/2010:4  

 
§ 123 

Delegationsbeslut  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att uppdra till förvaltningen att se över regelverket avseende ledighet för elever 
 
att i övrigt godkänna informationen om delegationsbesluten under förutsättning att be-
sluten ryms inom budgetram. 
 
Bakgrund 
Barn- utbildnings- och kulturnämnden har överlåtit beslutanderätt till utskott, 
Ordförande och tjänstemän enligt en av barn- utbildning och kulturnämnden antagna 
delegationsordning. 
 
Dessa beslut skall redovisas till barn- utbildning och kulturnämnden. 
 
Till dagens sammanträde redovisas följande delegationsbeslut: 
 
Ordförande 
 
Avtal  Avtal mellan Gällivare kommun,  2010:269 601 
  Barn- utbildning- och kulturnämnden 
  och Bonus Presskopia angående  
  Kopiering i skolorna läsår 2010/2011, 
  2011/2012 och 2012/2013 
 
Elevärenden  Yttrande till Skolinspektionen angå- 2009:469 606 

ende anmälan avseende skolsituatio- 
nen för grundskoleelev vid Sjöpark- 
skolan, Gällivare kommun,  
dnr 2009:3901 

 
Yttrande till Skolinspektionen angå- 2009:443 606 
ende anmälan avseende skolsituationen 
för grundskoleelev vid Myranskolan  
och Gunillaskolan, Gällivare kommun, 
dnr 2009:3485 
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Yttrande till Skolinspektionen angå- 2009:470 606 
ende anmälan avseende skolsituationen 
för grundskoleelev vid Myranskolan,  
Gällivare kommun, dnr 2009:3929 

 
Yttrande till Barn- och elevombudet 2010:259 606 
Angående anmälan om kränkande  
Behandling vid Mariaskolan, dnr  
45-2010:4240 

 
Förvaltningschef      
    
Förordnande av rektor Carin Sundström, rektor, Sjöparken 2010:10 023 
  Fr o m 2010-07-01 tills vidare 
 
Förordnande av lärare Ahlberg Anna-Karin, lärare 4-9 Sv/En 2010:10 023 
  50%, Hakkasskolan, 2010-08-16  

Tills vidare 
 
  Aittamaa Marianne, lärare Textil,  
  Tallbackaskolan, fr o m 2010-08-18--  
  2011-06-13 

 
Balstedt Anna, lärare 4-9 So,  

  Tallbackaskolan, 2010-08-16 
Tills vidare 

 
Björk Frida, lärare 1-7, 70%   
Puoltikasvaaraskolan fr o m 
2010-08-12 – 2011-06-16 

 
Carlsson Sara, lärare 1-7,60 %, 
Puoltikasvaaraskolan, fr o m  
2010-07-01 Tills vidare, lärare 1-7  

  Hakkasskolan, fr o m 2010-06-12-- 
2011-06-16 

 
Dimitri Iris , lärare 4-9, 20% 

  Hakkasskolan 2010-06-18 – 2011-06-16 
 
Engman Nina, resurslärare, Maria- 
skolan, fr o m 2010-08-20 tills vidare 
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Eriksson Göran, mellanstadielärare 
EMMAskolan, 2010-08-16  
Tills vidare 

 
Granevald Maria, lärare spanska, 
Tallbackaskolan, fr o m 2010-08-16-- 
2011-06-13 

 
Grönborg Christinam, spec ped, Elev- 
Hälsan, fr o m 2010-08-16 tills vidare 

 
Gustavsson Anna-Lena, lärare 4-9 Ma/No, 
80%, Hedskolan, 2010-08-16 tills vidare,  
20%, Hedskolan fr o m 2010-08-16--  
2011-06-10 

 
Gustafsson Fredrik, lärare 1-7, 33%  

  Hakkasskolan, fr o m 2010-08-16-- 
2011-06-16, Idrottslärare  67% 

  Hakkasskolan, 2010-08-16 Tills vidare 
 
Gustafsson Tallberg Christin, lärare i 
Hem- och konsumentkunskap, 88%  
Hed-, Malmsta-, Myran och  
Sjöp.särskolan,2010-08-16 Tills vidare 

     
Hansson Eva-Marie, lärare 4-9 Sv/En 

  50%, Hakkasskolan, 2010-07-01 
  Tills vidare 

 
Hedman Aspebo Lena  
Hem- och konsumentkunskapslärare, 
13%, Hed-, Malmsta-,Myran och 
Sjöp. särskolan  fr o m 2010-08-16-- 
2011-06-13 
 
Henrixon Anne-Marie,Specialpedagog, 
Tallbackaskolan, Tills vidare 
 
Johansson Anna-Karin, lärare 4-9 Ma/No SV2, 
Hedskolan, 2010-05-23 Tills vidare 
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Johansson Karin, speciallärare 4-9 Ma/No, 
Hedskolan, 2010-08-16 Tills vidare 
 
Johansson Elisabeth, specialpedagog, 
Myranskolan 
Tills vidare 

 
Karlsson Roland, resurslärare, Tall- 
Backaskolan, fr o m 2010-08-01 
Tills vidare 

 
Lindgren Monica, resurspedagog, 
Mariaskolan, fr o m 2010-08-16 
Tills vidare  

 
Marklund Jenny, lärare 4-9 Textil, 
90 %, Hakkasskolan, Myranskolan, 
2010-08-16-2011-06-16 

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

 
Nilsson Elisabeth, resurspedagog, 
Tallbackaskolan, fr o m 2010-08-01  
Tills vidare 

 
Nilsson Ingegerd, resurspedagog, 
Tallbackaskolan, fr o m 2010-08-01 
Tills vidare 

 
Nordvall Ann-Christin, lärare, 
Spec.pedagog, Hedskolan 
Fr o m 2010-08-16 – 2011-06-17 

 
  Partapuoli Anna-Lena, lärare 4-9 No/Eng 
  Hakkasskolan, 2010-06-18 Tills vidare 
 
  Westervall Mona, lärare 4-9 Sv/Eng 

Sjöparksskolan  2010-08-16 
Tills vidare 
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Förordnande av övrig Carlsson - Springare Rose-Marie, 
Personal  Resursperson med lönebidrag, 

Myranskolan, fr o m  
2010-07-01 – 2010-12-31 

 
Fagerlönn Inger, barnskötare, 
Trummans förskola, fr o m 2010-08-12 
Tills vidare 

 
Fransson Anna-Carin, förskollärare, 
75%, Hedskolan, fr o m 2010-08-16  
Tills vidare 

 
Holmström Åsa, beteendevetare, 

  Tallbackaskolan, fr o m 2010-08-01 
Tills vidare 
 
Karlsson Tor-Leif, resursperson, 
Hedskolan, fr o m 2010-08-20-- 
2011-06-13 

 
Kerttu Nina, förskollärare, 
Tallbacka förskola, fr o m 2010-08-09 
Tills vidare 

 
Larsson Malin, förskollärare, 
Lillsjöns fsk Puoltikasvaara skola, 
Fr o m  2010-07-07 tills vidare 
Älvens förskola, fr o m 2010-08-09 
tills vidare 

 
Nieminen Johanna, förskollärare, 
87 %, Myranskolan, 2010-08-16— 
2011-06-17 

 
Segerlund Ulla, skolassistent, 
Sjöparkskolan, fr o m  2010-06-21 
Tills vidare  
 
Wennström Linda, elevassistent 
70%, Hakkasskolan, 
Fr o m 2010-08-16 - -211-06-17 
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Ledighet för personal Ann-Charlotte Wäyrynen,  2010:11 025 
  Hakkas skolkök, annat arbete, 
  2010-09-01—2011-06-10 
 
Uppsägning på egen Overelv Grusmark Irene, resurs- 2010:12 023 
begäran   gruppen, Sjöparkskolan, fr o m  

2010-07-12 
 
Ledighet för elev Elev klass ”Örnarna”, Tallbackaskolan 2010:14 606 
  2010-10-18—2010-12-03 (AW) 
 
  Elev klass 2, Tallbackaskolan, 
  2010-09-06—2010-09-23 (HJ) 
 
  Elev klass 2, ”Domherrarna” Tallbacka- 
  Skolan, 2010-11-08—2010-12-03 (ML) 
 
  Elev klass ”Ekorrarna”, Tallbackaskolan, 
  2010-11-15—2010-12-16 (MA) 
 
  Elev klass 5, Tallbackaskolan,  
  2010-11-08—2010-12-03 (FL) 
 
  Elev klass 8, Sjöparkskolan,  
  2010-11-24—2010-12-10 (JB) 
 
  Elev klass 9, Sjöparkskolan,  
  2010-10-02—2010-10-13 (SA) 
 
  Elev klass , Sjöparkskolan,  
  2010-09-29—2010-10-22 (CAA) 
 
  Elev klass, 5, Sjöparkskolan,  
  2010-09-29—2010-10-23 (JEA) 
 
  Elev klass, 2, Mariaskolan, 
  2010-12-9—2011-01-30 (LU) 
 
  Elev klass 5, Mariaskolan, 
  2010-12-09—2011-01-30 (MU) 
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Skolledning Sjöparkskolan 
 
Ledighet för personalen Johansson Jerker, tjänstledig, 2010:11 25 
  Sjöparkskolan 
  fr o m 2010-08-16 – 2011-06-17 
   
Skolledning Hedskolan 
 
Förordnande av lärare Matti Eivor,     2010:10 023 
  grundskolelärare, Hedskolan,  
  Fr o m 2010-06-18 – 2010-08-15, 
  2010-08-16—2010-12-22 75% 
     

Saatkamp lena, lärare 4-9 Tyska 
  50%, Hedskolan, 2010-08-16 –  

2010-12-22 
 
  Lampa Ingela, lärare, Hedskolan 
  Fr o m 2010-08-16 – 2010-12-22 
 
  Köhler Angela, lärare 1-7 Svenska/ 

SO ämnen, Hedskolan, Fr o m  
2010-08-16 – 2010-12-22 

 
  Orrmalm Johanna, lärare 4-9, 
  Hedskolan, Fr o m 2010-08-16 –  

2010-12-22 
 
  Lyckholm Eva-Lena, lärare 1-7 Sv/ 

So/Eng, 94%, Hedskolan, Fr o m  
2010-08-16 – 2010-12-22 

 
  Tuoremaa Gabriella, vik lärare, 
  Hedskolan, Fr o m 2010-08-23 –  

2010-12-22  
 
Tallbacka skolledning 
 
Förordnande av övrig Berggren Maria, resursperson, 
Personal  Bäckens förskola, 50 %,  
  2010-08-20—2010-12-31 
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Hakkas skolledning  
 
Förordnande av lärare Lyckholm Anna, lärare 4-9 Ma/No, 2010:10 023 
  Hakkas skola, fr o m 2010-06-18-- 

2010-12-22 
 
  Ahlberg Anna-Karin, lärare 4-9 Sv/En, 
  40 %, Hakkasskolan, fr o m  
  2010-08-16—2010-12-22 
 
Förordnande av övrig Nilsson Marianne, förskollärare,  
Personal  Lillsjöns förskola Poultikasvaara, 
  Fr o m 2010-07-01-2010-12-31  
 
Verksamhetscontroller: 
 
Skolskjuts  Beslut angående skolskjuts med 2010:282 623
  anledning av växelvis boende(SJÄ) 
 
  Beslut angående skolskjuts med  2010:281 623 
  anledning av växelvis boende (MJÄ) 
   
  Beslut angående skolskjuts med 2010:254 623 
  anledning av växelvis boende (SIJ) 
 
  Beslut angående skolskjuts med 2010:253 623 
  anledning av växelvis boende (AIJ) 
   

Beslut angående skolskjuts med 2010:266 623 
anledning av växelvis boende (OUA) 
 
Beslut angående skolskjuts med 2010:268 623 
anledning av växelvis boende (AJ) 
 
Beslut angående skolskjuts med 2010:275 623 
anledning av växelvis boende (SJ) 
 
Beslut angående skolskjuts med 2010:276 623 
anledning av växelvis boende (SJ) 
 
Beslut angående skolskjuts med 2010:274 623 
anledning av växelvis boende (NA) 
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Beslut angående skolskjuts med 2010:273 623 
anledning av växelvis boende (JA) 

   
Beslut angående skolskjuts med 2010.287 623 

  anledning av växelvis boende (LH) 
 
  Beslut angående skolskjuts med 2010:286 623 
  anledning av växelvis boende (WO) 
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att uppdra till förvaltningen att se över regelverket avseende ledighet för elever 
 
att i övrigt godkänna informationen om delegationsbesluten under förutsättning att be-
sluten ryms inom budgetram. 
 
Beslutsunderlag 
1. Delegationsbeslut  
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2010-09-14 § 125 
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 BUoK/2010:5  

 
§ 124 

Förvaltningschefens information  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att lägga förvaltningschefens information till handlingarna.  
 
Protokollsanteckning 
 
Eva Alriksson (m) och Fredrik Nilsson (m) inkommer med en protokollsanteckning 
avseende informationspunkten ”Upphandling – Översyn av ekonomihanteringen inom 
barn-, utbildning- och kulturnämnden”. 
 
Börje Johansson (s) inkommer med en protokollsanteckning avseende informations-
punkten ”Upphandling – Översyn av ekonomihanteringen inom barn-, utbildning- och 
kulturnämnden”. 
 
Bakgrund 
Följande punkter har anmälts som information till barn- utbildning- och kulturnämnden 
den 28 september 2010: 
 
Revisorerna granskar den balanserade styrningen och styrkortens tillämpning. 
 
Bibliotekspersonalen deltar i en Bok- och biblioteksmässa. 
 
Upphandling – Översyn av ekonomihanteringen inom barn-, utbildning- och kultur-
nämnden 
 
Skolskjutsar/Hakkas, samt stationering av taxi 
 
XXXX informerar till barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott om skolans 
möjligheter att nyttja gränsleden mellan Sverige och Norge. 
 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 14 september 2010 § 126 
beslutat att informera om nämnda punkter på barn-, utbildning- och kulturnämnden den  
28 september 2010, samt att ställa sig positiv till skolans möjligheter att nyttja gränsle-
den mellan Sverige och Norge 
 
Informationspunkten skolskjutsar/Hakkas, samt stationering av taxi lyfts till ett eget 
ärende.  
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Ytterligare inkomna informationspunkter till barn- utbildning- och kulturnämnden den  
28 september 2010: 
 
Lärarförbundets resultat av undersökningen ”Bästa skolkommun 2010”. 
 
Revisorernas årliga träff med barn-, utbildning- och kulturnämnden – 9 november 2010. 
 
Skolverkets nyckeltal år 2009. 
 
Överläggningar med fackliga organisationer har påbörjats avseende barn-, utbildning- 
och kulturförvaltningens ledningsorganisation. 
 
Beslutsunderlag 
1. Information angående granskning av den balanserade styrningen och styrkortens  
    tillämpning. 
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2010-09-14 § 126 
3. Anbudshandlingar – Översyn av ekonomihanteringen inom barn-, utbildning- och  
    kulturnämnden 
4. Lärarförbundets resultat av undersökningen ”Bästa skolkommun 2010”  
5. Skolverkets nyckeltal år 2009 
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 BUoK/2010:288  

 
§ 125 

Barn- utbildning- och kulturnämndens delårsbokslut år 2010  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen och lägga informationen till handlingarna. 
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) inkommer med skriftlig reservation. 
 
Protokollsanteckning 
Börje Johansson (s) inkommer med en protokollsanteckning. 
 
Bakgrund 
Arbetet med delårsbokslutet för barn-, utbildning- och kulturnämnden år 2010 pågår. 
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 14 september 2010 § 127 
beslutat att barn- utbildning- och kulturnämndens delårsbokslut redovisas till nämnden 
den 28 september 2010.  
 
Birgitta Palo-Johansson, ekonom redovisar delårsbokslutet för år 2010 på sammanträdet 
den 28 september 2010. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beroende på utfallet av delårsbokslutet kan det få ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beroende på utfallet av delårsbokslutet kan det få konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar att med anledning av att ”Gymnasieskola övergripande” visar 
underskott yrkar undertecknad att nämnden föreslår kommunfullmäktige att föreslå 
gymnasienämnden att vidta åtgärder, för att budgeten ska komma inom ram.  
 
Börje Johansson (s) yrkar att barn-, utbildning- och kulturnämnden godkänner informa-
tionen och lägger informationen till handlingarna.  
 
Mikael Nilsson (s), Lena Lindberg (s), Jan Holma (s), Eva Eriksson (s) Karl-Erik  
Taivalsaari (v) och Bernt Nordgren (ns) stödjer Börje Johanssons yrkande.  
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn-, utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.  
 
Beslutsunderlag  

1. Protokoll Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2010-09-14 § 127 
2. Handlingar delårsbokslut år 2010 
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 BUoK/2010:179  

 
§ 126 

Barn-, utbildning- och kulturnämndens engångsanslag år 2010  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna fördelning av att ej beviljade engångsanslag täcks upp/hanteras enligt  
följande: 
 
Insatser för barn med särskilda behov              500 000 kr, centrala medel BUoK 
 
Projektledare för skolutveckling                       200 000 kr, centrala medel BUoK 
 
Förbättring av lär- och matsalsmiljö                 Förbättring enligt beviljade medel 
 
Projekt digital dokumentation,                          Översyn pågår, medel äskas senare år 
inköp system och utbildning                               
 
Deltar ej i beslut 
Eva Alriksson (m) deltar ej i beslutet. 
 
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  
Ullatti. 
 
I underlaget finns förslag att se över åtgärder avseende ej beviljade medel. 
 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har den 24 augusti 2010 § 105 beslutat att åter-
remittera ärenden till den 28 augusti 2010 för kompletterande uppgifter. 
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Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 14 september 2010 § 128 
beslutat att hänskjuta ärendet till barn-, utbildning- och kulturnämnden den 28 septem-
ber 2010.  
 
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 
 
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.  
 
Beslutsunderlag  

1. Protokoll Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2010-09-14 § 128 
2. Protokoll Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2010-08-24 § 105 
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 BUoK/2010:289  

 
§ 127 

Barnomsorg/samlingslokal i Ullatti och Nattavaara  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att den pedagogiska omsorgen i Ullatti och Nattavaara kan bedrivas både i samlingslo-
kal och i hemmet. 
 
Bakgrund 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutade den 30 augusti 2009 att inrätta 2 dag-
barnvårdartjänster i Ullatti och den 15 juni 2010 att utöka dagbarnvårdartjänsterna i 
Nattavaara från 1.5 tjänst till 2.0 tjänst. För att underlätta samarbetet och för att ge bar-
nen fler kontakter med andra barn inrättas också en samlingslokal i respektive by. Dag-
barnvårdarna kan efter samråd, schemaläggning, med föräldrarna bedriva en stor del av 
verksamheten i samlingslokalen. Dagbarnvårdarna samordnar sin verksamhet och bar-
nen får fler kontakter med andra barn. Kostnadsersättningen för de respektive dagbarn-
vårdarna läggs ihop till ett gemensamt driftkonto. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaderna ökar inte jämfört med att dagbarnvårdarna bedriver hela verksamheten i 
det egna hemmet. En samlingslokal av tillräcklig storlek och med rätt utrustning måste 
ändå hållas för att barnen ska kunna träffa varandra. Genom att samordna verksamheten 
i en lokal kan längre öppettider erbjudas trots att dagbarnvårdarna inte arbetar mer än 40 
tim per vecka. Om inte samordning sker måste fler dagbarnvårdare anställas för att ar-
betstiderna ska kunna hållas. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Barn och ungdomar får fler sociala kontakter under dagen och kan erbjudas en mer vari-
erad pedagogisk omsorg. 
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att den pedagogiska omsorgen i Ullatti och Nattavaara kan bedrivas både i samlingslo-
kal och i hemmet. 
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2010-09-14 § 129 
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 BUoK/2010:232  
 
§ 128 

Anhållan om utökad resurs i resursgruppen på Tallbackaskolan  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att bevilja 100 % resurs till Tallbackaskolans resursgrupp höstterminen 2010  
 
att medel tas från konto ansvar 60010 verksamhet 401, ”Övriga kostnader utveckling” 
 
Bakgrund 
Tallbackaskolan kommer läsåret 2010/2011 att ha 416 elever från skolår ett till nio. De 
samlade ”extraresurser” som finns på skolan, förutom läraren i klassrummet består av 
1,5 tjänst specialpedagog samt en resursgrupp med fem personer. 
 
På Talllbackaskolan har vi fyra elever i behov av enskilt stöd i form av resurspedagog 
eller resurslärare. Utifrån ett centralt beslut skall dessa elever få en resurspedagog eller 
resurslärare från resursgruppen som arbetar enskilt med dem. För Tallbackaskolans ele-
ver kommer detta att få konsekvenser eftersom vi gjort följande fördelning av resurs-
gruppen: 
 
- en resurspedagog arbetar med två elever i skolår tre 
- en resurspedagog arbetar med en elev i skolår fyra 
- en resurslärare arbetar med en elev i skolår fem 
- en beteendevetare som arbetar med skolfrånvarande elever och elever i behov av  
  strukturhjälp. Vi har 7 elever som i dagsläget är helt/nästa helt frånvarande från skolan. 
- en specialpedagog som arbetar med elever i behov av specialpedagogiskt stöd. 

 
Vid vår inventering av elever i behov av stöd ser vi att vi har elever i skolår 7-9 som är i 
behov av enskild undervisning/undervisning i liten grupp för att nå målen i skolan. Vi 
har flera elever med upprättade åtgärdsprogram som vi tvingas förändra på grund av 
resursbrist, vilket strider mot intentionerna i skollagen och läroplanen. 
 
Med anledning av ovan anhåller rektor vid Tallbackaskolan om utökad resurs 100 % i 
resursgruppen på Tallbackaskolan 100 % för arbete med elever i skolår 7-9 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för en resurslärare 100 % under höstterminen 2010. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Skollagen 4 kap. 1§ andra stycket föreskriver att särskilt stöd skall ges till elev/elever 
som har svårigheter i skolarbetet. Vi har elever i skolår 7-9 som genom kartläggning 
och åtgärdsprogram skall ges stöd enligt ovan. 
 
Grundskoleförordningen 5 kap. 5§ särskilt stöd skall ges till elev med behov av special-
pedagogiska insatser. Om det finns särskilda skäl får sådant stöd istället ges i en sär-
skild undervisningsgrupp. Vår resursgrupp skall arbeta med elever som i åtgärdspro-
gram föreslagits denna form av stöd. 
 
LPO 94, undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Vi har 
flera elever med annat modersmål än svenska som är i behov av mer anpassad undervis-
ning än den lilla tid de kan arbeta med svenska som andraspråk. Dessa elever har rätt till 
undervisning utifrån deras förutsättningar. 
 
LPO -94 varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få er-
fara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. För 
att ge alla elever denna möjlighet krävs personal som kan undervisa elever i små grup-
per eller enskilt. 

 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn-, utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att bevilja 100 % resurs till Tallbackaskolans resursgrupp höstterminen 2010  
 
att medel tas från konto ansvar 60010 verksamhet 401, ”Övriga kostnader utveckling” 
  
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2010-09-14 § 130 
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 BUoK/2010:203  

 
§ 129 

Anhållan om resurser till elevassistent på Obligatoriska särskolan läsår 2010/2011  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att bifalla resurser till elevassistent 90 % på Obligatoriska särskolan höstterminen 2010 
 
att medel tas från konto ansvar 60010 verksamhet 401 ”Övriga kostnader utveckling” 
 
Bakgrund 
Obligatoriska Särskolan har fått en ny elev från och men maj 2011 och en elev är på 
regelbundna besök och kommer troligtvis att ansöka förflyttning till grundsärskolan. 
Det antalet elevassistenter som är beviljade 2010-03-30 kommer inte att räcka till. 
 
I underlaget finns föreslaget att bevilja 322 000 kr för en till elevassistent. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser är en kostnad motsvarande 322 000 kr för läsåret 2010/2011. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Eleverna kommer inte att klara undervisningen utan extra resurs. 
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn-, utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att bifalla resurser till elevassistent 90 % på Obligatoriska särskolan höstterminen 2010 
 
att medel tas från konto ansvar 60010 verksamhet 401 ”Övriga kostnader utveckling” 
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2010-09-14 § 131 
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 BUoK/2010:109  

 
§ 130 

Projekt "Livsviktigt och HOPP" (Hälsa och personlig planering)  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att skolan deltar i förekommande aktiviteter inom det övergripande projektet Livsvik-
tigt. 

 
att införa HOPP-projekt i en årskurs på alla skolor i kommunen fr.o.m. läsåret 
2011/2012. 

 
att en samordnare anställs på halvtid i tre terminer för att implementera metoden under 
vårterminen 2011 samt införa och samordna projektet fr.o.m. höstterminen 2011. 

 
att kostnaden för samordnare på halvtid under två terminer 2011, 235 tkr, inarbetas i 
budgeten för 2011  

 
att kostnaden för samordnare vårterminen 2012, 100 tkr, inarbetas i budgeten för 2012.  
 
Bakgrund 
Barn- utbildnings- och kulturnämnden har 2010-05-10 beslutat att skolan ska delta i det 
länsövergripande projektet Livsviktigt, att införa HOPP-projektet i årskurs 5 på alla 
skolor och att anställa en samordnare för detta under tre terminer från höstterminen 
2010.  

 
Under planeringen har det framkommit att det passar bättre för skolorna att påbörja ett 
projekt vid läsårsstarten, och att satsningen kanske är lämpligare i årskurs sex, då det 
inte kolliderar med de nationella proven. 

 
Därför föreslås att finansieringen av projektet skjuts en termin och att de berörda inom 
skolan avgör vilken årskurs satsningen ska vända sig till . 

 
 

Ekonomiska konsekvenser 
För planering och genomförande av alla delaktiviteter i projekt Livsviktigt har Folkhäl-
sorådet i Gällivare kommun erhållit projektbidrag med 80 tkr för år 2010 från Norrbot-
tens läns landsting. Kostnad för omfördelning av resurs inom skolan motsvarande en 
halvtidstjänst för samordning av införande av HOPP-metoden i alla skolor i kommunen 
beräknas uppgå till 235 tkr för 2011 samt 100 tkr för år 2012. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Om eleverna får jobba efter HOPP-metoden kommer förhoppningsvis både deras hälsa 
och skolresultat att förbättras. Dessutom stärks skolornas grupp- och arbetsklimat och 
en ökad samverkan med familjer och externa aktörer främjar en god hälsoutveckling för 
eleverna.  

 

Konsekvenser för personal   

Ärendet har inte förhandlats enligt MBL 
Projektet ger personal inom skolan möjlighet att pröva på nytt utvecklande uppdrag, 
enligt önskemål som framkommit i medarbetarenkäten.  

 

Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn-, utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att skolan deltar i förekommande aktiviteter inom det övergripande projektet Livsvik-
tigt. 

 
att införa HOPP-projekt i en årskurs på alla skolor i kommunen fr.o.m. läsåret 
2011/2012. 

 
att en samordnare anställs på halvtid i tre terminer för att implementera metoden under 
vårterminen 2011 samt införa och samordna projektet fr.o.m. höstterminen 2011. 

 
att kostnaden för samordnare på halvtid under två terminer 2011, 235 tkr, inarbetas i 
budgeten för 2011  

 
att kostnaden för samordnare vårterminen 2012, 100 tkr, inarbetas i budgeten för 2012.  
 
Beslutsunderlag 
1. Utredning med bilagor 
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2010-09-14 § 132 
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 BUoK/2010:263  

 
§ 131 

Bidragsregler från och med 2011 för studieförbund verksamma i Gällivare kommun   

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna och anta förändrat regelverk enligt nedan, som bidragsregler för studieför-
bund verksamma i Gällivare kommun.  
 
Bakgrund 
 
Grundbidrag 
70 % av det kommunala anslaget beräknas på respektive studieförbunds procentuella 
andel av statsbidragsberättigad cirkelverksamhet, kultur och övrig folkbildningsverk-
samhet de två senaste åren. 
 
Målgruppsbidrag 
10 % av det kommunala anslaget beräknas på respektive studieförbunds procentuella 
andel av föregående års totala antal målgruppstimmar.  
Målgruppsbidraget avser personer med funktionshinder, arbetslösa och invandrare (en-
ligt samma definition som gäller för det statliga bidraget) 
 
Volymbidrag 
10 % av det kommunala anslaget beräknas på respektive studieförbunds procentuella 
andel av föregående års totala antal kulturprogram och studietimmar avseende cirkel-
verksamhet och övrig folkbildningsverksamhet. 
 
Kulturbidrag 
10 % av det kommunala anslaget beräknas på respektive studieförbunds procentuella 
andel av föregående års totala antal kulturprogram 
 
Villkor 
För erhållande av kommunbidrag ska följande handlingar gällande föregående års verk-
samhet i Gällivare kommun vara inlämnade till kommunen senast 15 april: 
- Verksamhetsberättelse 
- Resultaträkning 
- Balansräkning 
- Revisionsberättelse 
- Kommunintyg inkluderande cirkelverksamhet, övrig folkbildningsverksamhet  
  och kulturverksamhet 
Dessutom ska verksamhetsplan och budget för pågående verksamhetsår inlämnas. 
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50 % av föregående års totalbidrag för respektive studieförbund utbetalas som ett för-
skott under januari månad. Slutreglering och utbetalning av resterande kommunbidrag 
sker under juni månad. 
 
Gällivare kommun har möjlighet att i samråd med lokala folkbildningsrådet använda en 
mindre del av det totala anslaget till studieförbunden för gemensamma insatser av stu-
dieförbunden t ex kulturfestivalen. 
 
Gällivare kommuns handläggare för studieförbund har rätt att tillsammans med studie-
förbundet gå igenom detaljer kring cirkelverksamheten samt kulturprogrammen. 
 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 14 september 2010 § 133 
beslutat att hänskjuta ärendet till barn-, utbildning- och kulturnämndens sammanträde 
den 28 september 2010. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser, kostnader för bidragen ryms inom budgetram. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Beslutsunderlag 

1. Regler för bidrag till studieförbunden 
      2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2010-09-14 § 133 
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 BUoK/2010:195  

 
§ 132 

Uppföljning av revisorernas granskning avseende inventariehanteringen  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att uppdra till förvaltningen att se över kostnader för underhåll och reparation av konst-
verk. 
 
Bakgrund 
Gällivare kommun har gett i uppdrag till Öhrling komrev att genomföra en uppföljning 
av hur barn-, utbildning och kulturnämnden utvecklat inventariehanteringen avseende 
konstsamlingen enligt beslut från 2008. Granskningen har riktats främst mot den interna 
kontrollen och om den varit i enlighet med ändamålet. 
I granskningsresultatet framgår att 
 
Barn-, utbildning och kulturnämnden har vidtagit åtgärder för att inom en rimlig tid sä-
kerställa en tillräcklig intern kontroll avseende konstsamlingen. 

 
Mot bakgrund av granskningens framgår att: 

 
Samtliga kommunala konstverk inventeras 
Respektive verksamhetsansvar för samtliga uppsatta konstverk i sin verksamhet har 
tydliggjorts 
 
Utifrån granskningens resultat vill vi informera följande 
 
att konstinventeringen pågår enligt tidigare fattade beslut  
att ett avtal har upprättats som tydliggör verksamheternas ansvar över konsten 
att alla verksamhet som genomgår inventering informeras om inventeringens resultat 
att alla verksamhetschefer får skriva på ett avtal 
att alla verksamheter som inventeras registreras i statistik 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga 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 uppdra till förvaltningen att se över kostnader för underhåll och reparation av konst-
verk. 
 
Beslutsunderlag 
1. Uppföljande granskning av inventariehanteringen (Gransknings-PM), samt  
     slutdokument 
2.  Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2010-09-14 § 134 
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 BUoK/2010:246  

 
§ 133 

Motion angående Gällivare kommuns strategiska roll i länet samt kommunens  

kulturpolitik  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen angående kommunens roll i länets kulturpolitik samt förslag om att i 
kommunen inrätta ett kulturutskott. Detta med anledning av att barn-, utbildning- och 
kulturnämnden avser att utse kontaktpolitiker inom de olika verksamhetsområdena med 
syfte att skapa närmare samarbete med verksamheten. 
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) och Fredrik Nilsson (m) reserverar sig mot beslutet.  
 
Bakgrund 
Moderata Samlingspartiet i Gällivare Kommun har inlämnat en motion angående kom-
munens roll i länets kulturpolitik samt förslag om att i kommunen inrätta ett kulturut-
skott. 
 
I underlaget föreslås att utreda möjligheten att inrätta ett kultur/ungdoms utskott under 
barn-utbildning och kulturnämnden. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Arvoden och förlorad arbetsinkomst för politikers uppdrag i ett kulturutskott. Antal mö-
ten per år avgör de ekonomiska konsekvenserna 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ett kulturskott får sannolikt positiva konsekvenser 
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige  be-
sluta 
 
att avslå motionen angående kommunens roll i länets kulturpolitik samt förslag om att i 
kommunen inrätta ett kulturutskott med anledning av att barn-, utbildning- och kultur-
nämnden avser att utse kontaktpolitiker inom de olika verksamhetsområdena med syfte 
att skapa närmare samarbete med verksamheten. 
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Yrkande 
Karl-Erik Taivalsaari (v) yrkar att nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
avslå motionen angående kommunens roll i länets kulturpolitik samt förslag om att i 
kommunen inrätta ett kulturutskott. Detta med anledning av att barn-, utbildning- och 
kulturnämnden avser att utse kontaktpolitiker inom de olika verksamhetsområdena med 
syfte att skapa närmare samarbete med verksamheten. 
 
Börje Johansson (s), Mikael Nilsson (s), Lena Lindberg (s), Jan Holma (s),  
Eva Eriksson (s) och Bernt Nordgren (ns) stödjer Karl-Erik Taivalsaaris yrkande.  
 
Eva Alriksson (m) yrkar bifall till motionen angående kommunens roll i länets kulturpo-
litik samt förslag om att i kommunen inrätta ett kulturutskott. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn-, utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med Karl-Erik Taivalsaaris yrkande.  
 
Beslutsunderlag 
1. Motion ang Gällivare kommuns strategiska roll i länet samt kommunens kulturpolitik 
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2010-09-14 § 135 
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 BUoK/2010:248  

 
§ 134 

Motion angående Ledning av barnomsorg och förskola  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen eftersom barn-, utbildning- och kulturförvaltningen redan har börjat 
arbetet med att anpassa ledningsorganisationen till den nya skollagen. 
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) och Fredrik Nilsson (m) reserverar sig mot beslutet.  
 
Bakgrund 
Moderata Samlingspartiet yrkar i sin motion till KF att ledningsorganisationen för för-
skolan bör omorganiseras så att rektor för förskolan har en adekvat utbildning i enlighet 
med den verksamhet de styr över.  
 
I den nya skollag som träder ikraft 2011 införs en ny befattning inom förskolan, försko-
lechef.  
 
Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen har börjat arbetet med att anpassa lednings-
organisation till de lagkrav som den nya skollagen kommer att ställa. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Skollagens krav ska leda till en högre kvalitet i förskolan som kommer barn tillgodo. 
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige  
besluta 
 
att avslå motionen eftersom Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen redan har börjat 
arbetet med att anpassa ledningsorganisationen till den nya skollagen. 
 
Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar bifall till motionen att ledningsorganisationen för förskolan bör 
omorganiseras så att rektor för förskolan har en adekvat utbildning i enlighet med den 
verksamhet de styr över.  
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Börje Johansson (s) yrkar avslag till motionen eftersom Barn-, utbildning- och kultur-
förvaltningen redan har börjat arbetet med att anpassa ledningsorganisationen till den 
nya skollagen. 
 
Mikael Nilsson (s), Lena Lindberg (s), Jan Holma (s), Eva Eriksson (s), Karl-Erik Tai-
valsaari (v) och Bernt Nordgren (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.  
 
Beslutsunderlag 
1. Motion ang Ledning av barnomsorg och förskola 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2010-09-14 § 136 
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 BUoK/2010:247  

 
§ 135 

Motion angående Pedagogisk verksamhet i förskolan  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att återremittera motionen angående Pedagogisk verksamhet i förskolan med anledning 
av att motivering i förslag till beslut saknas. 
 
Bakgrund 
Moderata Samlingspartiet yrkar i sin motion till KF:  
Att  försök med åldershomogena grupper införs i Gällivare kommun 
Att  förskolor kan anmäla sitt intresse av att delta i försöket. 
Att  efter 3 år utvärdera försöket med åldershomogena grupper i förskolan. 
 
Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen ser inget problem i att försök görs med ål-
dershomogena grupper i förskolan. Försöket är frivilligt och kan genomföras utan extra 
medel. 
 
I underlaget föreslås att tillstyrka motionen om försök med åldershomogena grupper i 
förskola. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Att prova olika vägar till en bättre kvalitet kommer barn och ungdomar tillgodo. 
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta 
 
att återremittera motionen angående Pedagogisk verksamhet i förskolan med anledning 
av att motivering i förslag till beslut saknas. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion ang Pedagogisk verksamhet i förskolan 
2. Protokoll Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2010-09-14 § 137 
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 BUoK/2010:249  
 
§ 136 

Motion angående Arbetskläder i barn- och äldreomsorgen  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att motionen angående att arbetskläder skall tillhandahållas i barn- och äldreomsorgen 
återremitteras, med motivering av en central översyn av vad arbetskläder kostar.  
 
Bakgrund 
Moderata Samlingspartiet yrkar i sin motion till KF att arbetskläder skall tillhandahållas 
i barn- och äldreomsorgen. Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen har inga medel 
för det.  
 
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 kommunfullmäktige  
besluta 
 
att avslå motionen eftersom Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen saknar medel för  
arbetskläder i förskola och pedagogisk omsorg. 
 
Yrkande 
Fredrik Nilsson (m) yrkar att motionen angående att arbetskläder skall tillhandahållas i 
barn- och äldreomsorgen återremitteras, med motivering av en central översyn av vad 
arbetskläder kostar.  
 
Beslutsunderlag 
1. Motion ang Arbetskläder i barn- och äldreomsorgen 
2. Protokoll Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2010-09-14 § 138 
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 BUoK/2010:197  

 
§ 137 

Revisorernas granskning av minoritetsspråkslagens efterlevnad  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att med beaktande av kommunrevisorernas slutsats lägga granskningen till handlingar-
na. 
 
Bakgrund 
De förtroendevalda revisorerna har granskat tillämpningen av minoritetsspråkslagstift-
ningen i kommunen och funnit att den i allt väsentligt sker på ett ändmålsenligt sätt. De 
rekommenderar kommunstyrelsen att förbättra utvärderingen med ökad fokus på syste-
matik och analyser av värdet med olika åtgärder och aktiviteter. Barn-, utbildning- och 
kulturförvaltning kan bidra till det arbetet inom sitt ansvarsområde. 
 
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  med beaktande av kommunrevisorernas slutsats lägga granskningen till handlingar-
na. 
 
Beslutsunderlag 
1.Revisorernas revisionsrapport, samt slutdokument ang granskning av  
   minoritetsspråkens efterlevnad. 
2. Protokoll Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2010-09-14 § 139 
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 BUoK/2010:166  

 
§ 138 

Astma- och Allergiförbundet föreslår förbud mot förekomst av trädnötter,  

jordnötter, mandel och sesamfrön i förskolor och skolor  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att vid svår allergi mot trädnötter*, jordnötter* och sesamfrön hos elev eller personal, 
kan rektor ta beslut att förbjuda detta i den mat som serveras, även i personalens fika-
bröd och vid föräldramöten. 
 
Bakgrund 
Astma- och allergiförbundet föreslår att Sveriges samtliga kommuner, i enlighet med 
Livsmedelsverkets rekommendationer*, fattar beslut om att nötter (trädnötter), mandel, 
jordnötter och sesamfrön inte ska förekomma inom förskolor och skolor. 
 
Allergi eller överkänslighet mot mat är vanligt. Födoämnesallergier verkar öka i befolk-
ningen. Allergi mot jordnötter och nötter är idag minst lika vanligt som allergi mot 
mjölk och ägg bland barn i förskoleålder och är bland skolbarn och vuxna den vanligas-
te formen av matallergi. 
 
Varje år dör barn/ungdomar/vuxna i Sverige pga. matallergi och ett stort antal barn  
söker akut efter reaktion mot födoämnen som inte sällan är potentiellt livshotande.  
 
Nötter, jordnötter och sesamfrön kan ge upphov till mycket allvarliga allergireaktioner. 
Symtomen är framför allt klåda i mun och svalg och svullna läppar. Vid svår allergi kan 
reaktionen utvecklas till livshotande allergisk chock (anafylaktisk chock). 
Reaktionen kan också utlösas av luftburna allergen. Det kan räcka att knäcka en hassel-
nöt eller öppna en jordnötspåse i samma rum. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
På hemkunskapslektionerna används både mandel och sesamfrön vid bak och matlag-
ning. En gång/år fettisdagen serveras det semlor i vissa skolor, dessa innehåller mandel. 
Om beslut tas att förbud skall införas blir det begränsningar i hemkunskapsundervis-
ningen och inga semlor kan serveras. 
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Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att vid svår allergi mot trädnötter*, jordnötter* och sesamfrön hos elev eller personal, 
kan rektor ta beslut att förbjuda detta i den mat som serveras, även i personalens fika-
bröd och vid föräldramöten. 
 

Beslutsunderlag 
1. Förslag från Astma och allergi Förbundet 
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2010-09-14 § 140 
 
 
 
’Se Livsmedelsverkets skrift: Bra mat i skolan, sid. 4: 
”Bra principer för mat i skolan: 
- nötter, inklusive mandel, jordnötter och sesamfrön förekommer inte” 
(märkningsföreskriften LIVSFS 2004:27, bilaga 1) 
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 BUoK/2010:64  

 
§ 139 

Yttrande till Ungdomsfullmäktige angående mellanmål i Hakkas skola  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet för komplettering av förslag till beslut, samt att beslutet ska 
innehålla vad som gäller för elever med långa skoldagar.  
 
Bakgrund 
Eleverna vid Hakkas skola har lämnat in en skrivelse om mellanmål till alla elever vid 
Hakkas skola. 

 
Enligt eleverna är mellanmålet uppskattat av dem som får det, de som inte får mellan-
mål skulle också uppskatta om de fick det. Enligt eleverna har många som inte åker 
buss, lång väg hem. För vissa tar det längre tid att gå hem än för dem har skolskjuts och 
som får mellanmål.  
 
Lärare och elever märker att det blir allt stökigare på sista lektionen och de tror att det 
beror på att vissa inte får mellanmål och då sjunker blodsockret och koncentrationen blir 
sämre. 
Eleverna tycker det skulle vara väldigt bra med mellanmål och alla skulle bli nöjda.  

  
Ekonomiska konsekvenser 
Bedömningsgrunder, ekonomiska och produktionsmässiga. 
 
Elevantalet för lå 09/10 är  108 elever  
Inskrivna barn på frititds är    13 elever        
Elever som är resande och får mellanmål        23 elever 

 
Om alla elever vid Hakkas skola skulle serveras mellanmål, blir kostnaderna    
Ökningen av mellanmål skulle bil   85 portioner per dag 
Ett mellanmål kostar 4.38 kr/portion 
Den totala livsmedelskostnaden för ett mellanmål blir 66 270:- per läsår 
Personalkostnaden ökar med 1,0 tim per dag. 
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn-, utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att återremittera ärendet för komplettering av förslag till beslut. 
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Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Ungdomsfullmäktige 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2010-09-14 § 141 
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 BUoK/2010:65  

 
§ 140 

Yttrande till Ungdomsfullmäktige angående egen matlagning i Hakkas skola  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att avslå begäran om egen matlagning i Hakkas skola med anledning av att barn-,  
utbildning- och kulturnämnden ej har rätt att fatta beslut om egen matlagning på skolor. 
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) inkommer med skriftlig reservation.  
 
Bakgrund 
Eleverna vid Hakkas skola har lämnat in en skrivelse till ungdomsfullmäktige om egen 
tillagad mat i Hakkas. 

 
Enligt eleverna blir det bättre mat om den lagas på plats. Eleverna kan inte äta sig mätt 
eftersom maten inte är god, blir man mätt så blir de snabbt hungrig igen. När det är god 
mat ta maten ofta slut. Enl. eleverna är det bättre för miljön att laga maten på plats då 
behöver man inte transportera maten. Om vi köper råvarorna lokalt håller vi landsbyg-
den levande. Eleverna anser också att det är säkrare att äta maten om de vet vad som har 
hänt med den. Enl. eleverna blev det ingen fördyrning när Dokkas skola fick laga egen 
mat på försök, samt att elever och personal var mycket nöjda med egen matlagning. 
Eleverna anser att åtminstone byskolorna skall få laga egen mat. 

  
Ekonomiska konsekvenser 
Bedömningsgrunder, ekonomiska och produktionsmässiga. 
 
Elevantalet för lå 06/07 är         114 elever. 
Inskrivna barn i förskolan är        18 barn  

 
Totalt   132 barn/elever. 

 
Totalt antal portioner per år blir ca. 23 500 st. 
Normalkost  22 600 portioner        474 600:- 
Specialkost  900 portioner               27 000:- 
Portionspriset för 2010 är 21:- 
Specialkostpris 30:05 per portion 
Transporterna till byarna är 7:50 per portion. 
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Matlaget 
Intäktsbortfallet för Matlaget AB på portionerna blir ca 500 000 kr och transporterna       
ca 105 000 kr. Detta är kostnader som kommunen måste kompensera Matlaget AB, med 
ökade portionspriser för övriga enheter inom BUoK. Konsekvenserna för Matlaget AB 
måste Annchatrin Haglund svara för. 
 
Kommunen  
Köksutrustning 
Vissa delar av köksutrustningen är i behov av utbyte, såsom spis inköpt 1985, 4 st kylar 
inköpt 1985 och frys inköpt 1985, gryta inköpt 1997.  
 
Produktion 
Tillagningen och insynen av det som serveras är alltid bra ju närmare gästerna detta 
sker. Idag ser jag inga ekonomiska vinster med att laga mat i egen regi men däremot 
miljömässiga.  

 
Livsmedelsupphandling 
Kommunen har upphandling enl. lagen om offentlig upphandling. Livsmedelskostnaden 
kommer att öka om den lokala livsmedelsbutiken anlitas. Problem kan uppstå med re-
gelbundenhet och garanterad rätt volym och rätt produkt. Speciallivsmedel för allergiker 
är ytterst viktigt att det finns ett brett sortiment. Eftersom denna kategori av gäster idag 
är begränsade till endast ett fåtal livsmedel. 

   
Personal 
Personalbemanningen måste utökas med 1,0 årsarbetare kostnaden för detta blir ca 
370 000 kr. Tjänsten kräver en person med ekonomisk och produktionstekniskt kunnan-
de med kunskaper inom specialkostområde samt mycket goda kunskaper inom HACCP. 
Idag har vi stora problem i vår verksamhet att hitta rätt kompetens för arbete i mottag-
ningskök (Cook and chill). 

 
Transporter 
Avtal med transportör har Matlaget AB. 

 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att återremittera ärendet för komplettering av förslag till beslut. 
 
Yrkande 
Börje Johansson (s) yrkar avslag till begäran om egen matlagning i Hakkas skola med 
anledning av att barn-, utbildning- och kulturnämnden ej har rätt att fatta beslut om egen 
matlagning på skolor. 
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Mikael Nilsson (s), Lena Lindberg (s), Jan Holma (s), Eva Eriksson (s) och Karl-Erik  
Taivalsaari (v) stödjer Börje Johanssons yrkande.  
 
Eva Alriksson (m) yrkar att barn-, utbildning- och kulturnämnden föreslår kommun-
fullmäktige, att besluta att egen matlagning i Hakkas införs. 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn-, utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.   
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Ungdomsfullmäktige 
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2010-09-14 § 142 
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 BUoK/2010:290  

 
§ 141 

Barn- utbildning- och kulturnämndens sammanträdesplan år 2011  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att anta förslag till sammanträdesplan för barn-, utbildning- och kulturnämnden år 2011. 
 
Bakgrund 
Förslag till sammanträdesplan för barn-, utbildning- och kulturnämnden föreligger. 
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 14 september 2010 § 143 
beslutat att uppdra till förvaltningen att inkomma till barn-, utbildning- och kulturnämn-
den den 28 september 2010 med förslag till sammanträdesplan för år 2011, samt att in-
komma till barn-, utbildning- och kulturnämnden med uppgifter om kostnader för extra 
sammanträden. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att anta förslag till sammanträdesplan för barn-, utbildning- och kulturnämnden år 2011. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag till sammanträdesplan 
2. Protokoll Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2010-09-14 § 143 
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 BUoK/2010:9  

 
§ 142 

Ärendeuppföljning  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att följa upp nämnda ärenden enligt planering. 
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har tidigare beslutat att göra uppföljning av nedan 
nämnda ärenden: 
 
Ärende   Ansvarig  Uppföljning 
Matråd i Gällivare kommun  Förvaltningen 9 november 2010 
(redovisning från respektive skola)  
 
Redovisning avseende Smartboards  Förvaltningen 9 november  2010 
(digitala skrivtavlor) i Gällivare  
kommun  
 
Tillvägagångssätt avseende anmälan  Förvaltningen 9 november 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 2010-09-14 § 144 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  47 (53) 
 
 2010-09-28 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 BUoK/2010:7  

 
§ 143 

Kursinbjudningar  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att anmäla barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott till ”Skolinspektionens 
dag 2010” i Luleå den 1 december 2010. 
 
att arbetsutskottet åker på studiebesök på en förskola i Bodens kommun. 
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) inkommer med skriftlig reservation. Fredrik Nilsson (m) reserverar 
sig mot beslutet. 
 
Protokollsanteckning 
Börje Johansson (s) inkommer med protokollsanteckning. 
 
Deltar ej i beslutet 
Bernt Nordgren (ns) deltar ej i beslutet.  
 
Bakgrund 
Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder till ”Ordning och säkerhet i skolan? – Juri-
diska aspekter, i bl a Stockholm den 11 oktober 2010. 
 
Skolinspektionen inbjuder till ”Skolinspektionens dag 2010” i bl a Luleå den 1 decem-
ber 2010. 
 
Ytterligare en inkommen inbjudan: 
 
Inbjudan om studiebesök på en förskola i Bodens kommun.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser är kursavgifter, mat och logi, samt politiska 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 ”Skolinspektionens 
dag 2010” i Luleå den 1 december 2010. 
 
Yrkande 
Fredrik Nilsson (m) yrkar att Bernt Nordgren deltar i besöket i Bodens kommun, samt 
att någon från oppositionen deltar i ”Skolinspektionens dag 2010” i Luleå den 1 decem-
ber 2010.  
 
Börje Johansson (s) yrkar att arbetsutskottet åker på studiebesök på en förskola i Bodens 
kommun, samt att arbetsutskottet åker till ”Skolinspektionens dag 2010” i Luleä. 
 
Mikael Nilsson (s), Lena Lindberg (s), Jan Holma (s), Eva Eriksson (s) och Karl-Erik 
Taivalsaari (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. Kursinbjudningar 
2. Protokoll Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2010-09-14 § 145 
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 BUoK/2010:8  

 
§ 144 

Återrapport kurser/konferenser  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
att lägga informationen 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 14 september 2010 § 146 
beslutat att hänskjuta ärendet till barn- utbildning- och kulturnämnden den 28 september 
2010. 
 
På barn-, utbildning- och kulturnämndens sammanträde den 28 september 2010 infor-
merar Kjell Wallgren om kursen ”Aktuell skolpolitik” i Piteå.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2010-09-14 § 146 
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 BUoK/2010:302  

 
§ 145 

Interkommunala avgifter läsår 2010/2011, förskola 1-5 år, förskoleklass 6 år,  

fritidsbarn 7-11 år och grundskolan  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att anta förslag till interkommunala avgifter för läsår 2010/2011 enligt följande termins-
belopp: 
 
Förskola 1-5 år 46 500 
Förskoleklass 33 500 
Fritidsbarn 7-12 år 16 400 
Grundskola åk 1-2 37 100 
Grundskola åk 3-5 39 300 
Grundskola åk 6-9 42 000 
 
Bakgrund 
Förslag till interkommunala avgifter för förskola 1-5 år, förskoleklass, fritidsverksamhet 
samt grundskola föreligger. Beräkningar har gjorts utifrån faktiska kostnader. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär intäkter för barn- utbildning- och kulturförvaltningen för barn och 
elever inom rubricerade verksamheter, men som är skrivna i annan kommun. 
 
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 anta förslag till interkommunala avgifter för läsår 2010/2011 enligt följande termins-
belopp: 
 
Förskola 1-5 år 46 500 
Förskoleklass 33 500 
Fritidsbarn 7-12 år 16 400 
Grundskola åk 1-2 37 100 
Grundskola åk 3-5 39 300 
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Grundskola åk 6-9 42 000 
 
Beslutsunderlag 
1.Underlag interkommunala avgifter läsår 2010/2011 
2.Interkommunala avgifter läsår 2009/2010 
3.Protokoll Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2010-09-14 § 147 
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 BUoK/2010:172  

 
§ 146 

Ändring i avtal skolskjutsning med buss till/från Hakkas skola  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet för utredning. 
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har i maj 2010 antagit avgivet anbud av Centrala 
Buss i Norrbotten AB (CBAB) avseende skolskjutsning med buss till/från Hakkas skola. 
Avtalet gäller för läsår 2010/2011.  
 
Det har visat sig när skolskjutsningen för höstterminen 2010 har startat att den aktuella 
bussen är stationerad i Leipojärvi. Detta medför olägenheter för elever boende i Hakkas 
genom att de ej kan åka kollektivt till tätorten på eftermiddagstid.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser för att Centrala Buss i Norrbotten AB ska stationera den ak-
tuella bussen i Gällivare är en kostnad av 150 000 kr/år. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Konsekvenser för barn och ungdomar är att om bussen ej är stationerad i Gällivare kan 
dessa barn och ungdomar boende i Hakkas ej åka kollektivt till tätorten på eftermid-
dagstid. 
 
Förslag till beslut 
att till avtalet med Centrala Buss i Norrbotten AB lägga till 150 000 kr 
 
att medel tas från kontot för skolskjutsar. 
 
Beslutsunderlag 
1. Anbudshandlingar 
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 BUoK/2010:309  

 
§ 147 

Tillbudsanmälan  avseende en ledamot i barn-, utbildning- och kulturnämnden 

 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Bakgrund 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har gjort en tillbudsanmälan till 
Gällivare kommun avseende en ledamot i barn-, utbildning- och kulturnämnden. (Bilaga 
1). 
 
Beslutsunderlag 
1. Tillbudsanmälan 
 
 
 
 
  
 


