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Katarina Kaati § 123 
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2019-10-29 

§ 112 

Godkännande av dagordning 
Dnr BoU/2019:32 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna dagordningen. 

Ärendebeskrivning 

Ordförande ställer frågan om dagordningen kan godkännas. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 

att "anhållan om minoritetsmedel för 2020" tillförs dagordningen, 

att i övrigt godkänna dagordningen. 

Underlag 
1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 114. 

Gällivare 
kommun 

Barn- och utbildnings
nämnden 

Utdragsbestyrkande 
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Gällivare 2019-10-29 
kommun 

Barn- och utbildnings
nämnden 

§ 113 

Utvärdering bemanning förskoleavdelningar 
Dnr BoU/2019:157 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att erbjuda upp till fyra förskollärare, från enheter med fler förskollärare än beslutad be
manning, visstidsplacering vid enheterna Humlan och Bäcken under ett kalenderår, 

att dessa förskollärare ska erbjudas tjänstledighet från ordinarie t jänst och ett lönetillägg 
på 2000 kr i månaden, 

att erbjudandet ska gälla tills förskolorna stängs, 

att kostnaden ska inarbetas i detaljbudget inför budgetår 2020, 

att ge Barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att fortsatt arbeta för förskollärarut-
bildning på orten, samt 

att ärendet följs upp i september 2020. 

Ärendebeskrivning 
Kvalitetsavstämning för läsåret 2017/2018 visade att andelen behöriga förskollärare i Gälli
vare kommun varierar kraftigt mellan de olika förskolorna. Barn-, utbildning och kultur
nämnden har 2018-11-27 §174 beslutat om förändring av grundbemanningen i Gällivare 
kommuns förskolor, för att kunna erbjuda barnen en likvärdig utbildning i förskolan genom 
en likvärdig bemanning. Utifrån brist på förskollärare består bemanningen tillfälligt av en 
förskollärare och två barnskötare på varje avdelning. Avsikten är att återgå till en ökad an
del förskollärare när fler utbildade förskollärare finns att tillgå. Grundbemanningen ska ut
värderas årligen. 

Utvärdering inför höstterminen 2019 visar att fem förskolenheter har en bemanning bestå
ende av tva förskollärare och en barnskötare. Samtidigt saknas legitimerad förskollärare på 
två av tre avdelningar på två enheter i avvecklingsområden i Malmberget. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnaden för lönetillägg för fyra förskollärare är ca 135 000 kr per år. 

Konsekvenser för barn och unga 
En likvärdig bemanning mellan förskolenheter i Gällivare kommun är en förutsättning för 
en likvärdig utbildning för barnen i förskolan. 

Utdragsbestyrkande 
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2019-10-29 

Barn- och utbildnings
nämnden 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 

att åtteremittera ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 
2019, med anledning av att risk- och konsekvensanalysen samt förhandling återstår. 

Yrkande 
Rolf Häggqvist (S) yrkar 

att erbjuda upp till fyra förskollärare, från enheter med fler förskollärare än beslutad be
manning, visstidsplacering vid enheterna Humlan och Bäcken under ett kalenderår, 

att dessa förskollärare ska erbjudas tjänstledighet från ordinarie t jänst och ett lönetillägg 
på 2000 kr i månaden, 

att erbjudandet ska gälla tills förskolorna stängs, 

att kostnaden ska inarbetas i detaljbudget inför budgetår 2020, 

att ge Barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att fortsatt arbeta för förskollärarut-
bildning på orten, samt 

att ärendet följs upp i september 2020. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Rolf Häggqvists förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propo
sitioner finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden har beslutat i enlighet med 
Rolf Häggqvists förslag. 

Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 
2. Utvärdering bemanning förskoleavdelningar. 
3. Beslut BUoK §174 Bemanning förskoleavdelningar. 
4. Barn- och u tb i ldn ingsnämndens arbetsu tskot t § 116. 

JöL c * 
Gällivare 
kommun 

_ _ »v Utdragsbestyrkande 

WD 
Utdragsbestyrkande 
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Gällivare 2019-10-29 
kommun 

Barn- och utbildnings
nämnden 

§ 114 

Ansökan om extraordinär resurs 
Dnr BoU/2019:149 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att återremittera ärendet för förtydligande av innehållet i resursens uppdrag och kostnads
bilden, 

att delegera ärendet till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för beslut. 

Jäv 
Eva Eriksson (S) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut. 

Ajournering 
13:40-14:00 

Ärendebeskrivning 
En elev skulle skrivas in i SEDD. Nu önskar eleven själv att gå i ordinarie klass och läsa alla 
ämnen. 

På enheten finns en resursperson, som används för övriga elever i behov av särskilt stöd, 
ca 30 elever. 

Ekonomiska konsekvenser 
1 t jänst, 100% under läsåret 19/20. Lön 600 000. Heltid behövs för att kunna täcka hela 
skoldagarna, från kl 08.00-16.00. 

Konsekvenser för barn och unga 
Beviljad resurs kan ge behörighet till nationellt program. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå barn- och utbild
ningsnämnden besluta 

att bifalla ansökan om 1 tjänst, under förutsättning att förvaltningen omfördelar medel 
inom befintlig ram, samt att förvaltningen påbörjar arbetet med att ta fram en plan för hur 
utfallet på kvaliteten av de extraordinära resurserna skall följas upp, samt kartlägger för
delningen av dessa under året, för både förskola och skola. 

Utdragsbestyrkande 
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Gällivare 2019-10-29 
kommun 

Barn- och utbildnings
nämnden 

Yrkande 
Lena Sjötoft (V) yrkar 

att återremittera ärendet för förtydligande av innehållet i resursens uppdrag och kostnads
bilden, 

att delegera ärendet till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för beslut. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Lena Sjötofts förslag till beslut under proposition. Efter gjorda proposit
ioner finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden har beslutat i enlighet med Lena 
Sjötofts förslag. 

Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 
2. Bilaga, sekretess. 
3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 117. 

f Utdragsbestyrkande t 
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2019-10-29 

Barn- och utbildnings
nämnden 

§ 115 

Ansökan om skolskjuts till annan kommun 
Dnr BoU/2019:181 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att avslå vårdnadshavarnas ansökan om skolskjuts till annan kommun med hänvisning till 
ekonomiska svårigheter, 

att ärendet i övrigt återförs till rektor som har delegation vid beslut om skolskjuts inom 
egen kommun. 

Jäv 

Eva Martinsson, förvaltningschef anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut. 

Ärendebeskrivning 
Vårdnadshavare med gemensam vårdnad av ett barn folkbokfört i Gällivare kommun, som 
växelvis bor hos respektive förälder och vistas lika mycket på båda adresser, ansöker om 
skolskjuts. De båda hemmen för barnet är placerade i Gällivare respektive Pajala kommun 
och förhållandena gäller tillsvidare. Beslut om skolskjuts till och från annan kommun är inte 
delegerat. Beslut i den del som handlar om skolskjuts inom egen kommun är delegerat rek
tor. 
Rätten till skolskjuts regleras i Skollagen och kommunen har enligt SkL lOkap, §32 skyl
dighet att erbjuda skolskjuts "om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, 
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet". 

Högsta förvaltningsdomstolen gör i RÅ 2002-91 avgörandet att då systemet med växelvis 
boende som ett fast arrangemang tillämpas, ska barnet anses ha två likvärdiga hem, detta 
förankrat i Föräldrabalken 6 kap §14a, och därför är rätten till kostnadsfri skolskjuts inte 
begränsad till resor mellan bostad där barnet är folkbokfört och skolan. 

Rätt till kostnadsfri skolskjuts gäller enligt SkL 10 kap 32§ andra stycket, inte elever som 
med stöd av 25-27§ går i en annan kommuns grundskola. Frågan om rätt till skolskjuts vid 
växelvis boende hos vårdnadshavare bosatta i olika kommuner har prövats med ti l lämp
ning av tidigare gällande skollag (1985:1100) och då som laglighetsprövning. 

Rättsläget vid tillämpning av den gamla skollagen anses enligt Kammarrätten i Sundsvall 
(dom 2013-01-28, mål nr 51-13) vara klarlagt då Högsta förvaltningsdomstolen i flera fall 
har beslutat att inte meddela prövningstillstånd till Kammarrätternas domar att "en hem
kommun inte har någon skyldighet att anordna skolskjuts utanför dess geografiska område 
och därför inte varit skyldig att anordna skolskjuts vid växelvis boende för resor mellan 
skola i hemkommunen och ett hem i en annan kommun". 

JfiL §P 
Gällivare 
kommun 

Utdragsbestyrkande TCT) ur 
Utdragsbestyrkande 
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Frågor om skolskjuts i sin helhet är reglerade i SkL 10 kap §32 och därför har ett barn inte 
rätt till kostnadsfri skolskjuts till och från ett hem som ligger i en annan kommun än hem
kommunen. Förutsättningar ska prövas individuellt i varje enskilt fall; vad som vägs in i 
bedömningen kan i detta fall vara hur långt barnet här t i l l skolan. I de fall då skolskjuts kan 
ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen anordna skolskjuts. 
Beslut kan bli styrande för kommande beslut i liknande ärenden. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnad för taxi är 2100kr per tur och retur. Beräknad kostnad är ca 62500kr per läsår. 

Konsekvenser för barn och unga 
Färdväg från hemmet i Pajala kommun till Hakkas skola är för det 7-åriga barnet 25 km i 
taxi samt 33km i buss. 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämnden att besluta 

att avslå vårdnadshavarnas ansökan om skolskjuts till annan kommun med hänvisning till 
ekonomiska svårigheter. 

Yrkande 
Lena Sjötoft (V) yrkar 

att avslå vårdnadshavarnas ansökan om skolskjuts till annan kommun med hänvisning till 
ekonomiska svårigheter, 

att ärendet i övrigt återförs till rektor som har delegation vid beslut om skolskjuts inom 
egen kommun. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Lena Sjötofts förslag till beslut under proposition. Efter gjorda proposit
ioner finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden har beslutat i enlighet med Lena 
Sjötofts förslag. 

Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 
2. Ansökan om skolskjuts 
3. Kostnad taxi 
4. Kammarrätten i Sundsvall, dom 2013-01-28, mål nr 51-13 
5. Högsta Förvaltningsdomstolen, dom 2014-06-16, mål nr 4922-13 

Utdragsbestyrkande 
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§ 116 

Sammanträdesplan barn- och utbildningsnämnden 2020 
Dnr BoU/2019:170 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att anta sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden samt utskott för år 2020. 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag på sammanträdesplan är framtagen i samverkan mellan kvalitetsledaren, eko
nomienheten samt nämndsekreterarna. Sammanträdena är placerade så att de stämmer 
överens med den gemensamma verksamhetsprocessen där målstyrning och budgetarbetet 
ingår. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet att anta föreslagen tidplan för sammanträden bedöms inte påverka ekonomin utö
ver redan budgeterade sammanträdeskostnader. Den ekonomiska konsekvensen av even
tuella extra sammanträden kan ej beräknas i förväg. 

Konsekvenser för barn och unga 
Beslutet att anta föreslagen tidplan för sammanträden bedöms ej ha konsekvenser att ta i 
beaktande vad gäller perspektivet barn och unga. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå barn- och utbild
ningsnämnden besluta 

att anta sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden samt utskott för år 2020. 

Yrkande 
Rolf Häggqvist (S) yrkar 

att anta sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden samt utskott för år 2020. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Rolf Häggqvists förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propo
sitioner finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden har beslutat i enlighet med 
Rolf Häggqvists förslag. 

Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 
2. Förslag sammanträdesplan 2020 (nämnd) 
3. Förslag sammanträdesplan 2020. 
4. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 119. 

Utdragsbestyrkande 
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2019-10-29 

Barn- och utbildnings 
nämnden 

§ 117 

Anhållan om Minoritetsmedel för 2020 
Dnr BoU/2019:182 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att ti l lskjuta 807 000 kronor till Barn- och utbildningsnämnden för arbete med nationella 
minoriteter. 

Reservation 
Eva Alriksson (M), Nicklas Johansson (SJVP) samt Maria Isaksson (M) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget lagt förslag. 

Ärendebeskrivning 
Gällivare kommun får minoritetsmedel som statsbidrag. Medlen ska användas till enligt för
ordningen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 8§ användas till merkostnader 
som uppkommer i kommunen och landstinget med anledning av de rättigheter som en
skilda har enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, och till åtgärder för 
att stödja användningen av minoritetsspråken. 

En hemkommun som ingår i ett förvaltningsområde enligt lagen om nationella minoriteter 
och minoritetsspråk ska erbjuda barn, vars vårdnadshavare begär det, plats i förskola där 
hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska. 
Vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats för sitt barn ska tillfrågas om de önskar 
plats i sådan förskola som avses i första stycket. Lag (2018:1368). 

Barn- och utbildningsförvaltningen avser starta en förskoleavdelning med utbildning på 
finska och meänkieli. Eftersom Gällivare kommun har tidigare beslutat att upplåta Same
skolstyrelsen att bedriva samisk förskola, hänvisas barn med önskemål om undervisning på 
samiska till Skierri förskola 

E k o n o m i s k a k o n s e k v e n s e r 
807 000 kronor. 

Konsekvenser för barn och unga 
Barn och unga med minoritetsspråken får sina rättigheter tillgodosedda. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta 

att til lskjuta 807 000 kr till Barn- och utbildningsnämnden för arbete med nationella mino
riteter. 

Utdragsbestyrkande 
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Yrkande 
Lena Sjötoft (V) yrkar 

att ti l lskjuta 807 000 kronor till Barn- och utbildningsnämnden för arbete med nationella 
minoriteter. 

Eva Alriksson (M) yrkar med instämmande av Nicklas Johansson (SJVP) samt Maria Isaks
son (M) 

att ti l lskjuta 807 000 kronor till Barn- och utbildningsnämnden för arbete med nationella 
minoriteter, 

att kvantifierade mål tillförs ärendet, 

att utvärdering av resultat och mål följs upp regelbundet. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Lena Sjötofts förslag mot Eva Alrikssons m.fl. förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden 
har beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta i enlighet med Lena Sjötofts förslag. 

Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 
2. Dokumentation för det systematiska kvalitetsarbetet - Nationella minoriteter. 
3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 131. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 118 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2020-2022 
Dnr BoU/2019:172 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att under strategisk målsättning 4 lägga till fokusområdena "4.3. Minskad energianvänd
ning och hållbara inköp" samt "4.4. Minskad miljöpåverkan vid transporter", 

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på mätinstrument för fokusområde 4.3. 
och 4.4., 

att i övrigt anta barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2020-2022. 

Ärendebeskrivning 
Inom ramen för Gällivare kommuns systematiska kvalitetsarbete har Kommunfullmäktige 
beslutat att införa en målstyrningsmodell. Både den politiska organisationen och förvalt
ningarna omfattas av målstyrningen och ska arbeta i enlighet med den framtagna mo
dellen. 

Barn- och utbildningsnämnden har utarbetat en verksamhetsplan med fokusområden som 
utgår från Kommunfullmäktiges vision, verksamhetsidé och strategiska målsättningar. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Systematiskt kvalitetsarbete ökar kvaliteten i förskola och grundskola 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta: 

att anta barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2020-2022. 

Yrkande 
David Väyrynen (V) yrkar med instämmande av Lena Sjötoft (V), Nicklas Johansson (SJVP) 
samt Jenny Johansson Jänkänpää (MP) 
att under strategisk målsättning 4 lägga till fokusområdena "4.3. Minskad energianvänd
ning och hållbara inköp" samt "4.4. Minskad miljöpåverkan vid transporter" 
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på mätinstrument för fokusområde 4.3. 
och 4.4., 

att i övrigt anta barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2020-2022. 

Utdragsbestyrkande 
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a Gällivare 2019-10-29 
kommun 

Barn- och utbildnings
nämnden 

Propositionsordning 
Ordförande ställer David Väyrynens m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden har beslutat i enlighet 
med David Väyrynens m.fl. förslag. 

Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 
2. Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2020-2022. 
3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 120. 

Utdragsbestyrkande 



Gällivare 
SAMMANTRADESPROTOKOLL 17 (33) 

2019-10-29 i^p kommun 

Barn- och utbildnings
nämnden 

§ 119 

Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2020 
Dnr BoU/2019:173 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att anta barn- och utbildningsnämndens interkontrollplan för 2020. 

Ärendebeskrivning 
För att följa lagen och säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande ska kommunen ar
bete med intern kontroll på ett systematiskt sätt. 

Utdrag ur Kommunallagen (2017:725) 6 kap 6 §: 

" Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller 
annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrol
len är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt". 

Intern kontroll är ett system för uppföljning. Uppföljningen kan bestå av olika delar såsom 
ansvarsområden, fattade beslut, mål och av specifika utvalda verksamhetsområden där 
bedömda risker finns. 

Kommunfullmäktige har beslutat att nämnder och styrelser ska upprätta interna kontroll
planer i enlighet med beslut den 12 november 2012 (§152). 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 

Konsekvenser för barn och unga 
En systematisk intern kontroll säkerställer kvalitet i nämndens verksamheter och gynnar 
barn och unga. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta 

att anta barn- och utbildningsnämndens interkontrollplan för 2020 

Yrkande 
Eva Eriksson (S) yrkar 
att anta barn- och utbildningsnämndens interkontrollplan för 2020 

C 
Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (33) 

2019-10-29 

Barn- och utbildnings 
nämnden 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Eva Erikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda proposit
ioner finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden har beslutat i enlighet med Eva 
Erikssons förslag. 

Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 
2. Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan för 2020. 
3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 121. 

Gällivare 
kommun 

Utdragsbestyrkande cr 



Gällivare 
kommun 

Barn- och utbildnings
nämnden 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

2019-10-29 

19 (33) 

§ 120 

Kvalitetsavstämmning läsår 2018/2019 
Dnr BoU/2019:8 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa det nya övergripande målet "vi skapar Sveriges bästa skola", 

att fastställa de föreslagna fokusområdena, 

att till de föreslagna fokusområdena fastställa de föreslagna mätinstrumenten. 

Ärendebeskrivning 
Huvudmannens Kvalitetsavstämning läsåret 2018/2019 har sammanställts utifrån enheter
nas kvalitetsavstämningar som bygger på dokumentation och reflektioner i arbetslagen. 
Huvudmannens kvalitetsavstämning avslutas med en sammanställning av fokusområden. 

De identifierade fokusområdena och föreslagna mätinstrument har i möjligaste mån syn
kroniserats med nämndens verksamhetsplan för 2020-2022. 

Ekonomiska konsekvenser 
De identifierade fokusområdena medför ett antal åtgärder som ryms inom ordinarie bud
getram. Åtgärder som behöver utredas ytterligare kan komma att påverka kommande 
budgetarbete. 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Syftet med att bedriva ett systematiskt och kontinuerligt kvalitetsutvecklingsarbete är att 
hela tiden skapa bättre förutsättningar för barn och elevers utveckling och lärande. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 

att fastställa de föreslagna fokusområdena 

att till de föreslagna fokusområdena fastställa de föreslagna mätinstrumenten. 

Yrkande 

David Väyrynen (V) yrkar 

att fastställa det nya övergripande målet "vi skapar Sveriges bästa skola", 

att fastställa de föreslagna fokusområdena, 

att till de föreslagna fokusområdena fastställa de föreslagna mätinstrumenten. 

Utdragsbestyrkande 



Gällivare 
kommun 

Barn- och utbildnings
nämnden 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

2019-10-29 

20 (33) 

Propositionsordning 
Ordförande ställer David Väyrynens förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propo
sitioner finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden har beslutat i enlighet med 
David Väyrynens förslag. 

Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 
2. Kvalitetsavstämning 2018/2019. 
3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 122. 

(CVT) CkT^ 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (33) 

2019-10-29 

Barn- och utbildnings
nämnden 

§ 121 

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i verksamheten för försko
leklass och grundskola 
Dnr BUoK/2018:240 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att anta " Redovisningsformulär för vidtagna åtgärder med anledning av påtalade brister i 
regelbunden ti l lsyn" i sin helhet som svar till Skolinspektionen. 

Reservation 

Eva Alriksson (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 1. 

Ärendebeskrivning 
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Gällivare kommun under våren 2019. Gransk
ningen avser huvudmannens samlade ansvarstagande för utbildningen inom skolformen 
förskoleklass och grundskola. Granskningen av huvudmannen omfattar förutsättningar för 
utbildningen samt utveckling av utbildningen. Om tillsynen visar på brister ställer Skolin
spektionen krav på åtgärder i beslutet. 
Skolinspektionens regelbundna tillsyn tar sin utgångpunkt från olika arbetsområden som 
Skolinspektionen definierat utifrån författningarnas krav. Det har vid tillsynen inte f ram
kommit annat än att huvudmannen uppfyller författningarnas krav inom dessa områden. I 
tillsynen har det dock framkommit en brist i annat område än de som normalt ingår i tillsy
nen. 

Åtgärderna ska redovisas senast 2019-11-01 efter begäran om förlängning för att anpassa 
svarstid till planerat nämndssammanträde. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 

Konsekvenser för barn och unga 
Garanterad undervisningstid uppfylls. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 

att återemittera ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 
2019, för komplettering av Nya Malmstaskolan ÅK6 nu 7 "planering dag + t id" . 

Yrkande 
Eva Eriksson (S) yrkar 

att anta " Redovisningsformulär för vidtagna åtgärder med anledning av påtalade brister i 
regelbunden ti l lsyn" i sin helhet som svar till Skolinspektionen. 

Utdragsbestyrkande 

Gällivare 
kommun 
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kommun 

SAM MANTRADES PROTOKOLL 

2019-10-29 

22 (33) 

Barn- och utbildnings
nämnden 

Eva Alriksson (M) yrkar 

att avslå " Redovisningsformulär för vidtagna åtgärder med anledning av påtalade brister i 
regelbunden ti l lsyn", med anledning av att svaren inte ger svar på hur eleverna ska få sin 
garanterade undervisningstid. Ej heller framkommer det hur alla övriga klasser som saknar 
musikundervisning ska fa den garanterade undervisningen 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Eva Erikssons förslag mot Eva Alrikssons förslag till beslut under propo
sition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden har 
beslutat i enlighet med Eva Erikssons förslag. 

Underlag 
t . Tjänsteskrivelse. 
2. Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola. 
3. Redovisningsformulär för vidtagna åtgärder med anledning av påtalade brister i re

gelbunden til lsyn. 
4. Genomförandeplan förlorad undervisningstid. 
5. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 123. 

Utdragsbestyrkande 



GÄLLIVARE KOMMUN 

Moderata Samlingspartiet 
i Gällivare 

Reservation 
2019-10-30 m± IMP "600 

Angående Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i verksamheten 

Undertecknad ledamot reserverar sig härmed till förmån för eget lagt förslag. 

Skolinspektionen har i sin tillsyn upptäckt brister i hur kommunen uppfyller undervisningstiden. Att 

kommunen inte uppfyller undervisningstiden i musik, är inte något nytt. Undertecknad anser att det 

är av största vikt att alla brister redovisas och att åtgärder för att garantera samtliga elevers 

garanterade undervisningstid presenteras och beslutas av Barn och utbildningsnämnden. 

Eva Alriksson (m) 
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nämnden 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

2019-10-29 

23 (33) 

§ 122 

Pilotprojekt Gällivaremodellen för likvärdighet och god arbetsmiljö i grundskolan 
Dnr BoU/2019:167 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att genomföra Gällivaremodellen på Mariaskolan med start vårterminen 2020, 

att ge förvaltningen i uppdrag att förbereda för en utökning till en större enhet hösttermi
nen 2020, 

att följa upp ärendet i januari 2020. 

Reservation 

Maria Isaksson (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 1. 

Ärendebeskrivning 
För att öka likvärdigheten för eleverna, nå kunskapsmålen och främja en hälsosam arbets
miljö för både lärare och elever vill Barn- och Utbildningsförvaltningen genomföra ett pilot
projekt med klassmentorer på grundskolan (upp till åk 6) . 
Ett liknande arbetssätt används på Norrängsskolan i Lycksele kommun. Detta projekt har 
visat sig ha god effekt på arbetsmiljön enligt följeforskning från Umeå universitet. 

En Gällivaremodell av klassmentorskap har utarbetats med hjälp av en utvecklingsgrupp på 
Mariaskolan, fackliga parter, rektor och förvaltningens kvalitetsutvecklare. Arbetet påbörja
des under vårterminen 2019 och fortlöper fram till projektstart vt 2020. Målsättningen är 
att pilotprojektet sedan forsätter från ht 2020 på en större skola. 

Projektet innebär att en klassmentor/lärarassistent anställs till varje klass på Mariaskolan. 
Denna följer eleverna under hela skoldagen och har huvudansvar för arbetet med normer 
och värden, trygghet och studiero samt de sociala relationerna. Det innebär att de legiti
merade lärarna arbetar med sitt huvudsakliga uppdrag att planera, genomföra och utvär
dera undervisningen för att säkerställa elevernas inhämtning av kunskap i en eller flera 
klasser. På så sätt kan fler barn undervisas av legitimerade lärare. 

Lärarnas arbetssituation främjas genom att uppdraget tydliggörs och genom att det finns 
två vuxna i klassrummet. Modellen medför dessutom ökad vuxennärvaro på raster och an
nan fri t id. På så sätt kan även elevernas arbetsmiljö med trygghet och studiero främjas. 

Fritidsverksamheten lyfts fram särskilt i Gällivaremodellen, där ansvarig fritidspedagog pla
nerar för undervisningen i frit idshemmet. De klassmentorer som även kommer att arbeta i 
frit idshemmet ska ha goda förutsättningar för möten med fritidspedagog för att kunna vara 
arbeta mot fritidshemmets mål i läroplanen. 

ffln vc~ Utdragsbestyrkande 
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kommun 

Barn- och utbildnings
nämnden 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

2019-10-29 

24 (33) 

Ekonomiska konsekvenser 
Medel har beviljats i ordinarie budgetprocess 

Konsekvenser för barn och unga 
Ökad kvalitet i undervisningen samt ökad trygghet och studiero. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå barn- och utbild
ningsnämnden besluta 

att genomföra Gällivaremodellen på Mariaskolan med start vårterminen 2020, 

att ge förvaltningen i uppdrag att förbereda för en utökning till en större enhet hösttermi
nen 2020, 

att följa upp ärendet i januari 2020. 

Yrkande 
Lena Sjötoft (V) yrkar med instämmande av David Väyrynen (V), Nicklas Johansson 
(SJVP), Eva Eriksson (S), Rolf Häggqvist (S) samt Jenny Johansson Jänkänpää (MP) 

att genomföra Gällivaremodellen på Mariaskolan med start vårterminen 2020, 

att ge förvaltningen i uppdrag att förbereda för en utökning till en större enhet hösttermi
nen 2020, 

att följa upp ärendet i januari 2020. 

Maria Isaksson (M) yrkar 

att avstå genomförande av Gällivaremodellen och istället införa två lä rarsystem. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Lena Sjötofts m.fl. förslag mot Maria Isakssons förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden 
har beslutat i enlighet med Lena Sjötofts m.fl. förslag. 

Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 
2. BoU 20190401 §67 - Pilotprojekt klassmentorer. 
3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 124. 
4. Bildspel 191029. 

m Utdragsbestyrkande m Of 
Utdragsbestyrkande 



Moderata Samlingspartiet 
i Gällivare 

Pilotprojekt klassmentor 

Undertecknad ledamot reserverar sig härmed till förmån för eget lagt förslag. Pilotprojekt 

klassmentor innebär att lärarna får högre tjänstgöringsgrad och detta kan inte vara en lösning för att 

underlätta för lärarna, risken med detta kan innebära att de behöriga lärarna blir mentorer för dessa 

klassmentorer, vilket kan bidra till ytterligare arbetsbelastning, samt fortsatt förlust av behöriga 

lärare. Undertecknad menar att tvålärarsystemet har prövats och varit ti l l fördel både för elever och 

lärare och det bör därför vara det som Barn-och Utbildningsnämnden skall satsa på. Vi anser att 

situationen som idag råder i kommunens skolor innebär att lärarna nyttjas fullt ut. Vi tror att det är 

positivt att avlasta lärarna administrativt arbete, inte lägga på dem fler lektioner. 

I beslutet saknas tidsatta, uppföljningsbara mål samt tid för projektet. 

Jag tror inte heller att det är lämpligt att tillsvidareanställa personal med enbart gymnasieutbildning. 

Om projektet inte faller väl ut, finns det inte arbetsuppgifter för dessa inom nämnden. Dessutom 

riskerar vi med dessa anställningar förlora våra lärarvikarier. 

Maria Isaksson (m) 

Reservation 
2019-10-30 

GÄLLIVARE KOMMUN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (33) 

2019-10-29 

Barn- och utbildnings
nämnden 

§ 123 

Information trafikingenjör 
Dnr BoU/2019:13 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Barn- utbildning- och nämnden har 2019-02-26 § 21 beslutat: 

att till barn- utbildning- och kulturnämndens sammanträde i oktober 2019, följa upp 
ärende "information trafikingenjör" för att diskutera trafiksituationen vid Hedskolan. 
Katarina Kaati, trafikplanerare informerar vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
den 29 oktober 2019. 

- Fortfarande en del problem vid Hedskolan. 
- Ny avstigningsplats för bussen, avlämningsplats vid Messhedsvägen. 
- Information om trafiksituationen skall gå ut via skolan. 
- Hastighetsbegränsande åtgärder. 
- Planeras för gång- och cykelväg i Koskullskulle. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 

att återemittera ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 
2019. 

Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 
2. BoU 2019-02-26 § 2 1 . 
3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 118. 

Gällivare 
kommun 

Qnr\ (c 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (33) 

2019-10-29 

Barn- och utbildnings
nämnden 

§ 124 

Budgetuppföljning 
Dnr BoU/2019:4 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att förvaltningen får i uppdrag att arbeta för en budget i balans. 

Ärendebeskrivning 
Budgetuppföljning för barn- och utbildningsnämnden. 
Eva Martinsson, förvaltningschef informerar vid barn- och utbildningsnämndens samman
träde den 29 oktober 2019. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 

att återemittera ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 
2019. 

Yrkande 

David Väyrynen (V) yrkar 

att förvaltningen får i uppdrag att arbeta för en budget i balans. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer David Väyrynens förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propo
sitioner finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden har beslutat i enlighet med 
David Väyrynens förslag. 
Underlag 

1. Tjänsteskrivelse. 
2. Budgetuppföljning september 191009. 
3. Budgetuppföljning per ansvar september 191017. 
4. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 125. 
5. Budgetuppföljning per ansvar september 191029. 

Gällivare 
kommun 

Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRADESPROTOKOLL 27 (33) 

2019-10-29 

§ 125 

Förvaltningschefens information 
Dnr BoU/2019:3 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

Ajournering 
15:00-15:30 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen informerar. 

- Aktiva skoltransporter, projekt. 
- Lärarförbundets, ranking. 
- Utvecklingsarbete inom jämställdhet. 
- Arbetsintegrerad utbildning. 
- Byggnationer Dokkas. 
- Byggnationer Tallbacka kök. 
- Byggnationer Sjöparkskolan. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 

att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 
2019. 

Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 
2. Lärarförbundet, bästa skolkommun 2019. 
3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 126. 

JSL m Gällivare 
kommun 

Barn- och utbildnings
nämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (33) 

2019-10-29 

Barn- och utbildnings
nämnden 

§ 126 

Delgivningar 
Dnr BoU/2019: l , BoU/2019:153, BoU/2019:101, BoU/2019:116, BoU/2019:127, 
BoU/2019:133, BoU/2019:139, BoU/2019:143, BoU/2019:150, BoU/2019:156, 
BoU/2019:159, BoU/2019:160, BoU/2019:161, BoU/2019:165, BoU/2019:36, 
BoU/2019:38, BoU/2019:44, BoU/2019:60, BoU/2019:66, BoU/2019:78, BoU/2019:84, 
BoU/2019:99, BUoK/2018:11, BUoK/2018:40, BoU/2019:120, BoU/2019:126 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga upprättad förteckning över delgivningar till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Delgivningar. 

Underlag 
1. Rapport delgivningar. 

JS. 
ÖP 

Gällivare 
kommun 
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Gällivare 2019-10-29 
kommun 

Barn- och utbildnings
nämnden 

§ 127 

Delegationsbeslut 

Dnr BoU/2019:2, BoU/2019:163, BoU/2019:27 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga upprättad förteckning över anmälda delegationsbeslut till handlingarna, 

Ärendebeskrivning 
Delegationsbeslut 
Underlag 
1. Rapport delegationsbeslut. 

Utdragsbestyrkande 
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Gällivare 
kommun 

2019-10-29 

Barn- och utbildnings
nämnden 

§ 128 

Information från de kommunala råden 
Dnr BoU/2019:174 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Eventuell information från utsedd representant från de kommunala råden. 

Lena Sjötoft (V) Samrådsgrupp för minoritetsspråk: 
- Barn- och utbildningsförvaltningen informerade om förskola. 
- Öppet hus 18:e februari. 
- Nästa möte 19:e november. 

David Väyrynen (V) Rådet för funktionshinderfrågor: 
- Kunde ej delta. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga. 

Konsekvenser för barn och unga 
Inga. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 

att återemittera ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 
2019. 

Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 
2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 127. 

Utdragsbestyrkande 
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2019-10-29 

§ 129 

Kursinbjudningar 
Dnr BoU/2019:5 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga ärendet till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

Kurser och konferenser för barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att återemittera ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 
2019. 

Underlag 
1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 128. 

Gällivare 
kommun 

Barn- och utbildnings
nämnden 
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§ 130 

Återrapportering kurser och konferenser 
Dnr BoU/2019:6 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Återrapportering kurser och konferenser för barn- och utbildningsnämnden. 
David Väyrynen (V) samt Jenny Johansson Jänkänpää (MP) Länsträff i Pajala: 

- Arbetsintegrerad utbildning, genom Luleå tekniska universitet. Mittuniversitetet har 
30 platser, utmaning att få bra integrering av utbildningen. Hur utforma utbildningen 
på bästa sätt? 

- "könsskillnader i skolresultat". 
- CMR deklaration. 
- Jämställdhetsprojekt i förskolan. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 

att återemittera ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 
2019. 

Underlag 
1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 129. 

Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildnings
nämnden 

§ 131 

Ärendeuppföljning 
Dnr BoU/2019:7 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att "information trafikingenjör" utgår från ärendeuppföljningslistan, 

att " utvärdering bemanning förskoleavdelningar" september 2020 samt "pilotprojekt Gälli
varemodellen för likvärdighet och god arbetsmiljö i grundskolan" januari 2020 tillförs ären
deuppföljningslistan. 

Ärendebeskrivning 

Ärendeuppföljningslista för barn- utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att återemittera ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 
2019. 

Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 
2. Ärendeuppföljningslista. 
3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 130. 

a m Gällivare 
kommun 

Utdragsbestyrkande 


