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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, tisdagen den 19 februari 2008 ,  
 kl 10.00- 12.25, 13.30 – 15.30 

Beslutande Weine Backman (s) , Ordförande 
 Karl-Erik Taivalsaari (v)   
 Anna-Karin Heneskär (s) 
 Mikael Nilsson (s) 
 Lena Lindberg (s) 
 Jan Holma (s) 
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 Lisette Zingström (v) 
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Utses att justera Lisette Zingström 
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för protokollet Kommunledningskontoret 
Underskrift 
 Anneli Markström 
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 BUoK/2008:77  
 
§ 2 
Delgivningar  
 
 
Beslut 
att lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna. 
 
Delgivningar 
1. BUoK 2008.7 047 
Skolverket: Fastställande av statsbidrag för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder. 
 
2. BUoK 2007.318 026 
Arbetsmiljöverket: Inspektionsuppföljning av Lillsjöns förskola, Puoltikasvaara AILU 
2007/29220. 
 
3. BUoK 2007.403 606 
Länsrätten i Norrbottens Län: Dom Mål nr 3017-07, Laglighetsprövning angående pla-
cering av elev i 6-årsgrupp. 
 
4. BUoK 2007.409 606 
Länrätten i Norrbottens Län: Föreläggande Mål nr 3018-07, Laglighetsprövning angå-
ende avslag på anhållan om extra resurser till Malmens Friskola, samt underrättelse av-
seende yttrande till Länsrätten i Norrbottens Län från Malmens Friskola. 
 
5. BUoK 2008.1 041 
Kommunfullmäktige, Gällivare kommun: Protokollsutdrag Kf 071203 § 232, Revide-
ring budgetregler.  
 
6. BUoK 2007.43 600 
Kommunfullmäktige, Gällivare kommun: Protokollsutdrag Kf 071203 § 239, Fyllnads-
val av ersättre i barn- utbildning- och kulturnämnden efter Harriet Pekkari (v) för tiden t 
o m den 31 december 2010. 
 
7. BUoK 2008.2 622 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Rapport Livsmedelskontroll Dokkas sko-
la. 
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8. BUoK 2007.484 622 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Registrering av livsmedelsanläggning 
Nattavaara skolrestaurang.  
 
9. BUoK 2007.483 622 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Registrering av livsmedelsanläggning 
Puoltikasvaara skolrestaurang.  
 
10. BUoK 2007.89 214 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Detaljplan för del av dundret Fjällan-
läggning, el av fastigheten Dundret 5.2.  
 
11. BUoK 2007.481 601 
Sveriges Kommuner och Landsting: Cirkulär 07:67, Avtal om notkopiering inom de 
kommunala musik- och kulturskolorna läsåret 2007/08. 
 
12. BUoK 2007.482 611 
Sveriges Kommuner och Landsting: Cirkulär 07:59, Klargörande av villkoren för sam-
verkan mellan kommuner och fristående skolor. 
 
13. BUoK 2008.5 047 
Statistiska Centralbyrån: Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom försko-
leverksamhet och skolbarnsomsorg.  
 
14. BUoK 2008.8 620 
Polismyndigheten i Norrbotten: Anmälan stöld Mariaskolan, Gällivare 2500-K27714-
07. 
 
15. BUoK 2007.333 863 
Norrbottens Musiken: Sammanfattning av Musik Tillsammans/MusT 2007.  
 
16. BUoK 2007.67 805 
Gellivare Sockens Hembygdsförening: Slutredovisning av arrangemangsbidrag 2007.  
 
17. BUoK 2008.9 610 
Landsbygdsrådet, Gällivare kommun: Synpunkter angående frågor som rör landsbyg-
den, samt svar till Landsbygdsrådet, Gällivare kommun från förvaltningschef, Yngve 
Berg.  
 
18. BUoK 2008.11 627 
Hälsorådet, Gällivare: Protokoll från Hälsorådets möte den 20 november 2007.  
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19. BUoK 2008.6 627 
SAMBU-gruppen, Gällivare: Minnesanteckningar från SAMBU-gruppen den 4 decem-
ber 2007. 
 
20. BUoK 2007.480 605 
Ånge kommun: Interkommunal prislista.  
 
Ytterligare inkomna delgivningar: 
 
21. BUoK 2008.28  600 
Skolverket: Beslut angående genomförd utbildningsinspektion i Gällivare kommun. 
 
22. BUoK 2007.362 007 
Revisorerna, Gällivare kommun: Slutdokument angående styrelsens och nämndernas 
ansvarsutövande 2007.  
 
23. BUoK 2008.31 612 
Gällivare kommun, Gymnasieutskottet: Protokoll Gymnasieutskottet 2008-01-11. 
 
24. BUoK 2008.26 622 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Beslut om inplacering i riskklass och 
årlig kontrollavgift, Puoltikasvaara skolrestaurang. 
 
25. BUoK 2008.24 622 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Beslut om inplacering i riskklass och 
årlig kontrollavgift, Hedskolans matservering. 
 
26. BUoK 2008.25 622 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Beslut om inplacering i riskklass och 
årlig kontrollavgift, Trummans daghem. 
 
27. BUoK 2007.439 622 
Matlaget i Gällivare AB: Portionspriser för 2008. 
 
28. BUoK 2008.36 026 
Lena Israelsson, Kommunal och Maria Granewald, Lärarförbundet: Skrivelse angående 
arbetskläder inom förskoleverksamheten, samt svar från Yngve Berg, förvaltningschef. 
 
29. BUoK 2008.30 605 
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen: Stockholms stads elevprislistor samt princi-
per för interkommunal fakturering 2008. 
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Förslag till beslut 
att lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna. 
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 BUoK/2008:78  

 
§ 3 
Delegationsbeslut  
 
Beslut 
att lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna under förutsättning att 
besluten ryms inom budgetramen. 
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har överlåtit beslutanderätt till utskott, ordförande 
och tjänstemän enligt en av barn- utbildning- och kulturnämnden antagen delega-
tionsordning.  
 
Dessa beslut skall redovisas till barn- utbildning- och kulturnämnden.  
 
Till dagens sammanträde redovisas följande delegationsbeslut: 
 
Vice ordförande 
 
Yttrande  Yttrande till Länsrätten i Norrbottens 2007.403 606 
 Län angående överklagan placering av 
 elev i 6-årsgrupp, mål nr 3017-07 
 
 Yttrande till Länsrätten i Norrbottens  2007.409 606 
 Län angående överklagan avslag på   
 anhållan om extra resurser till  
 Malmens friskola 
 
Förordnande av vik  Ingegerd Strandelin, vik förvalt- 2008.20 023 
förvaltningschef ningschef, 2008-01-08—2008-01-09 
 
 Charlotte Sundqvist, vik förvalt- 
 ningschef, 2008-01-02—2008-01-04 
 
 Magnus Svensson, vik förvaltnings- 
 chef, 2007-12-27—2007-12-28, 
 2008-01-07—2008-01-07 
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Förvaltningschef 
 
Beslut angående bidrag Elever vid Välkommaskolans Sam- 2007.438 612 
 hällsprogram anhåller om bidrag  
 till projektet Attitydförändring.nu 
 
Förordnande av rektor Eva-Mari Nylander, vik rektor, 2008.20 023 
 Hakkas skola/Mariaskolan,  
 2008-01-01—2008-06-30 
 
 Rolf Spett, rektor, 50 %, Sjöpark- 
 skolan, 2008-01-01—2008-06-30 
 
 Ingegerd Strandelin, rektor/barnom- 
 sorgssamordnare, barn- utbildning-  
 och kulturkansliet, 2008-01-01— 
 2008-06-30 
 
Förordnande av lärare Alexander Johansson, lärare i filosifi/ 
 Religion, Välkommaskolan,  

 2007-10-10—2008-06-19 
 

 Anita Minde, lärare i ekonomiska  
 Ämnen, 10 %, Välkommaskolan,  
 2007-08-20—2008-06-19 
 
 Annegret Wiegel, lärare tyska, 43 %, 
 Välkommaskolan, 2007-08-20— 
 2008-06-13 

 
Förordnande av övrig Robert Andersson, instruktör EN- 
personal Programmet, 50 %, Välkommaskolan, 
 2007-10-02—2008-06-19 
 
 Lena Haara, förskollärare, Maria  
 Förskola, 2007-12-22—2008-06-19 
 
 Pirkko Haverinen Engström,  
 Trummans förskola, 2008-01-07— 
 2008-06-13 
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Åsa Henriksson, barnskötare, 50 %,  

 Barnomsorgspoolen, fr o m 2008-01-01 
 tills vidare 
 
 Ingemar Lundgren, central IT-samord- 
 nare, barn- utbildning- och kulturför- 
 valtningen, 2008-01-01—2008-03-31 
 
 Sari Nilsson-Löf, ekonomibiträde, 94 %, 
 barn- utbildning- och kulturförvalt- 
 ningen, fr o m 2008-01-01 tills vidare 
 
 Anne Sorterlius, vik assistent, Välkomma- 
 skolan, 2008-01-01—2008-09-30 
 
Ledighet för elever Elev klass 9, Tallbackaskolan,  2008.23 606 
 2008-01-09—2008-02-01 (IH) 
 
Välkommaskolans skolledning 
 
Förordnande av lärare Robert Andersson, lärare energipro- 2008.20 023 
 grammet, Välkommaskolan, 25 %,  
 2007-10-02—2007-12-31 
 
 Eva-Lena Lyckholm, lärare svenska/ 
 Engelska, Välkommaskolan,  
 2007-12-22—2008-06-19 
 
 Sofia Svensson-Rova, studie- och yrkes- 
 Vägledare, Välkommaskolan,  
 2007-11-26—2008-02-29 
 
Hedskolans skolledning 
 
Förordnande av lärare Lena Eman, lärare 1-7, Hedskolan,  
 2007-12-22—2008-06-18 
 
 Tomas Forsberg, lärare 4-9 ma/no, 
 Hedskolan, 85 %, 2007-12-22— 
 2008-03-20 
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Emma Nilsson, lärare 4.9, 50 %,  

 Hedskolan, 2007-12-23—2008-06-18 
 
Förordnande av övrig Ulla Larsson, förskollärare, Hed- 
personal skolan, 2007-12-22—2008-01-20 
 
Mariaskolans skolledning 
 
Förordnande av övrig Viveka Mattsson, resursperson/barn- 
personal skötare, Mariaskolan, 2007-11-21— 
 2008-03-20 
 
Tallbackaskolans skolledning 
 
Förordnande av lärare Åsa Eriksson, lärare 1-7, Tallbacka- 
 Skolan, 2007-12-22—2008-06-13 
 
 Ann-Karin Johansson, lärare 1-7,  
 Tallbackaskolan, 2007-12-22— 
 2008-06-13 
 Ingela Lampa, lärare 4-9, Tallbacka- 
 Skolan, 2007-12-22—2008-06-13 
 
 Monika Lind, lärare 1-7, Tallbacka- 
 Skolan, 2007-12-22—2008-06-13 
 
 Lena Lindenhall, lärare 1-7, Tallbacka- 
 Skolan, 2007-12-22—2008-06-13 
 
 Mikael Sundberg, lärare 1-7, Tallbacka- 
 Skolan, 2007-12-22—2008-06-13 
 
Beslut ang anpassad  Beslut ang anpassad skolgång för  2007.444 606 
skolgång  elev (ET) 
 
Myranskolans skolledning 
 
Förordnande av lärare Bettina von Neuenkirchen, lärar tyska, 2008.20 023 
 45 %, Myranskolan, 2008-01-07— 
 2008-06-13 
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Anita Toivonen, lärare 1-5, Myran- 

 skolan, 2008-01-01—2008-06-18 
 
 Raili Väisänen, lärare finska, Myran- 
 skolan, 2008-01-09—2008-06-12 
 
Förordnande av övrig Rose-Marie Carlsson-Springare, 
personal resursperson, 50 %, Myranskolan, 
 2007-11-01—2008-03-31 
 
 Arja Isomäki, barnskötare, Myrans 
 Förskola, 2007-09-17—2007-12-21 
 
 Karin Siivonen, förskollärare, Myrans 
 Förskola, 2008-01-01—2008-06-30 
 
 Helena Wikman, barnskötare, 50 %,  
 Myrans förskola, 2007-09-17— 
 2007-12-16 
 
Hakkas skolledning 
 
Förordnande av lärare Lars Waaranperä, lärare år 3-4, Hakkas 
 skola, 2007-12-22—2008-06-13 
 
Förordnande av övrig Ann-Sofie Eriksson, barnskötare, 50 %, 
Personal Hakkas förskola, 2008-01-01— 
 2008-05-31 
 
Ullatti skolledning 
 
Förordnande av övrig Sofie Askebrand, dagbarnvårdare,  
Personal 11 %, Ullatti, 2008-01-07—2008-07-06 
 
 
Förslag till beslut 
att lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna under  
förutsättning att besluten ryms inom budgetramen. 
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 BUoK/2008:19  

 
§ 4 
Förvaltningschefen informerar  
 
Beslut 
att anta den upprättade dokumentmallen för månatlig verksamhetsuppföljning  
 
att lägga informationen med beaktande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
I samband med arbetsutskottet den 22 januari 2008 har ingen information lämnats och 
ärendet lämnades öppet till barn- utbildning- och kulturnämnden den 19 februari 2008.  
 
Förvaltningschef Yngve Berg informerar vid dagens sammanträde om det nya verksam-
hetsuppföljningsdokumentet som tagits fram. Det nya dokumentet för verksamhetsupp-
följning ska användas månatligen och redovisas nämnden löpande.  
 
Vidare informerar förvaltningschef Yngve Berg om nedanstående punkter vid dagens 
sammanträde. 

1. LKF-samarbete 
2. Regeringens gymnasieutredning 
3. Samverkan mellan skolan och näringslivet 
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 BUoK/2008:16  

 
§ 5 
Barn- utbildning- och kulturnämndens bokslut 2007, samt kompletteringsbudgering  
 
Beslut 
att barn- utbildning- och kulturnämnden ställer sig bakom redovisningen avseende 2007 
års bokslut 
 
att barn- utbildning- och kulturnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om komplet-
teringsbudgetering till 2008 med 2 127 000 kr.  
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) reserverar sig skriftligen mot beslutet, se bilaga 1.  
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämndens driftsredovisning för 2007 visar ett överskott på 
544 221 kr.  
 
Investeringsredovisningen visar ett överskott på 2 127 000 kr. Anledningen till detta 
överskott är att samtliga beslutade åtgärder ej hunnit genomföras under 2007.  
 
Det finns behov för kompletteringsbudgetering av investeringar till 2008.  
 
Förvaltningschefen informerar om verksamhetsberättelsen för 2007.  
 
Förslag till beslut 
att barn- utbildning- och kulturnämnden ställer sig bakom redovisningen avseende 2007 
års bokslut 
 
att barn- utbildning- och kulturnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om komplet-
teringsbudgetering till 2008 med 2 127 000 kr.  
 
Underlag till beslut 
1. Driftsredovisning 
2. Kompletteringsbudget investeringar 
3. Verksamhetsberättelse 
 
Yrkande 
Weine Backman (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut 
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Eva Alriksson (m) yrkar att barn- utbildning- och kulturnämnden inte ställer sig bakom 
redovisning avseende 2007 års bokslut 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Weine Backmans förslag mot Eva Alrikssons förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att Barn- utbildning- och kul-
turnämnden har beslutat i enlighet med Weine Backmans förslag. 
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 BUoK/2007:457  

 
§ 6 
Gymnasiets organisation, inrättande av assistentjänst, Välkommaskolan  
 
Beslut 
att ytterligare en tjänst som administrativ assistent inrättas på Välkommaskolan 
 
att inrättandet av tjänsten sker från 1 mars 2008  
 
att pengar till den föreslagna tjänsten 340 000 kr reserveras i budget för 2008. 
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag till beslut. 
 
Bakgrund 
Välkommaskolan är organiserad i tre rektorsområden med var sin rektor. Inom varje 
rektorsområde finns många administrativa uppgifter att klara av. Hittills har alltför 
mycket av rektors tid gått åt till dessa administrativa uppgifter. Om rektor ska kunna bli 
den pedagogiska ledare som krävs i styrdokumenten för skolan behövs administrativ 
avlastning.  
 
I skolans organisation finns idag 2 assistenttjänster till de tre rektorernas förfogande. 
Arbetsmängden är sådan att det behövs en utökning med 1 assistenttjänst. Under det 
senaste året har en extraresurs som assistent funnits på skolan. Förslaget är att denna 
lösning permanentas. På så sätt får varje rektor tillgång till en assistent inom det egna 
rektorsområdet. Om denna förstärkning av administrationen inte genomförs har rekto-
rerna svårt att klara de krav som ställs.  
 
Förslag till beslut 
att ytterligare en tjänst som administrativ assistent inrättas på Välkommaskolan 
 
att inrättandet av tjänsten sker från 1 mars 2008  
 
att pengar till den föreslagna tjänsten 340 000 kr reserveras i budget för 2008. 
 
Beslutsunderlag 

Protokoll Barn- utbildning och kulturnämnden § 212, 2007-12-18 
Protokoll Barn- utbildning och kulturnämnden § 7, 2008-01-22 
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Yrkande 
Weine Backman (s) i enlighet med förslag till beslut.  
 
Eva Alriksson (m) yrkar att tjänst som administrativ assistent med tjänstgöringsgrad 50 
% inrättas på Välkommaskolan med hänvisning till moderaternas lagda detaljbudget i 
enlighet med protokoll för Barn- utbildning och kulturnämnden § 1, 2008-01-30 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Weine Backmans förslag mot Eva Alrikssons förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att Barn- utbildning- och kul-
turnämnden har beslutat i enlighet Weine Backmans förslag.  
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 BUoK/2007:458  

 
§ 7 
Utökning av platser på yrkesförberedande programmen på Välkommaskolan  
 
Beslut 
att antalet platser på IP-programmet utökas med 10 stycken från och med hösten 2008, 
 
att finansiering sker inom befintlig budgetram.  
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) reserverar sig skriftligen mot beslutets andra att-sats, se bilaga 2. 
 
Bakgrund 
Gymnasiechef Per Henriksson, har i samband med utredning av gymnasieskolan också 
tittat på möjligheter till utökning av platser på de yrkesförberedande programmen på 
Välkommaskolan.  
 
Antalet förstahandssökande till yrkesprogrammen på Välkommaskolan har ökat i en så 
hög grad att skolan ej kan erbjuda elever sitt förstahandsval på dessa program. I enlighet 
med det krav som ställs på Välkommaskolan om att erbjuda plats på ett program med en 
inriktning som passar elevens förutsättningar och behov, bör Välkommaskolan i den 
mån det är möjligt skapa platser utifrån elevernas förstahandsval.  
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har den 18 december 2007 § 213 beslutat att bifal-
la utökning av platser på yrkesförberedande programmen på Välkommaskolan men att 
kostnaden behandlas i samband med budget 2008.  
 
Förslag till beslut 
att utöka antalet platser med 10 stycken på IP-programmet från och med hösten 2008 
 
att finansiering sker inom ram under förutsättning att 4 elever från annan kommun tar en 
plats på regionalt skidgymnasium. Om det blir färre än 4 elever från annan kommun på 
regionalt skidgymnasium skall antalet extra platser på IP-programmet minska så att 
verksamheten hålls inom budgetram.  
 
Underlag till beslut 
1. Utredning angående utökning av platser på yrkesförberedande programmen 
2. Protokoll barn- utbildning- och kulturnämnden 2007-12-18 § 213 
3. Protokoll barn- utbildning- och kulturnämnden 2008-01-22 § 9 
4. Beräkning utökning av platser på IP-programmet  
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Yrkande 
Weine Backman (s) yrkar att antalet platser på IP-programmet utökas med 10 stycken 
från och med hösten 2008, 
 
att finansiering sker inom befintlig budgetram  
 
Eva Alriksson (m) yrkar att utöka platser med 10 stycken på IP-programmet från och 
med hösten 2008 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Weine Backmans förslag mot Eva Alrikssons förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att Barn- utbildning- och kul-
turnämnden har beslutat i enlighet med Weine Backmans förslag. 
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 BUoK/2007:454  

 
§ 8 
Plustjänster inom barn- utbildning- och kulturförvaltningen år 2008  
 
Beslut 
att barn- utbildning- och kulturnämnden reserverar 260 000 kr i budget 2008 för plus-
tjänster nämnda år 
 
att medel fördelas till de verksamhetsområden där plustjänsterna finns.  
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag till beslut.  
 
Bakgrund 
Under år 2008 finns fortfarande ett antal plustjänster inom barn- utbildning- och kultur-
förvaltningen. Antal tjänster som nu finns är 16 stycken. Tjänsternas anställningstider 
upphör under tiden mars till oktober 2008.  
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har den 18 december 2007 § 209 beslutat att åter-
remittera ärendet med anledning av att ärendet ska behandlas i samband med budget 
2008.  
 
Förslag till beslut 
att barn- utbildning- och kulturnämnden reserverar 260 000 kr i budget 2008 för plus-
tjänster nämnda år 
 
att medel fördelas till de verksamhetsområden där plustjänsterna finns.  
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll barn- utbildning- och kulturnämnden 2007-12-18 § 209 
2. förteckning över plustjänster inom barn- utbildning- och kulturförvaltningen 
3. Protokoll barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2008-01-22 § 8 
 
Yrkande 
Weine Backman (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut.  
 
Eva Alriksson (m) yrkar avslag på förslag till beslut med hänvisning till moderaternas 
lagda detaljbudget i enlighet med protokoll för Barn- utbildning och kulturnämnden § 1, 
2008-01-30. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Weine Backmans förslag mot Eva Alrikssons förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att Barn- utbildning- och kul-
turnämnden har beslutat i enlighet med Weine Backmans förslag. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  22 (54) 
 
 2008-02-19 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Barn- utbildning- och kulturnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 BUoK/2007:431  

 
§ 9 
Anhållan om projektmedel för projektet "Musik i förskolan"  
 
Beslut 
att avslå Anhållan om projektmedel för projektet "Musik i förskolan" med hänvisning 
till att det inte finns utrymme i Barn- ungdom och kulturnämndens budget då Skolver-
kets Inspektion kommer att kräva åtgärder som påverkar befintlig budget. 
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden och förvaltningen bedriver för närvarande en sats-
ning på språkutveckling. I december år 2006 antog nämnden en handlingsplan för 
språkutveckling som gäller fram till år 2010. Handlingsplanen gäller alla verksamheter 
från förskolan till gymnasiet. Insatser som fortbildning, metodutveckling, intern och 
extern samverkan och mycket annat är delar som just nu genomförs. Många aktiviteter 
skall genomföras. En talar bland annat om samverkan med kulturen på olika sätt. Det 
kan handla om insatser via biblioteket, museet och kulturskolan.  
 
Kulturskolan arbetar i dag en del inom 6-årsverksamheten, framför allt när det gäller 
sång och dans. När det gäller ännu yngre barn har det inte varit någonting de senaste 
åren. I höst har vi dock startat upp något vi kallar storsjung för förskolebarn 4-5 år. Vi 
möter alla de barnen i kommunen två gånger på hösten och två på våren. Det hela avslu-
tas sedan med ett ”Vårskrik” på torget till sommaren där samtliga 1-5 åringar deltar. 
 
För att stärka och utveckla nuvarande språksatsning behöver vi göra mera och där är 
musiken ett mycket bra verktyg för barn i de här åldrarna. Forskningen har också under 
lång tid framhållit musiken som ett av de främsta pedagogiska redskapen för bland an-
nat språkutveckling. Att få använda sin röst, sin kropp och allt detta i ett rytmiskt sam-
manhang ger goda grunder för både språk, intellekt och läsinlärning.  
 
Projektorganisation 
Styrgrupp       Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott med 
                       förvaltningschef och verksamhetsledare Kultur/ungdom 
 
Projektgrupp   Projektledare språkutveckling, musikpedagog i projektet,  
                        verksamhetsledare kultur/ungdom      
 
Projektledare   Verksamhetsledare Kultur/ungdom 
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Syfte 
Syftet är att tidigt förebygga och upptäcka barn genom riktade insatser i det här fallet 
musikverksamhet, samt att skapa kreativa och lustfyllda lärmiljöer för inlärning.  
 
Mål 
Målet för projektet är följande: 
 
att alla barn i förskolan skall få ökade förutsättningar för gynnsam språkutveckling för 
att bättre klara övergången till skola och den  
fortsatta läs- och skrivutvecklingen, vilket resulterar i högre måluppfyllelse och ger ett 
bättre resultat. 
 
att förskollärare i sitt dagliga arbete inspireras och ökar användningen av musik och 
annan estetisk verksamhet. 
 
att efter tre år kunna permanenta en musikpedagog med riktning mot förskoleverksam-
heten. 
 
Aktiviteter 
Musikläraren organiserar arbetet så att alla barn kontinuerligt får möta honom/henne. I 
övrigt skapar vi möjligheter för barnen ta del av föreställningar som ytterligare stärker 
inlärning och kreativitet på ett lustfyllt sätt. 
 
Tidsram 
Arbetet startar den 1 januari 2008 med planering och avslutas den 31 december 2010. 
 
Resurser 
För att genomföra projektet behöver 1,0 musikpedagog anställas. Utöver det lite medel 
för drift och inköp av föreställningar särskilt riktat mot förskolebarn och gärna med ett 
innehåll kring språkutveckling. 
 
Kostnader x 3 år 2008, 2009 och 2010 
Löner                1 110 000 kr 
Drift                       60 000 kr 
Föreställningar     120 000 kr 
Totalt               1 290 000 kr (430 000 kr/år)   
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Intäkter 
Barn- utbildning- och kulturnämnden 300 000 kr 
Bygdemedel                                        600 000 kr 
Övrigt                                                  390 000 kr 
Totalt                                               1 290 000 kr  (430 000:-/år) 
 
I övrigt söks medel från landstinget, allmänna arvsfonden, myndigheten för skolutveck-
ling med flera. 
 
Avstämning/uppföljning/avslut 
Avstämning och uppföljning mot styrgrupp sker minst två gånger per år, vid behov sker 
fler avstämnings och uppföljningsmöten. Skriftlig dokumentation och uppföljning görs 
regelbundet av musikpedagog i samverkan med förskolelärare med avstämning och re-
dovisning mot projektgrupp och en gång per år finansiärer (om detta krävs). 
 
Projektet avslutas den 31 december 2010 med en utförlig rapport bygd på dokumenta-
tionen vilken redovisas till barn- utbildning- och kulturnämnden, samt finansiärer. 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden 18 december 2007 § 216 beslutat att återremittera 
ärendet med anledning av att ärendet ska behandlas i samband med budget 2008.  
 
Förslag till beslut 
att bevilja Kulturskolan projektmedel i tre år med 100 000 kr/år 2008, 2009, 2010 för 
”Musik i förskolan” under förutsättning att Länsstyrelsen beviljar bygdemedel för 
nämnda projekt 
 
att Kulturskolan åtar sig huvudmannaskapet för projektet och att projektplanen följs och 
genomförs enligt beskrivning 
 
att barn- utbildning- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att anhålla om byg-
demedel hos Länsstyrelsen 200 000 kr/år i tre år 2008, 2009 och 2010 för projektet 
”Musik i förskolan”. 
 
Beslutsunderlag 
1. Projektbeskrivning ”Musik i förskolan” 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämnden 2007-12-18 § 216 
3. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2008-01-22 § 10 
 
Yrkande  
Anna-Karin Heneskär (s) yrkar att avslå Anhållan om projektmedel för projektet "Musik 
i förskolan" med hänvisning till att det inte finns utrymme i Barn- ungdom och kultur 
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nämndens budget då Skolverkets Inspektion kommer att kräva åtgärder som påverkar 
befintlig budget. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Anna-Karin Heneskärs förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att Barn- utbildning- och kulturnämnden har be-
slutat i enlighet med Anna-Karin Heneskärs förslag. 
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 BUoK/2007:456  

 
§ 10 
Kreativt Lärcentra  
 
Beslut 
att ärendet behandlas i samband med budget 2009. 
 
Jäv 
Bernt Nordgren (ns) anmäler jäv. Tjänstgörande ersättare är Maria Ryngmark (ns). 
 
Bakgrund 
Inom barn- utbildning- och kulturförvaltningen pågår ett projekt som benämns Kreativt 
LärCenter. Detta med anledning av att personalen under en rad år har sett försämrade 
resultat inom området Läs & Skriv. Alldeles för stor del elever lämnar högstadiet re-
spektive gymnasiet med ofullständiga betyg.  
 
Grundskolans elever använder många gånger datorn som en kopieringsmaskin. Projekt-
ledaren vill sätta fokus på lärandet med datorn som verktyg. Kommunens mångåriga 
sparåtgärder har utarmat den kommunala skolan. Friskolor lockar med utveck-
lig/nytänkande och drar till sig uppmärksamheten. Det är dags att visa att den kommu-
nala skolan kan utvecklas och erbjuder nysatsningar. 
 
Projektets uppdrag: 
Att skapa en attraktiv kreativ lärmiljö, som ska stimulera och främja kunskapsinhämt-
ning.  
Att inom skolan samordna kompetenser som möter elevernas behov och ger dem ökade 
förutsättningar till individuell utveckling. 
 
Syfte: 
Ett Kreativt LärCenter som sätter fokus på den egna produktionen. En produktion som 
nyttjar dagens teknik och dess möjligheter. Skapa en flexibel lärmiljö med vuxenkom-
petenser som anpassas utifrån elevens behov. Stärka kunskapen inom Läs&Skriv genom 
satsningar på läsupplevelser och språkstimulans. Fånga upp elever som tappat motiva-
tionen och styra in dem i en lärmiljö som erbjuder attraktivt lärande. Ge den kommunala 
skolan högre status. 
 
Beskrivning: 
Vi bygger upp en öppen och trivsam lärmiljö centralt i skolan. Denna miljö utrustas 
med biblioteksfunktion och mediafunktion. Detta Center drivs utav två viktiga personer 
(mediapedagog och litteratur-/bibliotekspedagog), som blir en ny resurs för elever och 
lärares kunskapshämtning.  
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Till detta Kreativa LärCenter knyter vi musik/dramapedagog från Kulturskolan, som 
inspirerar till kreativa redovisningsformer. Vi skapar ett nära samarbete med fritidsleda-
ren och specialpedagogen. Fritidsledaren blir en skolmiljöbyggare och aktivitetskläcka-
re som även fångar upp elevers idéer och önskemål. Specialpedagogen besitter kunska-
per inom Alternativa Verktyg i Lärandet (AVL). 
 
Han/hon blir också en överbryggare i inlärningssvårigheter. En stöttare i komplicerat 
lärande. Till detta TEAM av kompetenser vill vi även knyta pedagogfunktionen med 
social inriktning. En funktion som redan idag finns i vissa Resursgrupper. Denne person 
blir ett vardagskomplement till Elevhälsan. En uppfånga-
re/uppföljare/handledare/samtalspartner för de elever som inte befinner sig i skolan all 
studietid. Funktionen blir elev-stöttande med styrning in mot lärandet via Kreativt Lär-
Center.  
 
Anpassning av lokaler: 
Vid anpassning av lokalerna tar vi hänsyn till de regler som gäller för brandsäkerheten. 
Vidare har vi lyssnat på de invändningar som kommit från städsektionen. Vi följer där-
med det förslag som kommit från Fastighetsavdelningen.  
 
Konsekvenser vid utebliven satsning på Kreativt LärCenter: 
Om satsningen uteblir har vi missat ett tillfälle till utveckling av skolan i Gällivare. Re-
sultaten kommer med stor sannolikhet att förbli som de är eftersom vi missar den spets-
kompetens och engagemang som ska stötta elever och lärare.  
 
Då Satsningen också syftar till att skapa ett attraktivt gymnasium är det mycket viktigt 
att den kommer igång utan dröjsmål. Utvärdering och utveckling av projektet ska hinnas 
med inom rimlig tid innan det är dags att genomföra den på gymnasiet. Skolutveckling 
är en mycket viktig del av arbetet med resultatförbättring. Om vi inte satser på genom-
förbara projekt och har en långsiktig plan för förbättringar, kommer den kommunala 
skolan att tappa i kvalitet och bädda för inrättandet av fler friskoleplatser.  
 
Förslag till beslut 
att ärendet behandlas i samband med budget 2009. 
 
Underlag till beslut 
1. Projektbeskrivning 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämnden 2007-12-18 § 211 
3. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2008-01-22 § 11 
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Yrkande 
Weine Backman (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut.  
 
Eva Alriksson (m) yrkar avslag till projekt Kreativt Lärcentra. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Weine Backmans förslag mot Eva Alrikssonss förslag till beslut un-
der proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att Barn- utbildning- och 
kulturnämnden har beslutat i enlighet med Weine Backmans förslag.  
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 BUoK/2008:37  

 
§ 11 
Anhållan om medel för inköp av psykologutredningar under 2008  
 
Beslut 
att barn- utbildning- och kulturnämnden tillskjuter medel till Elevhälsan med 225 000 kr 
avseende inköp av tjänst beträffande psykologutredningar av extern part 
 
att tillskjutandet av medlen ska ses som ett engångsanslag för verksamhetsåret 2008 och 
att medlen enbart ska användas till inköp av tjänst avseende psykologutredningar. 
 
Bakgrund 
Det är gjort en genomgång av samtliga verksamheter vid grundskolan om behovet av 
psykologutredningar via Elevhälsans psykolog. Det har det visat sig att 18 elever står i 
kö för utredning. Några av eleverna har funnits i kön i minst två år. Landstinget har för-
ändrat reglerna när det gäller elever med dyslexi. Landstinget kräver en psykologutred-
ning via skolan, innan de genomför en dyslexiutredning. Detta har medfört att trycket på 
psykolog ökat.   
 
Antalet elever med misstänkta neuropsykiatriska funktionshinder (adhd/damp, autism 
etc) har också ökat inom skolan. Detta leder till ökat behov av utredningar. Personalen 
inom verksamheterna har också utvecklat sin kompetens när det gäller att uppmärk-
samma elever i behov av särskilt stöd. Det finns en ökad medvetenhet hos personalen 
om vikten av tidiga insatser för att hjälpa elever att nå målen i skolan.  
 
För att klara av skollagstiftningen krav, skolverkets åläggande och verksamheternas 
behov är det angeläget att få till stånd en förstärkning av psykolog under 2008 i första 
hand. Den förstärkning som behövs är inköp av psykologtjänst för utredningar.  För att 
klara uppdraget behöver Elevhälsan en resursförstärkning i form av ett engångsanslag 
till tjänsteköp av externa psykologutredningar under 2008.  
 
Förslag till beslut: 
 
att barn- utbildning- och kulturnämnden tillskjuter medel till Elevhälsan med 225 000 kr 
avseende inköp av tjänst beträffande psykologutredningar av extern part 
 
att tillskjutandet av medlen ska ses som ett engångsanslag för verksamhetsåret 2008 och 
att medlen enbart ska användas till inköp av tjänst avseende psykologutredningar. 
 
Beslutsunderlag 

1. Utredning angående anhållan om inköp av psykologtjänst. 
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 BUoK/2007:455  
 
§ 12 
Riktlinjer avseende resurser till "Lärarlyftet"  
 
Beslut 
att de merkostnader som Lärarlyftet medför ska tas från de centralt budgeterade medlen 
för kompetensutveckling som förvaltningschefen förfogar över, konto ansvar 600010 
verksamhet 401 Gemensam utveckling 
 
att barn- utbildning- och kulturnämnden fastställer riktlinjer enligt följande: 
 
Läraren kan vara tjänstledig 50 % alternativt 100 % för studier via Lärarlyftet. Den lära-
re som är tjänstledig har rätt till 80 % av sin lön (dvs 80 % av 50 alternativt 100 %) un-
der studietiden.  
 
Den studerande får ersättning med max 10 000 kr/termin för: 
1. Kurslitteratur 
2. Kursavgifter 
3. Resor 
4. Logi  
Alla kostnader ska vara styrkta. 
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) reserverar sig skriftligen mot beslutet, se bilaga 3. 
 
Bakgrund 
Personalplaneringsgruppen har för år 2008 valt ut två pedagoger som aktuella för kom-
petenshöjning inom områdena ”hem- och konsumentkunskap samt specialpedagogik 
med inriktning läsning, skrivning och räkning”. 
 
Lönekostnaden inberäknat statsbidraget och förutsättningen att studiekostnader (kurslit-
teratur, kursavgifter resor, logi) beräknas till 10 000 kr/termin, så medför ”lärarlyftet” 
en merkostnad på ca 40 000 kr för 2008.  
 
Förslag till beslut 
att de merkostnader som Lärarlyftet medför ska tas från de centralt budgeterade medlen 
för kompetensutveckling som förvaltningschefen förfogar över, konto ansvar 600010 
verksamhet 401 Gemensam utveckling 
 

att barn- utbildning- och kulturnämnden fastställer riktlinjer enligt följande: 
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Läraren kan vara tjänstledig 50 % alternativt 100 % för studier via Lärarlyftet. Den lära-
re som är tjänstledig har rätt till 80 % av sin lön (dvs 80 % av 50 alternativt 100 %) un-
der studietiden.  
 

Den studerande får ersättning med max 10 000 kr/termin för: 
1. Kurslitteratur 
2. Kursavgifter 
3. Resor 
4. Logi  
Alla kostnader ska vara styrkta.  
 
Beslutsunderlag  
1. Yttrande avseende riktlinjer ”Lärarlyftet” 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens protokoll 2007-12-18 § 210 
3. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2008-01-22 § 12 
 
Yrkande 
Weine Backman (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut. 
 
Eva Alriksson (m) yrkar att kostnader för lärarlyftet behovsprövas och tas för var och en 
sökande.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Weine Backmans förslag mot Eva Alrikssons förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att Barn- utbildning- och kul-
turnämnden har beslutat i enlighet med Weine Backmans förslag. 
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 BUoK/2007:413  

 
§ 13 
Måldokument för barn- utbildning- och kulturnämnden 2008-2010  
 
Beslut 
Barn- ungdom och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Måldokument för Barn- utbildning och kulturnämnden 2008-2010. 
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) reserverar sig skriftligen mot beslutet, se bilaga 4. 
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturförvaltningen har utarbetat ett måldokument för nämndens 
verksamhet.  
 
Måldokumentet ska antas av kommunfullmäktige i Gällivare kommun i mars 2008 och 
gälla under tiden 2008 – 2010. 
 
Remisstiden för måldokumentet har pågått fram till den 31 december 2007.  
 
Beslutsunderlag 

1. Förslag till Barn- utbildning- och kulturnämndens Måldokument 2008-2010 (re-
viderad i enlighet med arbetsutskottets förslag)  

2. Inkomna yttranden avseende Barn- utbildning- och kulturnämndens Måldoku-
ment 2008-2010 

3. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2008-01-22 § 13 
 
Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar att ärendet återremitteras på grund av att måldokumentet skol-
planen måste kompletteras med åtgärder som kommunen avser vidta för att uppnå de 
nationella mål som har satts upp för skolan.  
 
Weine Backman (s) yrkar att ärendet avgöras vid dagens sammanträde.  
 
Propositionsordning 1 
Ordförande ställer Eva Alrikssons förslag om återremiss mot Weine Backmans förslag 
att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde under proposition. Efter gjorda propo-
sitioner finner ordförande att Barn- utbildning- och kulturnämnden har beslutat att ären-
det ska avgöras vid dagens sammanträde.  
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Yrkande  
Weine Backman yrkar att anta Måldokument för Barn- utbildning och kulturnämnden 
2008-2010.  
 
Eva Alriksson (m) yrkar avslag till antagande av Måldokument skolplan på grund av att 
det inte är en fullvärdig skolplan. 
 
Propositionsordning 2 
Ordförande ställer Weine Backmans förslag mot Eva Alrikssons förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att Barn- utbildning- och kul-
turnämnden har beslutat förslå Kommunfullmäktige i enlighet med Weine Backmans 
förslag. 
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 BUoK/2007:417  

 
§ 14 
Förslag på ändring av tiden och antal dagar för allmän förskola för fyra- och  

femåringar samt för arbetslösa och föräldraledigas barn ett till tre år  
 
Beslut 
Barn- utbildnings och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
för allmän förskola 
att allmän förskola(4-5 år) förläggs fem timmar per dag, tre dagar i veckan, fast tid 
09.00 – 14.00, endast lunch ingår 
 
att allmän förskola (4-5 år) förläggs tre timmar per dag, fem dagar i veckan, fast tid 
09.00 – 12.00, endast lunch ingår 
 
att respektive förskola i samråd med vårdnadshavare bestämmer vilket alternativ som är 
bäst för barn och föräldrar  
 
att respektive förskola bestämmer vilka dessa tre dagar blir, efter samråd med vårdnads-
havare.  
 
för arbetslösa och föräldraledigas barn 
att arbetslösa och föräldraledigas barn (1-3 år) förläggs fem timmar per dag, tre dagar i 
veckan, fast tid 09.00 – 14.00, endast lunch ingår 
 
att arbetslösa och föräldraledigas barn (1-3 år) förläggs tre timmar per dag, fem dagar i 
veckan, fast tid 09.00 – 12.00, endast lunch ingår 
 
att respektive förskola i samråd med vårdnadshavare bestämmer vilket alternativ som är 
bäst för barn och föräldrar 
 
att respektive förskola i samråd med vårdnadshavare bestämmer vilka dessa tre dagar 
blir. 
 
Bakgrund 
Det har framkommit önskemål om olika alternativ för allmän förskola och alternativ för 
arbetslösa och föräldraledigas barn. Förskolegruppen har sett över olika alternativ.  
 
Förskolegruppen föreslår två alternativ hur allmän förskola förläggs för att den pedago-
giska kvalitén på verksamheten inte ska försämras, det vill säga försvåra pedagogisk  
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stimulans, gruppgemenskap, kontinuitet samt social integration. Genom samråd med 
personalen på respektive förskola ger alternativen valmöjlighet för vårdnadshavare. 
 
Förskolegruppen föreslår också två alternativ för arbetslösa och föräldraledigas barn. 
Genom samråd med personalen ger alternativen valmöjlighet för vårdnadshavare. 
 
Förslag till beslut för allmän förskola 
att allmän förskola(4-5 år) förläggs fem timmar per dag, tre dagar i veckan, fast tid 
09.00 – 14.00, endast lunch ingår 
 
att allmän förskola (4-5 år) förläggs tre timmar per dag, fem dagar i veckan, fast tid 
09.00 – 12.00, endast lunch ingår 
 
att respektive förskola i samråd med vårdnadshavare bestämmer vilket alternativ som är 
bäst för barn och föräldrar  
 
att respektive förskola bestämmer vilka dessa tre dagar blir, efter samråd med vårdnads-
havare.  
 
Förslag till beslut för arbetslösa och föräldraledigas barn 
att arbetslösa och föräldraledigas barn (1-3 år) förläggs fem timmar per dag, tre dagar i 
veckan, fast tid 09.00 – 14.00, endast lunch ingår 
 
att arbetslösa och föräldraledigas barn (1-3 år) förläggs tre timmar per dag, fem dagar i 
veckan, fast tid 09.00 – 12.00, endast lunch ingår 
 
att respektive förskola i samråd med vårdnadshavare bestämmer vilket alternativ som är 
bäst för barn och föräldrar 
 
att respektive förskola i samråd med vårdnadshavare bestämmer vilka dessa tre dagar 
blir. 
 
Beslutsunderlag 

4. Yttrande till ändring av tiden och antal dagar för allmän förskola för fyta och 
femåringar, samt arbetslösa och föräldraledigas barn ett till tre år. 

5. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2008-01-22 § 14. 
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 BUoK/2008:17  

 
§ 15 
Gemensam Elevhälsa för grundskolan och gymnasieskolan  
 
Beslut 
att kuratorerna inom gymnasieskolan organisatoriskt tillhör Elevhälsan/PRC fr.o.m. den 
1 mars 2008. 
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag till beslut.  
 
Bakgrund 
Annica Henriksson, verksamhetschef för Elevhälsan har haft i uppdrag att utreda en 
gemensam elevhälsa för grundskolan och gymnasieskolan i Gällivare kommun. Idag 
organiseras elevhälsan på två sätt.  
 
Skolhälsovården (skolsköterskorna) för grundskola och gymnasiet är organiserade inom 
Elevhälsan/PRC.  
 
Kuratorerna organiseras på två sätt: Förskolan/Grundskolans kuratorer organiseras inom 
Elevhälsan/PRC. Gymnasiets kuratorer organiseras inom gymnasieskolan. 
 
Syftet med en gemensam elevhälsa är att få till stånd ett enhetligt förhållningssätt inom 
hela verksamheten. Det underlättar för eleverna vid stadieövergången mellan grundsko-
la och gymnasieskola. Det blir en röd tråd från förskolan till gymnasiet. 
 
Förslaget är förhandlat enligt MBL den 4 december 2007. 
 
Förslag till beslut 
att kuratorerna inom gymnasieskolan organisatoriskt tillhör Elevhälsan/PRC fr o m den 
1 mars 2008. 
 
Beslutsunderlag 
1. Utredning Gemensam Elevhälsa för grundskolan och gymnasieskolan 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2008-01-22 § 15 
 
Yrkande 
Weine Backman (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut.  
 
Eva Alriksson (m) yrkar avslag till organisationsförändringen för Elevhälsan. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Weine Backmans förslag mot Eva Alrikssons förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att Barn- utbildning- och kul-
turnämnden har beslutat i enlighet med Weine Backmans förslag. 
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 BUoK/2007:469  

 
§ 16 
Kulturellt verksamhtsbidrag till föreningar år 2008  
 
Beslut 
att bevilja följande föreningar verksamhetsbidrag för 2008;  
   
- Gällivare-Malmbergets Konstklubb     20.000 kronor 
- Tuoddargruppen  20.000 kronor 
- Nattavaara hembygdsförening  15.000 kronor 
- Föreningen Norden    4.000 kronor 
- Gällivare – Malmbergets Filmstudio  10.000 kronor 
- Nattavaara Akademin  10.000 kronor 
- Gellivare sockens hembygdsförening  16.000 kronor 
- Gällivare-Malmbergets jazzförening   23.000 kronor 
- Gällivare-Malmbergets Fotoklubb    5.000 kronor    
- Hakkas bygdegårdsförening    3.000 kronor 
- Soutujärvi hembygdsförening  10.000 kronor 
- Malmfältens teaterförening (musikarrangemang)  25.000 kronor 
- Vettasjärvi byastuguförening    5.000 kronor 
- Moskojärvi bygdegårdsförening    2.000 kronor 
- Gellivare släkt- och bygdeforskare    5.000 kronor 
- Alleycats musikförening    5.000 kronor 
- Gällivare Finska klubben    1.000 kronor 
- Nikkaluokta Sarri  10.000 kronor 
- Skaparkraft  10.000 kronor 
 
Totalt kronor                       199.000 kronor 
 
att överenskommelse skrivs med respektive förening. Överenskommelsen ska innehålla 
verksamhetsbidragets storlek och tidsperiod, tidpunkt för utbetalning, motivet för verk-
samhetsbidraget samt krav för bidraget; alkohol-, och drogfri verksamhet för ungdom, 
deltagande v id kulturfestival, Gällivare kommun kulturen skall finnas med vid mark-
nadsföring,  redovisning av verksamheten med års-, och ekonomisk berättelse 
 
 
Bakgrund 
Barn- utbildning och kulturförvaltningen i Gällivare kommuns har antagit bidragsregler 
för kulturellt verksamhets-, och arrangemangsbidrag.  
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Kulturens handläggare (Lars Israelsson och Jerker Johansson) har under den 2-3 januari 
2008 haft överläggningar med de som har ansökt om verksamhetsbidrag. Föreningarna 
har vid dessa överläggningar redovisat sin verksamhet samt även svarat på de frågor 
som vi har haft över föreningarnas ansökningar. Denna form av beredning har förening-
arna och handläggarna uppfattats som ett led i att utveckla kulturen i vår kommun. 
 
Lars Israelsson och Jerker Johansson anser också att det är väsentligt att följa upp dels 
våra överläggningar med föreningarna dels nämndens beslut med en skriftlig överens-
kommelse mellan kommunen och föreningen.  
 
Överenskommelse skall visa följande; 

6. verksamhetsbidraget storlek och tidpunkt för utbetalning 
7. motivet för verksamhetsbidraget 
8. krav för bidraget; alkohol-, och drogfri verksamhet för ungdom, Gällivare 

kommun kulturen skall finnas med vid marknadsföring, redovisning av verk-
samheten med års-, och ekonomisk berättelse.’ 

9. Deltagande vid kulturfestivalen vecka 41 (6-12 oktober) 
 
Kulturen har vid utformning av sitt förslag tagit hänsyn till bidragsreglerna som priorite-
rar barn- och ungdomsverksamhet. Dessa verksamheter erhåller i vårt förslag 50 % av 
nettokostnaden i verksamhetsstöd. Verksamhet för vuxna erhåller 25 % av nettokostna-
den. 
 
Kostnader som inte är bidragsberättigade är borttagna. Verksamhetsbidragen fördelas 
till verksamhet som är offentlig. Vi har även betonat vikten att föreningarna är arrangö-
rer vid den kulturfestival som planeras vecka 41, 2008 ( 6-12 oktober). 
18 föreningar varav sex nya föreningar har ansökt om verksamhetsbidrag för 2008. 
 
Kulturen har i budget för 2008 (ansvar 60023) 300 000 kr för kulturverksamhet. Av 
dessa medel avsätts 200 000 kr till föreningsbidrag och resterande 100 000 kr till kom-
munens egna kulturarrangemang t ex  trivselkvällar, kulturfestival, filmfestival. 
 
Under året har föreningarna som inte sökt verksamhetsbidrag möjlighet att ansöka om 
arrangemangsstöd. De flesta kulturföreningar har ansökt om verksamhetsbidrag och 
därmed blir det endast mindre belopp som söks av de föreningar som inte erhållit verk-
samhetsstöd.                            
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Förslag till beslut  
att bevilja följande föreningar verksamhetsbidrag för 2008;  
 2007 2008 
- Gällivare-Malmbergets Konstklubb    18.000 kronor 20.000 kronor 
- Tuoddargruppen 18.000 kronor 20.000 kronor 
- Nattavaara hembygdsförening 15.000 kronor 15.000 kronor 
- Föreningen Norden 3.500 kronor 4.000 kronor 
- Gällivare – Malmbergets Filmstudio 10.000 kronor 10.000 kronor 
- Nattavaara Akademin 10.000 kronor 10.000 kronor 
- Gellivare sockens hembygdsförening 45.000 kronor 16.000 kronor 
- Gällivare-Malmbergets jazzförening 23.000 kronor  23.000 kronor 
- Gällivare-Malmbergets Fotoklubb 5.000 kronor 5.000 kronor    
- Hakkas bygdegårdsförening 3.000 kronor 3.000 kronor 
- Soutujärvi hembygdsförening 10.000 kronor 10.000 kronor 
- Föreningen Norden 3.000 kronor 
- Sammakko Lillbergets hembygdsförening 5.500 kronor 
- Midnight sun meet 10.000 kronor 
- Gve Folkets Hus 29.000 kronor 
- Nilivaara Byagille 2.000 kronor 
- Koskoskullekören, Ullattikören, Notdraget, 3.000 kronor 
Byakören 
- Malmfältens teaterförening (musikarrangemang) 25. 000 kronor 25.000 kronor 
- Vettasjärvi byastuguförening  5.000 kronor 
- Moskojärvi bygdegårdsförening  2.000 kronor 
- Gellivare släkt- och bygdeforskare  5.000 kronor 
- Alleycats musikförening  5.000 kronor 
- Gällivare Finska klubben  1.000 kronor 
- Nikkaluokta Sarri  10.000 kronor 
- Skaparkraft  10.000 kronor 
 
Totalt kronor 238 000:- 199.000:- 
 
att överenskommelse skrivs med respektive förening. Överenskommelsen ska innehålla 
verksamhetsbidragets storlek och tidsperiod, tidpunkt för utbetalning, motivet för verk-
samhetsbidraget samt krav för bidraget; alkohol-, och drogfri verksamhet för ungdom, 
deltagande v id kulturfestival, Gällivare kommun kulturen skall finnas med vid mark-
nadsföring,  redovisning av verksamheten med års-, och ekonomisk berättelse 
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 BUoK/2007:466  

 
§ 17 
Hälsorådets organisation  
 
Beslut 
Barn- utbildning och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att barn- utbildning- och kulturnämnden ställer sig bakom yttrandet angående Hälsorå-
dets organisation.  
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag till beslut.  
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Gällivare kommun har under 2007 liksom andra kommuner i 
Norrbottens län antagit den regionala folkhälsopolitiska strategin.  
 
Enligt denna strategi ska varje kommun tillsammans med landstinget verka för att det 
finns lokala folkhälsoråd eller motsvarande funktion med uppgift att samordna, analyse-
ra och informera om folkhälsan och folkhälsoarbetet i kommunen. 
 
I Gällivare hölls det ett hälsorådslag den 23 mars i år. En av slutsatserna från hälso-
rådslaget var att det lokala hälsorådets organisation behöver ses över. Det beslutades 
därför att hälsorådet ska lägga fram en plan till kommunstyrelsen utifrån de diskussioner 
som fördes 
 
Nämnd- och utredningsfunktionen, Gällivare kommun har utarbetat ett förslag angående 
Hälsorådets organisation.  
 
Förslag till beslut 
att barn- utbildning- och kulturnämnden ställer sig bakom yttrandet angående Hälsorå-
dets organisation.  
 
Beslutsunderlag 
1. Utredning Hälsorådets organisation 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2007-11-26 § 310 
3. Barn- utbildning- och kulturförvaltningens yttrande angående Hälsorådets organisa-
tion.  
4. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2008-01-22 § 17. 
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Yrkande 
Weine Backman (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut.  
 
Eva Alriksson (m) yrkar avslag till yttrande med hänvisning till att: 

10. först måste en övergripande handlingsplan i folkhälsofrågor kopplad till åtgärds-
program framarbetas, 

11. öronmärkta verksamhetspengar avsättas, 
12. beslut om uppföljning tas, 
13. en bred politisk förankring och representation tillföras, 
14. samt en tydlighet i ansvar och mandat framläggas. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Weine Backmans förslag mot Eva Alrikssons förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att Barn- utbildning- och kul-
turnämnden har beslutat förslå Kommunfullmäktige i enlighet med Weine Backmans 
förslag. 
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 BUoK/2007:471  

 
§ 18 
Jämställdhetsplan för Gällivare kommun 2008-2010  
 
Beslut 
att barn- utbildning- och kulturnämnden ställer sig bakom personalutskottets förslag till 
beslut gällande Jämställdhetsplan 2008-2010, vilket innebär följande: 
 
att fastställa jämställdhetsplanen för 2008-2010, 
 
att medel anvisas från verksamhet 943 ”Personalut-/avveckling” för externa insatser och 
vikariekostnader,  
 
att ansvaret för anvisade medel överförs till personalenheten på särskilt konto för jäm-
ställdhetsarbetet, ansvar 15301, verksamhet 847 Jämställdhet, 
 
att medel för aktiviteter som genomförs med interna medarbetare belastar respektive 
förvaltning.   
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) reserverar sig skriftligen mot beslutet, se bilaga 5. 
 
Bakgrund 
En arbetsgrupp inom Gällivare kommun har på uppdrag av kommunens ledningsgrupp 
utarbetat ett förslag till jämställdhetsplan för Gällivare kommun 2008-2010, samt för-
slag till tidplan och kostnadsberäkning. 
 
Barn- utbildning- och kulturförvaltningen har inget att invända mot kommunstyrelsens 
personalutskotts beslut den 19 november 2007 § 38.   
 
De ekonomiska konsekvenserna blir försumbara eftersom barn- utbildning- och kultur-
förvaltningen kan presentera jämställdhetsplanen för alla anställda på konferens- och 
planeringstid. Det innebär att inga vikarier behöver anställas.  
 
Den utbildning som ska ske för chefer måste ingå i det ordinarie arbetet och medför 
inga extra kostnader.  
 
Övriga kostnader täcks enligt arbetsgruppens förslag genom medel från personalut-
/avveckling. 
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Förslag till beslut 
att barn- utbildning- och kulturnämnden ställer sig bakom personalutskottets förslag till 
beslut gällande Jämställdhetsplan 2008-2010, vilket innebär följande: 
 
att fastställa jämställdhetsplanen för 2008-2010, 
 
att medel anvisas från verksamhet 943 ”Personalut-/avveckling” för externa insatser och 
vikariekostnader,  
 
att ansvaret för anvisade medel överförs till personalenheten på särskilt konto för jäm-
ställdhetsarbetet, ansvar 15301, verksamhet 847 Jämställdhet, 
 
att medel för aktiviteter som genomförs med interna medarbetare belastar respektive 
förvaltning.   

 
Beslutsunderlag 

1. Utredning Jämställdhetsplan för Gällivare kommun 2008-2010 
2. Protokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2007-11-19 § 38 
3. Barn- utbildning- och kulturförvaltningens yttrande avseende Jämställdhetsplan 
4. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2008-01-22 § 18 

 
Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar på följande ändringar i Jämställdhetsplanen; 

 
”Att verksamhetens behov skall avgöra tjänstgöringsgrad men att en motsättning är 
att kommunen ska erbjuda heltidsanställning.” 
 
Under arbetsförhållanden yrkas  

5. att under rubriken nuläget stryks sista meningen med texten ”6,1 Mkr har utbeta-
lats i övertidsersättning samt 3,9 Mkr för okompenserade övertidstimmar.” 

6. att under rubriken Mål 2008-2010 stryks första att-satsen ”andelen tillsvidare an-
ställda män hos Gällivare kommun skall öka till minst 23 % fram till år 2010.” 

7. att under åtgärder stryks andra meningen ”Där det behövs ska förvaltningen på 
ett tydligare sätt planera arbetet så att de anställda ska ha möjlighet att nyttja 
friskvårdstimmen.” 

 
Weine Backman (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Weine Backmans förslag mot Eva Alrikssons förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att Barn- utbildning- och kul-
turnämnden har beslutat i enlighet med Weine Backmans förslag.   
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 BUoK/2007:472  
 
§ 19 
Barn och unga i Gällivare kommun  
 
Beslut 
att Barn- utbildning - och kulturnämnden ställer sig bakom utredningen av Barn och 
unga i Gällivare Kommun. 
 
att arbetet med de förslag till formulerings- och realiseringsarena snarast kommer i gång 
och att en ledningsgrupp för ungdomsarbetet bildas. 
 
att det riktade ungdomsarbetet fortsättningsvis kan bedrivas via SAMBU med en bra 
koppling till ledningsgrupp för ungdomsarbetet. 
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) reserverar sig skriftligen mot beslutet, se bilaga 6. 
 
Bakgrund 
Jerker Johansson, verksamhetschef kulturen har fått i uppdrag att för barn- utbildning- 
och kultur yttra sig angående utredningen Barn och unga i Gällivare Kommun. 
 
Tillsammans med förvaltningschef Yngve Berg lämnade undertecknad i ett förslag till 
kommunstyrelsen för drygt ett år sedan kring en bättre samverkan kring ungdomsfrå-
gorna. Förslaget antogs i barn- utbildning- och kulturnämnden men ej i kommunstyrel-
sen. Sedan dess har frågan utretts och idag har vi ett dokument som bör kunna ta oss 
vidare. 
 
Utredningen belyser på ett bra sätt vilka problem vi har att få ett mer sammanhållet ar-
bete men framför allt att det finns möjligheter att få en bättre styrning och via det ett 
mer sammanhållet arbete. 
 
Utredaren lämnar en del förslag som har med ungdomsarbetets formulerings och reali-
seringsarena att göra. Jag tycker det finns mycket där som stämmer överens med de 
tankar och idéer vi lämnade in tidigare varför jag tycker att det ger en bra plattform för 
att och också nu verkställa dessa förslag och sätta i gång.  
 
Det är viktigt att vi skiljer på ungdomsarbete och det riktade ungdomsarbetet. Kring det 
riktade arbetet finns i dag SAMBU som fortsättningsvis också kan vara ett organ för just 
den delen. Problemet finns i högre grad kring det s.k. friska ungdomsarbetet, här måste 
vi få till en fungerande ledning runt det vilket som sagt utredaren också pekar på.   
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Var ungdomsarbetet skall ha sin politiska hemvist kan man kanske diskutera. Dock så 
ser jag precis som tidigare att barn- utbildning- och kulturnämnden som redan i dag har 
många frågor på sitt bord skulle kunna vara en lämplig tillhörighet, men man bör nog 
fundera vidare på den frågan. 
 
Många utredningar har det varit kring ungdomsfrågorna de senaste åren och förhopp-
ningsvis kan vi nu sluta utreda och sätta i gång. 
 
Utredningen ger en bra plattform att nu också verkställa en bättre organisation och styr-
ning av ungdomsarbetet i Gällivare Kommun. 
 
Förslag till beslut 
att Barn- utbildning - och kulturnämnden ställer sig bakom utredningen av Barn och 
unga i Gällivare Kommun. 
 
att arbetet med de förslag till formulerings- och realiseringsarena snarast kommer i gång 
och att en ledningsgrupp för ungdomsarbetet bildas. 
 
att det riktade ungdomsarbetet fortsättningsvis kan bedrivas via SAMBU med en bra 
koppling till ledningsgrupp för ungdomsarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
1. Utredning ”Barn och unga i Gällivare kommun. 
2. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-11-26 § 306. 
3. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2008-01-22 § 19. 
 
Yrkande 
Lena Lindberg (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut 
 
Eva Alriksson (m) yrkar att ärendet Barn och unga i Gällivare kommun måste utgå från 
antingen en gemensam nämnd för barn och unga i enlighet med moderaternas tidigare 
förslag eller ett särskilt utskott för barn och unga underställt kommunstyrelsen.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Lena Lindbergs förslag mot Eva Alrikssons förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att Barn- utbildning- och kul-
turnämnden har beslutat i enlighet med Lena Lindbergs förslag. 
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 BUoK/2007:420  

 
§ 20 
Avtal mellan Gällivare kommun, barn- utbildning- och kulturnämnden och  

FolketHus, Gällivare avseende lokaler för Gällivare bibliotek  
 
Beslut 
att teckna ett 6-årigt avtal mellan Gällivare kommun, Barn-utbildning och kulturnämn-
den och Folkets Hus, Gällivare avseende lokaler för Gällivare bibliotek med början den 
1 april 2008 – 31 mars 2014 
 
att nuvarande budget för lokaler Gällivare bibliotek ligger kvar på den nivå att lokal-
kostnader och ovan nämnda investeringar klaras.  
 
Jäv 
Lena Lindberg (s) och Karl-Erik Taivalsaari (v) anmäler jäv och medverkar varken vid 
diskussion eller beslut. Tjänstgörande ersättare är Fredrik Nilsson (m) och Maria 
Ryngmark (ns) 
 
Bakgrund 
Representant för Gällivare Folkets Hus har inkommit till barn- utbildning- och kultur-
nämnden med förslag till avtal avseende biblioteket i Gällivare. Nuvarande avtalstid 
upphör vid årsskiftet 2007/2008.  
 
Enligt förvaltningschefen på service- och teknikförvaltningen, finns möjlighet att för-
länga nuvarande avtal under 3 månader. Dock med en hyreshöjning från 542 000 kr/år 
till 579 000 kr/år. 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har den 18 december 2007 § 221 beslutat att för-
länga nuvarande avtal 3 månader mellan Gällivare kommun barn- utbildning- och kul-
turnämnden och Folkets Hus, Gällivare avseende lokaler för Gällivare bibliotek.  
 
Nämnden beslutade också att uppdra till förvaltningen att under denna tid utreda lokal-
behovet och kostnader för Gällivare bibliotek.  
 
Förslag till beslut 
att hänskjuta ärendet till barn- utbildning- och kulturnämnden den 19 februari 2008.  
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag till avtal mellan Gällivare kommun, Barn- utbildning- och kulturnämnden 
och Folkets Hus, Gällivare avseende biblioteket, Gällivare  
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2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämnden 2007-12-18  
§ 221 
3. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 2008-01-22 § 20 
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 BUoK/2008:32  

 
§ 21 
Organisationsförändring grundskolechef och förskolechef  
 
Beslut 
att avslå ärendet med hänvisning till att medel ej finns avsatta i 2008 års budget. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämnden uppdrar till förvaltningschefen att utreda möjlig-
heten av att inrätta en tjänst som För- och grundskolechef. 
I utredningen ska redovisas konsekvenser av att inrätta en tjänst som För- och grundsko-
lechef. Arbetsuppgifter för tjänsten liksom finansiering ska också redovisas. 
Utredningen ska vara klar senast 14 mars så att ett eventuellt beslut om inrättande kan 
ske vid nämndssammanträde den 8 april 2008. 
 
Beslutsunderlag 

15. Skrivelse från Kommunal, SKTF, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund 
16. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott § 23, 2008-01-22. 

 
Yrkande 
Lena Lindberg (s) yrkar att avslå ärendet med hänvisning till att medel ej finns avsatta i 
2008 års budget. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Lena Lindbergs förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att Barn- utbildning- och kulturnämnden har beslutat i 
enlighet med Lena Lindbergs förslag. 
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 BUoK/2008:33  

 
§ 22 
Anhållan om bidrag till skolsköterskekonferens  
 
Beslut 
att bevilja 5 000 kr i bidrag till skolsköterskeföreningen för arrangemanget ”Skolskö-
terskedagar” 2008-04-09—2008-04-10 
 
att medel tas från konto ansvar 60010 verksamhet 401 
 
Bakgrund 
Skolsköterskedagar hålls i gällivare 9-10 april 2008. För att bekosta arrangemanget an-
söker arrangörerna om ett bidrag på 5 000 kr.  
 
Förslag till beslut 
att bevilja 5 000 kr i bidrag till skolsköterskeföreningen för arrangemanget ”Skolskö-
terskedagar” 2008-04-09—2008-04-10 
 
att medel tas från konto ansvar 60010 verksamhet 401 
 
Beslutsunderlag 

17. Anhållan om bidrag. 
18. Protokoll Barn- utbildning och kulturnämndens arbetsutskott § 24, 2008-01-22. 
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 BUoK/2008:18  

 
§ 23 
Inbjudan till kurser  
 
Beslut 
att samtliga ledamöter i Barn- utbildning och kulturnämnden deltar vid Konferens 
Gymnasieutredningen – En reformerad gymnasieskola. Luleå 1 april 2008. 
 
att anmäla Weine Backman till kursen ”Samverkan gymnasieskolan” i Stockholm den 
27 februari 2008.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bakgrund 
Regionförbundet Södra Småland inbjuder till ”Nationell konferens om ungdomsvåldet” 
i Växjö den 6 februari 2008. 
 
Region Halland inbjuder till ”Halmstadkonferensen – Sälj biblioteket” i Halmstad den 
2-4 april 2008. 
 
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers inbjuder till ”Kommunerna och den europeiska di-
mensionen” i Stockholm den 18 februari 2008.  
 
Beslutsunderlag 

19. Kursinbjudningar 
20. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott § 21, 2008-01-22 

 
Yrkande 
Karl-Erik Taivalsaari (v) yrkar att samtliga ledamöter i Barn- utbildning och kultur-
nämnden deltar vid Konferens Gymnasieutredningen – En reformerad gymnasieskola. 
Luleå 1 april 2008. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Karl-Erik Taivalsaaris förslag till beslut. Efter gjorda propositioner 
finner ordförande att Barn- utbildning- och kulturnämnden har beslutat i enlighet med 
Karl-Erik Taivalsaaris förslag. 
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§ 24 
Utarbetande av Handikappolitiskt program för år 2009-2012  
 
Beslut 
att som ordinarie ledamot från barn- utbildning och kulturnämnden utse Anna-Karin 
Heneskär (s)  
att som ersättare från barn- utbildning och kulturnämnden utse Jan Holma (s) 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har fattat beslut om att i början av 2008 bilda en grupp av en politiker 
från varje nämnd samt en tjänsteman från varje förvaltning för att tillsammans med 
handikappkonsulenten utarbeta ett förslag till nytt Handikappolitiskt program för åren 
2009-2012.  
 
Beslutsunderlag 

21. Protokoll Kommunstyrelsen § 7, 2008-02-11. 
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§ 25 
   
Kriterier för lönesättning av lärarpersonal 
 
Beslut 
att till barn- utbildning- och kulturnämndens sammanträde den 8 april 2008 bjuda in 
berörd personal från personal- samt lönekontoret för redovisning av Gällivare kommuns 
kriterier för lönesättning av lärarpersonal.  
 
Bakgrund 
Vid dagens sammanträde lyfter Eva Alriksson (m) frågan om Gällivare kommuns policy 
och kriterier för lönesättning av lärarpersonal.  
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