
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (54) 
 
 2008-10-07  
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Barn- utbildning- och kulturnämnden 
 

     
|Utdragsbestyrkande 
| 

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, tisdagen den 7 oktober 2008,  
kl 10.00-12.00, 13.00-16.15  

Beslutande Weine Backman (s), ordförande 
   Karl-Erik Taivalsaari (v) 

 Anna-Karin Heneskär (s) 
 Mikael Nilsson (s) 
 Lena Lindberg (s) 
 Jan Holma (s) 
 Ingela Abrahansson (v) kl 10.00-12.00, 13.00-13.30 §§ 131-136 
 Bernt Nordgren (ns) 
 Eva Alriksson (m) 

   Eva Eriksson (s) kl 13.30-16.15 §§  137-153 
Övriga deltagande Torbjörn Nilsson , förvaltningschef 
 Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, nämndsekreterare 
 Birgitta Palo-Johansson, ekonom § 134 
 Magnus Svensson, verksamhetscontroller § 135 
 Karina Jarret, verksamhetschef museet § 150 
 Eva Eriksson (s) ej tjänstg ers 13.00-13.30 
 Robert Lundberg, LR 
 Anna Johansson, Lärarförbundet 
Utses att justera Eva Alriksson 
Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, torsdagen den 9 oktober 2008, kl 15.00 
 
Underskrifter Sekreterare §§ 131-153 
  Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg 
 
 Ordförande 
  Weine Backman 
 
 Justerande  
  Eva Alriksson   
 
 

 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- utbildning- och kulturnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2008-10-07 
 

Datum för anslags uppsättande 2008-10-10 Datum för anslags nedtagande 2008-11-01 
 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden i Gällivare 
 
Underskrift  
 Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg   
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Norrbottens Schackförbund anhåller om bidrag till projektet "Schack i skolan" i 
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 BUoK/2008:77  
 
§ 131 
Delgivningar  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna.  
 
Bakgrund 
 
1.  BUoK 2007:155 606 
Skolverket: Beslut ang uppföljning av Skolverket beslut angående Gunillaskolan i  
Gällivare kommun Dnr 51:2008:2268 (IN) 
 
2.  BUoK 2008:281 620 
Kommunförbundet, Norrbotten: Enkät angående Länsverksamhet vid Gammelänsskolan 
i Boden, samt svar på enkäten.  
 
3. BUoK 2008:60 620 
Kommunförbundet, Västernorrland: Beslut angående värdskap för ASO-konferenser 
2011-2013. 
 
4. BUoK 2008:199 612 
Sveriges Riksidrottsförbund: Avtal mellan Sveriges Riksidrottsförbund och Gällivare 
kommun angående riksidrottsgymnasieverksamhet på Välkommaskolan. 
 
5. BUoK 2008:326 007 
Gällivare kommun, Revisorerna: Slutdokument och Revisionsrapport avseende gransk-
ning av kommunens komptetens- och personalförsörjning. 
 
6. BUoK 2008:330 622 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Rapport Livsmedelskontroll Kryddan, 
Malmberget 
 
7. BUoK 2008:334 622 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Rapport Livsmedelskontroll Trummans 
förskola, Gällivare.  
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8. BUoK 2008:335 622 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Rapport Livsmedelskontroll Mandolinens 
förskola, Gällivare.  
 
9. BUoK 2008:255 214 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Detaljplan för Repisvaara Fritidsby,  
Gällivare 12:407-437, 5:14, del av Gällivare 12:74. 
 
10. BUoK 2008:259 214 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Detaljplan för Nikkaluokta Fjällanlägg-
ning, Gällivare kommun.  
 
11. BUoK 2008:195 214 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Detaljplan för Lappeasuando Vildmarks-
lodge, Gällivare kronoöverloppsmark 2:30, Gällivare kommun.  
 
12. BUoK 2008:337 050 
Lapplands kommunalförbund, Kiruna: Protokollsutdrag LKF 080623 § 123, Upphand-
ling/inköp. 
 
13. BUoK 2008:337 050 
Kommunstyrelsen, Gällivare kommun: Beslut Ks 080901 § 146, Samverkan angående 
upphandling och inköp inom Lapplands Kommunalförbund. 
 
14. BUoK 2008:327 627 
Hälsorådet, Gällivare: Protokoll från Hälsorådets möte 080521. 
 
15. BUoK 2007:469 805 
Gällivare Riksteaterförening: Verksamhetsberättelse 2007. 
 
16. BUoK 2008:314 716 
D och K-Å Johansson: Skrivelse angånde verksamheten på Fritidshemmet vid Sjö-
parkskolan, samt svar från rektor.  
 
17.  BUoK 2008:143 860 
Länsstyrelsen i Norrbotten: Beslut ang ansökan om bygdemedel för genomförande av 
kulturfestival år 2008-2009 i Gällivare kommun.  
 
18. BUoK 2007:43 600 
Kommunfullmäktige, Gällivare kommun: Beslut Kf 070205 § 13, Inträdesordning för 
ersättare.  
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19. BUoK 2008:260 805 
Kommunstyrelsen, Gällivare kommun: Beslut Ks 080901 § 152, Rapport bidrag Unga 
Örnar. 
 
20. BUoK 2008:352 623 
R Olsson, Centrala Inköpsfunktionen: Prisjustering läsår 2008/2009 avseende avtal 
skolskjutsning med buss Hakkas skola. 
 
21. BUoK 2008:351 623 
R Olsson, Centrala Inköpsfunktionen: Prisjustering läsår 2008/2009 avseende avtal 
skolskjutsning med p-bil, mindre buss mm inom Gällivare kommun.  
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och  
kulturnämnden besluta 
 
att lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna.  
 
Beslutsunderlag 
1. Delgivningar (skickas ej ut) 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080923 § 133 
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 BUoK/2008:78  

 
§ 132 
Delegationsbeslut  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att lägga informationen om delegationsbesluten med godkännande till handlingarna  
under förutsättning att besluten ryms inom budgetram. 
 
Bakgrund 
Barn- utbildning och kulturnämnden har överlåtit beslutanderätt till utskott, ordförande 
och tjänstemän enligt en av barn- utbildning och kulturnämnden antagen delegations-
ordning.  
 
Dessa beslut skall redovisas till barn- utbildning och kulturnämnden. 
 
Till dagens sammanträde redovisas följande delegationsbeslut: 
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens intagningsutskott 
 
Lokala kurser Fastställande av lokala kurser för 2008:312 612 
  Borrprogrammet, Välkommaskolan 
 
Stoppat intag till kurs Stoppat intag till Barn- och Fritidspro- 2008:347 612 
  grammet ht 2008  
 
Ordförande 
 
Avtal  Avtal med Bonus Presskopia om  2008:309 601 

kopiering i skolorna läsår 2008/2009 
 
Ansökan  Ansökan – utbetalning av skolmölk- 2008:340 622 
  stöd 
 
Förvaltningschef 
 
Avtal   Avtal med Stiftelsen Teknikens Hus 2008:346 620 
  avseende Kontaktnät i teknik 
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  Leverans och installation av kokgryta 2008:306 622 
  till Sjöparkskolan 
 
Förordnande av gymnasie- Carin Sundström, gymnasiechef, Väl- 2008:20 023 
chef  kommaskolan, 2008-09-15—2010-06-30 
 
Förordnande av vik rektor Rolf Spett, vik rektor, Nattavaara ro, 
  50 %, 2008-08-13—2008-09-30 
 
Förordnande av lärare Doria Giuseppina, lärare spanska,  
  80 %, Välkommaskolan,  
  2008-08-18—2009-06-18 
 
  Jarl Gustavsson, lärare ma/tekn.  
  Välkommaskolan, 2008-08-25— 
  2009-06-18 
 
  Per-Olof Gustafsson, lärare eng,  
  Välkommaskolan, 2008-08-18— 
  2009-06-18 
 
  Christin Gustafsson Tallberg, 48 %,  
  Lärare hk, Gunillaskolan, hem- och  

konsumentkunskap, 50 %, Hedskolan,  
fr o m 2008-08-18 tills vid 

 
Krister Hjärtström, lärare musik,  
Välkommaskolan, 2008-08-18— 
2009-06-18 

 
Ann-Britt Johansson, lärare hotell- och  
Restaurangprogrammet, 80 %, Välkomma- 
skolan, 2008-08-18—2009-06-18 

 
Sofia Johansson, lärare sv/eng, Väkomma- 
skolan, 2008-08-18—2009-06-18 

 
Bert-Ola Karlsson, gymn lärare, dataämnen, 
Välkommaskolan, 2008-08-25—2009-06-18 

 
Ida Lauri, lärare idrott, Hakkas och Maria- 
skolan, fr o m 2008-08-18 tills vid 
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Eva-Lena Lyckholm, lärare sv/eng, Väl- 
kommaskolan, 2008-08-18—2009-06-18 

 
Anita Minde, lärare ek ämnen, Välkomma- 
skolan, fr o m 2008-08-18  tills vid 

 
Jeanette Nilsson, lärare ke/ma,  
Välkommaskolan, 2008-08-18— 
2009-06-18 
 

Kristina Nordlund, lärare handels- 
och ek ämnen, Välkommaskolan,  
fr o m 2008-08-18 tills vid 
 

Johanna Orrmalm, lärare 4-9,  
Hedskolan, 2008-08-18—2009-06-18 
 

Boel Rantatalo, lärare IV internation- 
Nella klassen, Välkommaskolan, 50 %, 
Fr o m 2008-08-18 tills vid 
 

Anders Rova, lärare Individuella pro- 
Grammet, Välkommaskolan,  
Fr o m 2008-08-18 tills vid 
 

Maria Ryngmark, lärare Individuella  
Programmet, Välkommaskolan,  
2008-08-18—2009-06-18 

 
Monika Sonntag, lärare musik, Grund- 
Skolan, Kulturskolan, fr o m 2008-08-18 
Tills vid 

 
Eeva-Leena Väätäjä, lärare bild, Väl- 
Kommaskolan, 2008-08-18—2009-06-18 

 
Jenny Wallgren, lärare sv/eng, Väkomma- 
skolan, 2008-08-18—2009-06-18 

 
Stina Wiklundh, lärare sv/en, Välkomma- 
Skolan, 2008-08-18—2009-06-18 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  10 (54) 
 
 2008-10-07 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Barn- utbildning- och kulturnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

Förordnande av övrig Robert Andersson, instruktör EN-programmet 
Personal  50 %, Välkommaskolan, fr o m 2008-06-20 
  tills vid 
 

Anna-Karin Ekberg, förskollärare, Maria 
Förskola, fr o m 2008-08-11 tills vid 

 
Ann-Sofi Eriksson, barnskötare, Trummans 
Förskola, fr o m 2008-08-11 tills vid 

 
Elisabeth Gustafsson, barnskötare, 50 %, 
Hakkas förskola, fr o m 2008-08-18 
Tills vid 

 
Pirkko Haverinen, Engström, förskol- 
Lärare, Trummans förskola, 2008-08-11— 
2009-06-18 

 
Lena Hjelm, arbete i skolbibliotek/kun- 
Skapstorg, 75 %, 2008-07-01—2009-06-30 

 
Lisbeth Larsson, tränare längd, regionala, 
Välkommaskolan, 2008-08-13—2009-08-12 

 
Kerstin Nilsson-Ranta Ämter, dagbarn- 
Vårdare, 75 %, Nilivaara,  
2008-07-01—2009-06-30 

 
Ingemar Särkimukka, tränare alpin, skid- 
Gymnasiet, Välkommaskolan, 2008-08-16— 
2011-08-15 

 
Barbro Winsa, förskollärare, 50 %, Hed- 
Skolan, fr o m 2008-08-11 tills vid 

 
Ann-Chartin Åhl, barnskötare, Trummans 
Förskola, fr o m 2008-08-01 tills vid 

 
Ledighet för personal Per Wennebjörk, 2008-10-01—2008-12-31  2008:21 025 
  Annat arbete 
 
Uppsägning av tjänst på  Lena Abrahamsson, Välkommaskolan        2008:22 023 
egen begäran  fr o m 2008-08-18 
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Ledighet för elever Elev klass 8, Hedskolan 2008-09-15-- 2008:23 606 
  2008-09-26, 2008-10-06—2008-10-10 
  (TH) 
 
  Elev klass Domherren, Tallbacka- 
  Skolan, 2008-08-26—2008-09-24 

(WL) 
 

Elev klass Domherren, Tallbacka- 
Skolan, 2008-08-26—2008-09-24 
(AR) 

 
Elev klass 3, Mariaskolan, 2009-01-07— 
2009-01-23 (MU) 

 
Elev klass 6, Sjöparkskolan, 2008-08-28— 
2008-09-15 (SZ) 

 
Elev klass Igelkottarna, Sjöparkskolan,  
2008-08-28—2008-09-15 

 
Beviljande av Skolskjuts  Beslut ang skolskjuts med anledning av  2008:316 623 
  växelvist boende (ES) 
 
  Beslut ang skolskjuts med anledning av 2008:317 623 
  växelvist boende (MS) 
 
Interkommunal ersättning Beslut ang interkommunal ersättning 2008:311 605 
samt skolskjuts samt skolskjuts för elev med skolgång  

i annan kommun (IJ) 
 
Välkommaskolans skolledning 
 
Anbud  Antagande av anbud avseende leverans 2008:305 612 
  Av verktyg till Välkommaskolans bygg- 
  Program läsår 2008/2009 
 
Förordnande av lärare Robert Andersson, lärare energipro- 2008:20 023 
  grammet, 50 %, Välkommaskolan,  
  2008-08-25—2008-09-25 
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Gerd Darehed, lärare Hotell- och   
  Restaurangprogrammet, Välkomma- 
  Skolan, 2008-08-18—2009-02-17 
 
  Katarina Eriksson, lärare socialomsorgs- 

och vårdprogrammet, 73 %, Välkomma- 
skolan, 2008-08-23—2009-01-30 

 
Anders Magnor, lärar fy/ma, Välkomma- 
Skolan, 2008-08-18—2008-12-19 

 
Boel Rantatalo, lärare, Individuella pro- 
Grammet, 50 %, Välkommaskolan,  
2008-08-18—2008-12-19 

 
Karin Eriksson, tränare längd skidgym- 
nasiet, 50 %, Välkommaskolan,  
2008-09-01—2008-11-30 

 
Kulturskolans skolledning 
 
Förordnande av lärare Eva-Lena Björkman, musiklärare,  
  90 %, Grundskolan o Kulturskolan,  
  2008-08-18—2008-12-19 
 
  Andreas Eriksson, musiklärare, 80 %,  
  Musiklärare, Grundskolan och Kultur- 
  Skolan, 2008-08-18—2008-12-19 
 
  Pernilla Fagerlönn, musiklärare, Grun- 
  Skolan och Kulturskolan,  
  2008-08-18—2008-12-19 
 
  Örjan Johansson, musiklärare, Gymnasie- 
  Grund- och Kulturskolan, 2008-08-18— 

2008-12-19 
 

Natanael Salomonsson, musiklärare, 80 %, 
Grundskolan och Kulturskolan,  
2008-08-25—2008-12-19 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  13 (54) 
 
 2008-10-07 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Barn- utbildning- och kulturnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

Ledighet för personal Cariola Hansson, Kulturskolan,  2008:21 025 
  2008-08-25—2008-12-19, ledighet för  
  Studier 
 
  Anna-Maria Sörblom, Kuturskolan, 

2008-08-25—2008-12-19, tjänstl 80 % 
 
Hedskolans skolledning 
 
Förordnande av lärare Angela Köhler, lärare 4-9, sv/eng 2008:20 023 
  Hedskolan, 2008-08-20—2008-12-19 
 
  Bettina Von Neuenkirchen, 50 %,  
  Hedskolan, lärare 4-9, ty 
  2008-08-18—2008-12-19 
 
  Tor-Leif Karlsson, verksamhetsvakt- 
  Mästare, 50 %, Hedskolan,  
  2008-08-11—2008-12-19 
 
Skolbarnsomsorg enl  Beslut ang skolbarnomsorg för elev 2008:344 606 
SL kap 2 a § 9 med anledning av särskilda behov (CJ) 
 
Mariaskolans skolledning 
 
Förordnande av övrig  Iris Gustavsson, resurspedagog,  2008:20 023 
Personal  Mariaskolan, 2008-07-01—2008-12-31 
 
  Lena Haara, förskollärare, Maria förskola, 
  2008-08-11—2008-12-19 
 
  Viveka Mattsson, resursperson, 75 %,  
  Mariaskolan, 2008-08-20—2008-12-19 
 
Tallbackaskolans skolledning 
 
Anpassad studiegång Beslut ang anpassad studiegång för elev 2008:325 606 
  (RW) 
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Myranskolan och Tjautjasskolas skolledning 
 
Förordnande av övrig  Carola Hjerpe, v förskollärare, 50 % 2008:20 023 
Personal  Tjautjas förskola, 2008-08-18— 
  2008-09-30 
 

Maria Lantto, förskollärare, Myrans-   
  Förskola, 2008-09-01—2009-02-28 
 
  Karin Siivonen, förskollärare, Myran- 
  Skolan, 2008-07-01—2008-12-31 
 
Hakkas skolas skolledning 
 
Förordnande av övrig Linda Wennström, elevassistent, 70 %, 
Personal  Hakkas skola, 2008-08-25—2009-02-25 
 
Särskolans skolledning 
 
Inskrivning av elev Inskrivning av elev i särskolan (VJ) 2008:320 606 
 
Verksamhetscontroller 
 
Beslut om skolskjuts Beslut ang skolskjuts med anledning av 2008:333 623 
  växelvist boende, bifall (MJ) 
 
  Beslut ang skolskjuts med anledning av 2008:332 623 
  växelvist boende, bifall (SJÄ) 
 
  Beslut ang skolskjuts med anledning av 2008:331 623 
  växelvist boende, bifall (JJM) 
 
  Beslut ang skolskjuts med anledning av 2008:321 623 
  växelvist boende, bifall (ZE) 
 
  Beslut ang skolskjuts med anledning av 2008:324 623 
  växelvist boende, bifall (AR)  
 
  Beslut ang skolskjuts med anledning av 2008:323 623 
  växelvist boende, bifall (AR)  
 
  Beslut ang skolskjuts med anledning av 2008:339 623 
  växelvist boende, bifall (LI) 
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  Beslut ang skolskjuts med anledning av 2008:338 623 
  växelvist boende, bifall (SI) 
 
  Beslut ang skolskjuts till barn med  2008:315 623 
  anledning av särskilda behov (JK) 
 
Ekonomiassistent 
 
Nedskrivning av kund- Beslut angånde nedskrivning av  2008:342 040 
fordringar  kundfordringar, läromedel samt  
   underhåll och inventarier 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna under förutsättning att be-
sluten ryms inom budgetram. 
 
Beslutsunderlag 
1. Delegationsbeslut (skickas ej ut) 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080923 § 134 
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 BUoK/2008:19  

 
§ 133 
Förvaltningschefens information  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att uppdra till förvaltningschefen att bevaka lösningen av matsal för Mariaskolan eller 
andra lösningar, om inte Ullatti skola flyttas till Gällivare  
 
att punkten angående alternativ matsal, Gunillaskolan behandlas i samband med ärendet 
avseende översyn av Gunillaskolans byggnad 
 
att i övrigt lägga informationen till handlingarna.  
 
Bakgrund 
Önskemål har framkommit om information till barn- utbildning och kulturnämnden den 
7 oktober 2008 avseende följande punkter: 
 
Information angående ledning på gymnasieskolan och grundskolan 
 
Matsal, Mariaskolan 
 
Alternativ matsal, Gunillaskolan 
 
Torbjörn Nilsson, förvaltningschef informerar till barn- utbildning- och kulturnämnden 
den 7 oktober 2008 om förändringar avseende skolledning på gymnasieskolan och 
grundskolan: 
 
Carin Sundström, gymnasiechef Välkommaskolan 
Lars Gabrielsson, vik rektor Välkommaskolan 
Mats Johansson, rektor Tallbackaskolan 
Liselotte Augustsson, vik rektor Gunillaskolan 
Kjell Wallgren, förvaltningschef Barn- utbildning- och kulturförvaltningen 
 
Torbjörn Nilsson informerar vidare om Mariaskolans framtida behov av en matsal och 
planerna om att flytta Ullatti skola till Gällivare och därmed lösa behovet av matsal för 
Mariaskolan.  
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Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår att följande information 
lämnas till nämnden den 7 oktober 2008:  
 
Information angående ledning på gymnasieskolan och grundskolan 
 
Matsal, Mariaskolan 
 
Alternativ matsal, Gunillaskolan 
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080923 § 135 
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 BUoK/2008:360  

 
§ 134 
Delårsbokslut 2008  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen avseende delårsbokslutet 2008 
 
att uppdra till förvaltningschefen att avseende redovisningen för budgetuppföljningen 
vidta lämpliga åtgärder för att få en budget i balans. 
 
Anmälan om jäv 
Anna-Karin Heneskär (s) anmäler jäv i samband med redovisning avseende Myransko-
lan. 
 
Bakgrund 
Arbete med delårsbokslutet avseende 2008 har färdigställts. Delårsbokslutet har redovi-
sats i samband med arbetsutskottet den 23 september 2008. Barn- utbildning- och kul-
turnämndens arbetsutskott har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
upprättat delårsbokslut till och med augusti månad 2008. Beslutet är taget i arbetsutskot-
tet för att kommunfullmäktige ska hinna ta sitt beslut inom lagstadgat tid för delårs-
bokslut.  
 
Birgitta Palo-Johansson, ekonom redovisar till barn- utbildning- och kulturnämnden den 
7 oktober 2008 om delårsbokslutet som också får utgöra en budgetuppföljning till och 
med augusti 2008. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Återkommer i samband med barn- utbildning- och kulturnämnden. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Nämndens ekonomi påverkar barn och ungdomar.  
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att uppdra till förvaltningen att lämna sparförslag för att få en budget i balans 
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att i övrigt godkänna informationen avseende delårsbokslutet 2008. 
 
Beslutsunderlag 
1. Delårsbokslut 2008  
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080923 § 136 
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 BUoK/2008:176  

 
§ 135 
Verksamhetsuppföljning avseende elevantal och kostnad/elev läsår 2008/2009  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att snarast träffa skolledningen angående prognosen på elevsiffrorna och kostnaderna 
för dessa. 
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har den 17 juni 2008 beslutat att uppdra till för-
valtningen att i september 2008 redovisa elevantal och kostnad per elev. Elevinventer-
ingen genomförs den 15 september 2008 och begärda redovisning kan göras till nämn-
den den 7 oktober 2008. I underlaget föreslås att redovisningen avseende elevantal samt 
kostnad/elev lämnas till nämnden den 7 oktober 2008. 
 
Magnus Svensson, verksamhetscontroller redovisar elevstiffror och kostnader för dessa 
till barn- utbildning- och kulturnämnden den 7 oktober 2008.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Resurstilldelningen utgår från elevtalet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Resursfördelningen får konsekvenser för barn och ungdomar beroende på hur den utfal-
ler. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att redovisningen avseende elevantal samt kostnad/elev för 2007 lämnas till nämnden 
den 7 oktober 2008. 
 
Yrkande 
Karl-Erik Taivalsaari (v) yrkar att nämnden träffar skolledningen angående prognosen 
på elevsiffrorna och kostnaderna för dessa. 
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Beslutsunderlag 
1. Sammanställning september 2008, elever i grundskolans skolenheter 
2. Sammanställning september 2008, elever i gymnasieskolan 
3. Skolverkets kommunblad med jämförelsetal för huvudmän 
4. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080923 § 137 
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 BUoK/2008:28  
 
§ 136 
Uppföljning av Skolverkets utbildningsinspektion i Gällivare kommun  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom yttrandet från gymnasiechefen avseende vidtagna åtgärder för 
kommunens gymnasieskola 
 
att yttrandet avseende vidtagna åtgärder för kommunens gymnasieskola 
utgör nämndens kompletterande redovisning till Skolverket, samt bilagor avseende  
poängplan och schema för de olika programmen  
 
att uppföljning och rapporter från grundskolans rektorer avseende vidtagna åtgärder 
läggs med beaktande till handlingarna.  
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) inkommer med skriftlig reservation. (Bilaga 1) 
 
Bakgrund 
Skolverket har genomfört utbildningsinspektion i Gällivare kommun av förskoleverk-
samheten, skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen och vuxenutbildningen. 
Inspektionen genomfördes under hösten 2007.  
 
Vid inspektionen tog Skolverket ställning till i vilken mån verksamheten ger förutsätt-
ningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande i kommunen att nå de nationella målen. 
Inspektionen granskade utbildningens kvalitet och klargjorde om kommunen uppfyller 
de krav som författningarna ställer på verksamheten. Inspektionen har också fokuserats 
på verksamhetens resultat, genomförande och förutsättningar.  
 
Skolverket har i beslut den 15 januari 2008 påtalat brister i verksamheten. Skolverket 
har begärt att Gällivare kommun senast den 15 april 2008 skulle redovisa till enheten i 
Umeå vilka åtgärder som vidtagits på aktuella områden. Kommunen har lämnat till 
Skolverket en sådan redovisning.  
 
Kommunen har redovisat i en plan hur uppföljning och utvärdering av elevernas kun-
skapsresultat, kommunens kvalitetsredovisning samt likabehandlingsplaner ska åtgär-
das. Skolverket har funnit att Gällivare kommun i denna del redovisat åtgärder för att 
komma tillrätta med de påtalade bristerna.  
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När det gäller de påtalade bristerna i kommunens gymnasieskola, Välkommaskolan, har 
kommunen redovisat vissa åtgärder. Skolverket bedömer att redovisningen avseende 
Välkommaskolan måste kompletteras. 
 
Den kompletterande redovisningen ska vara Skolverket tillhanda senast den 15 oktober 
2008.  
 
I underlaget föreslås att att förvaltningen återkommer till barn- utbildning- och kultur-
nämnden den 7 oktober 2008 med redovisning över vidtagna åtgärder avseende kom-
munens grundskola, samt den kompletterande redovisningen avseende kommunens 
gymnasieskola. 
 
Gymnasiechefen har till arbetsutskottet den 23 september 2008 inkommit med förslag 
till kompletterande redovisning till Skolverket avseende kommunens gymnasieskola. 
 
Rektorerna på grundskolan har inkommit till barn- utbildning- och kulturnämnden den  
7 oktober 2008 med uppföljning och rapporter med anledning av Skolverkets utbild-
ningsinspektion. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Åtgärderna innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
De insatta åtgärderna innebär en kvalitetssäkring för barn och ungdomar avseende ut-
bildning. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att ställa sig bakom yttrandet från gymnasiechefen avseende vidtagna åtgärder för 
kommunens gymnasieskola 
 
att yttrandet avseende vidtagna åtgärder för kommunens gymnasieskola 
utgör nämndens kompletterande redovisning till Skolverket.  
 
Yrkande 
Weine Backman (s) yrkar att barn- utbildning- och kulturnämnden ställer sig bakom 
yttrandet från gymnasiechefen avseende vidtagna åtgärder för kommunens gymnasie-
skola, samt att yttrandet avseende vidtagna åtgärder för kommunens gymnasieskola 
utgör nämndens kompletterande redovisning till Skolverket med bilagor avseende  
poängplan och schema för de olika programmet  
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Eva Alriksson (m) yrkar avslag till yttrandet på grund av att de konkreta åtgärderna, 
som ska säkerställa att eleverna får den utbildning de har rätt till, inte är fullständiga i 
yttrandet från barn- utbildning- och kulturnämnden till Skolverket.  
 
Proposition 
Ordf Weine Backman ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- 
och kulturnämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.  
 
Beslutsunderlag 
1. Skolverkets beslut angående uppföljning av utbildningsinspektionen i Gällivare   
    kommun 
2. Yttrande från gymnasiechefen angående redovisning över vidtagna åtgärder avseende 
    kommunens gymnasieskola.  
3. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080923 § 138. 
4. Rapporten från grundskolorna Gunillaskolan, Nya Malmstaskolan, Myranskolan,  
    Sjöparkskolan, Hedskolan, Mariaskolan, Hakkas-, Nilivaara- och (Ullatti) skola,  
    Puoltikasvaara-, Dokkas- och Nattavaara skola samt Särskolan. 
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 BUoK/2008:349  

 
§ 137 
Översyn av barn- utbildning- och kulturnämndens reglemente  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att anta barn- utbildning- och kulturnämndens förslag till 
nytt reglemente med följande ändring: 
 
under rubrik § 10 ”Kallelse” skall ej orden ”till åldern” tas bort, texten lyder då enligt 
följande: 
 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall den till 
åldern äldste ledamoten göra detta. 
 
under rubrik § 11 ”Inkallande av ersättare” skall den tidigare texten stå kvar, som lyder 
enligt följande: 
 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde, eller i den del av detta, skall 
snarast anmäla detta till sin ersättare eller till berörd sekreterare som kallar ersättare. 
Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.  
 
under rubrik § 13 ”Ersättare för ordförande” skall ej orden ”till åldern” tas bort, texten 
lyder då enligt följande: 
 
Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde, eller i en 
del av ett sammanträde, fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 
  
Bakgrund 
En översyn har gjorts av samtliga nämnders reglementen. Reglementenas utformning 
och innehåll skiljer sig mellan de olika nämnderna. Översynen har bland annat syftat till 
att få nämndernas regementen samstämmiga. Det blir då enklare både för medborgare 
och tjänstemän att hitta vad de söker i reglementena. Reglementena har även uppdate-
rats i de avseenden som de har blivit inaktuella.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.  
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att föreslå kommunfullmäktige att anta barn- utbildning- och kulturnämndens förslag till 
nytt regelmente. 
 
Beslutsunderlag 
1. Nuvarande reglemente med förslag till ändringar angivet i kursiv stil 
2. Förslag till nytt reglemente 
3. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080923 § 139 
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 BUoK/2007:413  

 
§ 138 
Måldokument/skolplan för barn- utbildning- och kulturnämnden 2008-2010  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att utarbeta en ny skolplan utifrån skollag och barn- utbildning- och kulturnämndens 
politikers vision och mål för Gällivares kommunala skolor.  
 
att arbetet med en ny skolplan påbörjas 2009. 
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturförvaltningen har utarbetat ett måldokument/skolplan för 
nämndens verksamhet. Dokumentet ska antas av kommunfullmäktige i Gällivare kom-
mun. 
   
Kommunstyrelsen har den 1 september 2009 § 161 behandlat nämndens utarbetade 
måldokument och beslutat att återremitterat ärendet till barn- utbildning- och kultur-
nämnden med hänvisning till barn- utbildning- och kulturnämndens arbete med styrkort. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att uppdra till förvaltningen att utarbeta en ny skolplan som anpassas till barn- utbild-
ning- och kulturnämndens styrkort.  
 
Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar på att utarbeta en ny skolplan utifrån skollag och barn- utbild-
ning- och kulturnämndens politikers vision och mål för Gällivares kommunala skolor.  
 
Weine Backman (s) yrkar att nämnden uppdrar till förvaltningen att utarbeta förslag till 
en ny skolplan.  
 
Proposition 
Ordf Weine Backman ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- 
och kulturnämnden beslutar i enlighet med Eva Alrikssons yrkande. 
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Beslutsunderlag 
1. Protokoll Kommunstyrelsen 2008-09-01 § 161 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080923 § 140 
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 BUoK/2008:336  

 
§ 139 
Rapport från projektet "Samverkan mellan gymnasieskolorna i Gällivare,  

Jokkmokk, Kiruna och Pajala",  samt förlängning av projektet   
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att projektet avseende ”Samverkan mellan gymnasieskolorna i Gällivare, Jokkmokk, 
Kiruna och Pajala kommuner” fortsätter år 2009 
 
att avsätta 303 000 kr för projektet ”Samverkan mellan gymnasieskolorna i Gällivare, 
Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner” för år 2009 
 
att ställa sig bakom slutrapporten för vidareutvecklad gymnasiesamverkan som direk-
tionen för Lapplands kommunalförbund lämnat 
 
att slutrapporten från projektet Samverkan mellan gymnasieskolorna i Gällivare, Jokk-
mokk, Kiruna och Pajala kommuner” skickas ut på remiss 
 
att utse ledamöterna i barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott till den inte-
rimistiska arbetsgrupp som ska ha en aktiv roll i förankringsprocessen gällande fortsatt 
gymnasiesamverkan 
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet. 
 
Bakgrund 
Under perioden 1 juli 2006 – 30 juni 2008 har Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala 
kommuner genom Lapplands kommunalförbund (LKF) drivit projektet Gymnasiesam-
verkan. Den 5 juni 2008 överlämnade projektets styrgrupp en slutrapport för projektets 
två första år. 
 
Det övergripande syftet med projektet har varit att de fyra kommunerna genom att sam-
verka ska kunna erbjuda ett bredare utbildningsutbud som har högre kvalitet, än vad 
skolorna skulle kunna organisera på egen hand var för sig. Projektet bygger dels på ett 
samverkansavtal över två år, dels en femårig projektplan som sträcker sig till 30 juni år 
2012. 
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Den slutsats som dras i slutrapporten är att projektet haft lättare att nå de uppsatta målen 
för gymnasieskolans stödprocesser, än de mål som gällt den egentliga huvudprocessen – 
dvs. att utbilda gymnasieelever. I slutrapporten presenteras ett förslag på hur medlems-
kommunerna ska kunna arbeta vidare för att vidareutveckla och fördjupa gymnasiesam-
verkan så att även dessa mål ska kunna nås. I korthet innebär huvudförslaget en fastare 
organisation för gymnasiesamverkan inom LKF-regionen, med en gemensam politisk 
gymnasienämnd, gemensam gymnasiechef och ett gemensamt kansli. 
 
Direktionen för Lapplands kommunalförbund har den 23 juni 2008 beslutat att föreslå 
medlemskommunerna att anta projektets huvudförslag och den tidsplan för genomfö-
rande som presenteras i slutrapporten. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
I det fall beslut fattas om att driva projektet vidare, nu i linje med det nya huvudförsla-
get, så kommer det att behövas en operativ resurs för projektledning/samordning under 
resterande 2008 samt hela 2009. 
 
Nuvarande samverkansavtal för Gymnasiesamverkan gick ut den 30 juni 2008. Efter-
som medlemskommunerna räknade med att projektet skulle komma att förlängas, finan-
sierades dock projektet hela år 2008. Gällivare kommuns andel av projektfinansieringen 
var 462 000 kr och kostnaden var budgeterad inom barn- utbildning- och kulturnämn-
dens budget.  
 
Avseende kostnaderna för år 2009 så räknar LKF med att 440 000 kr i outnyttjade pro-
jektmedel ska kunna föras över från tidigare år, och att 841 600 kr behöver anslås i nya 
projektmedel. Den totala projektkostnaden för Gymnasiesamverkan under år 2009 är 
1 281 600 kr. 
 
Gällivare kommuns andel av LKF:s budget (fördelat enligt skattekraften i de fyra med-
lemskommunerna) är 36 procent. 36 procent av 841 600 kr är 303 000 kr, vilket utgör 
kommunens andel av projektkostnaderna under år 2009. 
 
Då tidigare avtal sträckte sig till halvårsskiftet 2008 och finansieringen gäller hela 2008 
har inget beslut om finansiering under 2009 ännu tagits av barn- utbildning- och kultur-
nämnden. Barn- utbildning- och kulturnämndens interna budgetprocessarbete påbörjas 
nu under hösten, och kostnaden ryms inom ram.    
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Projektet har genomfört flera utvärderingar och enkätundersökningar genom vilka med-
lemskommunernas gymnasie- och grundskoleelever fått komma till tals. Med risk för att 
förlora utvärderingarnas mer nyanserade bild så kan enkätsvaren sammanfattas som 
övervägande positiva till satsningen. 
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Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att projektet avseende ”Samverkan mellan gymnasieskolorna i Gällivare, Jokkmokk, 
Kiruna och Pajala kommuner” fortsätter år 2009 
 
att avsätta 303 000 kr för projektet ”Samverkan mellan gymnasieskolorna i Gällivare, 
Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner” för år 2009 
 
att ställa sig bakom slutrapporten för vidareutvecklad gymnasiesamverkan som direk-
tionen för Lapplands kommunalförbund lämnat 
 
att slutrapporten från projektet Samverkan mellan gymnasieskolorna i Gällivare, Jokk-
mokk, Kiruna och Pajala kommuner” skickas ut på remiss 
 
att utse ledamöterna i barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott till den inte-
rimistiska arbetsgrupp som ska ha en aktiv roll i förankringsprocessen gällande fortsatt 
gymnasiesamverkan 
 
Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar bifall till följande att-satser  
 
att projektet avseende ”Samverkan mellan gymnasieskolorna i Gällivare, Jokkmokk, 
Kiruna och Pajala kommuner” fortsätter år 2009  
 
att avsätta 303 000 kr för projektet ”Samverkan mellan gymnasieskolorna i Gällivare, 
Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner” för år 2009.  
 
Vidare yrkar Eva Alriksson avslag till följande att-satser: 
 
att ställa sig bakom slutrapporten för vidareutvecklad gymnasiesamverkan som direk-
tionen för Lapplands kommunalförbund lämnat  
 
att slutrapporten från projektet Samverkan mellan gymnasieskolorna i Gällivare, Jokk-
mokk, Kiruna och Pajala kommuner” skickas ut på remiss 
 
att utse ledamöterna i barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott till den inte-
rimistiska arbetsgrupp som ska ha en aktiv roll i förankringsprocessen gällande fortsatt 
gymnasiesamverkan 
 
Eva Alriksson yrkar också att innan barn- utbildning- och kulturnämnden tar ställning 
till vidareutvecklad gymnasiesamverkan i Lapplands kommunalförbunds regi ska utred-
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ningen kompletteras med en gymnasiesamverkan inom Lapplands kommunalförbund 
med ett kommunalförbundsfullmäktige som grund.  
 
Karl-Erik Taivalsaari yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Proposition 
Ordf Weine Backman ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- 
och kulturnämnden beslutar i enlighet med Karl-Erik Taivalsaaris yrkande.  
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll från Lapplands kommunalförbund, Direktionen 2008-06-23 § 122 
2. Slutrapport avseende projektet ”Samverkan mellan gymnasieskolorna i Gällivare,   
    Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner” 
3. Protokoll från Kommunstyrelsen 2008-09-01 § 159, samt utredning 
4. Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-18 § 220 
5. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080923 § 141 
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 BUoK/2008:350  

 
§ 140 
Översyn av Välkommaskolans utbildningsprogram  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att uppdra till förvaltningen att se över Välkommaskolans utbildningsprogram, lokala 
inriktningar och lokala kurser, samt kostnader för dessa 
 
att förvaltningen återkommer med förslag till nämnden den 16 december 2008.  
 
Bakgrund 
Förslag föreligger att se över utbudet av Välkommaskolans utbildningsprogram, lokala 
inriktningar och lokala kurser. Detta med hänvisning till ett minskande elevantal. Om 
elevantalet blir färre/kurs så ökar kostnaden/elev. Dessutom utgår kostnader till det fri-
stående Energigymnasiet i Gällivare kommun. Hösten 2008 har 28 elever från Gällivare 
kommun sökt till Energigymnasiet. Detta antal kan öka varje läsår och det innebär en 
ökad kostnad för Välkommaskolan.   
 
Idag har Välkommaskolan följande nationella utbildningsprogram och med följande 
antal platser på respektive program: 
 
Utbildningsprogram   Antal elevplatser 
 
Barn- och fritidsprogrammet  16 
Byggprogrammet   16 
Elprogrammet    24 
 
Energiprogrammet     8 
Estetiska programmet   24 
Fordonsprogrammet    24 
 
Handelsprogrammet   24 
Hotell- och restaurangprogrammet  16 
Industriprogrammet   30 
 
Naturvetenskapsprogrammet   60 
Omvårdnadsprogrammet   20 
Samhällsvetenskapsprogrammet   60 
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Teknikprogrammet     25 
Individuella programmet 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Minskning av elevantalet på Välkommaskolan innebär ekonomiska konsekvenser.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
En eventuell förändring i kursutbudet innebär konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och  
kulturnämnden besluta  
 
att uppdra till förvaltningen att se över Välkommaskolans utbildningsprogram, lokala 
inriktningar och lokala kurser, samt kostnader för dessa. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förteckning över Välkommaskolans utbildningsprogram läsår 2008/2009 
2. Sammanställning över gymnasieskolans elevantal hösten 2008  
3. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080923 § 142 
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 BUoK/2008:222  

 
§ 141 
Sång i midnattssol i Gällivare 26-28 juni 2009  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att kulturen disponerar 100 000 kr till sångarfesten 2009 av tidigare beviljade bygdeme-
del som är 500 000 kr och avsedda för genomförande av kulturfestivalen 2008 och 2009 
i Gällivare kommun 
 
att kulturen stöttar arrangemanget med 30 000 kr inom ram av medel från ansvar 600 23  
 
att barn- utbildning- och kulturnämnden anhåller om 100 000 kr hos kommunstyrelsen 
om ett särskilt stöd till arrangemanget 
 
att kulturförvaltningen fortsätter diskussioner med utvecklingsenheten med stöd för 
marknadsföring.    
 
Bakgrund 
Den 26- 28 juni 2009 planeras en stor sångarfestival i Gällivare. Svenska Arbetarsång-
arförbundet (SAS) med ett 40-tal körer och ca 800 sångare med medlemmar i lokala 
föreningar och distrikt ordnar olika mötesplatser och för 2009 har turen kommit till Gäl-
livare Kommun. 
 
SAS tillsammans med ortens lokala förening, kulturen Gällivare Kommun och turistnär-
ingen har haft möten för att dra upp riktlinjer för programmet.  
 
För Gällivare Kommun blir det här ett mycket stort arrangemang som förhoppningsvis 
lockar  många att komma. För kulturen och turistnäringen blir det ett lyft med en festi-
val av det här slaget. Affärer och annan verksamhet har också stor möjlighet att på olika 
sätt tjäna på arrangemanget. 
 
SAS ansöker om bidrag med 350 000 kr och i huvudsak handlar det om att täcka kost-
nader som intäkter inte gör. Intäkterna utgörs i huvudsak av anmälningsavgifter men till 
viss del också sponsring. 
 
Från kommunen har vi planerat att tillhandahålla ett festivalkansli på centralskolan 
kostnadsfritt. I övrigt planerar vi att erbjuda övningslokaler på kulturskolan och hjälpa 
till med förhandlingar där lokaler måste hyras. 
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För kulturen blir det svårt att ensam klara ett bidrag av storleksordningen 350 000 kr, 
här måste andra enheter komma in. Under våren har diskussioner har samtal med ut-
vecklingsenheten skett och man har lovat att ställa upp med hjälp till marknadsföring. 
 
Vi har också nyligen fått beslut om att kulturfestivalen får medel ifrån bygdemedel to-
talt 520 000 kr för två år. Hälften används i årets festival och andra hälften till nästa års 
festival. 
 
Eftersom detta blir ett mycket stort kulturarrangemang planerar vi att dela upp nästa års 
festival två delar. Del 1 med sångarfesten och del 2 i oktober månad och med en lite 
kortare variant än i år. Det här gör att vi kan använda pengar till sångarfesten och infoga 
den i kulturfestivalen för 2009 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Översiktlig ekonomisk kalkyl för ”Sång i midnattssol” 
 
Intäkter Kronor  Kostnader  Kronor 
 
Anmälningsavgifter 
800x250 200 000    Resor   50 000 
Sponsorer   50 000  Informationsmaterial 50 000 
   Lokala arrangemang         150 000 
   (inkl kringkostnader) 
                                                             Förbundsdirigenter/ 
                                                             körledare, arv.+resor  30 000  
  
   Administration    80 000 
   Funktionärer,logi+uppeh     40 000 
   Artister (inkl kringkostn)  200 000 
 
Summa intäkter 250 000  Summa kostnader  600 000  
 
I underlaget föreslås följande:  
 
att kulturen disponerar 100 000 kr av beviljade bygdemedel till sångarfesten 2009 
 
att kulturen stöttar arrangemanget med medel från ansvar 600 23 inom ram 
 
att barn- utbildning- och kulturnämnden anhåller om 100 000 kr hos kommunstyrelsen 
om ett särskilt stöd till arrangemanget 
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att kulturförvaltningen fortsätter diskussioner med utvecklingsenheten med stöd för 
marknadsföring.    
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att kulturen disponerar 100 000 kr till sångarfesten 2009 av tidigare beviljade bygdeme-
del som är 500 000 kr och avsedda för genomförande av kulturfestivalen 2008 och 2009 
i Gällivare kommun 
 
att kulturen stöttar arrangemanget med 30 000 kr inom ram av medel från ansvar 600 23  
 
att barn- utbildning- och kulturnämnden anhåller om 100 000 kr hos kommunstyrelsen 
om ett särskilt stöd till arrangemanget 
 
att kulturförvaltningen fortsätter diskussioner med utvecklingsenheten med stöd för 
marknadsföring.    
 
Beslutsunderlag 
1. Underlag till ”Sång i midnattssol” 
2. Länstyrelsens beslut angående bygdemedel till kulturfestivalen år 2008-2009 
3. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080923 § 143 
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 BUoK/2008:343  

 
§ 142 
Ökade öppettider, Gällivare bibliotek   
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att försök med ökad tillgänglighet på Gällivare bibliotek med en utökning på tre timmar 
per vecka startar den 1 oktober 2008 och pågår tom 31 mars 2009 
 
att man efter försöksperioden sammanställer och analyserar de statistiska uppgifterna 
som biblioteket samlat in under denna period 
 
Bakgrund 
Nämnden har gett verksamheten i uppdrag att se över möjligheten att öka tillgänglighe-
ten på Gällivare kommuns folkbibliotek på en attraktiv tid efter kl. 17.00. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Eftersom personal kommer att förflytta sig mellan Malmbergets bibliotek och Gällivare 
bibliotek kommer det att bli kostnader för transport. Man kan inte heller utesluta att vi 
kan bli tvingade att ta in vikarier vid sjukdom, semester eller kompetensutveckling. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ökad tillgänglighet för barn och ungdomar på kvällstid. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att försök med ökad tillgänglighet på Gällivare bibliotek med en utökning på tre timmar 
per vecka startar den 1 oktober 2008 och pågår tom 31 mars 2009 
 
att man efter försöksperioden sammanställer och analyserar de statistiska uppgifterna 
som biblioteket samlat in under denna period 
 
Underlag till beslut 
1. Utredning 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080923 § 144 
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BUoK/2008:345  
 
§ 143 
Biblioteksplan, Gällivare kommun  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att uppdra till förvaltningen att utarbeta en biblioteksplan för Gällivare kommun 
 
att uppföljning av arbetet lämnas till nämnden i mars 2009 
 
att biblioteksplanen är klar i september 2009. 
 
Bakgrund 
1997 fick Sverige en Bibliotekslag (SFS 1996:1 596). 2004 införde man en lagändring 
med tillägget § 7a Bibliotek och bibliotekshuvudman skall samverka. Kommuner och 
landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna (SFS 2004:1 261). 
 
År 2007 står det i barn- utbildning- och kulturnämndens måldokument - Lärandet i cent-
rum alla ska nå målen! Under verksamhet 15. Bibliotek – 15.4 Krav på förbättringar.  
Kommunen ska ha en biblioteksplan 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det krävs en hel del arbete med att genomföra en hel utredning varför det krävs 50 000 
kr för vikariekostnad 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Kommunen får en ordentlig genomgång av både skolbibliotek och folkbibliotek 
 
I underlaget föreslås  
 
att begära uppdraget av kommunfullmäktige att starta arbetet med framtagandet av en 
Biblioteksplan för Gällivare kommun 
 
att en styrgrupp utses 
 
att Utrednings- och nämnfunktionen blir behjälplig under hela perioden 
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Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att uppdra till förvaltningen att utarbeta en biblioteksplan för Gällivare kommun 
 
att uppföljning av arbetet lämnas till nämnden i mars 2009 
 
att biblioteksplanen är klar i september 2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Utredning 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080923 § 145 
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 BUoK/2008:271  

 
§ 144 
Norrbottens Schackförbund anhåller om bidrag till projektet "Schack i skolan" i  

skolår fyra  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att bifalla anhållan om bidrag till projektet ”Schack i skolan” med anledning av att  
satsning ska göras på barn och ungdom  
 
att medel 10 000 kr tas från kulturens budgetram. 
 
Beslutet har fattats av en enhällig nämnd. 
 
Bakgrund 
Norrbottens Schackförbund avser att under läsåret 2008/2009 genomföra projektet 
"Schack i skolan" i länets skolor. Projektidén bygger på en modell som har utvecklats 
och med framgång genomförts i mälardalsregionen under flertalet år. De positiva effek-
terna har blivit många och med åren har verksamheten växt och schack ses idag som ett 
självklart pedagogiskt verktyg i mälardalsregionen där över 4000 fjärdeklassare årligen 
deltar. Norrbottens Schackförbund genomförde testverksamhet i Luleå kommun under 
läsåret 2007/2008 och intresset var häpnadsväckande stort från barn och lärare liksom 
från föräldrar, skolledning och massmedia.  
 
Målet med projektet "Schack i skolan" är att ge barn i skolår fyra i Norrbottens skolor 
möjlighet att lära sig spela schack genom att besöka alla intresserade skolklasser ute i 
länet. Schack kan spelas av alla och överallt och därför avses att besöka samtliga 14 
kommuner i Norrbotten.  
 
Schackförbundet ansöker om 10 000 kr för att delta i projektet. Kulturen har i och med 
kulturfestival och annat inga ytterligare medel att bidra med. För skolan och förvalt-
ningen är också det ekonomiska läget just nu lite kärvt. 
 
Kulturen ser dock att schackförbundet gärna återkommer under 2009 med projektidéer.  
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  42 (54) 
 
 2008-10-07 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Barn- utbildning- och kulturnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
att ej bevilja medel för schackprojekt i årskurs 4 
 
att förbundet återkommer med ansökan under 2009 då ärendet kan behandlas på nytt.  
 
Yrkande 
Weine Backman (s) yrkar bifall avseende bidrag till projektet ”Schack i skolan” med 
anledning av att satsning ska göras på barn och ungdom, att medel 10 000 kr tas från 
kulturens budgetram.   
 
Beslutsunderlag 
1. Ansökan om projektbidrag  
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080923 § 146 
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 BUoK/2008:301  

 
§ 145 
Anhållan om bidrag till boken "The Italians in the Arctic Explorations. For a  

Critique of the Reinterpretation of Nationalism"  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att ej bevilja medel 30 000 kr till tryckning av 200 exemplar. 
 
Bakgrund 
Till barn- utbildning- och kulturnämnden har en ansökan om bidrag för utgivning av en 
bok inkommit. Ansökan är inlämnad av (GN) som är lärare i italienska vid Institutionen 
för språkstudier, Umeå universitet. Boken är en monografi med titeln “The Italians in 
the Arctic Explorations. For a Critique of the Reinterpretation of Nationalism”.  
 
Boken utges i serien Northern Studies Monograph, Umeå universitet och Kungl. 
Skytteanska samfundet, med professor (L-EE) som chefredaktör.  
 
Boken ”Italienska resande” i norr är redan publicerad och beskriver italienska reseskild-
ringar i norra delen av Skandinavien. Den nya texten, där författaren uppehåller sig vid 
italienare i det arktiska området, kommer att fungera som en komplettering till den tidi-
gare texten. 
 
Publiceringen kostar 30 000 kr för 200 exemplar. Detta inkluderar då tryckkostnader 
(Vidamus Grafiska AB) och copyright för bilder. 
 
Ansökan avser publiceringsbidrag för hela kostnaden eller del av densamma för ovan 
nämnda publikation. 
  
Nämnden har genom åren ej gått med medel till tryckning av böcker eftersom kulturens 
pengar skall användas för kulturaktiviteter och arrangemang i kommunen 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att ej bevilja medel 30 000 kr till tryckning av 200 exemplar 
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Beslutsunderlag 
1. Ansökan om bidrag  
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080923 § 147 
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 BUoK/2008:359  

 
§ 146 
Ansökan om dispositionsrätt till bankfack  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att dispositionsrätt till bankfacken skall ges till Karina Jarrett, verksamhetschef för mu-
seet. 
 
Bakgrund 
Biblioteket och kulturen har sedan många år två bankfack hos Sparbanken Nord i Gälli-
vare. Här förvaras värdefulla böcker och handlingar som köptes in under bibliotekschef 
Adolf Henrikssons tid. 
 
Bankfacken öppnades sist sen 21 september 2005 då man hämtade teaterböcker. Dessa 
har efter användning förvarats i museets kassaskåp, men har nu lämnats åter i bankfack-
et av museichef Karina Jarrett och bibliotekschef Liselott Lagnestig. Frågan om vem 
som har dispositionsrätt till bankfacken blev då aktuell.  
 
Nuvarande bibliotekschef Liselott Lagnestig har idag dispositionsrätt till bankfacken, 
men det är museet och kulturen som använder bankfacken. Den tidigare museichefen 
Ann Helen Mickelzon har haft dispositionsrätt fram till sin pension i mars 2007, nycklar 
till båda bankfacken bevaras i museets kassaskåp.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att dispositionsrätt till bankfacken skall ges till Karina Jarrett, verksamhetschef för mu-
seet. 
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080923 § 148 
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BUoK/2008:18  

 
§ 147 
Inbjudan till kurser  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att inkomna kursinbjudningar läggs till handlingarna.  
 
Bakgrund 
Kommunakuten AB inbjuder till ”Ny start för konkurrensutsättning och ökad mark-
nadsanvändning” i Stockholm den 21 – 22 oktober 2008. 
 
Kommunakuten AB inbjuder till ”Kurs i offentlighet och sekretess” i Stockholm den 15 
oktober 2008. 
 
JurArk AB inbjuder till ”Nämnd med specialreglerad verksamhet – från inkommet 
ärende till arkivering effektiva rutiner, krav på handläggning och beslutsfattande” i bl a 
Stockholm den 27 oktober 2008.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Per den 11 september 2008 fanns ca 130 000 kr på konto 6001 – 104. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att inkomna kursinbjudningar läggs till handlingarna.  
 
Beslutsunderlag 
1. Kursinbjudningar 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080923 § 149 
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BUoK/2008:192  

 
§ 148 
Motion av Yvonne Bergmark Bröske (fp) angående Tobaksfri miljö för barn och  

ungdom  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att i enlighet med upprättat yttrande konstatera att arbete för en rökfri miljö för barn och 
ungdom pågår 
 
att föreslå kommunfullmäktige att motionen därmed är besvarad. 
 
Bakgrund 
Motionen av Yvonne Bergmark Bröske (fp) angående Tobaksfri miljö för barn och 
ungdom har inkommit till barn- utbildning- och kulturnämnden för yttrande. Motionen 
har överlämnats till Eva Spets, verksamhetschef för fritidsgårdarna för handläggning. 
Av yttrandet från Eva Spets framgår att fritidsledarna tillsammans med skolsköterskorna 
har börjat genomföra kurser för ungdomar ”sluta röka”. Nämnda kurser har startat under 
våren 2008 och kommer att fortsätta till hösten 2008.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Syftet är att förbättra miljön för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att i enlighet med upprättat yttrande konstatera att arbete för en rökfri miljö för barn och 
ungdom pågår 
 
att föreslå kommunfullmäktige att motionen därmed är besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion av Yvonne Bergmark Bröske (fp) ang Tobaksfri miljö för barn och ungdom 
2. Yttrande från barn- utbildning- och kulturförvaltningen 
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3. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080603 § 109 
4. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnänmnden 080617 § 104 
5. Protokoll Kommunstyrelsen 080901 § 166 
6. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080923 § 150 
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 BUoK/2008:358  

 
§ 149 
Barnomsorg i Ullatti  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att ej ändra tidigare beslut om att stänga förskola och skola i Ullatti, Gällivare kommun.  
 
Bakgrund 
Föräldrar i Ullatti, Gällivare kommun har inkommit med en skrivelse angående behovet 
av barnomsorg i Ullatti.  
 
I underlaget har föreslagits att förvaltningen ska se över behovet av barnomsorg i Ullat-
ti, Gällivare kommun, vilket förvaltningen har redovisat till arbetsutskottet.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
En utredning visar ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslut angående barnomsorg ger konsekvenser för barn.  
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att ej ändra tidigare beslut om att stänga förskola och skola i Ullatti, Gällivare kommun.  
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från föräldrar i Ullatti, Gällivare kommun 
2. Utredning 
3. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080923 § 151 
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 BUoK/2008:154  

 
§ 150 
Gällivare kommuns inventariehantering av kommunens konstsamling  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen angående det pågående arbetet med åtgärder för att den in-
terna kontrollen över uppsatta konstverk förbättras 
 
att förslag till åtgärder för att förbättra den interna kontrollen över uppsatta konstverk  
lämnas till barn- utbildning- och kulturnämnden den 16 december 2008 för beslut 
 
att uppdra till förvaltningen att se över värdet avseende försäkringar på kommunens 
konstsamling.  
 
Bakgrund 
Gällivare kommun, Revisorerna har granskat Gällivare kommuns inventariehantering. 
Granskningen har syftat till att bedöma om inventariehanteringen bedrivs ändamålsen-
ligt och med tillräcklig internkontroll.  
 
En av revisionsfrågorna som har varit styrande för granskningen har varit följande: 
 
Bedrivs inventariehanteringen avseende konstsamlingen på ett ändamålsenligt sätt? 
 
Gällivare kommun har svarat på granskningen och Revisorerna har gjort en bedömning 
av svaret och anser att barn- utbilding- och kulturnämnden delvis har tillräckliga rutiner 
för översyn av konstsamlingen.  
 
Revisorerna föreslår att barn- utbildning- och kulturnämnden vidtar åtgärder så att den 
interna kontrollen över uppsatta konstverk förbättras.  
 
Karina Jarret, verksamhetschef för museet informerar barn- utbildning- och kultur-
nämnden den 7 oktober 2008 angående det pågående arbetet med åtgärder för att den 
interna kontrollen över uppsatta konstverk förbättras 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att uppdra till förvaltningen att återkomma till barn- utbildning- och kulturnämnden med 
förslag på åtgärder för att den interna kontrollen över uppsatta konstverk förbättras 
 
att uppföljning angående förslag på åtgärder för att den interna kontrollen över uppsatta 
konstverk förbättras lämnas till nämnden den 7 oktober 2008. 
 
Beslutsunderlag 
1. Gällivare kommuns slutdokument avseende revision av Gällivare kommuns 
    inventariehantering av främst konstsamlingen. 
2. Gällivare kommuns svar på revisionen.  
3. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080923 § 152 
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 BUoK/2008:370  

 
§ 151 
Likvärdig betygssättning för elever  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att uppdra till förvaltningen att se över möjligheter till en likvärdig betygssättning för 
elever.  
 
Bakgrund 
Förslag föreligger att se över likvärdigheten i betygssättning för elever. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Likvärdig betygssättning har konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att uppdra till förvaltningen att se över möjligheter till en likvärdig betygssättning för 
elever.  
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080923 § 153 
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 BUoK/2008:371  

 
§ 152 
Översyn av Gunillaskolans byggnad  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att uppdra till förvaltningsledningen att skyndsamt ta fram en avvecklingsplan för  
Gunillaskolan 
 
att redovisning sker till barn- utbildning- och kulturnämnden den 16 december 2008.  
 
Bakgrund 
Det har framkommit att det på Gunillaskolans byggnad i Malmberget har uppstått 
sprickbildning och andra skador.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Skador på Gunillaskolans byggnad kan få ekonomiska konsekvenser.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Skadorna på Gunillaskolans byggnad kan innebära konsekvenser för barn och ungdo-
mar. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att uppdra till kommunens lokalsamordningsgrupp att skyndsamt se över andra möjliga 
lokaler för Gunillaskolans verksamhet.   
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 080923 § 154 
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 BUoK/2008:397  

 
§ 153 
Avtal mellan Gällivare kommun, barn- utbildning- och kulturnämnden och Svenska 

kyrkan, Gällivare församling avseende verksamhet för öppen förskola  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att uppdra till förvaltningen att se över avtalet med Svenska kyrkan, Gällivare försam-
ling avseende verksamhet för öppen förskola.  
 
Bakgrund 
Gällivare kommun, barn- utbildning- och kulturnämnden och Svenska kyrkan, Gällivare 
församling har ett avtal avseende verksamhet för öppen förskola. Nuvarande avtal löper 
ut den 31 december 2008. Parterna har möjlighet till förlängning av avtalet på ett år i 
sänder om inte uppsägning från endera parten sker senast tre månader före avtalstidens 
utgång.  
 
Förslag föreligger att se över avtalet med Svenska kyrkan, Gällivare församling. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Avtalets innehålla kan innebära ekonomiska konsekvenser 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beroende på verksamhetens utformning har det en påverkan barn och ungdomar 
 
Förslag till beslut 
att uppdra till förvaltningen att se över avtalet med Svenska kyrkan, Gällivare försam-
ling avseende verksamhet för öppen förskola.  
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