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Plats och tid Top Bostäder AB, konferensrum ”Mellanrummet”, tisdagen den 15 juni 
2010, kl 10.00-12.00, 13.00-17.30 

 Ajournering kl 17.15-17.25 
Beslutande Karl-Erik Taivalsaari, (v) vice ordförande 
 Mikael Nilsson (s) kl 10.00-12.00, 13.00-16.30 §§ 85-96 
 Lena Lindberg (s) 
 Jan Holma (s) 
 Eva Eriksson (s) 
 Bernt Nordgren (ns) 
 Eva Alriksson (m)  
Övriga deltagande Kjell Wallgren , förvaltningschef 
 Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, nämndsekreterare 
 Jerker Johansson, verks.chef kultur/ungdom, info Skaparkraft samt §§ 91-94 
 Birgitta Palo-Johansson, ekonom, § 88 
 Katrin Andersson o Elisabeth Karlsson, Kalix kommun, Monica Lindqvist, 

kvalitetsansvarig o Karin Eriksson, projektledare matematik, info ang ASL 
(Att skriva sig till läsning) 

 B-O Ström, Lapplands Gymnasiet, info om Lappl Gymnasiet 
Utses att justera Eva Alriksson 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, fredagen den 18 juni 2010, kl 14.00 
 
Underskrifter Sekreterare §§ 85-100 
  Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg 
 
 Ordförande 
  Karl-Erik Taivalsaari 
 
 Justerande  
  Eva Alriksson   
 
 

 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn-, utbildning- och kulturnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2010-06-15 
 

Datum för anslags uppsättande 2010-06-19 Datum för anslags nedtagande 2010-07-11 
 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden i Gällivare 
 
Underskrift  
 Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg   
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§ 98 26 
Utökning av dagbarnvårdartjänst i Nattavaara med 50 % tjänst

§ 99 28 
Placering av 6-åringar i förskoleklass

§ 100 30 
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 BUoK/2010:3  
 
§ 85 

Delgivningar  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna.  
 
Bakgrund 
 
1. BUoK 2010:181 047 
Skolverket: Meddelande om beslut omfördelning av bidrag för utvecklingsinsatser i 
matematik. 
 
2. BUoK 2010:170 611 
Skolverket: Utvärdering av stödet till kommunala matematikutvecklare. 
 
3. BUoK 2010:158 047 
Skolverket: Rekvisition av statsbidrag för våren 2010. 
 
4. BUoK 2010:104 606 
Skolväsendets Överklagandenämnd: Beslut angående överklagan avseende resurs inför 
läsåret 2009/2010, Dnr 10:59. 
 
5. BUoK 2009:415 620 
Åklagarmyndigheten, Åklagarkammaren i Luleå: Underrättelse om beslut avseende 
stöld, Hedskolan, Gällivare, 2500-K24562-09. 
 
6. BUoK 2009:474 020 
Kommunfullmäktige, Gällivare kommun: Protokollsutdrag Kf 100412 § 44, Avgångs-
lösningar med anledning av övertalighet bland personal. 
 
7. BUoK 2010:174 600 
Kommunfullmäktige, Gällivare kommun: Protokollsutdrag Kf 100412 § 45, Ansvarsfri-
het för år 2009.  
 
8. BUoK 2009:318 611 
Kommunstyrelsen, Gällivare kommun: Protokollsutdrag Ks 100426 § 72, Barn- utbild-
ning- och kulturnämnden anhåller om medel till trä/metallslöjdsal, Tallbackaskolan. 
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9. BUoK 2010:52 600 
Lokalstyrgruppen, Gällivare kommun: Protokoll 100408. 
 
10. BUoK 2010:167 291 
Lokalstyrgruppen, Gällivare kommun: Protokollsutdrag 100408 § 5, Matsal  
Välkommaskolan. 
 
11. BUoK 2010:180 622 
Miljö- och byggnämnden: Rapport Livsmedelskontroll, Hakkas skola. 
 
12. BUoK 2010:191 622 
Miljö- och byggnämnden: Rapport Livsmedelskontroll, Sjöparkskolan. 
 
13. BUoK 2010:192 622 
Miljö- och byggnämnden: Rapport Livsmedelskontroll, Tallbackaskolan. 
 
14. BUoK 2010:193 622 
Miljö- och byggnämnden: Rapport Livsmedelskontroll, Hedskolan. 
 
15. BUoK 2010:165 214 
Miljö- och byggnämnden: Detaljplan för del av Gällivare 12:74 (Söderbergs kullar), 
Gällivare kommun. 
 
16. BUoK 2010:84 214 
Miljö- och byggnämnden: Detaljplan för kv Enen, Gällivare kommun, Norrbottens län. 
 
17. BUoK 2010:189 866 
Service- och tekniknämnden, Gällivare kommun: Protokollsutdrag Sot 100504 § 98, 
Offentlig utsmyckning. 
 
18. BUoK 2010:76 612 
Lapplands kommunalförbund: Protokoll Lapplands Gymnasium, 100325. 
 
19. BUoK 2010:76 612 
Lapplands kommunalförbund: Protokoll Lapplands Gymnasium arbetsutskott 100414. 
 
20. BUoK 2010:175 040 
Sveriges Kommuner och Landsting: Cirkulär 10:23, Vårpropositionen för år 2010. 
 
21. BUoK 2010:173 620 
Sveriges Kommuner och Landsting: Aktuellt om skola och förskola 2010. 
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22. BUoK 2010:176 880 
Sveriges Kommuner och Landsting: Läns- och Folkbibliotek, Lokala utvecklingsbehov 
och nationella insatser – enkät om kungliga bibliotekets framtida roll.  
 
23. BUoK 2010:30 627 
Hälsorådet: Protokoll Folkhälsorådet 100202. 
 
24. BUoK 2010:194 864 
Svenska Filminstitutet: Beslutsmeddelande angående ansökan om stöd till lokal filmkul-
turell verksamhet för barn och ungdom. 
 
25. BUoK 2010:169 867 
IBN RUSHD Studieförbund: Ibn Rushd studieförbunds hederspris delas ut för fjärde 
gången.  
 
26. BUoK 2007:43 600 
Ledamot i barn- utbildning- och kulturnämnden, (IA): Uppsägning av uppdrag i barn- 
utbildning- och kulturnämnden.  
 
27. BUoK 2010:17 620 
Norrbottens Handikappidrottsörbund (NHIF): NHIF tackar för barn- utbildning- och 
kulturnämndens bidrag till skoltävling våren 2010.  
 
28. BUoK 2010:201 828 
Våra Gårdar: Satsning på föreningsdrivna samlingslokaler. 
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna.  
 
Beslutsunderlag 

1. Delgivningar (skickas ej ut) 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100601 § 88  
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 BUoK/2010:4  

 
§ 86 

Delegationsärenden  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen om delegationsbesluten under förutsättning att besluten 
ryms inom budgetram. 
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har överlåtit beslutanderätt till utskott, ordförande 
och tjänstemän enligt en av barn- utbildning och kulturnämnden antagen delegations-
ordning.  
 
Dessa beslut skall redovisas till barn- utbildning- och kulturnämnden.  
 
Till dagens sammanträde redovisas följande delegationsbeslut: 
 
Förvaltningschef 
 
Förordnande av övrig Lars Lyngmark, fritidsledare, 2010:10 023 
personal   Hakkas skola, 2010-04-01—2011-03-31 
 
Ledighet för personal Ann-Kristin Johansson, Mandolinens 2010:11 025 
  förskola, 2010-05-01—2010-05-31, 
  Tjänstledig för annat jobb 
 

Martin Leandersson, Tallbackaskolan,    
  tjänstledig för studier, 2010-08-16— 
  2011-06-16 
 

Yvonne Larsson, Tallbackaskolan,  
  tjänstledig 2010-09-01—2011-06-16 

 
Lena Niemi Nordgren, kostenheten,  

 ledig 76 % från tjänst servering kök för 
  vikariat 100 % arbetsledare lokalvårds- 
  enheten, Service- och teknikförvaltningen 
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Uppsägning av tjänst Annica Nilsson, uppsägning av tjänst  2010:12 023 
på egen begäran från och med  
2010-07-31 

 
  Carlotte Sundqvist, uppsägning av tjänst 
  på egen begäran från och med  
  2010-04-16 
 
  Britt-Marie Vesterberg, assistent, upp- 

sägning av tjänst på egen begäran från  
och med 2010-09-01 

 
Ledighet för elever Elev, Sjöparkskolan klass 1-6,  2010:14 606 
  22010-05-10—2010-05-28 (AJ) 
 
  Elev, Sjöparkskolan klass 7,  
  2010-04-16 (tidigare ledighet 11 dgr) 
  (DJ) 

 
Elev, Sjöparkskolan klass 4, 

  2010-05-20—2010-06-02 (AM) 
     
  Elev, Sjöparkskolan, klass 4,  
  2010-05-24—2010-06-04 (AW) 
 

Elev, Hedskolan klass 7,  
  2010-03-22—2010-03-26 (tidigare 
  Ledighet 7 dgr) (MEN) 
 
  Elev, Hedskolan klass 9, 
  2010-04-12—2010-04-15, 2010-04-19— 
  2010-04-22 (tidigare ledighet 23 dgr) (TH) 
 
  Elev, Hedskolan, klass 3,  
  2010-05-20—2010-06-11 (MW) 
 
Sjöparkskolans skolledning 
 
Anpassad studiegång Beslut angående anpassad studiegång 2010:199 606 
  (LO) 
 
  Beslut angående anpassad studiegång 2010:198 606 
  (SN) 
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Hedskolans skolledning 
 
Anpassad studiegång Beslut angående anpassad studiegång 2010:187 606 
  (VK) 
 
  Beslut angående anpassad studiegång 2010:186 606 
  (JB) 
 
Verksamhetschef Elevhälsan 
 
Utskrivning särskolan Beslut angående utskrivning från  2010:164 606 
  Särskolan (JK) 
 
Verksamhetscontroller 
 
Skolskjuts  Beslut angående skolskjuts med  2010:184 623 
  anledning av växelvist boende (ZE) 
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att godkänna informationen om delegationsbesluten under förutsättning att besluten 
ryms inom budgetram. 
 
Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut (skickas ej ut) 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100601 § 89 
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 BUoK/2010:5  

 
§ 87 

Förvaltningschefens information  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att lägga förvaltningschefens information till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Följande punkter har anmälts som information till barn- utbildning- och kulturnämnden 
den 11 maj 2010: 
 
Spar på lokaler 
 
Ombyggnation/nybyggnation, Tallbackaskolan 
 
Fördelning av 6-åringar 
 
Modersmålsundervisning 
 
Beslut Barn och elevombudet avseende elev på Sjöparkskolan 
 
Verksamhetsuppföljning 
 
Idrottshall, Sjöparkskolan 
 
Kulturutbud 
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 1 juni 2010 § 90 beslutat  
att nämnda punkter informeras till barn- utbildning- och kulturnämnden den 15 juni 
2010. 
 
Ytterligare tillkomna punkter till sammanträdet den 15 juni 2010: 
 
Avgångslösning för personal inom barn- utbildning- och kulturförvaltningen 
 
Behov av staket runt dagbarnvårdarlokal ”Gläntan”, Koskullskulle 
 
Assistenttjänst, Kulturskolan 
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Beslutsunderlag 
1.   Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 106010 § 90 
2.   Verksamhetsuppföljning 
3. Kulturutbud 
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 BUoK/2010:6  

 
§ 88 

Barn- utbildning- och kulturnämndens budgetuppföljning  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att förvaltningen systematiskt arbetar för att uppnå en budget i balans 
 
att förvaltningen till barn- utbildning- och kulturnämndens sammanträde i augusti pre-
senterar analys/konsekvenser/åtgärd, gällande besparingar på 4,1 miljon kr. 
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) inkommer med skriftlig reservation.  
 
Bakgrund 
Arbete med barn- utbildning- och kulturnämndens budgetuppföljning år 2010 pågår.  
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 1 juni 2010 § 91 beslutat 
att redovisning avseende budgetuppföljning för april 2010 lämnas till barn- utbildning- 
och kulturnämnden den 15 juni 2010.  
 
Birgitta Palo-Johansson, ekonom redovisar till dagens sammanträde budgetuppföljning-
en för maj månad. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beroende på budgetuppföljningens utfall kan det få ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beroende på budgetuppföljningens utfall kan det få konsekvenser för barn och ungdo-
mar. 
 
Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar att barn- utbildning- och kulturnämnden vidtar åtgärder, för att 
få budgeten i balans. 
 
Lena Lindberg (s) yrkar att förvaltningen systematiskt arbetar för att uppnå en budget i 
balans, samt att till sammanträdet i augusti presentera analys/konsekvenser/åtgärd, gäl-
lande besparingar på 4,1 miljon kr. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med Lena Lindbergs yrkande.  
 
Beslutsunderlag 

1.  Protokoll Barn- utbildning- och kuturnämndens arbetsutskott 100601 § 91 
      2.  Budgetuppföljning april 2010  
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 BUoK/2010:202  

 
§ 89 

Anhållan om fortsatt nedsättning av antalet barn på Älvens förskola läsåret  

2010/2011  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att fortsätta med nedsättning av två platser läsåret 2010/2011 på Älvens förskola. 
 
Bakgrund 
För att kunna säkerställa ett barns (född 2005) egenvård på grund av diabetes, fordras 
fortsatt nedsättning av två platser i barngruppen. Minskningen har varit läsåret 
2008/2009. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Eventuella bortfall av intäkter från barn med mer behov än allmän förskola. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Stora svårigheter med hjälp av egenvården med 18 barn i gruppen 
 
Förslag till beslut 
 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att fortsätta med nedsättning av två platser läsåret 2010/2011 på Älvens förskola. 
 
Beslutsunderlag 

1. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100601 § 92  
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 BUoK/2010:196  

 
§ 90 

Skolfrånvarande elev vid Mariaskolan  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att lägga informationen om nämnda elevs frånvaro till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Det gäller en elev i åk 5 vid Mariaskolan. Eleven hade hög frånvaro höstterminen 2009. 
Pedagogisk kartläggning samt åtgärdsprogram upprättades under höstterminen i samråd 
med vårdnadshavare. Elevhälsan, BUP och SOC kopplades in.  
 
Under februari var eleven närvarande i skolan någon enstaka dag. Efter sportlovet har 
eleven inte varit i skolan över huvudtaget. En mycket omfattande kartläggning gjordes i 
samverkan med elevhälsan. Den färdigställdes i mars. Hemundervisning påbörjades 25 
mars. Det fungerade vid några tillfällen. Eleven slutade att kliva upp ur sängen och 
hemundervisningen avbröts. Nytt beslut: att Elevhälsans specialpedagog skulle arbeta 
med en modell Kat-Kit (Kognitiv Affektiv Träning), man får möjlighet att beskriva sina 
känslor. Det arbetet pågår. Målet är att hemundervisningen ska kunna upptas inom kort.  
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att lägga informationen om nämnda elevs frånvaro till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 

1. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100601 § 93 
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 BUoK/2010:163  

 
§ 91 

Slutredovisning av studieförbundens bidrag år 2009 samt bidrag till studieförbun- 

den år 2010  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom redovisningen av framräknat bidrag för utbetalning till ovan nämnda 
studieförbund 
 
Bakgrund 
 
Slutredovisning av studieförbundens bidrag år 2009 
Lars Israelsson, kultursekreterare har utarbetat underlag för utbetalning av bidrag till 
studieförbund år 2009. Underlaget bygger dels på studieförbundens insända faktaupp-
gifter dels på de regler som Gällivare kommun har för studieförbund. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Gällivare kommun har avsatt 745.000 kronor till studieförbunden. Det lokala folkbild-
ningsrådet har tillsammans med kulturen avsatt av dessa medel 50.000 till kulturfestiva-
len för arrangemang som genomförs av studieförbunden.  Fördelningen av bidraget ba-
seras alltså på 695.000 kronor. 
 
ABF  423.254      
Bilda      9.000   
Studiefrämjandet              93.789   
Medborgarskolan            96.916   
NBV    10.257    
SENSUS    11.015 
Vuxenskolan    50.352 
Folkuniversitetet                        417   
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att ställa sig bakom redovisningen av framräknat bidrag för utbetalning till ovan nämnda 
studieförbund 
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Beslutsunderlag 
1. PM om bidrag till studieförbund 2010 
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100601 § 94 
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 BUoK/2010:206  

 
§ 92 

Översyn av avtal avseende Musikhuset "Gropen"  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att se över och eventuellt omförhandla avtalet med ABF och Gropens verksamhet inför 
2011. 
 
Bakgrund 
Gällivare Kommun har sedan 2003 ett avtal med ABF och Musikhuset Gropen. En 
mycket bra och viktig verksamhet för våra ungdomar som vill utöva sitt musikintresse. 
Dock behöver en översyn och eventuellt ett nytt avtal mellan parterna tas fram från 
2011. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Verksamheten erhåller ett stöd på 180 000 kr/år vilka tas ur allmän kulturs budget 600 
23 musikverksamhet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Mycket positivt för ungdomar som vill utöva musik 
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att se över och eventuellt omförhandla avtalet med ABF och Gropens verksamhet inför 
2011. 
 
Beslutsunderlag 

1. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100601 § 95 
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 BUoK/2010:168  

 
§ 93 

PRO:s Sångargrupp anhåller om medel för resa   

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att ej bevilja medel till bussresa för PRO till Åland då kulturbidrag skall gå till offentli-
ga kulturarrangemang i Gällivare Kommun och inte studieresor som denna. 
 
Bakgrund 
PRO planerar en bussresa till Åland i augusti i år. Bland vill gruppen träffa Ålandstom-
ten som man blev bekant med när han var i Gällivare i december 2009. Guidning och 
andra sevärdheter står på programmet på Åland  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ansökan har ingen redovisning om den ekonomiska delen 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ingen påverkan 
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att ej bevilja medel till bussresa för PRO till Åland då kulturbidrag skall gå till offentli-
ga kulturarrangemang i Gällivare Kommun och inte studieresor som denna. 
 
Beslutsunderlag 

1. Ansökan 
2.   Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100601 § 96 
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 BUoK/2010:207  

 
§ 94 

Renovering av "Stackens" lokaler  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen att snarast genomföra den ytskiktsrenovering som nu tagits 
fram av fastighetsavdelningen. 
 
att sommaren då Stacken ändå är stängd är en bra period att genomföra detta.  
 
Bakgrund 
Under 2009 genomfördes en utredning om ungdomshusets Stackens lokaler. Ungdomar, 
ungdomsarbetare med flera involverades i utredningen för att ge sin syn på vad ett fram-
tida hus skall innehålla för aktiviteter. Tre alternativ togs fram i storleksordningen 2, 6 
och 10 miljoner, där det dyraste alternativet innehöll en utbyggnad med nya replokaler 
för musikintresserade lokaler samt en många andra delar. Två miljoners alternativet 
handlade om att ingå en invändig ytskikts renovering, dvs reparation av i dag väldigt 
slitna lokaler.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
Tre alternativ har tagits fram. Nämnden beslutade i december att fastighetsförvaltningen 
skulle ta fram en mer exakt kostand för en invändig ytskikts renovering. Detta är nu 
gjort och kommer att hamna på 1,2 miljoner kr 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Huset är mycket positivt för många barn och ungdomar 
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att föreslå kommunstyrelsen att snarast genomföra den ytskiktsrenovering som nu tagits 
fram av fastighetsavdelningen. 
 
att sommaren då Stacken ändå är stängd är en bra period att genomföra detta  
 
Beslutsunderlag 

1. Programhandlingar 
2.   Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100601 § 97 
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 BUoK/2010:183  
 
§ 95 

Obligatiorisk legitimation för anställda i Gällivare kommun  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att bifalla utredningens förslag avseende legitimation för anställda i Gällivare kommun.   
 
Bakgrund 
Frågan om legitimation för anställda i Gällivare kommun har varit aktuell under en tid 
och också behandlats av service- och tekniknämnden. De kompletteringar som har be-
gärts, har nu tillförts ärendet.  
 
Kommunstyrelsen har den 26 april 2010 § 71 beslutat följande: 
 
att införa legitimation för anställd personal inom alla förvaltningar, 
 
att rekommendera nämnderna att anta utredningens förslag avseende prioriteringsord-
ning och förslag till kostnadsfördelning, 
 
att ansvara för grundinvesteringarna som krävs för tillverkningen av legitimationerna, 
skrivare med utrustning kronor 45 000 och reliefskrivare med utrustning 50 000 kronor, 
totalt 95 000 kronor, 
 
att medel anvisas ur konto 312 ”Till kommunstyrelsens förfogande” med ansvar 15701. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det är förenat med vissa kostnader för förvaltningarna att göra de legitimationskort som 
föreslås. Nyttan med dessa överväger dock den kostnad som blir aktuell.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Det är tryggt för barn och unga, faktiskt för alla att få information om att de kan kräva 
att personal från Gällivare kommun kan uppvisa en giltig legitimation. 
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att avslå utredningens förslag med anledning av att det inte finns behov av legitimation 
för barn- utbildning- och kulturförvaltningens personal. 
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Yrkande 
Lena Lindberg (s) yrkar bifall till utredningens förslag. Mikael Nilsson (s), Jan Holma 
(s), Eva Eriksson (s), Karl-Erik Taivalsaari (v) och Bernt Nordgren (ns) stödjer Lena 
Lindbergs yrkande.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Lena Lindbergs yrkande under proposition och finner att barn- ut-
bildning- och kulturnämnden beslutar i enlighet med Lena Lindbergs yrkande.  
 
Beslutsunderlag 
1.   Protokoll Kommunstyrelsen 100426 § 71 
2.   Utredning 
3.   Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100601 § 98 
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 BUoK/2010:9  

 
§ 96 

Ärendeuppföljning  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att ärendet ”Tillämpningsanvisningar till Maxtaxa” ska behandlas i barn- utbildning- 
och kulturnämnden den 24 augusti 2010 
 
att ärendet ”Granskningen – Lärarnas förutsättningar att genomföra sitt uppdrag” ska 
behandlas i barn- utbildning- och kulturnämnden den 12 oktober 2010  
 
att göra uppföljning på följande ärenden: 
 
Ärende   Ansvarig  Uppföljning 
Matråd i Gällivare kommun  Förvaltningen 12 oktober 2010 
(redovisning från respektive skola)  
 
Redovisning avseende Smartboards  Förvaltningen 12 oktober 2010 
(digitala skrivtavlor) i Gällivare kommun  
 
Tillvägagångssätt avseende anmälan  Förvaltningen 12 oktober 2010 
till jourdagis 
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har tidigare beslutat att göra uppföljning av nedan 
nämnda ärenden. 
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 1 juni 2010 § 99 beslutat 
att nämnden följer upp ärenden enligt nedan. 
 
Ärende   Ansvarig  Uppföljning  
 
Tillämpningsanvisningar till Maxtaxa  Förvaltningen    15 juni 2010  
 
Granskningen – Lärarnas förutsätt- Förvaltningen    15 juni 2010 
ningar att genomföra sitt uppdrag 
 
Kameraövervakning på skolor Förvaltningen    24 aug 2010  
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Revisorernas granskning av nämndens  Förvaltningen    24 aug 2010  
ansvarsutövning 
 
Hur fungerar Elevråd och skolråd på  Förvaltningen    12 okt 2010 
skolorna 
 
Beslutsunderlag 

1. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100601 § 99 
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 BUoK/2010:8  

 
§ 97 

Återrapport kurser/konferenser  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har tidigare beslutat om att återrapport avseende 
kurser/konferenser sker till nämnden vid varje sammanträde. 
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 1 juni 2010 § 100 beslutat 
att hänskjuta ärendet till barn- utbildning- och kulturnämnden den 15 juni 2010. 
 
Vid dagens sammanträde den 15 juni 2010 informerar Lena Lindberg (s) om prisut-
delningen till årets kulturstipendiat, XXXX. 
 
Kjell Wallgren, förvaltningschef informerar om Skolverkets konferens i Luleå den 7 
juni 2010, för huvudmän om den nya skollagen och de kommande skolreformerna.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100601 § 100 
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 BUoK/2010:224  

 
§ 98 

Utökning av dagbarnvårdartjänst i Nattavaara med 50 % tjänst  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att inrätta ytterligare 0.5 dagbarnvårdartjänst i Nattavaara från och med den 1 augusti 
2010  
 
att medel tas från centralt konto 60010 för hösten 2010 
 
att fortsatta kostnader för 0.5 dagbarnvårdartjänst inarbetas i budget 2011 
 
att inrätta en samlingslokal för dagbarnvårdare i Nattavaara 
 
att ärendet avseende att inrätta en samlingslokal för dagbarnvårdare i Nattavaara över-
lämnas till Lokalstyrgruppen 
 
Bakgrund 
För att klara behovet av förskoleplatser i Nattavaara inrättades 1.5 dagbarnvårdartjänst 
(pedagogisk omsorg) under hösten 2009. Inför hösten 2010 har behovet ökat och för att 
klara verksamheten behöver ytterligare 0.5 tjänst inrättas. Antalet barn i Nattavaara från 
5 år och nedåt är 11 st för närvarande. 
 
Utökning av befintlig 0.5 tjänst till 1.0 tjänst är en möjlighet att lösa problemet. Dag-
barnvårdarna i Nattavaara behöver också en samlingslokal för att bedriva verksamheten 
på ett kvalitetsmässigt bra sätt. Denna samlingslokal ska vara anpassad till barngrupper-
nas storlek så att alla barn kan vistas samtidigt där. 
  
I underlaget föreslås 
 
att inrätta ytterligare 0.5 dagbarnvårdartjänst i Nattavaara   
att inrätta en samlingslokal för dagbarnvårdare i Nattavaara. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för ytterligare 0.5 tjänst är ca 80 000 kr från och med 1 augusti 2010 och kan 
tas inom förvaltningens ram under hösten. Kostnaden för samlingslokal är svår att be-
räkna beroende på vilken lokal som ska nyttjas, maximalt 70 000 kr per år. Utrustningen 
till en samlingslokal kan omfördelas inom förvaltningen så att kostnaderna hålls nere. 
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0.5 tjänst från 1 augusti 2010                                                         80 000 kr 
Samlingslokal från 1 augusti 2010                                                 30 000 kr 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Barn erbjuds plats inom förskoleverksamhet med hjälp av pedagogisk omsorg.  
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att inrätta ytterligare 0.5 dagbarnvårdartjänst i Nattavaara från och med den 1 augusti 
2010  
 
att medel tas från centralt konto 60010 för hösten 2010 
 
att fortsatta kostnader för 0.5 dagbarnvårdartjänst inarbetas i budget 2011 
 
att inrätta en samlingslokal för dagbarnvårdare i Nattavaara 
 
att ärendet avseende att inrätta en samlingslokal för dagbarnvårdare i Nattavaara över-
lämnas till Lokalstyrgruppen 
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 100601 § 101 
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 BUoK/2010:242  

 
§ 99 

Placering av 6-åringar i förskoleklass  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att uppdra till barn- utbildning- och kulturförvaltningen att se över nuvarande gällande 
upptagningsområden samt kriterier för intag för att säkerställa en likvärdig behandling 
av alla barn/elever. 
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) inkommer med skriftlig reservation.  
 
Ajournering kl 17.15-17.25 
 
Bakgrund 
Eva Alriksson (m) väcker ärendet angående placering av 6-åringar i förskoleklass.  
 
Varje vårtermin placerar barn- utbildning- och kulturförvaltningen 6-åringar i förskole-
klass till kommande höst. Det är svårt att tillmötesgå samtliga vårdnadshavares önske-
mål om placering.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Placering av barn/elever får konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar att verksamheten omprövar intagningen av de 6-åringar som 
uppfyller nuvarande kriterier för skolplacering på Hedskolan. 
 
Eva Alriksson (m) yrkar vidare att barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar om nya 
upptagningsområden för Gällivare, att nämnden beslutar om kriterier för intagning, samt 
att nämnden säkerställer en likvärdig behandling av alla elever.  
 
Karl-Erik Taivalsaari (v) yrkar att barn- utbildning- och kulturnämnden ger i uppdrag 
till barn- utbildning- och kulturförvaltningen att se över nuvarande gällande upptag-
ningsområden samt kriterier för intag för att säkerställa en likvärdig behandling av alla 
barn/elever. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med eget förslag.  
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 BUoK/2010:243  

 
§ 100 

Dagbarnvårdarlokal i Nattavaara  

 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar 
att uppdra till förvaltningen att utreda möjligheterna att införa ”Eksjö-modellen i Natta-
vaara.  
 
Bakgrund 
Eva Alriksson (m) väcker ärendet angående dagbarnvårdarlokal i Nattavaara. Detta med 
anledning av att antalet förskolebarn i Nattavaara har ökat. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inrättande av lokal innebär ekonomiska konsekvenser.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
En gemensam lokal för dagbarnvårdare kan få positiva konsekvenser för barn. 
 
Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar att barn- utbildning- och kulturnämnden utreder möjligheterna 
att införa ”Eksjö-modellen i Nattavaara. Eksjömodellen innebär att dagbarnvårdare be-
driver verksamhet i en gemensam lokal på heltid. Dagbarnvårdarna lagar mat och städar 
själva. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner att barn- utbildning- och kul-
turnämnden beslutar i enlighet med Eva Alrikssons yrkande.  
 
 
 
 
  
 






