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2  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Innehållsförteckning: 
Ärenden markerade med * behandlas bakom stängda dörrar 
 

§ 1 
Val av justerare 
 
§ 2 
Godkännande av föredragningslistan 
 
§ 3 
Rektor informerar 
 
§ 4 
Redovisning från skolenheterna, höstterminen 2016 
 
§ 5  Dnr 2017:127 
Verksamhetsberättelse 2016 
 
§ 6  Dnr 2017:128 
Årsbokslut 2016, barn – och utbildningsnämnden 
 
§ 7  Dnr 2017:129 
Verksamhetsplan/systematiskt kvalitetsarbete BUN´s 
verksamhet 2017 – 2019 
 
§ 8  Dnr 2017:130 
Medarbetarenkät barn- och utbildningsnämnden 
 
§ 9  Dnr 2017:131 
Riktlinjer för plan mot kränkande behandling 
BUN´s verksamhet 
 
§ 10  Dnr 2017:132 
Riktlinjer skolgång för EU-/EES-medborgare 
 
§ 11  Dnr 2009:1129 
Utvärdering – Tillfällig förändring gällande riktlinjer 
för barnomsorg på obekväm arbetstid 
 
§ 12  Dnr 2016:922 
Förändrad skolstruktur i Porjus 
 
§ 13   
Anmälan delegationsbeslut 
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3  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 14 
Övriga anmälningsärenden 
 
§ 15 
*Verksamhetsinformation / Återrapport skolfaddrar* 
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4  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 1 
 

Val av justerare 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att utse ledamoten Wivi-Anne Mulk att justera dagens protokoll. 
_________ 
 
Ärendet 
 
Justering av protokollet från dagens sammanträde äger rum 
fredag den 24 februari 2017 klockan 09.00. 
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5  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 2 
 

Godkännande av föredragningslistan 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna den upprättade föredragningslistan. 
___________ 
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6  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 3 
 

Rektor informerar 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Information från rektorerna ingår som en stående punkt 
på barn- och utbildningsnämndens sammanträden. 
Till dagens möte har rektor Gunilla Andersson inbjudits. 
 
Överläggningar i barn- och utbildningsnämnden 
 
Gunilla Andersson, rektor för Östra skolan, har valt att fokusera 
på den redovisning gällande verksamheten på Östra skolan hösten  
2016 som har inlämnats till nämnden för behandling senare vid dagens 
sammanträde. 
För att tydligare kunna svara på ledamöternas frågor gällande 
betygsresultat, frånvaro, arbetssätt etc medverkar även de båda 
arbetslagsledarna Josefin Hedlund och Mattias Palo. 
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7  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 4 
 

Redovisning från skolenheterna, höstterminen 2016 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga redovisningarna med godkännande till handlingarna. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Enligt det Årshjul som barn- och utbildningsnämnden har fastställt för det  
systematiska kvalitetsarbetet, skall redovisningar från skolenheterna 
behandlas vid nämndens sammanträde i februari månad varje år. 
 
Av redovisningarna skall framgå elevernas resultat, måluppfyllelse samt 
redovisning av hur det särskilda stödet fördelats och hur det påverkat 
måluppfyllelsen. 
 
Till dagens sammanträde har redovisningar från Östra skolan, Västra- och 
Porjus skola samt Vuollerims skola överämnats (se bilagor). 
 
Ärendets beredning 
 
Uppföljning av verksamheten Östra skolan hösten 2016, upprättad  
2017-02-10 av rektor Gunilla Andersson 
Utvärdering Vuollerims skola höstterminen 2016, upprättad 2017-02-07 
av rektor Monica Åhman Fjellström 
Utvärdering ht 2016 Västra/Porjus skola, upprättad av rektor Helen 
Isaksson 
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8  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 5  Dnr 2017:127 
 

Verksamhetsberättelse 2016 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att lägga 2016 års verksamhetsberättelse med godkännande till 
handlingarna. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Verksamhetsberättelse för barn- och utbildningsnämnden år 2016 har 
upprättats och överlämnats till nämnden för godkännande (se bilaga). 
 
Ärendets beredning 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-07, § 3 
Verksamhetsberättelse upprättad 2017-01-25 av skolchef Kerstin 
Fors Mattsson         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
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9  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 6  Dnr 2017:128 
 

Årsbokslut 2016, barn- och utbildningsnämnden 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga den ekonomiska redovisningen för år 2016 med godkännande  
till handlingarna. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Bokslutet för barn- och utbildningsnämnden 2016 har överlämnats till 
nämnden för kännedom (se bilaga). Av en årsbudget på 76 700,0 tkr 
redovisas 75 902,5 tkr. Detta innebär en positiv avvikelse på 797,5 tkr  
för helåret 2016. 
  
Kostnaderna för inköp av diverse material och tjänster, arbetskraft samt 
hyror, förbrukningsmaterial o dyl är i samtliga fall högre än budget. Detta 
balanseras upp genom att intäkterna både från Migrationsverket och 
Skolverket har uppgått till ett högre belopp än budgeterat. 
 
Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget uppgick till 611,5 tkr. 
Av detta redovisas endast 325,6 tkr. Avvikelsen beror på att de inköp som 
var planerade att göra med investeringsmedel inte gick att genomföra 
eftersom de inte uppfyllde gällande regelverk. 
 
Av bokslutet framgår att 2016-12-31 fanns det inom barn- och 
utbildningsnämndens ansvarsområde 83 st tillsvidareanställda och 32 st 
visstidsanställd personal. 
 
Ärendets beredning 
 
Bokslut 2016, ansvar 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 

 
Barn- och utbildningsnämnden  2017-02-21 
_______________________________________________________________________ 
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

10  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 7  Dnr 2017:129 
 

Verksamhetsplan/systematiskt kvalitetsarbete  
BUN:s verksamhet 2017 - 2019         
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att anta bilagt förslag till verksamhetsplan för barn- och 
utbildningsnämnden. 
___________ 
                       
Ärendet 
 
Förslag till verksamhetsplan/systematiskt kvalitetsarbete för barn- 
och utbildningsnämndens verksamhet under perioden 2017 – 2019 
har överlämnats (se bilaga). 
 
De övergripande målen i verksamhetsplanen har tagits fram med hänsyn 
till dels de statliga kraven i form av skollag, läroplaner och förordningar, 
dels de kommunala krav som preciserats i kommunens visionsdokument 
Jokkmokk 2030 och barn- och utbildningsnämndens uppdrag samt 
verksamhetens egna mål. 
 
Ärendets beredning 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-07, § 5 
Verksamhetsplan/systematiskt kvalitetsarbete BUN´s verksamhet 
2017-2019, upprättat av skolkontoret 2017-01-26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
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11  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 8  Dnr 2017:130 
 

Medarbetarenkät, barn- och utbildningsnämnden 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att lägga uppföljningen av medarbetarenkäten till handlingarna. 
___________ 
                                                                                                                       
Ärendet 
 
Personalavdelningen har genomfört en medarbetarenkät för kommunens 
anställda. Den totala svarsfrekvensen uppgick till 84% för BUN´s 
verksamhet. Enkäten innehåller 8 stycken kategorier samt kränkande 
särbehandling. För varje kategori redovisas ett medelvärde för BUN och 
ett för kommunen totalt på frågenivå. Alla medelvärden som ligger under 3 
anser personalavdelningen att det bör skapas åtgärder kring. 
 
På sju kriterier har BUN´s anställda ett högre medelvärde än kommun-
totalen och på området hälsa är medelvärdet lika stort som kommun-
totalen. Den största positiva avvikelsen jämfört med kommuntotalen finns 
på områdena Medarbetarsamtal/lön och Ledarskap samt Mål och 
uppdrag. Trots det ligger området Medarbetarsamtal/lön under 
medelvärdet 3. Den analys som gjorts gällande detta kriterium är att den 
utbredda besvikelsen gällande lärarlönelyftet i hög grad har påverkat 
svaren på detta område. Några särskilda insatser anses inte därför vara 
nödvändiga att genomföra. 
 
Ärendets beredning 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-07, § 4 
Tjänsteskrivelse upprättad 2017-01-18 av skolchef Kerstin Fors Mattsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Personalchef Caroline Johansson 
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12  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 9  Dnr 2017:131 
 

Riktlinjer för plan mot kränkande behandling 
BUN´s verksamhet 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att fastställa bilagda riktlinjer för plan mot kränkande behandling. 
___________ 
 
Ärendet 
 
En utbildningsanordnare som bedriver verksamhet enligt Skollagen ska 
inom ramen för den verksamheten bedriva ett målinriktat arbete för att 
motverka kränkande behandling av barn och elever (6 §). Huvudmannen 
ansvarar för att det vidtas åtgärder för att förebygga och förhindra att barn 
och elever utsätts för kränkande behandling (7§). Vidare ansvarar 
huvudmannen för att det inom varje särskild verksamhet och varje år 
upprättas en plan mot kränkande behandling med en översikt över de 
åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande 
behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för 
vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det 
kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har 
genomförts ska tas in i efterföljande års plan (8 §).  

 
Förslag till riktlinjer för plan mot kränkande behandling har överlämnats 
till barn- och utbildningsnämnden för fastställelse (se bilaga). 
 
Ärendets beredning 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-07, § 6 
Riktlinjer för plan mot kränkande behandling BUN:s verksamhet, 
upprättad av skolkontoret 2017-02-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Skolchef Kerstin Fors Mattsson 
Rektor Gunilla Andersson 
Rektor Helen Isaksson 
Rektor/förskolechef Monica Åhman Fjellström 
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13  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 10  Dnr 2017:132 
 

Riktlinjer skolgång för EU- /EES-medborgare 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att anta bilagda riktlinjer. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Skolkontoret har överlämnat Riktlinjer skolgång för EU-/EES-medborgare 
(se bilaga) till barn- och utbildningsnämnden för beslut. 
 
Ärendets beredning 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-07, § 7 
Riktlinjer skolgång för EU-/EES-medborgare, skapad av skolkontoret 
2017-01-16 
 
     
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Skolchef Kerstin Fors Mattsson 
Rektor Gunilla Andersson 
Rektor Helen Isaksson 
Rektor/förskolechef Monica Åhman Fjellström 
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14  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 11  Dnr 2009:1129 
 

Utvärdering - Tillfällig förändring gällande riktlinjer för 
barnomsorg på obekväm arbetstid 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att den tillfälliga förändringen av riktlinjerna för barnomsorg på obekväm 
arbetstid skall fortsätta att gälla till och med augusti månad 2017. En ny 
utvärdering görs därefter och presenteras vid nämndens första 
sammanträde i höst. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2012-02-21 att erbjuda 
barnomsorg på obekväm arbetstid, kl. 18–22 måndag – fredag. 
Kommunen har ingen lagstadgad skyldighet att erbjuda barnomsorg på 
kvällar men försöker tillgodose behovet under vissa förutsättningar. 
 
På grund av personalbrist har det blivit svårare för verksamheterna att 
erbjuda denna omsorg. Barn- och utbildningsnämnden beslutade därför 
2016-02-16 att genomföra tillfälliga förändringar i riktlinjerna under 
perioden 2016-02-22 – 2016-09-26 som innebär att barnomsorg endast 
erbjuds under tiderna 06.15 – 18.30 inom kommunens samtliga förskolor 
och fritidshem. 
 
Den 20 september 2016 togs ett nytt beslut om att den tillfälliga 
förändringen av riktlinjerna skulle kvarstå året ut och att en ny utvärdering 
skulle presenteras vid nämndens första sammanträde 2017. 
 
Ärendets beredning 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-07, § 8 
Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-20, 44 
Utvärdering, upprättad av skolchef Kerstin Fors Mattsson 2016-09-07 
 
Överläggningar i barn- och utbildningsnämnden 
 
Enligt information från skolchef Kerstin Fors Mattsson finns det idag ingen 
efterfrågan på barnomsorg på obekväm arbetstid. 
 
Kopia till 
Magdalena Johansson, skoladministratör 
Monica Åhman Fjellström, rektor/förskolechef 
Helen Isaksson, rektor/förskolechef 
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15  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 12  Dnr 2016:922 
 

Förändrad skolstruktur i Porjus 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta bilagt förslag till förändrad skolstruktur i Porjus från och med 
höstterminen 2017. Förslaget innebär att grundskolans årskurs 1-5 flyttas 
från Porjus till Jokkmokk. I Porjus kommer fortsättningsvis bedrivas 
förskola, förskoleklass och fritidshem på samma sätt som i dagsläget. 
___________  
 
Ärendet 
 
Under de senaste åren har barn- och utbildningsnämnden haft 
kontinuerliga diskussioner om innevarande skolstruktur i kommunen och 
följt barn/elevutvecklingen för de olika orterna. Porjus har tyvärr haft en 
större nedgång i sitt elevunderlag än vad som tidigare prognostiserats. 
Läsåret 2011/2012 fanns 24 elever i Porjus årskurs 1-5 och den prognos 
som gjordes vid det tillfället visade att det skulle vara 16 elever läsåret 
16/17. Dagens elevantal uppgår till 9 elever och med anledning av det  
har frågan om förändringar gällande undervisningen för årskurs 1-5 
aktualiserats. 
 
På uppdrag av barn- och utbildningsnämnden har skolchefen utrett frågan 
om en förändrad skolstruktur i Porjus och i september 2016 fick nämnden 
ta del av tjänsteskrivelse från skolchefen innehållande förslag att det i 
Porjus skall bedrivas förskola, förskoleklass och fritidshem från och med 
hösten 2017 och att grundskola årskurs 1-5 flyttas till Jokkmokk. En sådan 
förändring skulle innebära att barn 1-6 år har kvar hela sin verksamhet i 
Porjus. De skolbarn som har behov av fritidsverksamhet har tillgång till det 
på morgonen i Porjus till skolbussen avgår och på eftermiddagen när det 
kommer tillbaka till Porjus.  
Bakgrund och det huvudsakliga syftet med den förändrade skolstrukturen 
presenteras utförligare i tjänsteskrivelse från skolchefen (se bilaga). 
 
Efter att ha tagit del av förslaget beslutade nämnden uppdra till skolchefen 
och nämndens ordförande att inleda en dialog med föräldrarna i frågan. 
Det har genomförts två föräldradialoger i Porjus, första mötet i oktober 
2016 och det andra i februari i år. Det första mötet var välbesökt medan 
det senaste hade betydligt färre deltagare. Mötena har varit en möjlighet 
för huvudmannen att redogöra för den uppkomna situationen och 
föräldrarna har haft möjlighet att framföra sina synpunkter. 
  
   fortsättning 
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16  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 12 - fortsättning 
 
I syfte att underlätta den planerade förändringen för eleverna kommer 
följande åtgärder att säkerställas: 

 

 En morgontur upphandlas som avgår från Porjus skola och 
ankommer till Västra skolan i direkt anslutning till skolstart. 

 Endast de elever som går årskurs 1-5 ska åka med bussen för att 
på så sätt ge barnen en lugn start på dagen. 

 Under en övergångsperiod kommen en vuxen att åka med i bussen. 

 Schemat ses över på Västra skolan för att passa de reguljära 
busstiderna på eftermiddagen och möjliggöra att framförallt de 
yngre eleverna alltid kommer att åka hem med den tidiga bussen. 

 En personal möter barnen vid busshållplatsen i Porjus vid 
hemkomst och följer dem till skolan. 
 

Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse upprättad 2017-02-19 av skolchef Kerstin Fors Mattsson 
Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-20, § 50 
Tjänsteskrivelse upprättad 2016-09-07 av skolchef Kerstin Fors Mattsson 
Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-26, § 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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17  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 13 
 

Anmälan delegationsbeslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Delegationsbeslut nr 1 - 2, enligt särskild bilaga, har anmälts till barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde. 
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18  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 14 
 

Övriga anmälningsärenden 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga delgivningarna till handlingarna. 
__________ 
 
Ärendet 
 
Nedanstående delgivningar har anmälts till sammanträdet: 
 
1. Till Kattens och Fjällbackens föräldraföreningar 
Skolchefens svar på skrivelse angående barngruppernas storlek 
(dnr 2016:1142). 
 
2. Från kommunfullmäktige 
Beslut 2016-12-12, § 88, att bordlägga valet av ny ledamot i barn- och  
utbildningsnämnden efter Anders Sandström (L), att välja Andreas  
Lindqvist (V) som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter 
Anna-Karin Jonsson Kvist (S) samt att ånyo bordlägga valet av ny 
revisor i barn- och utbildningsnämnden efter Lennart Albinsson (Sv). 
 
3. Från kommunfullmäktige 
Beslut 2016-12-12, § 79, att anta det omarbetade förslaget till 
investeringsbudget för 2017där barn- och utbildningsnämndens 
investeringar uppgår till 650 000 kronor (dnr 2016:1050). 
 
4. Från Skolverket 
Beslut 2016-11-28 om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar 
karriärvägar för lärare höstterminen 2016. Jokkmokks kommun tilldelas  
85 000 kronor för 4 förstelärare och avser perioden 2016-07-01 – 
2016-12-30 (dnr 2016:307). 
 
5. Från Skolverket 
Beslut 2016-11-29 att godkänna Jokkmokks kommuns redovisning 
gällande användningen att tidigare beviljat statsbidrag om 444 000 
kronor för mindre barngrupper i förskolan bidragsår 2015/2016 
(dnr 2015:845). 
 
6. Från Skolverket 
Beslut 2016-12-02 att godkänna Jokkmokks kommuns redovisning 
gällande användning av statsbidrag om 52 000 kronor för handledare 
inom Läslyftet läsåret 2015/2016 (dnr 2015:368). 
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§ 14 – fortsättning 
 
7. Från Skolverket 
Beslut 2016-12-01 att bevilja Jokkmokks kommun 374 815 kronor  
i statsbidrag för Lärarlönelyftet 2016-07-01 – 2016-12-31 (dnr 2016:634). 
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§ 15 
 

Verksamhetsinformation / Återrapport skolfaddrar 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
___________ 
 
Överläggningar i barn- och utbildningsnämnden 
 
Skolchef Kerstin Fors Mattsson informerar om att kommunen fått 
erbjudande från Skolverket om att delta i ett projekt för stöd till nyanländas 
lärande. Skolkansliet har tackat ja till att medverka trots att detta innebär 
mycket extra arbete. Inledningsvis skall nulägesbeskrivningar skickas in till 
Skolverket och utifrån dessa skall sedan åtgärdsplaner upprättas. Till 
dessa åtgärder finns möjlighet att få ekonomiskt bidrag.  
Åtgärdsplanerna skall vara klara i början på maj månad och själva 
satsningen pågår under 3 terminer framåt. 
 
Skolchefen och nämndens vice ordförande Tord Larsson åker till Piteå 
imorgon för att delta i en regional träff för skolan där utbildningsminister 
Gustav Fridolin medverkar.  
 
Ingen av de utsedda skolfaddrarna har något att rapportera. 
 
 
 
 
 
 
 
 


