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1  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Plats och tid: Sammanträdesrum 3, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 09.30 – 13.45 
 Ajournering: 12.05 – 13.00  
 
Beslutande ledamöter: Sven Holmqvist (S), ordförande Wivi-Anne Mulk (Sv) 
 Tord Larsson (S), v ordf Annica Holmbom (M) 
 Johan Agetoft (S)  
 Anna-Karin Jonsson Kvist (S)  
 
 

  

    
Övriga Kerstin Fors-Mattsson, skolchef  
närvarande: Carola Hansson, sekreterare  
 Monica Åhman Fjellström, rektor, 

§§ 28-29 
Erik Fagerström, teknisk chef, § 29 
Camilla Andersson, skolsköt. § 30 
Johanna Enlund, skolkurator, § 30 

 

   
 
Tid och plats för  

justering: Torsdagen den 21 juni 2018 kl.16.00, kommunhuset, Jokkmokk  
 
Paragrafer: 26 - 44 
 
Underskrifter: Sekreterare........................................................................................... 
  Carola Hansson 
 
 Ordförande............................................................................................ 
  Sven Holmqvist (S) 
 
 Justerande............................................................................................ 
  Wivi-Anne Mulk (Sv) 
____________________________________________________________________________ 
  ANSLAG / BEVIS 
 
Organ: Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum: 2018-06-12 
 
Datum för anslags   Datum för anslags 
uppsättande: 2018-06-25  nedtagande:  2018-07-17 
 
Förvaringsplats för 
protokollet: Kommunhuset, Jokkmokk  
 
Underskrift: ....................................................................................................................... 
 Carola Hansson 
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§ 40  Dnr 2018:219 
Anmälan delegationsbeslut 
 
§ 41 
Övriga anmälningsärenden 
 
§ 42 
*Verksamhetsinformation / Återrapport skolfaddrar* 
 
§ 43 
*Insläpp i kommunhuset* 
 
§ 44 
*Minoritetsspråk i förskolan* 
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§ 26 
 

Val av justerare 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att utse ledamoten Wivi-Anne Mulk (Sv) att justera dagens protokoll. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Justering av protokollet från dagens sammanträde äger rum torsdag  
den 21 juni 2018 klockan 16.00. 
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§ 27 
 

Godkännande av föredragningslistan 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna den upprättade föredragningslistan 
tillsammans med nedan föreslagna tillägg. 
___________ 
 
Överläggningar i barn- och utbildningsnämnden 
 
Skolchef Kerstin Fors Mattson föreslår att elevhälsan som extra punkt 
5 a på dagordningen får redovisa resultatet av den begärda 
undersökningen om elevernas mat- och sovvanor. 
 
Ordföranden Sven Holmqvist (S) föreslår att nämnden under punkt 18 på 
dagordningen diskutera frågan om insläpp i kommunhuset. 
 
Ledamoten Annica Holmbom (M) föreslår att nämnden under punkt 19 
på dagordningen diskuterar frågan om minoritetsspråk i förskolan. 
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§ 28 
 

Rektor informerar 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Informationen från rektorerna är en del av den interna kontrollen inom 
barn- och utbildningsnämnden och ingår som en stående punkt på 
dagordningen vid nämndens sammanträden. Rektor/förskolechef  
Monica Åhman Fjellström har inbjudits till dagens sammanträde. 
 
Överläggningar i barn- och utbildningsnämnden 
 
Av Monica Åhman Fjellströms information framkommer bland annat 
följande: 
 
Personalsituationen:  
En lärare i Vuollerim har sagt upp sig vilket innebär att även skolan i 
Vuollerim kommer att ha obehörig personal. 
Inom förskolan är idag 2 av 12 personal obehöriga på Fjällbacken, 4 av  
13 på Kattens förskola och på Nygården i Vuollerim är 1 av 5 obehörig. 
 
Förskoleplatser: 
För närvarande finns 1 plats ledig på Fjällbacken och 4-5 på Katten. 
Ingen kö finns inför hösten, så prognosen är att platserna kommer att 
räcka till. Detta innebär dock inte att det går att genomföra beslutet om  
att sänka barnantalet i grupperna 
 
Utbildningar: 
Skolförvaltningen har fått medel som möjliggör för förskolans personal 
att delta i SKUA-utbildningar. Två av förskolans personal kommer att 
delta i en 9 dagars utbildning. Färdigutbildad SKUA-personal inom skolan 
ska nu utveckla kunskaperna vidare bland övrig personal. 
 
Arbetsmiljö: 
Förfrågan/medarbetarenkät har gått ut till personalen på skolan och 
förskolan med frågan om vad som behöver åtgärdas framförallt inom 
utomhusmiljön. 
 
  fortsättning 
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7  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 28 – fortsättning 
 
Enligt rektor/förskolechef händer det mer ”incidenter” nu när personalen 
delvis är outbildad. 
 
Frågan om brister i arbetsmiljö medför en livlig diskussion bland 
nämndens ledamöter. 
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§ 29 
 

Förskolans lokaler i Jokkmokk 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att uppdra till skolchefen, ordförande och vice ordförande att  
tillsammans med kommunledningsgruppen diskutera de olika 
förslag som lagts fram vid dagens sammanträde, samt 
 
att bjuda in socialnämndens ordförande och vice ordförande 
till diskussionen. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Erik Fagerström, fastighetsansvarig på kommunen, har fått i uppdrag 
av barn- och utbildningsnämnden att lämna olika förslag på lämpliga 
lokaler för en utökning av förskolan i Jokkmokk samt vilka kostnader  
dessa kommer att medföra. 
 
Ärendets beredning 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-27, § 11 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-02-13, § 7 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-14, § 58 
 
Överläggningar i barn- och utbildningsnämnden 
 
Teknisk chef Erik Fagerström inleder sin presentation med att det är två 
års hyrestid kvar på modulen på Kattens förskola. Därmed är det aktuellt 
att fundera över en omförhandling av hyresavtalet eller alternativt 
att köpa loss modulen permanent. 
 
Vid eventuell nybyggnation av förskola finns i dagsläget två alternativa 
tomter, bakom Kattens förskola eller bakom Harrstigen. 
Kostnaden vid en nybyggnation beräknas till ca 28-29 mkr. vilket innebär 
en lokalkostnad på 2,1 mkr/år. 
 
Kostnaden för renoverad förskola beräknas till ca 12 mkr, vilket skulle 
innebära en lokalkostnad på 1,3 mkr/år. 
Befintliga lokaler lämpliga för ombyggnation till förskola är Rinken eller 
Ripan ( f n Dagcenter). 
 
 
  fortsättning 
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9  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 29 – fortsättning 
 
Erik Fagerström avslutar med följande slutsats till nämnden: 
 
-Högst kvalitet uppnås vid nybyggnation. 
 
-Mest fördelaktigt alternativ för ombyggnation är Ripan. 
 
-Att ej ta i anspråk ytterligare lokaler för förskolans räkning på Västra 
skolan kan vara klokt, då det i genomsnitt är fler barn i förskolan än i 
grundskolan och fler grundskolebarn väntas inom 2-3 år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Skolchef Kerstin Fors Mattsson 
Ordförande Sven Holmqvist 
Vice ordförande Tord Larsson 
Teknisk chef Erik Fagerström 
Socialnämndens ordförande Kerstin Hellgren Tobiasson 
Socialnämndens vice ordförande Jan Sjöberg 
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§ 30 
 

Återrapport från elevhälsan 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna, samt 
 
att jobba vidare med förslag till förbättringar och återuppta frågan 
till hösten igen. 
___________ 

 
Ärendet 
 
Elevhälsan har fått i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden att 
undersöka följande bland eleverna: 
Hur många elever som sover minst 8 tim/natt 
Hur många elever som äter frukost på morgonen. 
 
Ärendets beredning 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-24, § 19 
 
Överläggningar i barn- och utbildningsnämnden 
 
Skolsköterskan Camilla Andersson och kurator Johanna Enlund redovisar 
resultatet av den undersökning som gjorts där alla elever i åk 6-9 på 
Östra skolan har fått svara på nämndens frågeställningar. 
Elevhälsans summering visar att elevernas frukost- och sovvanor 
försämras i stigande ålder och att många hoppar över lunchen. 
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§ 31  Dnr 2018:515 
 

Tertialrapport 1, 2018 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att lägga tertialrapporten med beaktande till handlingarna. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Ekonomirapport för perioden januari – april 2018 har överlämnats till 
barn- och utbildningsnämnden (bilaga). Ett positivt resultat på 1 134 tkr 
redovisas för tertial 1. 
 
Under första tertialen är avvikelsen för intäkter positiv vilket beror på högre 
ersättning från Migrationsverket än periodens budget. De högre intäkterna 
beror också till viss del på högre lönebidrag än budgeterat. 
 
Ökade kostnader för fristående verksamhet beror på att en elev till är 
inskriven i Vuollerims friskola än tidigare beräknat, detta kommer även att 
påverka avvikelsen på helår. Även ökade kostnader för interkommunala 
avgifter och kostnaden för skolskjutsar är högre än budgeterat. 
 
Utifrån de förhållanden som just nu är kända beräknas ett underskott 
uppstå för helåret. Detta beror på utebliven intäkt för höstterminens 
förskolesatsning (-195 tkr), ökade kostnader för barn och elever i behov av 
stöd (-298 tkr), ökade kostnader för fler elever i Vuollerims friskola (-93 tkr) 
samt interkommunala avgifter (-270 tkr). Hög personalfrånvaro med låg 
vikariekostnad medför dock vissa minskade personalkostnader (300 tkr). 
Prognosen för helåret är -556 tkr. 
 
Ärendets beredning 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-05-29, § 15 
Ekonomirapport tertial 1, upprättad av skolchef Kerstin Fors Mattsson 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Anna Wedin 
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§ 32  Dnr 2016:269 
 

Införandet av lulesamiska i skolan i Jokkmokks kommun 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att meddela kommunstyrelsen att Jokkmokks kommun som huvudman inte 
kan införa lulesamiska som ett eget separat obligatoriskt ämne enligt de  
lagar och förordningar som gäller, samt 
 
att uppdra till skolledningen att gå ut med tydligare information till 
föräldrarna om möjligheten för eleverna att välja lulesamiska på ”elevens 
val”. 
___________ 
 
Ärendet 
 
2006-05-24 inkom ett medborgarförslag som handlade om införandet av 
samisk kultur såsom det lulesamiska språket och historia i samtliga 
årskurser inom Jokkmokks kommun. Kommunfullmäktige beslutade att 
intentionerna i medborgarförslaget skulle tillstyrkas men själva medborgar- 
förslaget blev avstyrkt. 
 
Våren 2016 inkom en skrivelse från Roland Boman som vill ha en 
redovisning över hur långt man kommit med intentionerna från medborgar- 
förslaget. Ett inslag i medborgarförslaget var att starta studietimmar i 
lulesamiska för årskurs 4-6 i kommunens grundskolor. Roland Boman 
föreslår en försöksperiod gällande införande av lulesamiska i enlighet med 
medborgarförslaget.  
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-12 att uppmana barn- och 
utbildningsnämnden att införa lulesamiska i enlighet med förslaget från 
Roland Boman. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-02-27 att uppdra till 
skolkontoret att utreda vad införandet av lulesamiska i skolan kommer att 
medföra för verksamheten samt att en återrapport lämnas till nämndens 
sammanträde i juni månad. 
 
Skolchef Kerstin Fors Mattsson har varit i kontakt med både Skolverket 
och Skolinspektionen för att undersöka om det överhuvudtaget är möjligt 
att införa obligatorisk undervisning i lulesamiska mot bakgrund av 
skollagens bestämmelser. Båda statliga myndigheter har sagt nej det är 
inte möjligt för en huvudman att skapa ett eget obligatoriskt ämne för 
eleverna. En viktig utgångspunkt är att skollagen reglerar vilka ämnen som 
ska finnas i grundskolan. Beteckningen ”ämne” ska förbehållas de ämnen  
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§ 32 - fortsättning 
 
som i dagens skollag finns uppräknade i timplanen för grundskolan och  
som också har en kursplan fastställd av regeringen och kunskapskrav 
fastställda av Skolverket. 
 
 
Ärendets beredning 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-05-29, § 14 
Tjänsteskrivelse från skolchef Kerstin Fors Mattsson daterad 2018-05-09 
Kommunstyrelsens beslut 2018-02-12, § 11 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2018-01-29, § 11 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-11-14, § 49 
Tjänsteskrivelse från skolchef Kerstin Fors Mattsson och pedagogisk 
utvecklare Mona Lundberg Åström daterad 2017-09-18 
Minoritetsspråkgruppens beslut 2016-11-30, § 30 
Förslag till yttrande gällande skrivelse om införande av lulesamiska i  
skolan i Jokkmokks kommun 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2016-03-07 
Skrivelse från Roland Boman (Fjk) inkommen 2016-03-07 
 
Överläggningar i barn- och utbildningsnämnden 
 
Ledamoten Anna-Karin Jonsson Kvist (S) föreslår, med instämmande av 
övriga ledamöter i S-gruppen, att skolledningen ska gå ut med tydligare 
information till föräldrarna om möjligheten för eleverna att välja 
lulesamiska på ”elevens val”. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
Skolchef Kerstin Fors Mattsson 
Rektor Gunilla Silfverbrand 
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§ 33   
 

Standardformulär till ”Rektor informerar” 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta nedanstående förslag till fasta rubriker för rektorernas 
information till nämnden under punkten ”Rektor informerar”. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-04-24 att standardformulär 
fortsättningsvis ska användas av rektorerna under punkten ”Rektor 
informerar”. Formulären ska delges ledamöterna skriftligt i förväg innan 
nämndsmötet. Nämnden beslutade vidare uppdra till skolchefen att till 
dagens sammanträde presentera förslag till standardformulärets 
utformande. 
 
Utifrån önskemål att rektorerna ska ha fasta punkter vid sin medverkan på 
barn- och utbildningsnämndens sammanträden föreslår skolchefen i 
tjänsteskrivelse nedanstående rubriker: 
 

• Måluppfyllelse/kunskaper/betyg 

• Arbetsmiljö utifrån personal/elevperspektiv 

• Personalsituationen, kompetensförsörjning/kompetensutveckling 

• Lokalfrågor 

• Elevhälsa 

• Ekonomi 

• Övriga frågor. 
 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av skolchef Kerstin Fors Mattsson 2018-05-30 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-24, § 21 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Rektor Gunilla Silfverbrand 
Rektor Helen Isaksson 
Rektor/förskolechef Monica Åhman Fjellström 
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§ 34 
 

Genuskunskapen inom verksamheten 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
___________ 

 
Ärendet 
 
I samband med behandling av verksamhetsberättelsen för år 2017 
framkom det att den tidigare höga genuskunskapen i verksamheten 
inte längre kvarstår på grund av att det finns väldigt många nyanställda 
som inte var med under utbildningssatsningen. 
Nämnden har därför uppdragit till skolchefen att analysera och planera 
vad som kan göras för att höja genuskunskapen inom verksamheten och 
lämna en återrapport vid dagens sammanträde. 
 
I tjänsteskrivelse från skolchefen framkommer att det under kommande 
läsår sker kompetensutveckling för samtlig personal inom grundskolan i  
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, SKUA, på personal-
konferenser. Genomförandet leds av två lärare som under detta läsår 
genomgått en ettårig utbildning i detta arbetssätt. Utöver detta kommer en 
fortbildningsinsats via Teknikens Hus gällande digitalisering under året. 
 
Gällande förskolan kommer två förskollärare att gå motsvarande utbildning 
i SKUA kommande läsår. Det genomförs även en språkutbildning via 
Mittuniversitetet under hösten för samtlig personal på förskolans personal- 
konferenser. Utifrån de beskrivna fortbildningsinsatserna finns det ingen 
möjlighet att genomföra ytterligare fortbildning under läsåret. En planering 
för fortbildningsinsatser gällande genuskunskap måste därför skjutas fram 
ett läsår. 
 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från skolchef Kerstin Fors Mattsson daterad 2018-05-30 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-27, § 7 
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§ 35 
 

Medarbetarenkät 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna med särskilt beaktande av 
följande: ”För att skapa en långsiktigt hållbar enkät kommer 
personalkontoret i samarbete med de olika förvaltningarna att revidera 
den till nästa år”, samt 
 
att ett förtydligande bör göras i materialet gällande skalans lägsta- 
respektive högsta värde. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Personalavdelningen har genomfört en medarbetarenkät för kommunens 
anställda. Den totala svarsfrekvensen i kommunen uppgick till 61,9%. 
Inom BUN:s verksamhet har 74,8% svarat på enkäten. 
 
Generellt kan man säga att BUN:s anställda presenterar ett något lägre 
medelvärde än förra året. På sju områden är medelvärdet fortfarande 
högre än för kommunen totalt. Medelvärdet för hälsa har sjunkit sedan i 
fjol och är en aning lägre än kommuntotalen. Områdena medarbetar- och 
lönesamtal samt hälsa ligger under medelvärdet 3. Medelvärdet gällande 
medarbetar- och lönesamtal har dock ökat en aning sedan i fjol och den 
utbredda besvikelsen gällande lärarlönelyftet börjar eventuellt avta och 
därmed påverkas svaren i positiv riktning. Att många av BUN:s anställda 
upplever stress i arbetet kan bero på svårigheter att rekrytera behörig 
personal samtidigt som vi har haft en period med många nyanlända 
barn/elever i verksamheterna, verksamhetsförändringar som krävt 
omorganisation, kompetensutveckling och förändrade arbetssätt. 
Den största positiva avvikelsen jämfört med kommuntotalen finns på 
områdena ledarskap samt mål och uppdrag. 
 
Ärendets beredning 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-05-29, § 16 
Tjänsteskrivelse från skolchef Kerstin Fors Mattsson daterad 2018-05-18 
 
 
 
 
Kopia till 
Skolchef Kerstin Fors Mattsson 
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_______________________________________________________________________ 
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

17  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 36 
 

Redovisning av ärenden om kränkande behandling 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Rektor för Östra skolan Gunilla Silfverbrand och rektor/förskolechef 
Monica Åhman Fjellström har överlämnat redovisning av tagna beslut 
gällande åtgärder mot trakasserier och annan kränkande behandling 
(se bilaga). 
 
Ärendets beredning 
 
Anmälan upprättad av rektor Gunilla Silfverbrand 2018-05-23 
Anmälan upprättad av rektor/förskolechef Monica Åhman Fjellström  
2018-05-21 



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 

 
Barn- och utbildningsnämnden  2018-06-12 
_______________________________________________________________________ 
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

18  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 37 
 

Redovisning av verkställda beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna redovisning av verkställda beslut enligt bilaga, samt 
 
att återuppta frågan om de uppdrag som teknisk chef Erik Fagerström 
ej ännu har verkställt vid nästa sammanträde. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Redovisning gällande verkställigheten av tidigare tagna beslut i 
barn- och utbildningsnämnden behandlas årligen vid nämndens 
sista sammanträde innan sommaruppehållet. 
Till dagens sammanträde har redovisning för beslut tagna till och med 
2018-04-24 överlämnats (bilaga). 
 
Ärendets beredning 
 
Redovisning av verkställda beslut upprättad 2018-05-29 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-05-29, § 13 
Redovisning av verkställda beslut upprättad 2018-05-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 

 
Barn- och utbildningsnämnden  2018-06-12 
_______________________________________________________________________ 
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

19  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 38 
 

Svar på mail angående löneutveckling för LR-medlemmar 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att som svar till ordförande i LR meddela att det är kommunstyrelsen som 
anger löneutrymmet för lärarkåren i Jokkmokks kommun. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Anna-Karin Länta har som representant för LR skickat ett mail till skolchef, 
rektorer och politikerna i barn- och utbildningsnämnden angående 
löneutvecklingen för LR´s medlemmar i kommunen. 
Till mailet har bifogats en tabell utvisande de 10 kommuner som har 
sämsta löneutvecklingen 2017 (bilaga). 
 
Vice ordförande Tord Larsson (S) har initierat ärendet och vill att nämnden 
tar upp det till diskussion och besvarar mailet. 
 
Ärendets beredning 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-05-29, § 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Anna-Karin Länta, LR 
Kommunstyrelsen 



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 

 
Barn- och utbildningsnämnden  2018-06-12 
_______________________________________________________________________ 
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

20  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 39 
 

Information gällande GDPR inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna och godkänna 
vidtagna åtgärder med anledning av GDPR´s införande. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s 
medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att 
innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter 
och stärka rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. 
 
Det övergripande syftet med GDPR är att säkerställa människors skydd av 
sina personuppgifter och därmed rätten till skydd av privatlivet. Ett annat 
mycket viktigt syfte är att fastställa regler för det fria flödet av person-
uppgifter inom EU och därmed lägga grund för en ökad digitalisering inom 
EU. När dataskyddsförordningen börjar tillämpas den 25 maj 2018 har alla 
personuppgiftsansvariga (nämnderna i kommunerna) skyldighet att se till 
att föra ett register över all behandling av personuppgifter som sker under 
dess ansvar och som omfattas av dataskyddsförordningen, en så kallad  
registerförteckning. 
 
Utifrån den nya lagstiftningen är det upprättat en registerförteckning 
gällande de datasystem som används inom Bun´s område. Det har även 
distribuerats information till personal och samtliga vårdnadshavare 
gällande den nya dataskyddsförordningen. Alla skolans IT-tjänster, från 
enstaka appar och tilläggsprogram till lärplattformar och elevregister 
säkras upp via Personuppgiftsbiträdesavtal. 
 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse och information sammanställd av skolchef Kerstin 
Fors Mattsson 2018-05-30 
 
 
 
 
 
 
 



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 

 
Barn- och utbildningsnämnden  2018-06-12 
_______________________________________________________________________ 
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

21  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 40  Dnr 2018:219 
 

Anmälan delegationsbeslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Delegationsbeslut nr 3 – 8, enligt särskild bilaga, har anmälts 
till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 

 
Barn- och utbildningsnämnden  2018-06-12 
_______________________________________________________________________ 
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

22  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 41 
 

Övriga anmälningsärenden 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga nedanstående delgivning till handlingarna. 
__________ 
 
Ärendet 
 
Nedanstående delgivning har anmälts till sammanträdet: 
 
1. Från kommunfullmäktige 
Beslut 2018-04-16, § 22, att bevilja enskilda förtroendevalda i styrelser 
och nämnder ansvarsfrihet för år 2017, detta då inga allvarliga  
anmärkningar riktats från revisorernas sida, samt att nämnder och  
styrelser tar till sig de synpunkter som revisorerna lagt fram och arbetar 
aktivt för att hitta lösningar på dessa (dnr 2018:452). 
 



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 

 
Barn- och utbildningsnämnden  2018-06-12 
_______________________________________________________________________ 
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

23  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 42 
 

Verksamhetsinformation / Återrapport skolfaddrar 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
___________ 
 
Överläggningar i barn- och utbildningsnämnden 
 
Skolchef Kerstin Fors Mattsson meddelar att rekrytering av tjänster 
upptar större delen av arbetstiden just nu inför skolstarten i höst. 
 
Ledamoten Tord Larsson har i egenskap av skolfadder besökt Porjus 
skola. På förskolan kräver vissa barn mycket av personalens tid. 
Det förekommer mycket skadegörelse och utemiljön i Porjus är inte bra. 
Pedagogerna på förskolan har önskemål om en altan på nedre plan. 
 
Ledamoten Johan Agetoft har i egenskap av skolfadder deltagit i en 
skolkonferens på Östra skolan där frågan om skolfoton har diskuterats. 
På grund av GDPR vill många att skolan ska tillhandahålla skolfoton men 
mötet enades om att det är upp till varje elev. Detta innebär förmodligen 
att skolfotot kommer att försvinna.  
 
Ledamoten Annica Holmbom har i egenskap av skolfadder besökt 
Västra skolan och konstaterat att det är väldigt trångt där. 



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 

 
Barn- och utbildningsnämnden  2018-06-12 
_______________________________________________________________________ 
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

24  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 43 
 

Insläpp i kommunhuset 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att uppdra till nämndens sekreterare att inför nämndsmöten lägga 
in sammanträdet med samtliga deltagare i sin besökskalender så 
att receptionens personal får kännedom om detta. 
___________ 

 
Ärendet 
 
Kommunhuset i Jokkmokk är sedan en tid tillbaka låst och det är 
personalen i receptionen som via porttelefon avgör vilka som kan släppas 
in i huset, beroende på vilken information som finns tillgänglig. 
Ordföranden Sven Holmqvist initierar frågan om att detta kan ställa till 
problem för ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden att komma i tid 
till sammanträdena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 

 
Barn- och utbildningsnämnden  2018-06-12 
_______________________________________________________________________ 
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

25  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 44 
 

Minoritetsspråk i förskolan 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att uppdra till skolledningen att på lämpligt sätt föra ut 
information till föräldrarna i denna fråga. 
___________ 
 
Ärendet 
 
Ledamoten Annica Holmbom (M) har initierat frågan om att 
tydliggöra förskolebarnens rätt till minoritetsspråk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Skolchef Kerstin Fors Mattsson 
 
 


