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§ 25 
 
Val av justerare 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att utse Wivi-Anne Mulk (SV) att justera dagens protokoll, samt 
 
att justering av protokollet från dagens sammanträde äger rum torsdag 
den 28 april 2022 klockan 10.00 
___________ 
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§ 26 
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna utsänd föredragningslista med ändringen att flytta § 27 till 
efter lunchen   
___________ 
 
  
Överläggningar i Barn- och utbildningsnämnden 
 
Skolchef Helen Isaksson Spik föreslår att punkten 3 på utsänd 
föredragningslista, § 27, flyttas till efter lunchen idag. § 27 innehåller en 
rundvandring i verksamheterna på Nygårdens förskola och Vuollerims 
skola.  
 
Ordförande Per-Olof Hedström prövar förslaget och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar så.  
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§ 27  Dnr 2020:1061 
 
Utvecklingsfrågor: Ny skolbyggnad i Vuollerim 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen om ny skolbyggnad i Vuollerim till handlingarna 
_________ 
 
Ärendet 
 
Under dagens sammanträde genomförde barn- och utbildningsnämndens 
ledamöter verksamhetsbesök på Nygårdens förskola och Vuollerims skola 
med anledning av beslut i kommunfullmäktige 2021-0-22, § 5 angående 
investering i ny skolbyggnad i Vuollerim. Enligt nuvarande tidsplan ska 
byggnaden stå klar hösten 2023. Nämndens ledamöter besöker området 
vid Nygårdens förskola där den nya skolan planeras uppföras.  

 
  Ärendets beredning 

Kommunfullmäktige 2021-02-22, § 5 
Kommunstyrelsen 2021-02-08, § 11 
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§ 28  Dnr 2021:569 
 
Ekonomisk uppföljning jan-mars 2022 
  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen om ekonomisk uppföljning jan-mars 2022 till 
handlingarna 

  ________ 
 
Ärendet 
 
Ekonom Cecilia Pirak Kuoljok har bjudits in till dagens möte för att 
redogöra för den ekonomiska uppföljningen för perioden jan-mars 2022. 
 

 Årsbudget 
BUN 

Periodbudget 
jan-mars 

Redovisat 
jan-mars 

Avvikelse
 jan-mars 

Helårs-
prognos 

Slag 3  
(intäkter) -9 533 -2 383 -843,1 -1 539,9 213 

Slag 4  
(kostnad inköp,  
tjänster) 

13 331 3 334 3 399,4 -65,4 0 

Slag 5  
(kostnad personal)  56 326 13 794 13 761,2 32,8 0 

Slag 6 
(kostnad hyra,  
förbr-mtrl) 

14 139 3 565 1 114,4 2 450,6 0 

Slag 7 och 8  
(kostnad resor, div 
tjänster) 

9 321 2 339 1 901,8 437,2 0 

Totaler 83 584 20 649 19 333,7 1 315,3 +213 
 

Kommentarer avvikelse jan - mars 
• Slag 3: Skolverkets bidrag ännu ej utbetalat, barnomsorgsavgift ca 
200' saknas, Interkommunala ersättningar, SAMS och LKF ej fakturerat ca 
330' 
• Slag 6: Lokalhyra ännu ej debiterat  
• Slag 4-8: Diverse kostnader per slag ännu ej debiterade 

 
Kommentarer helårsprognos 2022 
•  Slag 3: Sjuklön ers dec-jan 213' (hela summan på 2022) 
•  Lagstadgade, icke budgeterade, kostnader (ex skolskjutsar) kan 
tillkomma vilket gör det att prognosticerade utfallet kan komma att 
förändras. 

 
 

   fortsättning 
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§ 28 fortsättning   
 
  Ärendets beredning 

 
Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik daterad 2022-04-21   

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Kopia till 
Skolchef Helen Isaksson Spik 
Ekonomichef Axel Landström 
Ekonom Cecilia Pirak Kuoljok 
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§ 29  Dnr 2021:569  
 
Information strategisk budgetberedning inför 2023 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen strategisk budgetberedning inför 2023 till 
handlingarna 
___________ 
 
Ärendet 
 
Den 21 mars 2022 hölls en så kallad strategisk budgetberedningsdag. 
Deltagande var tjänstemän, ordförande och vice ordförande inom nämnder 
och kommunstyrelse.   

 
Strategidialogen syftade till att ta fram underlag och strategier för en 
långsiktig styrning som säkrar nuvarande och kommande generationers 
tillgång till välfärdstjänster med hög kvalitet men även bidra till en ökad 
delaktighet och kunskap.  

 
Strategidialogen föranleddes av presentationer från respektive 
nämnd/avdelning enligt följande uppdragsbeskrivning:  
• Omvärldsbevakning enligt PESTEL-modellen 
• Uppföljning av nämndens mål 2021 
• Uppföljning av verksamhetens kvalitet och resultat 
• Ekonomiskt resultat 2021 
• Prognos på nämndes kostnadsutveckling de kommande 3 åren med 

resonemang kopplat till demografiska förändringar 

Presentationerna efterföljdes av politiska diskussioner i mindre grupper 
utifrån förutbestämda frågeställningar. Diskussionerna dokumenterades 
och kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med kommunens 
budgetplan 2023-2025.  

 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik, daterad 2022-04-04  
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§ 30 Dnr 2020:388 
 

Personal och behörighet 2021 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen om personal och behörighet 2021 till handlingarna 
_________ 

 
Ärendet 
 
I jämförelse med riket har Jokkmokk sedan en tid tillbaka haft en låg 
lärarbehörighet inom samtliga verksamheter. Mellan läsåret 2017/2018 
och 2018/2019 sjönk andelen behöriga från 65,6% till 39,6%. Ett medvetet 
arbete med att öka andelen behöriga har pågått under ett antal år, bland 
annat genom de så kallade stipendierna och en bonussumma efter tre års 
anställning. Utöver detta har arbetet med att få medarbetare att 
kompetensutveckla sig och läsa upp sina behörigheter premierats med 
hjälp av beviljande av så kallade Fritidsstudier.  

 
Mellan åren 2019-2021 har andelen lärare med lärarlegitimation och 
behörighet i minst ett ämne ökat från 39,8% till 50,3%. Jämförbara siffror 
för riket är 72,2% år 2021.  

 
Höstterminen 2021 tillsvidareanställdes två behöriga lärare varav den ena 
erhållit fritidsstudieförmåner för att läsa upp till lärarbehörighet. Årsskiftet 
21/22 tillsvidareanställdes en behörig förskollärare.  

 
I dagsläget finns det fyra pågående stipendiater varav tre beräknas avsluta 
sina studier och erbjudas anställning from höstterminen 2023. En 
tillsvidareanställd inom förskolan har påbörjat validering mot förskollärare 
och beräknas erhålla legitimation inom 3 år. 

 
Utöver detta har två av Barn- och utbildningsnämndens tillsvidareanställda 
lärare avslutat sina studier inom VAL (validering) och har eller kommer att 
erhålla utökad lärarlegitimation under vårterminen 2022. Sammantaget 
kommer detta totalt fortsättningsvis att förbättra behörigheten inom våra 
verksamheter framöver. 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
    fortsättning  

Grundskolan 2019 2020 2021 
Lärare med lärarlegitimation och behörighet i 
minst ett ämne i grundskolan åk 1-9, andel 
(%) 

39,8  46,9 50,3  

Lärare med pedagogisk högskoleexamen i 
kommunal grundskola, andel (%)  

58,4 60,8 64,4  
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  § 30 - fortsättning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-04, § 41 att införa en stanna-
kvarförsäkring i kommunen och denna ersätter tidigare förmåner med 
möjlighet till stipendier under studietiden samt bonussumma efter tre års 
anställning.   

 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik, daterad 2022-04-04  
  
 
 
   
 
 
 
 
 

 

Förskolan 2019 2020 2021 
Heltidstjänster i förskolan med 
förskollärarlegitimation, andel (%) 

33 34  - 

Heltidstjänster i förskolan med gymnasial 
utbildning för arbete med barn, andel (%) 

28 33 - 
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§ 31  Dnr 2022:343 
 
Riktlinjer Tillsyn fristående förskolor och annan 
pedagogisk verksamhet 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta förslaget till riktlinjer Tillsyn fristående förskolor och annan 
pedagogisk verksamhet 
 
att uppdra till skolkontoret fortsätta utreda om Sameskolan omfattas av rätt 
till insyn 
 
att i övrigt lägga informationen om tillsyn och insyn till handlingarna 
_________ 
 
Ärendet 
 

 Tillsyn 
Enligt skollagen (2010:800) har kommunen tillsynsansvar över de 
fristående förskolor, öppna fritidsverksamheter och annan pedagogisk 
omsorg som kommunen har godkänt och beviljat bidrag.  
Att bedriva tillsyn är att granska om huvudmannen och dess verksamhet 
uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår 
att fatta beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som 
bedriver verksamheten ska rätta till fel som upptäckts vid granskningen. 
Kommunen ska även, inom ramen för sin tillsyn, lämna råd och vägledning 
till den fristående verksamheten.  
Statliga Skolinspektionen har i sin tur tillsyn över hur kommunen fullgör sitt 
tillsynsansvar gentemot fristående förskolor, öppen fritidsverksamhet och 
annan pedagogisk verksamhet. 

 
För närvarande har Jokkmokks kommun tillsynsansvar över Giella förskola 
med Sameskolstyrelsen som huvudman. 

  
Insyn 
Utöver tillsyn har kommunen rätt till insyn i fristående skolor och fritidshem 
belägna inom kommunen, bland annat för att kunna fullgöra 
hemkommunens skyldighet till skolpliktsbevakning enligt skollagen 
(2010:800) gentemot alla skolpliktiga elever som är folkbokförda i 
kommunen. Tillsynsansvar över fristående och kommunala skolor och 
fritidshem har statliga Skolinspektionen.  

 
För närvarande har Jokkmokks kommun rätt till insyn vid Vuollerims 
Friskola med Vuollerims Friskola AB som huvudman.   

 
        fortsättning 
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 § 31 - fortsättning 
 

Förslag till Riktlinjer Tillsyn fristående förskola och annan pedagogisk 
verksamhet i bilaga.  
 
Överläggningar i Barn- och utbildningsnämnden 

  
Ledamot Margaretha Holmström (S) föreslår att skolkontoret utreder om 
Sameskolan omfattas av rätten till insyn. Ordförande prövar förslaget och 
finner att nämnden beslutar så.  

  
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik, daterad 2022-04-08 
Förslag till riktlinjer Tillsyn fristående förskolor och annan pedagogisk 
verksamhet 
  

   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Kopia till 

  Skolchef Helen Isaksson Spik 
  Huvudman och rektor Giella Förskola 
  Huvudman och rektor Vuollerims Friskola 
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§ 32  Dnr 2022:344 
 
Riktlinjer Skolplikt, föreläggande och vitesföreläggande 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta förslaget till riktlinjer Skolplikt, föreläggande och vitesföreläggande 
 
att i övrigt lägga informationen om skolplikt, föreläggande och 
vitesföreläggande till handlingarna  
_________ 
 
Ärendet 

Alla barn, som är bosatta i Sverige, har skolplikt från höstterminen det år 
de fyller 6 år till och med vårterminen då barnet går ut årskurs 9. Skolplikt 
innebär att barn måste gå i skolan och delta i den verksamhet som 
anordnas där.  Utöver skolplikt har alla elever rätt till utbildning och denna 
rätt skall bevakas.  
Enligt skollagen (2010:800) har vårdnadshavare skyldighet att se att 
barnet kommer till skolan. Kommunen är skyldig att kontrollera att barnet 
finns i skolan och deltar i sin utbildning. Huvudmannen för skolan är 
ansvarig för att eleven fullgör sin skolgång. Fristående huvudman har 
skyldighet att anmäla till hemkommunen om en utredning om hög frånvaro 
inleds. Rutiner för detta finns i Handlingsplan för skolpliktsbevakning 
antagna av Barn och utbildningsnämnden 2021-04-29, dnr 2021:408.  

 
I de fall det kan konstateras att vårdnadshavare inte fullgör sin skyldighet 
att se till att barnet kommer till skolan kan kommunen som sista utväg 
förelägga och hos förvaltningsrätten ansöka om vitesföreläggande 
(skollagen 7 kap, § 23).  

 
Barn- och utbildningsavdelningen har för samtliga kommunala skolenheter 
upprättat Rutiner för frånvaro som stöd i arbetet med frånvarohantering. 
Som sista steg görs en anmälan till barn- och utbildningsnämnden. 

 
Föreliggande förslag i bilaga Riktlinjer skolplikt, föreläggande och 
vitesföreläggande klargör hur nämnden hanterar ärendet om processen 
kommer till ett föreläggande eller ansökan om vitesföreläggande.  

 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik, daterad 2022-04-08   
  

 
  Kopia till 
  Skolchef Helen Isaksson Spik 
  Huvudman och rektor Sameskolan 
  Huvudman och rektor Vuollerims Friskola 
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§ 33 Dnr 2022:345  
 
Information om Lgr 22 och de nya kursplanerna 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen om Lgr 22 och de nya kursplanerna till 
handlingarna 
___________ 

 
Ärendet 
 
Den 1 juli 2022 träder nya bestämmelser och skrivningar i kraft gällande 
läroplaner, kursplaner och betyg för grundskolan, grundsärskolan, 
sameskolan och specialskolan. 

 Förändringarna avser bland annat: 
 

• Läroplanerna får nya förkortningar till Lgr22, Lgrsär22, Lsam22, 
Lspec22 
• Nya skrivningar i inledande kapitel avseende värdegrundsarbete 
• Sex och samlevnad blir Sexualitet, samtycke och relationer 
• Samtliga ämnen får nya kursplaner, nya betygskriterier och nya 
kommentarsmaterial 
• Nya bestämmelser kring bedömning och betygssättning 
• Begreppet kunskapskrav blir betygskriterier i de skolformer, årskurser 
och ämnen där betyg sätts 
• Begreppet kunskapskrav blir kriterier för bedömning av kunskaper i de 
skolformer, årskurser och ämnen där betyg inte sätts 
• Kursplanerna i olika skolformer är samordnade för att underlätta 
planering och bedömning samt öka delaktigheten för elever 
• Nationella minoriteter stärks i olika delar av läroplanen 
• Allmänna råd för betyg och bedömning uppdateras 
• Nuvarande timplan gäller, ny väntas träda i kraft hösten 2023 
 
I de nya kursplanerna betonas fakta och förståelse mer och ämnets 
karaktär lyfts fram. Det centrala innehållets omfattning har minskat och en 
tydligare progression finns. 
 
De nya reglerna för bedömning och betygssättning ger lärarna större 
utrymme att göra en helhetsbedömning av elevernas kunskaper inför 
betygssättning. Kravet att samtliga kriterier för lägsta betyget E ska vara 
uppfyllda kvarstår dock fortfarande.  
 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från kvalitetsutvecklare Thereze Gustafsson, daterad 
2022-04-08   
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§ 34  Dnr 2011:1037 
 
Anmälan delegationsbeslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen om delegationsbeslut till handlingarna. 
___________ 
 
Ärendet  
 
Rektor Gunilla Silfverbrand 
 
1.3.1 Beslut om aktiva åtgärder för att förebygga och förhindra trakasserier och annan 
kränkande behandling. 
Avser Östra skolan 2022-02-09: verbal kränkning, personal-elev. 
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder 
Kränkningen har åtgärdats enligt Östra skolans Likabehandlingsplan, dokumenterad och 
avslutad.  
  
1.3.1 Beslut om aktiva åtgärder för att förebygga och förhindra trakasserier och annan 
kränkande behandling. 
Avser Östra skolan 2022-02-09: verbal kränkning berör personal-elev. 
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder 
Kränkningen har åtgärdats enligt Östra skolans Likabehandlingsplan, dokumenterad och 
avslutad.  
 
1.3.1 Beslut om aktiva åtgärder för att förebygga och förhindra trakasserier och annan 
kränkande behandling. 
Avser Östra skolan 2022-02-16: verbal trakassering, berör fyra elever. 
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder 
Trakasseringen har åtgärdats enligt Östra skolans Likabehandlingsplan, dokumenterad 
och avslutad.  
 
1.3.1 Beslut om aktiva åtgärder för att förebygga och förhindra trakasserier och annan 
kränkande behandling. 
Avser Östra skolan 2022-02-16: verbal kränkning, berör tre elever. 
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder 
Kränkningen har åtgärdats enligt Östra skolans Likabehandlingsplan, dokumenterad och 
avslutad.  
 
1.3.1 Beslut om aktiva åtgärder för att förebygga och förhindra trakasserier och annan 
kränkande behandling. 
Avser Östra skolan 2022-02-16: fysisk kränkning, berör personal-elev   
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder 
Kränkningen har åtgärdats enligt Östra skolans Likabehandlingsplan, dokumenterad och 
avslutad.  

 
1.3.1 Beslut om aktiva åtgärder för att förebygga och förhindra trakasserier och annan 
kränkande behandling. 
Avser Östra skolan 2022-03-16: fysisk och verbal kränkning, berör två elever.  
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder 
Kränkningen har åtgärdats enligt Östra skolans Likabehandlingsplan, dokumenterad och 
utredning pågår.  
 
        fortsättning 
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§ 34 – fortsättning 
 
Forts Rektor Gunilla Silfverbrand 
 
1.3.1 Beslut om aktiva åtgärder för att förebygga och förhindra trakasserier och annan 
kränkande behandling. 
Avser Östra skolan 2022-03-28: fysisk kränkning, berör två elever.  
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder 
Kränkningen har åtgärdats enligt Östra skolans Likabehandlingsplan, dokumenterad och 
utredning pågår.  
 
1.3.2 Upprättande av plan mot kränkande behandling. 
Avser Östra skolan 2022-02-01 – 2023-01-31. 
 
Rektor Monica Larsson 
 
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder 
Upprättad Incidentrapport vid kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. 
Avser Västra skolan 2022-03-22: Verbal kränkning, berör elev A. Utredning påbörjad.  
 
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder 
Upprättad Incidentrapport vid kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. 
Avser Västra skolan 2022-03-22: Verbal kränkning, berör elev B. Utredning påbörjad.  
 
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder 
Upprättad Incidentrapport vid kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. 
Avser Västra skolan 2022-03-22: Verbal kränkning, berör elev C. Utredning påbörjad.  
 
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder 
Upprättad Incidentrapport vid kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. 
Avser Västra skolan 2022-03-22: Verbal kränkning, berör elev D. Utredning påbörjad.  
 
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder 
Upprättad Incidentrapport vid kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. 
Avser Västra skolan 2022-03-22: Verbal kränkning, berör elev E. Utredning påbörjad.  

 
1.3.2 Upprättande av plan mot kränkande behandling. 
Avser Västra skolan, Porjus skola och Vuollerims skola 2022-02-01 – 2023-01-31. 
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§ 35 
 
Övriga Anmälningsärenden 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen om anmälningsärenden till handlingarna. 
_________ 
 
Ärendet  
 
1. Från Kommunfullmäktige 
Beslut 2022-02-28, § 7 om att anta folkhälsoplanen. 
 
2.  Från Skolverket 
Beslut 2022-03-09 angående statsbidrag till Bättre språkutveckling i 
förskolan. Jokkmokks kommun beviljas 150 000 kr för 2022. 
 
3.  Från Skolchef Helen Isaksson Spik 
Redovisning per 2022-04-11 angående två inkomna klagomål avseende 
skolverksamheten och är inskickade av vårdnadshavare.  
Klagomål 1 avser det faktum att en elev, mottagen i grundsärskolan, har 
fått byta assistent vid ett flertal gånger under en kort tid.  
Klagomål 2 avser en kränkningssituation mellan lärare och elev.  
Klagomålen har utretts enlig gällande riktlinjer och kommer att återkopplas 
till berörda vårdnadshavare.  
 
4.  Från Porjus Byaförening 
Skrivelse 2022-03-27 angående årskurs 4 och 5 i Porjus.  
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§ 36 
 
*Skolchefen informerar* 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
___________ 
 
Överläggningar i barn- och utbildningsnämnden  
 
Skolchef Helen Isaksson Spik lämnar muntlig information från följande 
områden: 
 

  Effektiva kommuner 

Etapp 2 med analys och orsakssamband är avslutad. Nu väntar etapp 3 
med åtgärds- och genomförandeplan.  

 
 
  Information länsträff om skolan via Norrbottens Kommuner 

  Utredning av kompletterande tjänster via LTU 

  Gemensam antagning av gymnasieskolan 

  SKR info lagrådsremisser 

”The North Sweden green deal” – omvärldsspaning nya yrken för alla 
elever, inte bara för äldre elever.  

  Information samverkan förebyggande åtgärder för barn och unga 

Samverkansgruppen skola, socialtjänst och kultur och fritid pågår och ett 
förslag till handlingsplan utarbetas. 

Förberedelse mottagande av flyktingar från Ukraina 

Förslag till fördelningsnyckel finns, innebär ca 60 personer till Jokkmokk, 
varav cirka hälften kan vara barn. Barn- och utbildningsavdelningen 
arbetar med de förberedelser som kan vidtas i dagsläget.  

Arbete med kompetensförsörjningsplan   

Utifrån det nya läraravtalet HÖK 21 utarbetas en 
kompetensförsörjningsplan tillsammans med de fackliga organisationerna.  
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§ 37 
 
*Återrapport skolfaddrar* 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
_________ 
 
Överläggningar i barn- och utbildningsnämnden 
 
Ingen av skolfaddrarna har till dags dato genomfört något 
verksamhetsbesök. 
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