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Dagens sammanträde föranleds av ett Kvalitetsforum där nämndens 
ledamöter tillsammans med grundskolans rektorer och företrädare för 
förskolans rektor samt kvalitetsutvecklare och skolchef gemensamt delger 
och tar del av verksamhetsrapporter från läsåret 2021/2022. 
Huvudmannens verksamhetsrapport innefattar resultat, analys och förslag 
på förbättringsområden samt åtgärder för förbättring. 
 
Kvalitetsforumet innehåller också en workshop där begreppet Kvalitet i 
förskola och skola bearbetas. 
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§ 50 
 
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 6 oktober 2022 klockan 13.00 
 
 
 
Överläggningar i barn och utbildningsnämnden 
 
Wivi-Anne Mulk (SV) och Asbjörn Thunborg (M) föreslås som justerare av 
dagens protokoll.  
 
Ordförande prövar förslagen och finner att nämnden beslutar att utse Wivi-
Anne Mulk (SV) till justerare.



JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-09-29 
____________________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

5 

§ 51 
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna utsänd föredragningslista  med föreslagna tillägg 
___________ 
 
Överläggningar i barn och utbildningsnämnden 
 
Asbjörn Thunborg (M) föreslår ytterligare en punkt gällande information om 
skolskjuts och arbetsmiljö (§61) 
 
Ordförande Per-Olov Hedström (SV) föreslår ytterligare en punkt gällande 
information om intervju av nämndsordförande inom ramen för projektet 
Effektiva kommuner (§ 62) 
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§ 52    
 
Elevhälsan informerar 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen om elevhälsan åk 6-9 till handlingarna 
_________ 
 
Ärendet 
 
Till dagens sammanträde har skolkurator Johanna Enlund, skolsköterska 
Camilla Andersson och rektor Gunilla Silfverbrand bjudits in för att 
redogöra för elevhälsans arbete på Östra skolan.  
 
Fokus för dagens redogörelse är hälsa och lärande. Miljöer är 
iordningsställda på skolan för att skapa bättre förutsättningar för trygghet 
och studiero vilket i sin tur bidrar till ett ökat lärande. Pluggeria, flexrum 
och tysta rummet är några exempel på insatser.  
 
Verksamheten arbetar alltid med elevernas utveckling, lärande och 
mående i fokus. Grunden är att lärmiljöerna utvecklas löpande för att öka 
tillgängligheten ur ett fysiskt, socialt och pedagogiskt perspektiv. Därutöver 
genomförs en mängd olika anpassningar och särskilt stöd.   

  
 

 
  
 
 
 
 
Kopia till 
Elevhälsan 
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§ 53  Dnr 2022:442 
 
Tertialrapport januari - augusti 2022 
  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 

1. att lägga informationen om tertialrapport januari-augusti 2022 till 
handlingarna 
 

2. att nämnden uppmärksammat det prognosticerade underskottet om 
617´ för 2022 och därför uppmanar samtliga verksamheter till 
återhållsamhet 

  ________ 
 
Ärendet 
 
Ekonom Cecilia Pirak Kuoljok har bjudits in till dagens möte för att 
redogöra för ekonomisk tertialrapport för perioden jan-aug 2022. 
 
Tertial 2 är en mer omfattande ekonomisk sammanställning av perioden 
januari-augusti 2022 inom BUNs verksamheter.  Ekonomiskt utfall för 
perioden januari-augusti visar efter justeringar av intäkter och kostnader 
ett prognosticerat underskott på helår till största delen beroende på ökade 
personalkostnader kopplat till barn och elever i behov av stöd samt ökade 
kostnader pga av fler elever inom fristående verksamheter. Tertialen 
innefattar även en kort sammanfattning utifrån rubrikerna Årets 
verksamhet, ekonomi, åtgärder, framtid och investeringar.   

 

 
 
Årets verksamhet   
 
Sviterna av pandemin har varit kännbara i samtliga av BUNs verksamheter 
under större delen av vårterminen. Det har varit hög sjukfrånvaro och 
svårigheterna att få tag på korttidsvikarier har medfört att man många 
gånger har fått omorganisera och hitta tillfälliga lösningar. Personalen 
signalerar att de i och med detta upplever ökad arbetsbelastning. 
 

fortsättning 
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§ 53 fortsättning 
 
Problematiken med sjukfrånvaro och svårigheter att få tag på vikarier har 
fortsatt under höstterminen.   

 
Arbetet med “förändrad skol-och förskolestruktur” pågår. Arbetsgrupper, 
framför allt inom förskolan, har under vårterminen arbetat med att 
säkerställa att byggnationen av de två nya förskoleavdelningarna blir 
ändamålsenliga. En planering för ombyggnationer i etapper med start 
hösten 2022 har tagits fram.  

 
Det har lagts stor vikt kring att öka användandet av digitala läromedel 
och plattformar. Digitaliseringsgruppen och försteläraren inom 
digitalisering har arbetat målmedvetet med att driva 
digitaliseringsprocesserna inom samtliga verksamheter. 
Kompetensutvecklingsinsatser i form av litteraturläsning med efterföljande 
workshops har genomförts. Arbetet med att ta fram lokala 
digitaliseringsstrategier har påbörjats inom förskola och skola.  
Under våren har arbetet med att implementera de nya kursplaner och den 
reviderade läroplanen Lgr 22 som träder i kraft hösten 2022 påbörjats.     

 
Inför hösten 2022 har ett nytt arbetssätt och årshjul gällande det 
systematiska kvalitetsarbetet sjösatts. Syftet är att på ett bättre sätt få en 
röd tråd genom hela styrkedjan, bädda för goda analyser på samtliga 
nivåer som i sin tur leder till åtgärder och förbättrad kvalitet.    

   
Ekonomi   
 
Ekonomiskt utfall för perioden januari-augusti visar efter justeringar av 
intäkter och kostnader ett underskott till största delen beroende på ökade 
personalkostnader kopplat till elever med behov att stöd samt ett ökat 
antal barn och elever i de fristående verksamheterna. Verksamheterna 
arbetar aktivt med att hitta lösningar för att samordna och effektivisera 
stödinsatser till elever i behov av stöd. Bland annat har så kallade 
“Flexrum” utvecklats på Östra och Västra skolan. Barn- och 
utbildningsavdelningen, socialtjänsten och kultur- och fritidsavdelningen 
har under våren arbetat fram en projektplan gällande främjande och 
förebyggande insatser för barn och unga som förväntas få effekter på barn 
och elevers mående vilket på sikt kan minska behovet av stöd i skolan.  

   
 
  Åtgärder utifrån prognosticerat underskott 

• Omorganisation av det särskilda stödet i sk Flexrum  
• Utarbetat projektplan i syfte att stärka arbetet med främjande och 

förebyggande åtgärder riktade mot barn och unga i samverkan med 
KoF, SOC och BUN.  

 
fortsättning 
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§ 53 fortsättning 

   
  Framtiden 

 
Kompetensförsörjningen inom samtliga verksamheter och framförallt inom 
förskolan befaras även fortsättningsvis vara en utmaning. En 
kompetensförsörjningsplan har utarbetas i samarbete med fackliga 
representanter i syfte att skriva fram viktiga faktorer för att öka och behålla 
kompetensen inom BUNs verksamheter. Antal barn och elever i behov av 
stöd fortsätter att öka vilket ställer högre krav på pedagoger och lärmiljöer. 
Utvecklandet av ett centralt stöd i de sk Flexrummen kommer att fortsätta 
under kommande termin.  

 
Arbetet med att utrusta samtliga verksamheter med digitala verktyg 
fortsätter. 
Kompetensutveckling inom digitalisering ses som nödvändiga för att möta 
framtida behov.  Även användandet av digitala läromedel och plattformar 
behöver fortsätta att utvecklas. Planerade kompetensutvecklingsinsatser i 
ämnet kommer att genomföras under höstterminen mot både förskolan 
och skolan.  

 
Arbetet med förändrad skol- och förskolestruktur kommer att fortsätta 
under höstterminen 2022.  Ombyggnationerna som beräknades starta i 
augusti och vara genomförda augusti 2023 kan komma att skjutas upp ett 
år på grund av avsaknad av kvalificerade anbud. Detta skulle i sådana fall 
innebära att arbetet med att sänka barnantalet i barngrupperna på 
förskolan inte kommer att genomföras förrän tidigast hösten 2024.  
 

  Investeringar   
   

Beviljade investeringsmedel 2022: Möbler 370', laddskåp till datorer 130'.  
Investeringar påbörjade och kommer att genomföras i sin helhet under 
året.  

 
Överläggningar i barn och utbildningsnämnden 
 
Ledamot Margaretha Holmström (S) föreslår, utifrån ett uppdrag från 
kommunfullmäktige 2022-06-13, § 40, att i beslutet notera att nämnden 
uppmärksammat det prognosticerade underskottet om -617´ för 2022 och 
därför uppmanar samtliga verksamheter till återhållsamhet.  
 
Ordförande prövar förslaget och finner att nämnden beslutar så.  

 
  Ärendets beredning 

 
Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik daterad 2022-09-20   
Kommunfullmäktige 2022-06-13, § 40 
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§ 53 fortsättning 
 
Kopia till 
Skolchef Helen Isaksson Spik 
Ekonomichef Axel Landström 
Ekonom Cecilia Pirak Kuoljok 
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§ 54     
 
Information om det ekonomiska läget 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen om det ekonomiska läget till handlingarna 

 ___________ 
 
 
Ärendet 
 
Ekonomichef Axel Landström har bjudits in till dagens sammanträde för att 
redogöra för det ekonomiska läget. 
 
Flera faktorer påverkar kommunens, och i förlängningen barn- och 
utbildningsnämndens ekonomi. Påverkansfaktorer är bland annat 
befolkningsutvecklingen, nytt pensionsavtal, indexhöjningar, 
skatteunderlagsförändringar. Den för närvarande höga inflationen 
påverkar köpkraften även för kommunens verksamheter.  

 
Pensionskostnader och andra prisökningar uppgår till sammanlagt ca 12 
miljoner kronor jämfört med föregående år. 
 
I dagsläget pekar befolkningsutvecklingen mot en mer positiv prognos än 
förväntat vilket kan ge ökade skatteunderlag och påverka kommunens 
ekonomi i en positiv riktning. 
 
Ekonomichefen redogjorde vidare för fördelningen av den kommunala 
budgetramen av vilken barn och utbildningsnämnden tilldelas ca 24%. 
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§ 55 Dnr 2022:104 
 

Verksamhetsrapport läsåret 2021/2022 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 

  
1. att prioriterade förbättringsområden inför läsåret 22/23 skall vara ökad 

närvaro, trygghet och studiero samt digitalisering 
 

2. att i övrigt lägga informationen om verksamhetsrapporten läsåret 
21/22 till handlingarna 

_________ 
 

Ärendet 
 
Enligt skollagen (2010:800) ska ett systematiskt kvalitetsarbete 
genomföras både på huvudmannanivå och på enhetsnivå. Syftet är att 
säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i 
skollag, läroplan och andra skolförfattningar. 
Under hösten 2019 antog Barn- och Utbildningsnämnden en 
verksamhetsplan som omfattar läsåren 19/20 - 22/23.  
 
BUNs verksamhetsplan består av fyra identifierade målområden:   
 Eget ansvar  
 Demokrati   
 Språk- och kunskapsutveckling  
 Jämställdhet   

 
Måluppfyllelse läsåret 2021/2022: 
Målområde 1 Eget Ansvar: Delvis Godkänd 
Målområde 2 Demokrati: Delvis Godkänd 
Målområde 3 Språk och kunskapsutveckling: Delvis Godkänd 
Målområde 4 Jämställdhet: Godkänd   

  
    

Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik, daterad 2022-09-22  
 
Bilaga Verksamhetsrapport läsåret 2021/2022 

 
 
 

fortsättning 
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§ 55  fortsättning 
 

Kopia till 
Skolchef Helen Isaksson Spik  
Rektor Gunilla Silfverbrand 
Rektor Monica Larsson 
Rektor Camilla Vallström 
Elevhälsan  
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§ 56  Dnr 2021:989 
 
Information om pågående arbete med 
kompetensförsörjning 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen om arbetet med kompetensförsörjning till 
handlingarna  
_________ 
 
Ärendet   
 
Skola och förskola i Jokkmokks kommun har under en längre tid haft stora 
utmaningar med att rekrytera behöriga lärare och pedagoger. I jämförelse 
med riket och jämförbara kommuner, socioekonomi, har Jokkmokks 
kommun legat och ligger lågt gällande behörigheter. Över tid har 
Jokkmokks behörighetsgrad dock ökat svagt och förväntas fortsätta öka, 
främst inom grundskolan. 
  

Lå 2020/2021 Lå 2021/2022 

Porjus skola - 45,9% 

Vuollerim skola 66,5% 66% 

Västra skolan 77,4% 80% 

Östra skolan 44,4% 54,1% 
 
 
Under vårterminen 2022 har ett antal arbetsmöten genomförts tillsammans 
med representanter för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund gällande 
kompetensförsörjningsfrågan. Arbetet har utgått från SKRs metodstöd i 
fem steg med syfte att identifiera nuläge och enas om målbild samt 
identifiera pågående respektive nya aktiviteter för att främja 
kompetensförsörjningen inom BUNs verksamheter. Arbetet kommer att 
dokumenteras i en kompetensförsörjningsplan.  
  
Barn- och utbildningsnämnden tog år 2015 beslut om ett sk stipendium för 
de som studerar till pedagogyrket. Denna satsning avslutas nu 2022. 
Andra insatser för att främja kompetensförsörjningen är VAL, 
(vidareutbildning av lärare), bidrag för fritidsstudier avseende studier som 
medarbetaren själv tar initiativ till och som bedrivs helt eller delvis på 
fritiden.   
 
 

fortsättning 
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§ 56  fortsättning 
 
I syfte att stärka Jokkmokks kommuns möjlighet att rekrytera och behålla 
medarbetare inom särskilt svårrekryterade områden samt stimulera till 
inflyttning togs 2022 ett beslut om en sk Stanna-kvar-försäkring.   
 
Övriga personalförmåner är friskvårdsbidrag, trivselpeng, klädbidrag, lön 
66 år, mammografi och PSA-prov mm. 

 
 

Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik daterad 2022-09-19 
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§ 57  Dnr 2021:348 
 
Reviderad tidsplan gällande förändrad skol- och 
förskolestruktur 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta förslag till ny tidsplan gällande förändrad skol- och förskolestruktur 
_________ 
 
Ledamot Asbjörn Thunborg (M) avstår från att delta i beslutet.  
 
Ärendet 

    
Fastighetschef Erik Fagerström har inbjudits till dagens sammanträde för 
att redogöra för bakgrunden för behovet av en reviderad tidsplan gällande 
skol- och förskolestruktur.  
 
I samband med beslut om förändrad skol- och förskolestruktur antogs en 
tidsplan som på ett mer ingåendes sätt beskriver arbetets olika etapper.  
Under hösten 2021 och våren 2022 har arbetet fortskridit enligt planen. En 
detaljplanering av Östra skolans skolområde har förberetts för att skapa 
långsiktiga förutsättningar för en god utveckling av området avseende ett 
bredare utbud av fritidsaktiviteter, vid sidan av skolutemiljön. I samband 
med detaljplaneändringen har grundkartor tagits fram för projekteringen av 
utemiljön.   
 
Ett omfattande planeringsarbete med att säkerställa att ombyggnationerna 
blir ändamålsenliga och att verksamheternas önskemål och behov 
tillgodoses har pågått under våren 2022.  Arbetet har dokumenterats i det 
digitala systemet I-binder.  
Arbetet med planering av omorganisation gällande ledning, elevhälsa, 
arbetslag osv har fortskridit under året.  
 
Upphandlingen av ombyggnationerna gick ut innan sommaren med 
anbudsstopp i mitten av september. På grund av avsaknad av 
kvalificerade anbud inom entreprenadområdena beslutades 2022-09-15 
att upphandlingen skulle avbrytas.  
 
På grund av detta behöver tidsplanen för genomförandet av förändrad 
skol- och förskolestruktur justeras. Nytt förslag innebär att förändringen 
skall vara genomförd hösten 2024.  
 
 
 

fortsättning 
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§ 57 fortsättning 
 
 
Etapp 1: (Hösten 2022-Våren 2023) 
 
• Fortsatt upphandling av ombyggnationer Västra skolan, Östra skolan 
• Förlängning av hyresavtal modul (Kattens förskola) tom okt-24  
• Möjlig planerad byggstart Östra skolan, ev. vår 2023. 
• Upphandling Vuollerim skola samt anpassning Nygårdens förskola. 

 
Etapp 2: (Hösten 2023 – klart aug 2024) 
 
• Fortsatt ombyggnation Östra skolan. 
• Byggstart Västra skolan, 2 nya förskoleavdelningar. 
 
Etapp 3: (Hösten 2024) 
 

• Avveckla modulen på Kattens förskola. 
• Minska antalet barn i barngrupper på förskolan enligt Skolverkets 

rekommendationer och BUNs beslut. 
• Flytt av årskurs 4 – 5 från Västra till Östra skolan. 

 
 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik daterad 2022-09-23 
Barn och utbildningsnämnden 2022-02-17, § 19 
Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik, daterad 2022-02-07 
Barn och utbildningsnämnden 2021-09-23, § 63 
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-09, § 24 
Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik, daterad 2021-09-01   
Barn och utbildningsnämnden 2021-06-17, § 49 
Tjänsteskrivelse upprättad av skolchef Helen Isaksson Spik 2021-06-07  
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-06-03, § 18 
Barn och utbildningsnämnden 2021-04-29, § 30 
Tjänsteskrivelse upprättad av skolchef Helen Isaksson Spik 2021-03-22 
Kommunfullmäktige 2021-02-22, § 5 
Kommunstyrelsen 2021-02-08, § 11 
Barn och utbildningsnämnden 2021-02-04, § 4 
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-28 § 3 
Tjänsteskrivelse upprättad av skolchef Helen Isaksson Spik 2021-01-18 
Kommunfullmäktige 2020-11-02, § 91-93 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-24, § 47 
Tjänsteskrivelse upprättad av skolchef Helen Isaksson Spik 2020-09-02 
 
 
 

fortsättning 
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§ 57 fortsättning 
 
 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-11, § 34 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-05-28, § 22 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-14, § 5 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-01-24, § 5 
Tjänsteskrivelse upprättad av skolchef Monica Lundkvist 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-26, § 52 
Tjänsteskrivelse från skolkontoret med besparingsförslag inför budget 
2020 inklusive konsekvensbeskrivning, daterad 2019-12-10 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-11-05, § 77 
 
  

 
 
  Kopia till 
  Kommunchef Monica Lundkvist   
  Fastighetschef Erik Fagerström 
  Skolchef Helen Isaksson Spik 
  Rektor Monica Larsson 
  Rektor Gunilla Silfverbrand 
  Rektor Camilla Vallström 
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§ 58 Dnr 2021:1188 
 
Skolpeng grundsärskola 2022 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa skolpeng gällande grundsärskola åk 1-5 för 2022 enligt 
förslaget 
_________ 
 
Ärendet 

    
Skolkontorets bidragsberäkning för skolpeng 2022 gällande grundsärskola 
åk 1-5 är framtagna utifrån gällande bestämmelser enligt skollagen och 
förordningar.  
 
Följande summa är priser exklusive moms och gäller bidragsberäkningar 
till Sameskolstyrelsen och annan kommunal huvudman: 
• 556 869 kr/barn/år i grundsärskola åk 1-5 

 
Grundbeloppet avseende bidrag till fristående verksamheter bedöms efter 
samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser 
till den egna verksamheten. Det betyder att kostnader för till exempel stöd 
i form av extra undervisning, individualiserat lärande, specialpedagogiska 
insatser eller undervisning i särskild grupp som syftar till att hjälpa barn 
och elever i svårigheter att nå målen ska täckas av den ersättning som 
betalas ut genom grundbeloppet.  

 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik daterad 2022-09-19 
 
 
 
 

 
  Kopia till 
  Skolchef Helen Isaksson Spik 
  Administratör Gunilla Sundqvist 
  Huvudman och rektor Sameskolstyrelsen Jokkmokk 
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§ 59  Dnr 2011:1037 
 
Anmälan delegationsbeslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen om delegationsbeslut till handlingarna. 
___________ 
 
Ärendet  
 
Ordförande Per-Olov Hedström 
 
Beslut 2022-08-24 om utökade öppettider på förskolor i Jokkmokk. 
Beslutet innebär att förskolan, om behov finns, kan öppna kl 06.00. dnr 2022:666. 

 
Skolchef Helen Isaksson Spik 
 
8.1.2 Tillsvidare anställningar. 
Yamina Walkaepää f. 950522, lärare grundskola åk 4-6 f r o m 2022-08-16 
Julia Blind f. 981005, lärare grundskola åk 4-6 f r o m 2022-08-16 
Henrik Mikael Kuhmunen f. 670325, lärare grundskola åk 7-9 f r o m 2022-08-16 
Nina Wågman f. 800305, lärare grundskola åk F-1 f r o m 2022-08-16 

 
Rektor Gunilla Silfverbrand 
 
4.4.2 Beslut om vilka språkval som ska utgöra skolans utbud. 
Läsåret 2021/2022 Avser Östra skolan: engelska, svenska, tyska, franska, lulesamiska 
och nordsamiska.  
  
4.4.3 och 5.4.2 Beslut om vad som ska utgöra skolans utbud inom ramen för ämnet 
elevens val.  
Läsår 2022/2023 avser Östra skolan grundskola och grundsärskola: Idrott och hälsa – 
prova på verksamhet, bild, teknik - programmering, hem- och konsumentkunskap – 
utematlagning och bakning, friluftsliv – vandring, ridning och fiske.   
 
4.4.5 och 5.4.4 Beslut om fördelning mellan årskurserna av undervisningstiden.  
Avser läsåret 2021/2022. Timplaner för grundskolan åk 1-9 och grundsärskola åk 1-9 
bifogad. 

 
Rektor Monica Larsson 
 
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder 
Upprättad Incidentrapport vid kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. 
Avser Västra skolans fritidshem 2022-06-28: Trakassering, berör elev. Utredning 
påbörjad enligt Västra skolans Likabehandlingsplan. 
 
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder 
Upprättad Incidentrapport vid kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. 
Avser Västra skolan 2022-08-22: Trakassering, berör elev A. Utredning påbörjad enligt 
Västra skolans Likabehandlingsplan. 
 

fortsättning 
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§ 59 fortsättning 
 
Forts rektor Monica Larsson 
 
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder 
Upprättad Incidentrapport vid kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. 
Avser Västra skolan 2022-08-22: Trakassering, berör elev B. Utredning påbörjad enligt 
Västra skolans Likabehandlingsplan. 
 
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder 
Upprättad Incidentrapport vid kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. 
Avser Västra skolan 2022-08-23: Trakassering, berör elev C. 
Utredning påbörjad enligt Västra skolans Likabehandlingsplan. 
 
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder 
Upprättad Incidentrapport vid kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. 
Avser Västra skolan 2022-08-23: Trakassering, berör elev D. Utredning påbörjad enligt 
Västra skolans Likabehandlingsplan. 
 
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder 
Upprättad Incidentrapport vid kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. 
Avser Västra skolan 2022-08-23: Trakassering, berör elev E. Utredning påbörjad enligt 
Västra skolans Likabehandlingsplan. 
 
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder 
Upprättad Incidentrapport vid kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. 
Avser Västra skolan 2022-08-24: Trakassering, berör elev. 
Utredning påbörjad enligt Västra skolans Likabehandlingsplan. 
 
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder 
Upprättad Incidentrapport vid kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. 
Avser Västra skolans fritidshem 2022-08-24: Trakassering, berör elev. Utredning 
påbörjad enligt Västra skolans Likabehandlingsplan. 
 
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder 
Upprättad Incidentrapport vid kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. 
Avser Västra skolan 2022-08-25: Trakassering, berör elev. 
Utredning påbörjad enligt Västra skolans Likabehandlingsplan. 
 
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder 
Upprättad Incidentrapport vid kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. 
Avser Västra skolans fritidshem 2022-08-30: Trakassering, berör elev. Utredning 
påbörjad enligt Västra skolans Likabehandlingsplan. 
 
4.4.3 och 5.4.2 Beslut om vad som ska utgöra skolans utbud inom ramen för ämnet 
elevens val. Gäller grundskola och grundsärskola. 
Höstterminen 2022 avser Västra skolan åk 3-5: Fördjupning i Engelska, Svenska och 
Matematik.    
 
4.4.3 Beslut om vad som ska utgöra skolans utbud inom ramen för ämnet elevens val.  
Höstterminen 2022 avser Vuollerims skola åk 3-5: Fördjupning i Engelska, Svenska och 
Matematik.    
 
 
 

fortsättning 
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§ 59 fortsättning 
 
Forts rektor Monica Larsson 
 
4.4.3 Beslut om vad som ska utgöra skolans utbud inom ramen för ämnet elevens val.  
Höstterminen 2022 avser Porjus skola åk 3: Fördjupning i Engelska, Svenska och 
Matematik.    

 
Rektor Camilla Vallström 
 
1.3.2 Upprättande av plan mot kränkande behandling. 
Avser Fjällbackens, Kattens, Knallhattens och Nygårdens förskolor 2022-02-01 – 2023-
01-31. 
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§ 60 
 
Övriga anmälningsärenden 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen om anmälningsärenden till handlingarna. 
_________ 
 
Ärendet  
 
1. Från Kommunfullmäktige 
Beslut 2022-06-13, § 40 om att barn- och utbildningsnämnden samman 
med socialnämnden och samhällsbyggarnämnden uppmanas vidta 
åtgärder för att uppnå en budget i balans för budgetåret 2022. Beslutet 
grundas på det prognostiserade underskottet om -506 tkr i tertial 1 för 
barn och utbildningsnämnden.  
 
2.  Från Kommunfullmäktige  
Beslut 2022-06-13, § 42 att anta förslaget till budgetramar och den 
strategiska planen 2023-2025. I förslaget tilldelas barn och 
utbildningsnämnden 84 429 tkr för 2023. 
 
3.  Från Kommunfullmäktige  
Beslut 2022-06-13, § 45 att Jokkmokks kommun ska fördela statsbidraget 
Skolmiljarden utifrån barn och unga i åldern 6-19 år (förskoleklass till 
gymnasium) till samtliga huvudmän i kommunen, det vill säga 
kommunala skolor, friskolor, Sameskolstyrelsen och Lapplands 
kommunalförbund. Summan att fördela för Jokkmokk är 486 344 kr för 
2022.  

 
4.  Från Kommunstyrelsen 
Beslut 2022-05-30, § 68 att ansöka om bygdemedel för att delfinansiera 
projektet ”Samverkan för barn och unga i Jokkmokks kommun”, totalt 
1 815 tkr för tiden 2023-2025, vilket motsvarar 75% av kostnaden. 
Resterande del, 605 tkr, ska delas lika mellan barn och 
utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur och fritidsnämnden under 
2023-2025. För barn och utbildningsnämnden innebär det ca 67 tkr per år 
i tre år.  
 
5.  Från Skolverket 
Beslut 2022-06-14 angående huvudmän som inrättar karriärsteg för 
lärare 2021/2022. Jokkmokks kommun beviljas 170 000 kr avseende vt-
2022 Pott 1 fyra tjänster.  
 
 

fortsättning 
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§ 60 fortsättning 
 
6.  Från Skolverket 
Beslut 2022-06-28 angående statsbidrag för höjda löner till lärare och 
vissa andra personalkategorier för 2021/2022, det s k lärarlönelyftet. 
Jokkmokks kommun beviljas 340 453 kr för perioden 2022-01-01 – 2022-
06-30. 16 lärare omfattas.  
 
7.  Från Skolverket 
Beslut 2022-07-05 angående för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan. 
Jokkmokks kommun beviljas 120 150 kr avseende 2022 bidragsomgång 
2.  
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§ 61 
 
Information om skolskjuts och arbetsmiljö 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
___________ 
 
Överläggningar i barn- och utbildningsnämnden  
 

  Ledamot Asbjörn Thunborg (M) lämnar muntlig information kring  
 

• Vårdnadshavares upplevelse av individperspektivet gällande pendling 
Porjus-Jokkmokk.  
 

• Förskolans arbetsmiljö från ett inifrånperspektiv. Meddelande inkommit 
till Jokkmokkmoderaternas representant. 
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§ 62 
 
*Nämndsordförande informerar* 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
___________ 
 
Överläggningar i barn- och utbildningsnämnden  
 
Nämndsordförande Per-Olof Hedström (SV) lämnar muntlig information 
gällande: 
 
Jokkmokks kommun deltar sedan 2021 i Projektet Effektiva kommuner där 
SKR stöttar kommunens arbete med nulägesanalys, planering av åtgärder 
och uppföljning. 

Resultatet på inom projektet genomförd enkät visar på en tillitsproblematik 
mellan den politiska organisationen och tjänstepersonsorganisationen. Ett 
uppdrag har därför tilldelats revisionsbyrån PWC att ytterligare utreda den 
påvisade problematiken. Samtliga avdelningschefer och ordförande 
kommer därför att bli kallade till enskilda intervjuer för att ge sin syn på 
frågan.  

Ordförande uppmanar nämndens ledamöter att komma med eventuella 
synpunkter inför denna intervju.  
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§ 63 
 
*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: 
 

  Budgetprocessen 2023 

  Badhuset Östra öppnas efter årsskiftet pga renoveringar av ventilation 

  Barn och elevantal ht 2022 
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§ 64 
 
*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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