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Innehållsförteckning 
Ärenden markerade med * behandlas bakom stängda dörrar. 
 
§ 38 
Val av justerare 
 
§ 39 
Godkännande av föredragningslistan 
 
§ 40  Dnr 2020:1061 
Utvecklingsfrågor: Information om samverkan kring barn och unga 
 
§ 41  Dnr 2022:442 
Tertialrapport januari-april 2022 

 
§ 42  Dnr 2022:473 
Redovisning – Verkställighet av beslut tagna t o m 2022-04-21 
 
§ 43  Dnr 2022:101 
Återkoppling elevhälsoenkät läsåret 21/22 
 
§ 44   Dnr 2022:343 
Revidering Riktlinjer Tillsyn fristående förskolor och annan pedagogisk 
verksamhet 
 
§ 45   Dnr 2022:344 
Revidering Riktlinjer Skolplikt, föreläggande och vitesföreläggande 

 
§ 46  Dnr 2011:1037 
Anmälan delegationsbeslut 
 
§ 47 
Övriga anmälningsärenden 
 

 § 48 
*Skolchefen informerar* 
 
§ 49 
*Återrapport skolfaddrar* 
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§ 38 
 

Val av justerare 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att utse Mandy Senger (M) att justera dagens protokoll, samt 
 
att justering av protokollet från dagens sammanträde äger rum tisdag den 
14 juni 2022 klockan 10.00 
___________ 
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§ 39 
 

Godkännande av föredragningslistan 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna utsänd föredragningslista   
___________ 
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§ 40  Dnr 2020:1061 
 

Utvecklingsfrågor: Information uppdrag samverkan 
gällande främjande och förebyggande insatser kring barn 
och unga 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen om uppdrag samverkan gällande främjande och 
förebyggande insatser kring barn och unga till handlingarna 
_________ 
 
Ärendet 
 
Till dagens sammanträde har skolkuratorerna Johanna Enlund och Sara 
Fjellström bjudits in för att redogöra för uppdraget kring samverkan  
gällande främjande och förebyggande insatser för barn och unga.  
 
Kommunfullmäktige har 2021-06-14, i samband med att man antog 
budgetramar för 2022 och strategisk plan för 2022-2024, beslutat att 
uppdra till Kultur- och fritidsavdelningen, Barn- och utbildningsavdelning 
och Socialtjänsten att öka samverkan för att stärka stödet kring barn och 
unga.  Utifrån detta utsågs en styrgrupp och en arbetsgrupp bestående av 
representanter från samtliga avdelningar. Arbetsgruppens arbete har 
utmynnat i ett förslag till en treårig projektplan. Projektets mål är att nå ut 
till barn och unga, föräldrar och personal inom berörda verksamheter 
genom olika behovs- och åldersanpassade insatser. Projektet föreslås 
bekostas till största delen av bygdemedel och skall drivas en projektledare 
samt arbetsgrupp.  Beslut i frågan har fattats av Kommunstyrelsen 22-05-
30 och innebär att bygdemedel kommer finansiera projektet till största del. 
Beslutet i sin helhet meddelas barn- och utbildningsnämnden i september 
2022. Projektplanen i bilaga.  

  
 
  Ärendets beredning 

Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik daterad 2022-05-20 
Kommunfullmäktige 2021-06-14, § 42 
Kommunstyrelsen 2021-05-31, § 73 
Projektplan Samverkan Barn och unga 
  
 
 
 
 
Kopia till 
Elevhälsan 
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§ 41  Dnr 2022:442 
 

Tertialrapport januari - april 2022 
  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen om tertialrapport januari-april 2022 till handlingarna 

  ________ 
 
Ärendet 
 
Ekonom Cecilia Pirak Kuoljok har bjudits in till dagens möte för att 
redogöra för ekonomisk tertialrapport för perioden jan-april 2022. 
 
Tertial 1 är en ekonomisk sammanställning av perioden januari-april 2022 
inom BUNs verksamheter.  Ekonomiskt utfall för perioden januari-april 
visar efter justeringar av intäkter och kostnader ett underskott till största 
delen beroende på ökade personalkostnader kopplat till barn och elever i 
behov av stöd. Tertialen innefattar även en kort sammanfattn ing utifrån 
rubrikerna Årets verksamhet, ekonomi, framtid och investeringar.  
 

 
   

Tkr Bokfört 
utfall 
januari-april 
2022 

Justeringar 
januari-april 
2022 

Justerat  
utfall  
januari-april  
2022 

Helårs- 
prognos 2022 

Helårsbudget 
2022 

Avvikelse 
vid årets 
slut 

Intäkter 
(+) 

3 063  3 063 10 797 9 533 1 264 

Kostnad
er (-) 

-37 112 3 955 -33 157 -94 887 - 93 117 -1 770 

Resultat 

 

-34 049 3 955 -30 094 -84 090 -83 584 -506 

 
Kostnader, justering avser: För hög hyra debiterad samt årliga kostnader 
ej periodiserade. 
 
Kommentarer kostnader prognos:  
• Personalkostnader kopplat till elever med behov av stöd, fler elever i   

fristående verksamhet dvs högre interkommunal ersättning.  
• Fler elever än beräknat i fristående verksamhet. 
• Lokalkostnad för modulen som blir kvar året ut. 

 
 

fortsättning 
 

§ 41 fortsättning 
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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.   

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

 
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.   
Under våren har arbetet med att implementera de nya kursplaner och den 
reviderade läroplanen Lgr 22 som träder i kraft hösten 2022 påbörjats.      

   
Ekonomi   
 
Ekonomiskt utfall för perioden januari-april visar efter justeringar av 
intäkter och kostnader ett underskott till största delen beroende på ökade 
personalkostnader kopplat till elever med behov att stöd. Verksamheterna 
arbetar aktivt med att hitta lösningar för att samordna och effektivisera 
stödinsatser till elever i behov. 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.   

   
   
  Framtiden 

 
Kompetensförsörjningen inom samtliga verksamheter befaras även 
fortsättningsvis vara en utman ing. En kompetensförsörjningsplan kommer 
att 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 med behov av stöd fortsätter att öka 
vilket ställer högre krav på pedagoger och lärmiljöer. En omorganisation 
av det särskilda stödet kommer att genomföras under höstterminen. Syftet 
är att på ett bättre sätt kunna möta de behov som finns hos eleverna.   

 
    fortsättning 
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§ 41    fortsättning 
 

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.  

  
Arbetet med förändrad skol- och förskolestruktur kommer att fortsätta 
under höstterminen 2022.  Ombyggnationer beräknas starta i augusti och 
vara genomförda augusti 2023. Arbetet med omorganisation av 
barngrupper, klasser, personal, elevhälsa och ledning kommer att pågå 
under hösten 2022.   

 
  Investeringar   
   
  Beviljade investeringsmedel 2022: Möbler 370', laddskåp till datorer 130'.   

Investeringar påbörjade och kommer att genomföras i sin helhet under 
året.   

 
  Ärendets beredning 

 
Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik daterad 2022-05-18   
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-05-23, § 3 
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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§ 42  Dnr 2022:473  
 

Redovisning – Verkställighet av beslut tagna t o m 2022-04-
21 Barn- och utbildningsnämnden 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att förslag till central resursfördelningsmodell presenteras senast vid BUNs 

sammanträde i september 2022. 

 

att punkten ”Uppföljning personal, behörigheter mm” i årshjulet april 

förtydligas till ”Uppföljning personal, behörighet och 

kompetensförsörjning”. Där redovisas fortsättningsvis även insatser för att 

säkra kompetensförsörjningen. Skolchef ansvarar för underlaget.  

 

att utredning om långsiktiga besparingar i samband med förändrad skol- 

och förskolestruktur genomförs tidigast hösten 2023 och presenteras för 

nämnden våren 2024.  

 

att utredningen om vad en eventuell flytt av samtliga förskoleavdelningar 

till södra sidan Västra innebär för arbetsmiljö, logistik, lärande och 

ekonomi genomförs tidigast hösten 2023 och presenteras för nämnden 

tidigast våren 2024. 

 

att återrapport utifrån vad som framkommit på hälsosamtalen presenteras 

för nämnden i juni 2022. 

 

  att utredning om insyn i sameskolan presenteras för nämnden i juni 2022. 

 ___________ 
 
Ärendet 
 
I juni varje år kontrolleras att de beslut Barn- och utbildningsnämnden 
fattar också verkställs. En sammanställning av samtliga ej verkställda 
beslut t o m 2022-04-21 redovisas i bilaga 1. Samtliga beslut tagna mellan 
2021-06-03 t o m 2022-04-21 redovisas i bilaga 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 42 fortsättning 
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Sammanställning av kvarvarande uppdrag/utredningar (utifrån EJ 
verkställda beslut) 
 
Uppdrag/utredning Vem ansvarar Vara klart (enligt senast 

tagna beslut) 

Beslutshänvisning 

Modell över central 
resursfördelning 
utarbetas 

Skolkontoret December 2021 
Nytt förslag september 
2022 

BUN 2019-11-05, § 77 
BUN au 2021-06-03, § 16 
BUN 2021-06-17, § 46 

Personal och 
Kompetensförsörjning 

följs upp tydligare i 
BUNs protokoll 

Ej angivet 
Förslag 

Skolchef 

Ej angivet/beslutat 
Förslag: Rapporteras 

enligt beslutat årshjul 

BUN 2020-12-10, § 65 

Verksamhetsplan där 
också personal och 
kompetensförsörjning 

ingår 

BUN 
Skolkontoret 

September 2023 BUN au 2021-06-03, § 16 
BUN 2021-06-17, § 46 

Långsiktiga 
besparingar med nya 
skol- och 
förskolestrukturen 

Skolchef Ej angivet/beslutat 
Förslag hösten 2023, 
presenteras för nämnd 
våren 2024 

BUN 2021-06-17, § 44 

Vad ev flytt av 

samtliga 
förskoleavdelningar 
till södra sidan Västra 
innebär för 

arbetsmiljö, logistik, 
lärande, ekonomi 

Skolchef September 2022 

Nytt förslag hösten 
2023, presenteras för 
nämnd våren 2024. 

BUN au 2021-09-09, § 24 

BUN 2021-09-23, § 63 

Återrapport utifrån 
vad som framkommit 
på hälsosamtalen 

Skolchef Ej angivet/beslutat 
Förslag juni 2022 

BUN 2022-02-17, § 9 

Insyn sameskolan Skolkontoret Ej angivet/beslutat 

Förslag juni 2022 

BUN 2022-04-21, § 31 

 
 
Överläggningar i barn- och utbildningsnämnden 
 
Ledamot Margaretha Holmström (S) föreslår att en tidsplan fastställs för 
när utredningen kring de långsiktiga besparingarna ska presenteras för 
nämnden och föreslår att detta görs våren 2024.  
 
Ordförande prövar förslaget och finner att nämnden beslutar så.  

 
Ärendets beredning 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-05-23, § 4 
Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik daterad 2022-05-16 
Bilaga 1 Sammanställning ej verkställda beslut 

  Bilaga 2 Sammanställning samtliga beslut 2021-06-03 t o m 2022-04-21 
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§ 43 Dnr 2022:101 
 

Återkoppling elevhälsoenkät läsåret 21/22 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen om återkoppling från elevhälsoenkäterna till 
handlingarna 
_________ 

 
Ärendet 
 
Resultatet av genomförda hälsoenkäter med årskurs 4 och 7 i kommunens 
skolor visar att elevernas intag av grönsaker samt antal elever som äter 
skollunch varje dag har minskat kraftigt jämfört med tidigare år. Barn- och 
utbildningsnämnden uppdrog 2022-02-17 § 9 utifrån detta skolchefen att 
ta ärendet vidare till berörda avdelningar och därefter återkoppla till 
nämnden. Ett samverkanmöte tillsammans med representanter från 
matpolen och skola/förskola har genomfört där man enades om olika 
åtgärder kopplat till problematiken.  

Mötet kom överens om följande förslag:  
• På prov erbjuda ett mindre antal uppdelade grönsaker enligt 
elevernas önskemål. 
• Stöd och information till vårdnadshavare, barn och elever. 
• Olika utmaningar som uppmanar till att våga smaka olika grönsaker 
och maträtter.  

• Samtala i personalgrupperna kring förhållningssätt i matsituationer. 
• Förskolans rektor kontaktar BVC. 
 

Uppföljning av åtgärder sker på samverkansmötet i september. 
 

    
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik, daterad 2022-05-20  
 Barn- och utbildningsnämnden 2022-02-17 § 9 
 
 
 
Kopia till 
Skolchef Helen Isaksson Spik 
Kostchef Marianne Yngvesson 
Rektor Gunilla Silfverbrand 
Rektor Monica Larsson 
Rektor Camilla Vallström 
Elevhälsan  
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§ 44  Dnr 2022:343 
 

Revidering Riktlinjer Tillsyn fristående förskolor och annan 
pedagogisk verksamhet 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta Riktlinjer Tillsyn fristående förskolor och annan pedagogisk 
verksamhet med föreslagna tillägg angående rätten till insyn, 
skolpliktsbevakning och dess tillämpning gentemot Sameskolstyrelsen . 
_________ 
 
Ärendet   
 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-04-21 § 31 beslutade att anta 
Riktlinjer för tillsyn fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet. 
I samma ärende fick skolkontoret uppdraget att vidare utreda om 
sameskolan omfattas av rätt till insyn utifrån de nyss framtagna riktlinjern a 
för tillsyn av fristående förskolor, dnr 2022: 343, där också rätten till  insyn 
avseende bland annat skolplikten finns med.  
 
Skolkontorets utredning visade att sameskolan omfattas av rätten till insyn  
avseende hemkommunens ansvar för skolpliktsbevakning men att när det 
kommer till föreläggande och föreläggande med vite skiljer sig 
lagstiftningen åt mellan olika huvudmän. Med anledning av detta framkom 
behov av att genom revidering förtydliga hemkommunens rätt till insyn och  
dess tillämpning gentemot Sameskolstyrelsen. Se bilaga.  

  
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik daterad 2022-05-25 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-04-21, § 31 
Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik, daterad 2022-04-08 
Riktlinjer Tillsyn fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet 
  

   
 
 
  

 
 
Kopia till 

  Skolchef Helen Isaksson Spik 
  Huvudman och rektor Giella Förskola 
  Huvudman och rektor Sameskolstyrelsen Jokkmokk 
  Huvudman och rektor Vuollerims Friskola 
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§ 45  Dnr 2022:344 
 

Revidering Riktlinjer Skolplikt, föreläggande och 
vitesföreläggande 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta Riktlinjer Skolplikt, föreläggande och vitesföreläggande med 
föreslagna tillägg angående rätten till insyn, skolpliktsbevakning och  dess 
tillämpning gentemot Sameskolstyrelsen. 
_________ 
 
Ärendet 

    
Barn- och utbildningsnämnden 2022-04-21 § 31 beslutade att uppdra till 
skolkontoret att utreda vidare om sameskolan omfattas av rätt till insyn 
utifrån de nyss framtagna riktlinjerna för tillsyn av fristående förskolor, dnr 
2022: 343, där också rätten till insyn avseende bland annat skolplikten 
finns med.  
 
Skolkontorets utredning visade att sameskolan omfattas av rätten till insyn  
avseende hemkommunens ansvar för skolpliktsbevakning men att när det 
kommer till föreläggande och föreläggande med vite skiljer sig 
lagstiftningen åt mellan olika huvudmän. Med anledning av detta framkom 
behov av genom revidering förtydliga Sameskolstyrelsen ansvar gällande 
föreläggande och vitesföreläggande. Se bilaga.  

 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik daterad 2022-05-25 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-04-21, § 32 
Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik daterad 2022-04-08   
Riktlinjer Skolplikt, föreläggande och vitesföreläggande 
 
 
 
 
 

 
  Kopia till 
  Skolchef Helen Isaksson Spik 
  Huvudman och rektor Sameskolstyrelsen Jokkmokk 
  Huvudman och rektor Vuollerims Friskola 
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§ 46  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 2022-04-07: kränkning i form av texter och bilder, berör två 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 2022-04-07: 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 2022-04-25: verbal kränkning, berör personal-elev   
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder 
Kränkningen har åtgärdats enligt Östra skolans Likabehandlingsplan, dokumenterad och 
avslutad.  

 
Rektor Monica Larsson 
 
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder 
Upprättad Incidentrapport vid kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. 
Avser Västra skolan 2022-05-06: Verbal kränkning, berör elev A. Utredning påbörjad 
enligt Västra skolans Likabehandlingsplan. 
 

 

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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§ 47 
 

Övriga anmälningsärenden 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen om anmälningsärenden till handlingarna. 
_________ 
 
Ärendet  
 
1. Från Kommunfullmäktige 
Beslut 2022-04-25, § 22 om att med stöd av revisionsberättelsen bevilja 
kommunstyrelsen, nämnderna samt enskilda förtroendevalda i dessa 
organ ansvarsfrihet för år 2021.  
 
2.  Från Kommunfullmäktige  
Beslut 2022-04-25, § 31 att välja Siv Enberg (V) till ny ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden efter Agneta Almqvist Bergman (V).  
 
3.  Från Skolverket 
Beslut 2022-05-18 angående statsbidrag för icke-folkbokförda elever. 
Jokkmokks kommun beviljas 212 793 kr för vårterminen 2022.    
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§ 48 

 
*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: 
 

  Barn- och elevantal hösten 2022 

  Bemanning samtliga verksamheter 

  Pågående rivningar Porjus och Vuollerim 

Ny skol- och förskolestruktur  

Budgetarbetet 2023 
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§ 49 
 

*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. 
 
 
 


