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Dagens sammanträde föranleds av ett besök på Östra skolans aula där
rektor Gunilla Silfverbrand tog emot och visade nämndens ledamöter den
nyrenoverade aulan. Ledamöterna besökte också det så kallade
flexrummet på Östra skolan.

v4# Å,,^ ^(tluåteranöt 
sigrd-ur Utdragsbestyrkande
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s65

Val av justerare

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1. att utse Mandy Senger (M) att justera dagens protokoll, samt

2. att justering av protokollet från dagens sammanträde äger rum
tisdag den 20 december 2022 klockan 11.00

W U"// 
J usterandes signat'dr Utdragsbestyrkande
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s66

God kän nande av föredrag n ingslistan

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna utsänd föredragningslista med föreslagna tillägg

Overläggningar i barn och utbildningsnämnden

Ledamot Margaretha Holmström (S) föreslår ytterligare en punkt gällande
kompetensförsörjning i förskolan. Ordförande prövår frågan och fi-nner att
nämnden beslutar så. (g 7Z)

Skolchef Helen lsaksson Spik föreslår att punkt 13 på utsänd ärendelista
gällande återkoppling från kvalitetsforum i september flyttas sammanträdet
i februari 2023. Ordförande prövar frågan och finner att nämnden beslutar
så.

Nämndsekretaren meddelar att överläggningar med revisorerna startar kl
13.00. Revisorerna deltar då på distans, men ärendet behåller sin plats i
ärendelistan och iprotokoilet. (S 67)

w# {"- t
Justeran0es stgnatuf Utdragsbestyrkande
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s67 Dnr 2022:1002

överläggningar med revisorerna - Ansvarsutövand e zo22

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1. att beakta de synpunkter som framkommit vid överräggningarna,
samt

2. att iövrigt invänta den årliga slufliga revisionsrapporten

Arendet

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska
granska alla styrelser och nämnder. Kommunstyrelsen och nämnderna
ska förvalta och genomföra verksamheterna i enlighet med fullmäktiges
uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive
organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och
rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En
bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs
och utvecklas på avsett sätt. Granskningen omfattar följande
granskningsområden:

1) Styrning, kontroll och åtgärder

2) Måluppfyllelse för verksamheten

3) Måluppfyllelse för ekonomin

Punkt 1 utgör underlag för att prova om den interna kontrollen är tillräcklig.
Ovriga områden bildar underlag för att bedöma om förvaltningen sker på
ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
(3).
Samtliga granskade områden verksamhetsplan, budget, må|, och delar av
rapportering och åtgärder har bedömningsgraden grön. Övriga områden
bedöms som helhet efter årsbokslut 2022.

överläggningar i barn- och utbildningsnämnden

Gun Ek (S), Lennart Albinsson (SV), Gabriella Lönngren (S) och Viola
Walkeapää (SV) från kommunrevisionen samt Michaela Nyman och
Henric Eliasson från PwC överlägger med barn- och utbildningsnämndens
ledamöter utifrån bilagt underlag - Grundläggande granskning.

En av revisionsiakttagelserna gäller tertialrapport 2 där det saknas
prognosticerad måluppfyllelse för helåret vad gäller verksamhetsmålen.

\! ! , rr Barn och utbildningsnämnden beaktar detta vid kommande rapportering.

VQtr 4.^*f fortsättning
Justerandölsigndffr Utdragsbestyrkande
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$ 67 fortsättning

Ärendets beredning

Grundläggande granskning: Barn- och utbildningsnämnden, upprättad i

november 2022 av Jonathan Melkko, Amanda Guerra och Michaela
Nyman från PwC

Kopia till
Kommunfullmäktige
Revisorerna

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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S 68 Dnr 2022:444

Budget 2023

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att lägga informationen om budget 2o23till handlingarna

Ärendet

Ekonom cecilia Pirak Kuoljok har bjudits in till dagens möte för att
tillsammans med skolchef Helen lsaksson Spik redogöra för tilldelningen
till budget 2023.

Fördelning av ram har sin utgångspunkt i 2022 års budgetramar, med
kompensation för löneökningar med 3,oo/o (enligt 2022 årJ budgetj samt
600'i syfte att uppväga den ökade personalkoslnaden på grunä av ökat
perso nalo m kostnad stilläg g.
Den så kallade omställningspengen på s00' som tilldelades BUN i budget
2022 tas bort. lngen indexreglering av kostnader för mat och städ kommer
att ske 2023.
Prognosticerade barn och erevantal infor 2023 är en del av
budgetunderlaget.

85 0?9 83 G84 81 3E7 80 097

600

89 0?9

-3 988

791 5 348

Sammanfattningsvis

Kostnader för skolpeng beräknas öka med ca 1,5 miljoner kr på grund av
ökade personalkostnader och ett ökat antal barn i fristående
verksamheter.

fortsättning

500

2023

Vd/f- .,i-"t
J usterandes s-r!natu ra Utdragsbestyrkande
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$ 68 fortsättning

Minskade intäkter bl a statsbidrag ca 352 tkr.

Minskade kostnader:
o Skolskjuts (ca 500 tkr)
r Lokalkostnad Porjus skola/förskola (300 tkr)o Minskade kostnader och Östra skolan, s-huset samt sport och simhall

på grund av att kostnader omfördelats på Kultur och fritidsavdelningen
då deras verksamheter, däribland Kurturskolan, samnyttjar deisa
lokaler.

o Minskad kostnad för skolkurator 50% då delar av tjänst övergår till
projektanställning och bekostas av bygdemedel.

Arendets beredning

Tjänsteskrivelse från skolchef Helen lsaksson spik daterad 2022-12-0T

Kopia till
Skolchef Helen lsaksson Spik
Ekonomichef Axel Landström
Ekonom Cecilia Pirak Kuoljok
Administratör Gunilla Sundqvist

VW ;(---..
Justerandes rön"trrif Utdragsbestyrkande
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S 69 Dnr 2022:444

I nterna budgetramar 2023

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att fastställa interna budgetramar enligt förslag

Arendet

Ekonom Cecilia Pirak Kuoljok har bjudits in till dagens sammanträde för att
redogöra for förslaget till interna budgetramar.

21000
2r200
2L4LO

2L420

21.430

Skolchef
Rektor östra skolan

Rektor Västra/Porjus
Rektor Förskolan

Rektor
Vuollerimskolan

19 595

L9 L87

19 334
22 099

3 369

2L032
18783
20 275
21 468

3 67L

83 s84 85 029

Arendets beredning

Tjänsteskrivelse från skolchef Helen lsaksson spik, daterad 2022-12-0T

Kopia till
Skolchef Helen lsaksson Spik
Rektor G unilla S ilfverbrand
Rektor Monica Larsson
Rektor Camilla Vallström
Ekonom Cecilia Pirak Kuoljok
Administratör Gunilla Sundqvist

Budget
2A22 Budget 2023Ansvar

@h 1l^^,
Justerandes stghatur<f Utdragsbestyrkande
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S 70 Dnr 2022:1003

Skolpen g 2023 Grundskola och Grundsärskola

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1. att fastställa skolpeng 2023 for grundskola enligt förslag

2. att fastställa skolpeng 2023 för grundsärskolan enligt förslag

Arendet

skolkontorets bidragsberäkning för skolpeng 2023 är framtagna utifrån
gällande bestämmelser enligt skollagen och förordningar.

Förskola heltid

Förskola deltid

Förskoleklass

Fritidshem

Gr.skola åk 1-5

Gr.skola åk 6

Gr.skola åk 6-9
(Fristående)

Gr.särskola åk 1-5

124 804kr

62 402 kr

85 413 kr

31 313 kr

75 257 kr

94 495 kr

104 723kr

120 728

60 364

80 295

33 470

83 282

99 945

105 941

556 000 413 276

Arendets beredning

Tjänsteskrivelse från skolchef Helen lsaksson spik, daterad 2022-12-07

Kopia till
Skolchef Helen lsaksson Spik
Administratör Gunilla Sundqvist
Sameskolstyrelsen

^n /r VuollerimsFriskola
W)f .l-.*,f
Justerandes\ignatbr

$kolpeng 2923$kolpeng 2A22

Utdragsbestyrkande
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S 71 Dnr 2022:864

U pphand ling skolskjuts

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna påbörjandet av upphandling av skolskjuts för läsåren 23124 -
25126

Ärendet

Nuvarande avtal gällande skolskjuts (taxi) avseende områdena porjus,
Jokkmokk och Kåbdalis (Stenträsk) upphör vid läsårets stut.
En ny upphandling bör därför gå ut under början av 2023.
Uppdraget är uppdelat i tre områden: porjus, Jokkmokk, Kåbdalis
(Stenträsk). Avtalsperioden är treårig och avser läsåren 23124 tom 25t26
med möjlighet till 1 års forlängning.
Upphandlingen beräknas överstiga 500 000 kr varpå ett beslut om
godkännande om att påbörja upphandling behöver tas av Barn- och
utbildningsnämnden.

Arendets beredning

Tjänsteskrivelse från skolchef Helen lsaksson spik daterad 2022-12-07

Kopia till
Annika Almqvist, ansvarig för upphandling

('te
Justerandes sh,g Utdragsbestyrkande
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S 72 Dnr 2022:9Og

Sam manträdesda gar 2029

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att fastställa sammanträdesdagar 2023 enligt forslag

Ärendet

Sammanträdesplan för Barn och utbildningsnäm nden 2023 har upprättats
enligt nedan.

Kommunstyrelsens och nämndsordforandes strategiska beredningsdagar
är 20 mars och 23 oktober.
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts träff med respektive
nämnds ordförande och vice ordforande är 19 juni och 31 oktober.

Ärendets beredning

Tjä nsteskrivelse frå n näm nd se krete rare Thereze G ustafsso n d aterad
2022-12-06

Kopia till
Skolchef Helen lsaksson Spik
Rektor Monica Larsson
Rektor Gunilla Silfverbrand
Rektor Camilla Vallström
Kommunsekreterare Marcus Sjaggo

fle# il,\,\\'- (-)
des si natuC

lnlämningsstopp
2 dagar innan beredning

Beredning

Tid 13.00-1s.30
om ej annat anges

Arbetsutskott
Tid: 13.00 - 15.30

om ei annat anges

Nämnd
Tid: 9.30 - 17.00
($18.00-9.30 srupptid)

Torsdag 5 jan Tisdag 10 januari (utses 17 jan) Tisdag L7 januari

Fredag 20 jan Måndag 23 jan Måndag 6 feb kl 9.30 Tisdag 2L februari

Fredag 17 mars Tisdag 21 mars Tisdag 4 april Tisdag 18 april

Fredag 5 maj Tisdag 9 maj Tisdag 23 maj Tisdag L3 juni

Fredag 25 augusti Tisdag 29 augusti Tisdag L2 september Tisdag 25 september

Fredag 10 november Tisdag 14 november Tisdag 28 november Tisdag 12 december

Justeran Utdragsbestyrkande
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S 73 Dnr 2022:962

Yttrande angående förslag intern service

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att ställa sig positiva till förslaget angående intern service

Arendet

Problem med kompetensförsörjning, samordning och samverkan har
föranlett planer av att centralisera en organisation för intern praktisk
service. Förslaget innebär att all praktisk service som utförs och som inte
är en kärnverksamhet flyttas till en egen enhet, underordnat samhälls- och
infrastrukturfunktionen. Förslaget väntas innebära en effektivare fördelning
av resurser och en minskad arbetsbelastning inom de enheter som
tidigare hållit med egen internservice.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat frågan 2022-
12-01,$9ochbeslutade

föreslå Barn och utbildningsnämnden

att barn och utbildningsnämnden ställer sig positiv till förslaget om ny
organisation I ntern service

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från skolchef Helen lsaksson Spik datera d 2022-12-07

Kopia till
Kommunstyrelsen

p-e#
Justerandeskr Utdragsbestyrkande
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S 74 Dnr 2022:1O05

lnformation och uppföljning angående statistik för betyg,
meritvärden och behörighet till gymnasiet

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att lägga informationen angående statistik för betyg, meritvärden och
behörighet till gymnasiet till handlingarna

Ärendet

Vision 2030 har som målsättning en högkvalitativ grundskola med
studieresultat över riksgenomsnittet. Ur ett kvalitetsperspektiv följs statistik
kring betyg, meritvärden och behörighet upp för kommunens grundskola
åk e.

2022 års statistik visar att meritvärdena i snitt for samtliga elever sjunker
for Jokkmokk (215.2) och är 2022 under riksgenomsnittet (224.2). 2022
ser vi ett negativt trendbrott vad gäller meritvärdena för grundskolan i

Jokkmokk.

Ett annat intressant mått gällande högkvalitativ grundskola är andelen
elever i åk I som uppnått kunskapskraven i samfliga ämnen. 2022 har
Jokkmokk har ett resultat över riksgenomsnittet, 78.40Ä av eleverna mot
rikets 71S%.

Behörigheten till gymnasieskolans yrkesprogram följs också som ett mått
på högkvalitativ grundskola. Där påverkar de försämrade meritvärdena
Jokkmokks resultat negativt och resultaten for 2022 är under
riksgenomsnittet. Andelen elever i Jokkmokk som är behöriga till ett
yrkesprogram är 81J% medan snittet for riket är 83.3%.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från skolchef Helen lsaksson spik, daterad 2022-12-07

w^,"k{ Utdragsbestyrkande
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s75 Dnr 2022:447

lnformation om projektanställning samverkan kring barn
och unga

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att ställa sig positiva tillförslaget angående projektanställning kring barn
och unga

Ärendet

2021-06-14 S 42 gav Kommunfullmäktige Barn- och
utbildningsavdelningen, Socialtjänsten samt Kultur och fritidsavdelningen
ett uppdrag att jobba för ökad samverkan mellan avdelningarna samt att ta
fram åtgärder för ett förebyggande och främjande arbete som förstärker
stödet för barn och unga.
Detta uppdrag förtydligades ytterligare 2022-06-13 S 42 av
Kommunfullmäktige.

Uppdraget har resulterat i en treårig projektplan, se bilaga

2022-05-30 S 68 antog Kommunstyrelsen Förslag till projektplan
"samverkan för barn och unga i Jokkmokks kommun". Projektet skall
drivas av en projektledare med syfte att planera och samordna framtagna
insatser.

Barn- och utbildningsavdelningen kommer att omfördela SOoh av
s ko I k u rato rstj ä n st t i I I p roj e ktl ed a rtj ä n ste n .

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat frågan 2022-
12-01, S 10 och beslutar

för egen del
att ställa sig positiva till projektanställningen i samverkansprojektet för barn
och unga i Jokkmokk

att iövrigt lägga informationen om projektanställningen i

samverkansprojektet för barn och unga i Jokkmokk

.,\.,o-*f
JusterandeiJignatD Utdragsbestyrkande

fortsättning
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$ 75 fortsättning

Påverkan för verksamhetens
barnperspektivet

ekonomi, kvalitet, jämställdhet samt

De ekonomiska konsekvenser beräknas bli ett nollsummespel i och med
att projektet till största delen bekostas av bygdemedel samt det faktum att
statsbidraget likvärdigskola, som i dag bekostar en skolkuratorstjänst,
minskar med ca 111' kommande år.

Konsekvenser för kvalit1n förväntas bli positiva genom att arbetet syftar till
förebyggande och främjande insatser för barn och unga. Vitt<et i

förlängningen förväntas minska insatser från elevhälsa och soöiattlänst.

Konsekvenser ur ett iämställdhetsperspektiv - ingen påverkan identifierad.

Konsekvenser ur ett barnperspektiv - förväntas bli positiva genom att
arbetet syftar till förebyggande och frdmjande insatser för barn oih unga. I

de insatser som planeras kommer barnets bästa att prövas och barn och
unga ges möjlighet att komma till tals i planering, beslut och ev
genomförande.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från skolchef Helen lsaksson spik datera d 2022-12-0T

Justerandesk,# Utdragsbestyrkande



JOKKMOKKS KOMMUN

Barn- och utbildningsnämnden

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-12-15

19

S 76 Dnr 2021:566

lnformation om projektet Effektiva kommuner

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att lägga informationen om projektet Effektiva kommuner till handlingarna

Arendet

2021'05-03 beslutade Kommunstyrelsen att anta kommunchefens förslag
om att anmäla Jokkmokks kommun till utvecklingsprojektet "Effektivare
kommun" initierat av SKR och RKA. En styrgrupp och en arbetsgrupp
utsågs. Syftet med det 1,5 åriga projektet var att med hjälp SKR och RKA
öka kompetensen och påbörja ett lokalt utvecklingsarbete med syftet att
öka effektiviteten. I projektet utsågs socialtjänsten och barn och
utbildningsavdelningen som pilotverksamheter. Barn- och
utbildningsnämnden har löpande delgivits information om projektet under
projekttiden som avslutats i november 2022.

Lärdomar från projektet kan sammanfattas med
. Vikten av rätt inrapporterad statistik
o Vikten av att komplettera statistik med andra resultat och mätetal
. Lägga tid och energi på en analys istället for att komma med snabba

åtgärder och lösningar
o Att följa upp vidtagna åtgärder från analysdelen

Utöver det har verksamheterna fått med sig användbara verktyg for
insamling av data/underlag, analys, konsekvensbeskrivning,
handlingsplaner samt uppföljning och utvärdering.

Jokkmokks kommun har demografiska utmaningar som påverkar
kommunens verksamheter då exempelvis en åldrande befolknings behov
ska tillgodoses med färre medarbetare i verksamheterna och ett minskat
antal födslar bidrar till färre barn och elever i förskola och skola vilket kan
påverka framtida kompetensförsörjning. Detta ger kommunen ett uttalat
behov att hädanefter fortsätta arbeta inom alla delar av organisationen
utifrån effektivitet och syftet är att

o Genom att göra "rätt" saker på "rätt" sätt bidra till att medborgarna får
bästa möjliga service utifrån ett begränsat resursutrymme

. Samla kompetenser så att arbetsuppgifter och processer ska kunna
genomföras på ett enkelt och effektivt sätt

. Förnya våra arbetssätt och processer för att kunna hantera de
demografiska förändringarna och samtidigt kunna möta de höjda
kraven och förväntningarna på den kommunala servicen.
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Ärendets beredning

Barn- och utbildningsnämnden beslut 2022-02-17, S 17
Tjä n stes krivelse frå n kva I itetsutveckla re The reze G u stafsso n d aterad
2022-02-08
Kommunstyrelsen beslut 2021-05-31, S 83
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts besrut 2021-os-17, S 91
Projektplan från SKR.
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Kom petensförsörjn ing i förskolan

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att uppdra till skolchefen att till barn- och utbildningsnämndens
sammanträde i februari 2023 presentera förslag på insatser för att främja
kompetensförsörjningen i förskolan

Överläggningar i barn- och utbildningsnämnden

Med anledning av den rådande sjunkande behörigheten inom
förskoleverksamheten föreslår ledamot Margaretha Holmstrom (S) att
nämnden bör se över vilka insatser som kan göras för att öka andelen
behöriga fö rskol lärare.

Skolchef Helen lsaksson redogör för de tidigare stipendierna vars syfte var
just att skapa förutsättningar för en ökad behörighet inom förskola och
skola. Under 2022 har stipendierna inom kommunen ersatts av bland
annat en stanna-kvar-försäkring för nyanställd behörig personal.

ordförande prövar förslaget och finner att nämnden besrutar så.

Kopia till
Rektor Camilla Vallström
Lärarförbundet
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Anmälan delegationsbesl ut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att lägga informationen om delegationsbeslut till handlingarna

Arendet

Skolchef Helen lsaksson Spik

5.5.2 Fördelning av resurser per ansvar
Ansvar 2741- 4,8 tjänster
Ansvar 2L43 - L,0 tjänster
Ansvar 2L2O - 3,42 tjänster
Ansvar 2L42 - 1,81 tjänster

8. 1 . 2 Til I svid are anstäl I ni ng ar.
Saga Sunna f 200710, förskollärare from 2301 16

B. 1 . 4 Proje kta nställ n i ng ar
Sara Fjellström 50%

Rektor Gunilla Silfverbrand

1.3.1 Fysisk kränkning. Berör elev-elev Östra skolan 2022-0g-30.
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärd. Kränkningen har åtgärdats enligt Östra
skolans Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling, är
dokumenterad och avslutad.

1.3.1 Fysisk och verbal trakassering. Berör elev-elev Ostra skolan 2022-Og-15.
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärd. Trakasseringen har åtgärdats enligt Östra
skolans Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling, är
dokumenterad och avslutad.

1.3.1 Fysisk och verbal kränkning. Berör elev-elev östra skolan 2022-09-16.
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärd. Kränkningen har åtgärdats enligt Östra
skolans Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling, är
dokumenterad och avslutad.

1.3.1 Verbal kränkning. Berör elev-elev Östra skolan 2022-09-19.
1.3.3 Utredning och vidtagande av ätgärd. Kränkningen har åtgärdats enligt Östra
skolans Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling, är
dokumenterad och avslutad.

1.3.1 Fysisk och psykosocial kränkning. Berör elev-elev Östra skolan 2022-09-20.
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärd. Kränkningen har åtgärdats enligt Östra
skolans Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling, är
dokumenterad och avslutad.

Utdragsbestyrkande
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Forts rektor Gunilla Silfuerbrand

1.3.1 Fysisk kränkning. Berör elev-elev Östra skolan 2022-09-22.
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärd. Kränkningen har åtgärdats enligt Östra
skolans Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling, är
dokumenterad och avslutad.

1.3.1 Fysisk och psykosocial kränkning. Berör elev-elev Östra skolan 2022-10-05.
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärd. Kränkningen har åtgärdats enligt Östra
skolans Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling, är
dokumenterad och avslutad.

1.3.1 Fysisk och psykosocial kränkning. Berör elev-elev Östra skolan 2022-10-06.
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärd. Kränkningen har åtgärdats enligt Östra
skolans Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling, är
dokumenterad och avslutad.

1.3.1 Verbal kränkning. Berör elev-elev Ostra skolan 2022-10-11.
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärd. Kränkningen har åtgärdats enligt Östra
skolans Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling, är
dokumenterad och avslutad.

1.3.1 Fysisk och verbal kränkning. Berör elev-elev Ostra skolan 2022-10-24.
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärd. Kränkningen har åtgärdats enligt Östra
skolans Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling, är
dokumenterad och avslutad.

1.3.1 Fysisk och verbal kränkning. Berör elev-elev Ostra skolan 2022-10-27.
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärd. Kränkningen har åtgärdats enligt Östra
skolans Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling, är
dokumenterad och avslutad.

1.3.1 Fysisk kränkning. Berör elev-elev Östra skolan 2022-11-07.
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärd. Kränkningen har åtgärdats enligt Östra
skolans Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling, är
dokumenterad och avslutad.

1.3.1 Fysisk och psykosocial kränkning. Berör elev-elev Östra skolan 2022-11-14.
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärd. Kränkningen har åtgärdats enligt Ostra
skolans Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling, är
dokumenterad och avslutad.

1.3.1 Verbal kränkning. Berör elev-personal Östra skolan 2022-12-01.
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärd. Kränkningen har åtgärdats enligt Östra
skolans Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling, är
dokumenterad och avslutad.

1.3.1 Fysisk och verbal kränkning. Berör elev-elev Östra skolan 2022-12-01.
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärd. Kränkningen har åtgärdats enligt Östra
skolans Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling, är
dokumenterad och avslutad.

w,ht ),^^f
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Rektor Monica Larsson

1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder
Upprättad lncidentrapport vid kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.
Avser Västra skolan 2022-10-05: Verbaltrakassering, berör elev A. Utredning påbörjad
enligt Västra skolans Likabehandlingsplan.

1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder
Upprättad lncidentrapport vid kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.
Avser Västra skolan 2022-10-05: Verbaltrakassering, berör elev B. Utredning påbörjad
enligt Västra skolans Likabehandlingsplan.

1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder
Upprättad lncidentrapport vid kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.
Avser Västra skolan 2022-10-10: Verbaltrakassering, berör elev C. Utredning påbörjad
enligt Västra skolans Likabehandlingsplan.
Forts rektor Monica Larsson

1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder
Upprättad lncidentrapport vid kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.
Avser Västra skolan 2022-10-10: Verbal trakassering, berör elev D. Utredning påbörjad
enligt Västra skolans Likabehandlingsplan.

1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder
Upprättad lncidentrapport vid kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.
Avser Västra skolan 2022-10-10: Verbal trakassering, berör elev E. Utredning påbörjad
enligt Västra skolans Likabehandlingsplan.

1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder
Upprättad lncidentrapport vid kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.
Avser Västra skolan 2022-10-10: Verbal trakassering, berör elev F. Utredning påbörjad
enligt Västra skolans Likabehandlingsplan.

1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder
Upprättad lncidentrapport vid kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.
Avser Västra skolan 2022-10-10: Verbal trakassering, berör elev G-. Utredning påbörjad
enligt Västra skolans Likabehandlingsplan.

Utdragsbestyrkande
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Övriga anmäln ingsärenden

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att lägga informationen om anmälningsärenden till handlingarna

Ärendet

1. Från Kommunfullmäktige
Beslut 2022-10-31, g 61 om att uppdra till berörda nämnder att vidta
åtgärder för att komma tillrätta med sina prognosticerade
budgetunderskott. Beslutet grundas på det prognostiserade underskottet
för barn- och utbildningsnämnden om -617 tkr itertial 2.

2. Från Kommunfullmäktige
Beslut 2022-10-31, $ 69 att fastställa riktlinjer for Barnkonventionen.

3. Från Kommunstyrelsen
Beslut 2022-09-19, S 92 att fatta ett inriktningsbeslut om att organisera
verksamhetsvaktmästeri i en intern serviceenhet undersamhälls- och
infrastrukturfunktionen, näringslivs- och samhällsavdelningen under
kommunstyrelsen. Vidare att efter riskanalys och fackliga förhandlingar
återkomma till kommunstyrelsen, att en ekonomisk analys görs samt att
remittera frågan till socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt
kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

4. Från Kommunstyrelsen
Beslut 2022-11-28, S 134 att anta den länsgemensamma
handlingsplanen för suicidprevention för Norrbotten 2022-2030 samt att
uppdra till kommunchefen att ta fram ett förslag på en lokal handlingsplan
för Jokkmokks kommun gällande suicidprevention.

5. Från Kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslut 2022-11-14, S 172 angående löneöversyn 2023. 3,Oo/o av
budgeterade löneutrymmet avsätts till det generella löneutrym met. 0,44o/o
av budgeterade löneökningar avsätts till särskilda satsningar samt att
beslutet kan ändras om industriavtalens löneutrymme, det så kallade
"märket", kraftigt avviker från kommunens beslutade
löneökningsutrymme. Särskilda satsningar berör barn- och
utbildningsnämndens personal gällande förskollärare, sjuksköterskor,
skoladministratörer och chefer.
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6. Från Skolverket
Beslut 2022^04-0s angående statsbidrag Läxhjälp 2022. Jokkmokks
kommun beviljas 143 000 kr kr för 2022.

7. Från Skolverket
Beslut 2022-09-21 angående statsbidrag Likvärdig skola 2023.
Jokkmokks kommun beviljas 2 496 g23 kr IOiZOZZ.

8. Från Skolverket
Beslut 2022-10-28 angående statsbidrag för Lovskola. Jokkmokks
kommun beviljas 17 442 kr avseende sport, påsk och sommarlov 2022.

9. Från Skolverket
Beslut 2022-11-29 angående huvudmän som inrättar karriärsteg för
lärare läsåret 202212023. Jokkmokks kommun beviljas 170 00b kr
avseende ht-22 Pott 1 4 tjänster, sk förstelärartjänster med ett lönetillägg
om 5000 kr.

10. Från Skolverket
Beslut 2022-12-02 angående statsbidrag för Lovskola. Jokkmokks
kommun beviljas 6 873 kr avseende hösflovät2022.
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*Skolchefen informerar*

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att skolchefen uppdras att svara på inkommen skrivelse från
personalen Västra skolan

2. att skolchefen uppdras att i samverkan med nämndens ordförande
och vice ordförande genomföra dialoger med personalen om den
upplevda situationen på Västra skolan

3. att iövrigt lägga informationen till handlingarna

Överläggningar i barn- och utbildningsnämnden

skolchef Helen lsaksson spik lämnar munflig information från foljande
områden:

. Överinskrivningariförskolan

' lnkommet klagomål angående stora barngrupper i forskolan

Skrivelse från personalen på Västra
arbetssituationen på skolenheten

Aterkoppling kring ärende från barn- och
sammanträde i september

skolan angående

utbildningsnämndens

Barn- och utbildningsnämnden ser allvarligt på den inkomna skrivelsen
från personalen från Västra skolan och leäamot Margaretha Holmström(s) föreslår att skolchefen uppdras att svara på skiivelsen samt att i
samverkan med nämndens ordförande och vice ordförande genomföra
dialoger med personalen om den upplevda situationen på VästrJskolan.

Ordföranden prövar förslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden
beslutar så.

I
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*Aterrap port s kolfadd rar*

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Overläggningar i barn- och utbildningsnämnden

Ledamot Tord Eklund (SD) har i sitt uppdrag som skolfadder för östra
skolan deltagit i Östra skotans skolråd. Besökät var mycket uppskattat av
såväl skolfadder som av skolledning, elevrådet och närvarande
vårdnadshavare. På dagordningen för skolrådet var bland annat
ordningsreglerna på Ostra skolan.

Skolchef Helen lsaksson Spik delger en inbjudan till nämndens ledamöter
angående Östra skolans julshow den 22 dec.

lngen av övriga skolfaddrar
verksamhetsbesök.

har till dags dato genomfört något
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