
JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2023-01-17 
_______________________________________________________________________ 
 

Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 9.30 – 12.00. 
 Ajourneringar: 10.38-10.50 
 
Beslutande ledamöter: Per-Olov Hedström (SV), ordförande 
 Margaretha Holmström (S), deltar på distans 
 Johannes Nilsson Saulo (S)  
 Tord Eklund (SD) 
 Sivert Mässing (MP) 
 Lars-Olov Granström (S)  
 
Övriga Helen Isaksson Spik, skolchef 
närvarande: Thereze Gustafsson, sekreterare  
   
 
Tid och plats för 
justering: Onsdag den 25 januari 2023 kl. 13.00, kommunhuset, Jokkmokk 
 
Paragrafer: 1-8 
 
Underskrifter: Sekreterare........................................................................................... 
  Thereze Gustafsson 
 
 Ordförande............................................................................................ 
  Per-Olov Hedström (SV) 
 
 Justerande............................................................................................ 
  Johannes Nilsson Saulo (S) 
____________________________________________________________________________ 
  ANSLAG / BEVIS 
 
Organ: Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum: 2023-01-17 
 
Datum för anslags   Datum för anslags 
uppsättande: 2023-01-26  nedtagande:  2023-02-17 
 
Förvaringsplats för 
protokollet: Kommunhuset, Jokkmokk 
 
Underskrift: ....................................................................................................................... 
 Thereze Gustafsson 
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Innehållsförteckning 
Ärenden markerade med * behandlas bakom stängda dörrar. 
 
§ 1 
Val av justerare 
 
§ 2 
Godkännande av föredragningslistan 
 
§ 3  Dnr 2023:60 
Val av ledamöter till barn och utbildningsnämndens  
arbetsutskott 2023-2026 
 
§ 4  Dnr 2023:61 
Val av skolfaddrar 2023-2026 
 
§ 5   Dnr 2023:62 
Årshjul 2023  
 
§ 6  Dnr 2021:912, 2021:991 
Information om intern kontroll 
 
§ 7  Dnr 2022:104 
Återkoppling kvalitetsforum september 2022 
 
§ 8 
*Skolchefen informerar* 
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§ 1 
 
Val av justerare 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att utse Johannes Nilsson Saulo (S) att justera dagens protokoll, samt 
 
att justering av protokollet från dagens sammanträde äger rum onsdag 
den 25 januari 2023 klockan 13.00. 
___________ 
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§ 2 
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna utsänd föredragningslista med föreslaget tillägg 
___________ 
 
Överläggningar i barn och utbildningsnämnden 
 
Nämndsekreteraren föreslår en punkt angående återkoppling 
kvalitetsforum september 2022 (§ 8) 
Ordförande prövar förslaget och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 3  Dnr 2023:60 
 
Val av ledamöter och ersättare till barn och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 2023-2026 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslutar 

   
1. Att utse Per-Olov Hedström (SV) till ordinarie ledamot i barn och 

utbildningsnämndens arbetsutskott 
2. Att utse Elina Nordqvist (MP) till ordinarie ledamot i barn och 

utbildningsnämndens arbetsutskott 
3. Att utse Margaretha Holmström (S) till ordinarie ledamot i barn och 

utbildningsnämndens arbetsutskott 
4. Att utse Johannes Nilsson Saulo (S) till förste ersättare i barn och 

utbildningsnämndens arbetsutskott 
5. Att bordlägga valet till andra ersättare i barn och utbildningsnämndens 

arbetsutskott 
6. Att utse bordlägga valet till tredje ersättare i barn och 

utbildningsnämndens arbetsutskott  
7. Att utse Per-Olov Hedström (SV) till ordförande i arbetsutskottet 
8. Att utse Elina Nordqvist (MP) till vice ordförande i arbetsutskottet 

_______ 
 

Ärendet 
 
Enligt fastställt reglemente ska det inom barn och utbildningsnämnden 
finnas ett arbetsutskott bestående av tre ordinarie ledamöter och tre 
ersättare. Ersättarna kallas in i den ordning som bestämmes vid valet.  
De ärenden som ska avgöras av barn och utbildningsnämnden i dess 
helhet ska beredas av utskottet om beredning behövs.  
 
Vid varje ny mandatperiod har barn och utbildningsnämnden att utse vilka 
ledamöter och ersättare som ska ingå i arbetsutskottet samt bland dessa 
även utse en ordförande och vice ordförande.  
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Thereze Gustafsson 2023-01-10 
 
Överläggningar i barn och utbildningsnämnden 
 
Ordförande Per-Olov Hedström (SV) föreslår Margaretha Holmström (S) 
till ordinarie ledamot i barn och utbildningsnämndens arbetsutskott.   
 
Margaretha Holmström (S) föreslår Johannes Nilsson Saulo (S) till förste 
ersättare i arbetsutskottet.    
 
        fortsättning 
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§ 3 fortsättning 
 
Margaretha Holmström (S) föreslår att valet av andra och tredje ersättare 
till arbetsutskottet bordläggs till sammanträdet i februari 2023. 
Motiveringen till detta är att hälften av ordinarie ledamöter är frånvarande 
på dagens sammanträde.  
 
Enligt praxis föreslås nämndens ordförande och vice ordförande till 
ordinarie ledamöter i utskottet samt till dessa poster även i arbetsutskottet.  
 
Ordförande Per-Olov Hedström (SV) prövar samtliga förslag och finner att 
nämnden beslutar så.  
 
 

 
 
Kopia till 

  De valda 
  Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
  Skolchef Helen Isaksson Spik  
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§ 4     Dnr 2023:61   
 
Val av skolfaddrar 2023-2026 
  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Att bordlägga valet till skolfadder för Jokkmokks förskolor Katten och 

Fjällbacken till sammanträdet i februari 
2. Att bordlägga valet till skolfadder för Porjus förskola, skola och 

fritidshem till sammanträdet i februari 
3. Att bordlägga valet till skolfadder för Vuollerims förskola, skola och 

fritidshem till sammanträdet i februari 
4. Att utse Per-Olov Hedström (SV) till skolfadder för Västra skolan, 

grundsärskolan och fritidshem 
5. Att utse Tord Eklund (SD) till skolfadder för Östra skolan och 

grundsärskolan  

 ___________ 
 
Ärendet 
 
Barn och utbildningsnämnden har att utse skolfaddrar för samtliga 
förskolor och skolor för mandatperioden 2023-2027.  
Skolchef Helen Isaksson Spik redogör för vad uppdraget som skolfadder 
innebär. Arvode utgår med maximalt 2 heldagsarvoden/halvår.  

 
Överläggningar i barn och utbildningsnämnden 
Margaretha Holmström (S) föreslår Per-Olov Hedström som skolfadder för 
Västra skolan.  
Margaretha Holmström (S) föreslår Tord Eklund (SD) som skolfadder för 
Östra skolan. 
Margaretha Holmström (S) föreslår att valet av skolfadder för förskolorna 
Katten och Fjällbacken, Vuollerim skola och förskola samt Porjus skola 
och förskola bordläggs till sammanträdet i februari 2023. Motiveringen till 
detta är att hälften av ordinarie ledamöter är frånvarande på dagens 
sammanträde. 
 
Ordföranden prövar samtliga förslag och finner att nämnden beslutar så.  
 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Thereze Gustafsson 2023-01-10 

 
  Kopia till 
  De valda 
  Skolchef Helen Isaksson Spik  

Rektor Gunilla Silfverbrand  
Rektor Monica Larsson 
Tf rektor Camilla Vallström 
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§ 5 Dnr 2023:62 
 
Årshjul  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att fastställa årshjul 2023 enligt förslaget 
__________ 

 
Ärendet 
För att barn och utbildningsnämnden ska få en av årligt återkommande 
beslut föreslås ett årshjul. 
 
Fasta punkter vid samtliga sammanträden 
- Utbildningsplan för nämnden (se särskild plan) 
- Utvecklingsfrågor, besök vid skolenhet vid behov 
- Ekonomisk uppföljning 
- Skolchefen informerar 
- Återrapport skolfaddrar 
- Återrapport delegationsbeslut 
- Övriga anmälningsärenden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    fortsättning 

Årshjul Ärenden 

Februari Årsredovisning föregående kalenderår 
Bokslut föregående kalenderår 
Delrapport verksamhetsrapport, grundskola ht (kunskapsmål och närvaro)  
2023: Uppföljning internkontrollplan 2022   
2023: Riskanalys inför internkontrollplan 2023 
Fastställa internkontrollplan innevarande kalenderår 
Återrapport elevhälsan (hälsosamtal, patientsäkerhetsberättelse) 
Likabehandlingsplaner (delegation) 
Uppföljning Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

April Rapportering budgetarbete 
Ekonomisk uppföljning jan-mars 
Uppföljning personal, behörigheter mm 

Maj Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar om Tertial 1, delges 
kommunfullmäktige innan KF sammanträde i juni 

Juni Budgetäskande 
Tertial 1 (ekonomisk redovisning/uppföljning/prognos) 
Redovisning verkställighet av beslut  

September Tertial 2 (ekonomisk redovisning/uppföljning/prognos) 
Verksamhetsrapport föregående läsår (samtliga verksamheter) 
2023: Fastställa nya verksamhetsmål och ny verksamhetsplan 
Kvalitetsforum och fastställande av prioriterade förbättringsområden aktuellt läsår 
Information Elevhälsan 

December  Fastställande av internramar, skolpeng, sammanträdesdagar kommande år  
Workshop Riskanalys inför internkontrollplan nästkommande kalenderår  
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  § 5 fortsättning 
 
  Ärendets beredning 

 
Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik daterad 2023-01-04  

 
   
 
  Kopia till 
   
  Skolchef Helen Isaksson Spik 
  Nämndsekreterare Thereze Gustafsson 
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§ 6 Dnr 2021:912, 2021:991 
 
Information om intern kontroll 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att lägga informationen om intern kontroll till handlingarna 
__________ 

 
Ärendet 
 
Kommunen är enligt kommunallagen skyldiga att bedriva en 
ändamålsenligt och tillräcklig intern kontroll i syfte att säkerställa att 
kommunens verksamhet bedrivs säkert och effektivt med medborgarnas 
bästa för ögonen.  
Barn och utbildningsnämnden ansvarar för att dess verksamheter har en 
tillräcklig intern kontroll. I arbetet med intern kontroll ingår bland annat att 
göra en riskanalys där risker värderas utifrån grad av sannolikhet och 
konsekvens, upprätta en riskportfölj samt ur denna för varje kalenderår 
fastställa en internkontrollplan med åtgärder och kontroller. Planen följs 
upp och utvärderas enligt årshjul.  
 
Jokkmokks kommuns ledningsgrupp har under 2022 arbetat med 
processerna kring intern kontroll och nya riktlinjer beslutades av 
kommunstyrelsen 2022-10-17, § 108. Utöver det har nya rutiner och mallar 
för arbetet tagits fram.  
 
På dagens sammanträde informerade kvalitetsutvecklare Thereze 
Gustafsson om dessa riktlinjer, rutiner och processer.  
 

  Ärendets beredning 
 
Kommunstyrelsen 2022-10-17, § 108 
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§ 7 Dnr 2022:104 
 
Återkoppling kvalitetsforum september 2022 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att lägga informationen om återkoppling från kvalitetsforum september 
2022 till handlingarna 
__________ 

 
Ärendet 
 
Skolchef Helen Isaksson Spik återkopplar det kvalitetsforum som 
genomfördes i september 2022. Syftet med kvalitetsforumet var att delge 
nämnden som huvudman för verksamheten resultat, analys och förslag på 
förbättringsområden utifrån det som framkommit i verksamhetsrapporten 
för läsåret 2021/2022.  
Tillsammans med skolledningen genomförde nämndens ledamöter 
kvalitetsforum innehållande bland annat en workshop där 
kvalitetsbegreppet behandlades.  
 

  Ärendets beredning 
 
Barn och utbildningsnämnden 2022-09-29, § 55 
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§ 8   
 
*Skolchefen informerar* 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna 
__________ 

 
Ärendet 
 
Skolchef Helen Isaksson Spik lämnar muntlig information kring 
 

• Tillfällig stängning av Porjus förskola p g a sjukfrånvaro 
• Skrivelse från personalen på Fjällbacken och Kattens förskola 
• Uppföljning av skrivelse från personalen på Västra skolan 
• Pågående rekrytering rektorer Västra och Östra skolan 
• Ny skolbyggnad i Vuollerim 
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