
JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2023-02-21 

_______________________________________________________________________ 
 

Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 9.30 – 15.40 
 Ajournering: 10.25 – 10.40, 11.55 – 13.00, 14.28 – 14.30.  
 Utbildningsinsats 15.00-15.40 
 
Beslutande ledamöter: Per-Olov Hedström (SV), ordförande 
 Elina Nordqvist (MP), vice ordförande 
 Moa Blom (FJK) 
 Margaretha Holmström (S), deltar på distans  
 Johannes Nilsson Saulo (S) 
 Klas Bergman (V) 
 Tord Eklund (SD) 
 
Övriga Helen Isaksson Spik, skolchef 
närvarande: Thereze Gustafsson, sekreterare/kvalitetsutvecklare 
 Camilla Andersson, skolsköterska Elevhälsan § 11 
 Anita Axelsson, skolsköterska Elevhälsan § 11 
 Cecilia Pirak Kuoljok, ekonom § 13 
 Erik Fagerström, fastighetschef § 15 
  
Tid och plats för 

justering: Måndag den 27 februari 2023 kl. 11.00, Kommunhuset Jokkmokk 
 
Paragrafer: 9 – 25 
 
Underskrifter: Sekreterare........................................................................................... 
  Thereze Gustafsson 
 
 Ordförande............................................................................................ 
  Per-Olov Hedström (SV) 
 
 Justerande............................................................................................ 
  Klas Bergman (V) 
____________________________________________________________________________ 
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Sammanträdesdatum: 2023-02-21 
 
Datum för anslags   Datum för anslags 
uppsättande: 2022-02-28  nedtagande:  2023-03-22 
 
Förvaringsplats för 
protokollet: Kommunhuset, Jokkmokk 
 
Underskrift: ....................................................................................................................... 

Thereze Gustafsson 
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Innehållsförteckning 
Ärenden markerade med * behandlas bakom stängda dörrar. 
 
§ 9 
Val av justerare 
 
§ 10 
Godkännande av föredragningslistan 

 
§ 11  Dnr 2023:154 
Återrapport Elevhälsan (Hälsosamtal åk 4 och 7, Patientsäkerhetsberättelse) 

 
§ 12   Dnr 2023:127 
Verksamhetsberättelse 2022 
 
§ 13   Dnr 2023:127 
Bokslut 2022 
 
§ 14  Dnr 2023:128 
Verksamhetsrapport Halvårsrapport ht 22 Grundskolan 
 
§ 15  Dnr 2021:348 
Förändrad skol- och förskolestruktur - nuläget 
 
§ 16  Dnr 2021:912 
Internkontrollplan 2022 – uppföljning  
 
§ 17  Dnr 2023:147 
Internkontrollplan 2023 
 
§ 18  Dnr 2022:1039 

Införande av stipendier förskollärarstuderande 
 
§ 19  Dnr 2021:697 

Yttrande strategi för Nära vård och omsorg i Norrbotten 
 
§ 20  Dnr 2023:60 
Val av 2 ersättare i barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 
2023-2026 

 
§ 21  Dnr 2023:61 
Val av skolfaddrar Porjus, Vuollerim och förskolorna i Jokkmokk 
2023-2026 
 
§ 22  Dnr 2011:1037 
Anmälan delegationsbeslut 
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§ 23 
Övriga anmälningsärenden 

 
 § 24 

*Skolchefen informerar* 
 
§ 25 
*Återrapport skolfaddrar* 
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§ 9 
 

Val av justerare 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att utse Klas Bergman (V) att justera dagens protokoll, samt 
 
att justering av protokollet från dagens sammanträde äger rum måndag 
den 27 februari 2023 klockan 11.00 
___________ 
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§ 10 
 

Godkännande av föredragningslistan 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna utsänd föredragningslista med föreslagna tillägg 
___________ 
 
Överläggningar i barn och utbildningsnämnden  
 
Sekreteraren föreslår att ärendet Förändrad skol- och förskolestruktur 
flyttas till § 15. 
 
Sekreteraren föreslår att dagens utbildningsinsats kring ansvaret som 
nämndsledamot avslutar dagens sammanträde. 
 
Ordförande prövar förslagen och finner att barn och utbildningsnämnden 
beslutar så.  
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§ 11  Dnr 2023:154 
 

Återrapport Elevhälsan  
(Hälsosamtal åk 4 och 7, Patientsäkerhetsberättelse)  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
1. att vid dagens sammanträde § 15 tillfråga fastighetschef Erik 

Fagerström angående duscharna i sporthallen utifrån den upplevelse 
av otrygghet som framkommit vid årets hälsosamtal 

 
2. att i övrigt lägga informationen om Hälsosamtal åk 4 och 7 året 2022 

och Patientsäkerhetsberättelse 2022 till handlingarna 
  ____________________ 

 
Ärendet 

Till dagens sammanträde har skolsköterskorna Anita Axelsson och 

Camilla Andersson bjudits in för att redogöra för hälsoenkät, hälsosamtal 

och patientsäkerhetsberättelsen.  

Utifrån skollagen, SFS 2010:800 § 27 ska varje elev i grundskolan, 

grundsärskolan och specialskolan erbjudas minst tre hälsobesök som 

innefattar allmänna hälsokontroller. Elever i årskurs fyra, sju, årskurs ett 

på gymnasiet samt förskoleklass i Jokkmokks kommun (tidigare även 

Norrbottens län) besvarar årligen en enkät om bland annat hälsa och 

levnadsvanor och deltar i ett hälsosamtal med skolsköterskan. Genom 

resultaten följs hälsoutvecklingen och elevhälsodata blir 

planeringsunderlag för skolans och kommunens hälsofrämjande och 

förebyggande arbete för barn och unga. Samtalet kan även bidra till att 

tidigt upptäcka elever i behov av stöd och insatser. 

Årets rapport återspeglar enkätsvar och hälsosamtal med elever i år 4 

respektive åk 7 läsåret 2022/2023. Hälsosamtal har skett med samtliga 24 

elever i åk 4 och samt med 40 elever i åk 7. I de fall där uppföljning har 

behövts har detta skett i samråd med elev och vårdnadshavare. 

Resultatet skrivs fram utifrån rubrikerna arbetsmiljö, hälsovanor samt 
fysisk, psykisk och social hälsa. För de äldre eleverna tillkommer frågor 
kring alkohol, narkotika, tobak och andra droger.  

Utifrån resultatet finns även förslag på åtgärder för rektor, pedagoger, 

personal, elevhälsan och elevrådet att arbeta vidare med.  

 

                                                                     fortsättning 

§ 11 – fortsättning 
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Resultatet av hälsosamtalen återkopplas till eleverna av skolsköterska, 

som del av “röda tråden” med fokus på hur elevernas livsstil så som kost, 

motion, skärmtid, stress och sömn påverkar deras skolgång och vad de 

själva kan göra för att påverka detta. 

(Hälsosamtal åk 4 och åk 7 lå 22/23 i bilaga)  

Patientsäkerhetsberättelse 2022 

Enligt patientsäkerhetslagen (PSL, 2010:659) ska vårdgivare dokumentera 
sitt patientsäkerhetsarbete i en så kallad patientsäkerhetsberättelse. 

 
Berättelsen ska beskriva verksamhetens patientsäkerhetsarbete under 
föregående kalenderår. Vårdgivaren ska beskriva vad verksamheten har 
gjort för att identifiera, analysera och så långt som möjligt reducera risker i 
vården, och för att minska antalet tillbud och negativa händelser. 
Vårdgivaren ska också tala om hur – och när – man ska fullfölja de 
åtgärder som man inte kunnat göra omedelbart. 
 

Patientsäkerhetsberättelsens skall redovisa strategier, mål och resultat av 
arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Den beskriver hur vårdgivaren 
har arbetat för att identifiera, analysera och minska riskerna i vården. 
Patientsäkerhetsberättelsen ska även redogöra för de resultat som 
uppnåtts under föregående år.  

 
 (Patientsäkerhetsberättelse 2022 i bilaga) 
 

Överläggningar i barn- och utbildningsnämnden 
 

Ordförande Per-Olov Hedström (SV) föreslår att frågan om dörrar i 
duschar ska lyftas med fastighetskontoret utifrån den upplevelse av 
otrygghet som framkommit i hälsoenkät och samtal. Skolchef Helen 
Isaksson Spik föreslår att nämnden tar upp frågan med fastighetschef Erik 
Fagerström under § 15 på dagens sammanträde.  
 
Ordförande prövar skolchefens förslag och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar så.  
 
   

 
   fortsättning 
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§ 11 – fortsättning 
 
  Ärendets beredning 

 
Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik daterad 2023-02-14 
Rapport angående Hälsosamtal åk 4 lå 2022/2023, upprättad av 
skolsköterska Anita Axelsson 
Rapport angående Hälsosamtal åk 7 lå 2022/2023, upprättad av 
skolsköterska Camilla Andersson  
Rapport angående Patientsäkerhetsberättelse 2022, upprättad av 
skolsköterska Camilla Andersson daterad 2023-01-04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Skolchef Helen Isaksson Spik 
Skolsköterska Anita Axelsson 
Skolsköterska Camilla Andersson 
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§ 12  Dnr 2023:127 
 

Verksamhetsberättelse 2022 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen om verksamhetsberättelse 2022 till handlingarna 
 
-------------------------- 
 
Ärendet 
 
Verksamhetsberättelsen för år 2022 har upprättats av skolchef Helen 
Isaksson Spik och överlämnats till barn- och utbildningsnämnden för 
beslut. Verksamhetsberättelsen beskriver kort uppdrag/verksamhet, årets 
som gått, framtiden, investeringar, redovisning av ekonomi samt 
måluppfyllelse utifrån kommunens gemensamma visionsdokument, Vision 
2030.   

 
Uppdrag/verksamhet   
Barn och utbildningsnämnden ansvarar för Jokkmokks kommuns 
åtagande inom det offentliga skolväsendet. Verksamhetsformerna är 
förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola. 
Verksamheten bedrivs på tre orter i kommunen. Sameskolstyrelsen 
anordnar utifrån statligt uppdrag och styrning samisk förskoleklass, 
fritidshemsverksamhet och grundskola årskurs 1–6 samt bedriver samisk 
förskola efter avtal med Jokkmokks kommun. I kommunen finns även en 
fristående skola åk 6 – 9; Vuollerims friskola.    

   
Året som gått  
Sviterna av pandemin har varit kännbara i samtliga av BUNs verksamheter 
under större delen av vår- och höstterminen med hög sjukfrånvaro och 
svårigheter att tillsätta korttidsvikarier. Arbetet med förändrad skol-
och förskolestruktur pågår i centralorten.  Planeringen för tillbyggnad av ny 
skola i Vuollerim framskrider som planerat. I verksamheten har stor vikt 
lagts vid digitaliseringen samt införandet av nya kursplaner och den 
reviderade läroplanen.   

 
Framtiden  
Kompetensförsörjningen inom samtliga verksamheter befaras även 
fortsättningsvis vara en utmaning framför allt inom förskolan. Digitalisering 
och arbetet med den förändrade skol- och förskolestrukturen fortsätter 
även under 2023.   

  
Investeringar  
Beviljade investeringsmedel 2022: Möbler 370', laddskåp till datorer 130'.    
Investeringar är genomförda i sin helhet under 2022.    

 fortsättning 
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§ 12 – fortsättning 
 
Verksamhetsmålen  
Måluppfyllelsen för 2022 mäts utifrån visionsdokumentet Vision Jokkmokk 
2030.  
 
Måluppfyllelsen utifrån Visionsdokumentet 2030 har följande utfall: 
 

Visionsdokumentets mål Måluppfyllelse 
Högkvalitativ grundskola med studieresultat över riksgenomsnittet Delvis Godkänd 

Ungdomar ska stöttas i och uppmuntras till entreprenörskap. Godkänd 

Ungdomar ska introduceras i det lokala näringslivet för att 

underlätta insteg på arbetsmarknaden 

Godkänd 

God tillgång till individuell kompetensutveckling Godkänd 

 
Måluppfyllelsen för BUNs verksamhetsmål målområde 1-4 bedöms utifrån 
tre nivåer Godkänd/Delvis Godkänd/Ej Godkänd. 
 
Måluppfyllelse läsåret 2021/2022 för Grundskolan: 

Målområde 1 Eget Ansvar Delvis Godkänd 

Målområde 2 Demokrati Delvis Godkänd 

Målområde 3 Språk och kunskapsutveckling Delvis Godkänd 

Målområde 4 Jämställdhet Godkänd   

 
 

Redovisning av ekonomin 2022 

 

  
  
  Ärendets beredning 

 
Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik, daterad 2023-02-07 
  
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
Revisorerna  
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§ 13  Dnr 2023:127 
 

Bokslut 2022  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen om Bokslut 2022 till handlingarna  
_________ 
 
Ärendet 
 
Inför år 2022 tilldelades Barn- och utbildningsnämnden en budgetram på 

83 584 tkr. Under året har det ekonomiska redovisningar visat på 

underskott som till största delen beroende på ökade personalkostnader 

kopplat till barn och elever i behov av stöd samt ökade kostnader på grund 

av fler elever inom fristående verksamheter. Att underskottet minskat 

mellan Tertial 2 och bokslut beror på ökade intäkter i form av statsbidrag 

och avsaknad av vikarier vid ordinarie personals frånvaro. Bokslut per 31 

december 2022 visar en avvikelse på totalt -242 tkr. 

      

 
Utfall tom 

221231 
Budget tom 

221231 
Avvikelse 221231 

Intäkter -11 097 -9 533 1 564 

Kostnader 94 923 93  117 - 1 806 

Resultat 83 826 83  584 - 242 

  
 

Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik, daterad 2023-02-07  
  

 
  Kopia till 
  Kommunstyrelsen 
  Revisorerna  
  Skolchef Helen Isaksson Spik 
  Ekonomichef Axel Landström 
  Ekonom Cecilia Pirak Kuoljok 

2023-02-21 BUN protokoll
(Signerat, SHA-256 B1A6B23098366CD0B865ACD8D4EC6A9C6B50CA589F348555B05B7E34AA1686D5)

Sida 11 av 33



JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2023-02-21 
____________________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

12 

§ 14 Dnr 2023:128  

 
Verksamhetsrapport Halvårsrapport ht-22 Grundskolan 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen om Halvårsrapporten ht-22 Grundskolan till 
handlingarna 
___________ 

 
Ärendet 
 
BUNs verksamhetsplan består av fyra identifierade målområden:   
• Eget ansvar  
• Demokrati   
• Språk- och kunskapsutveckling  
• Jämställdhet   

 
Verksamhetsmålen utgår från de statliga styrdokumenten som reglerar 
verksamhet på förskola, skola och fritidshem samt Vision 
2030. Målen följs upp via ett antal mätetal och presenteras årligen för 
Barn- och utbildningsnämnden i en Verksamhetsrapport. Till varje 
verksamhetsmål kopplas ett antal mätetal som följs upp av arbetslag, 
rektor, elevhälsa eller huvudman.   
Exempel på mätetal som följs upp på höstterminen för grundskolan 

• Andel elever med mera än 10 % frånvaro  
• Andel elever som är behöriga till gymnasiet  
• Andel barn i åk F-5 vars vårdnadshavare deltagit i utvecklingssamtal  
• Andel elever som når minst godtagbara kunskaper i samtliga ämnen 

 
Mätetalen analyseras och åtgärder för utveckling sätts in om målet för 
respektive mätetal ej nås. Kvalitetsarbetet genomförs i Stratsys som är ett 
digitalt kvalitetsledningssystem. Nyckeltal i form av elevantal, 
betygsresultat samlas in årligen.   

 
Måluppfyllelsen för målområde 1-4 bedöms utifrån tre nivåer 
Godkänd/Delvis Godkänd/Ej Godkänd. 
 
Måluppfyllelse hösten 2022 för Grundskolan: 

Målområde 1 Eget Ansvar Delvis Godkänd 

Målområde 2 Demokrati Godkänd 

Målområde 3 Språk och kunskapsutveckling Delvis Godkänd 

Målområde 4 Jämställdhet Godkänd   

 
 Verksamhetsrapport hösten 2022 Grundskolan i bilaga.  

 
        fortsättning   
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§ 14 – fortsättning 
 

Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik, daterad 2023-02-16   
Verksamhetsrapport Halvårsrapport ht 2022 Grundskolan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kopia till 
  Skolchef Helen Isaksson Spik 
  Kvalitetsutvecklare Thereze Gustafsson 

 
 

2023-02-21 BUN protokoll
(Signerat, SHA-256 B1A6B23098366CD0B865ACD8D4EC6A9C6B50CA589F348555B05B7E34AA1686D5)

Sida 13 av 33



JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2023-02-21 
____________________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

14 

§ 15  Dnr 2021:348   
 

Förändrad skol- och förskolestruktur - nuläget 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 

1. att föreslå kommunfullmäktige att prioritera investeringsmedel för att 
förse duscharna i sporthallen på Östra skolan med dörrar 
 

2. att i övrigt lägga informationen om förändrad skol- och förskolestruktur 
till handlingarna 

  __________ 
 
Ärendet 
 
Till dagens sammanträde har fastighetschef Erik Fagerström bjudits in för 
att delge nuläget kring de lokaljusteringar som ingår i den beslutade 
förändringen av skol- och förskolestrukturen.  
 
Beslut tagna i Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-04 § 3, 
Kommunstyrelsen 2021-02-08, § 11 samt Kommunfullmäktige 2021-02-22, 
§ 5 om ny (förändrad) skol- och förskolestruktur. Besluten innebär att flytta 
åk 4+5 från Porjus skola och Västra skolan till Östra skolan, bygga två nya 
förskoleavdelningar på Västra skolan/Fjällbackens förskola samt avveckla 
modulen på Kattens förskola.  
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2022-09-29 § 19 om en justerad 
tidsplan och enligt denna skulle omorganisationen vara genomförd senast 
höstterminen 2024. Under 2022 kunde inte etapperna genomföras enligt 
tidsplan då anbud saknats.  
 
I januari/februari 2023 har processer kring upphandling och anbud slutförts 
och planerad byggstart för Östra skolan är 1 mars 2023 och för Västra 
skolan 15 maj 2023. Ombyggnaden sker i tidigare beslutade tre etapper 
och ombyggnationerna beräknas vara slutförda 18 augusti 2023. Planering 
finns för genomförandet och alternativa skollokaler finns om behov 
uppstår.  

 
Barn och elevperspektivet har beaktats genom att en dialog förs med 
elevrådet på Östra skolan. Utifrån de förslag som kommer från 
elevgruppen planeras en digital enkät för att säkerställa att både pojkar 
och flickors åsikter och önskemål kring förbättringen av utemiljöerna 
kommer fram.  
 
Fortsatt arbete med omorganisation, förankring och information till berörda 
och möjlighet för berörda att vara delaktiga i projektet kommer fortlöpande 
att ske på olika sätt under hela projekttiden.  

       

        fortsättning 
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§ 15 

Fastighetschef Erik Fagerström informerade också nämnden om hur 
projekteringen av den nya skolbyggnaden i Vuollerim fortlöper.  

  
 Överläggningar i barn och utbildningsnämnden 
  

Nämndens ledamöter lyfter frågan om duscharna i sporthallen med 
fastighetschef Erik Fagerström, se § 11 i dagens protokoll. Viktigast är 
elevernas önskemål om dörrar till duschbåsen. Fastighetschef 
rekommenderar att barn och utbildningsnämnden föreslår 
kommunfullmäktige att prioritera ombyggnad av duscharna i sporthallen i 
kommande investeringsbudget. 

 
Margaretha Holmström (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden 
föreslår till kommunfullmäktige att investeringsmedel prioriteras för att 
bygga dörrar i duscharna. 

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

 
 

Ärendets beredning  
Barn och utbildningsnämnden 2022-09-29, § 57 
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 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-11, § 34 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-05-28, § 22 
 

fortsättning 
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§ 15 - fortsättning 
 

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 
  Elevrådet Östra skolan 

2023-02-21 BUN protokoll
(Signerat, SHA-256 B1A6B23098366CD0B865ACD8D4EC6A9C6B50CA589F348555B05B7E34AA1686D5)

Sida 16 av 33



JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2023-02-21 
____________________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

17 

§ 16 Dnr 2021:912 

 

Internkontrollplan 2022 - uppföljning 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
1. att godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2022 
 
2. att i övrigt lägga informationen om internkontrollplan 2022 till 

handlingarna 
_________ 
 
Ärendet 

 
För året 2022 identifierade Barn- och utbildningsnämnden följande risker:  
 
1. Risk att andelen Obehörig personal ökar  
2. Risk att barn/elever ej når målen för kunskapskrav eller betyg  
3. Att BUN ges för liten budgetram  
4. Risk att BUNs kostnader överstiger budgetram  
5. Löneläge – löneutveckling –lönekonkurrens 
 
Uppföljning och utvärdering av Internkontrollplan 2022 och de fem riskerna 
som identifierats har genomförts. Utvärderingen har genomförts med de 
kontrollmetoder som fastställts i internkontrollplanen.  
 
Sammanfattningsvis visar uppföljning och utvärdering att andelen behöriga 
lärare ökar i grundskolan och minskar i förskolan. Måluppfyllelsen vad 
gäller kunskap är god i förskola och fritidshem och till största delen 
sjunkande i grundskolan åk F-9. Andelen elever i åk 9 som har minst 
betyget E i samtliga ämnen är över riksgenomsnittet och meritvärde och 
gymnasiebehörighet är under riksgenomsnittet.  
BUNs kostnader överstiger budget 2021 och 2022, men underskottet 
minskar mellan åren. Beslut om återhållsamhet för att få en budget i 
balans tolkas ha fått en viss effekt. 
I BUNs verksamheter har under 2022 15 st tillsvidareanställda slutat och 8 
st har nyanställts. Det innebär en ökning i jämförelse med 2021 då antalet 
som slutade var 3 st. Anledningen till att tillsvidareanställda slutar är inte 
enhälligt kopplat till den identifierade risken.  
 
I samband med uppföljning och utvärdering har ett antal åtgärder 
planerats och/eller genomförts, exempelvis förslag om stipendier för 
förskollärarstuderande.  
 
 
                                 fortsättning 
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§ 16 fortsättning 
 

Påverkan för verksamhetens ekonomi, kvalitet, jämställdhet samt 
barnperspektivet 
Ett incitament för arbetet med intern kontroll är att verksamhetens 
ekonomi, kvalitet och jämställdhet/likvärdighet ska säkerställas samt 
påverkas positivt. 
Barnperspektivet påverkas direkt och indirekt då risker, kontroller och 
åtgärder syftar till att göra skillnad för barn och elever. 

 
  Ärendets beredning 
   
  Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik daterad 2023-02-10 
  Barn och utbildningsnämnden 2021-09-23, § 60 
  Bilaga Internkontrollplan 2022 
   
 
  Kopia till 
  Revisorerna  
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§ 17  Dnr 2023:147 

 
Internkontrollplan 2023 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa förslaget till internkontrollplan 2023 
____________ 

 
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 enligt beslutade 
riktlinjer i Jokkmokks kommun 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.  
 
I barn och utbildningsnämndens internkontrollplan för 2023 finns 
identifierade risker angående lägre måluppfyllelse för barn/elever, trygghet 
och studiero, andel obehörig personal ökar, antalet förskoleplatser inte 
motsvarar behoven samt att nämndens kostnader överstiger budget.  

 
Påverkan för verksamhetens ekonomi, kvalitet, jämställdhet samt 
barnperspektivet 
Ett incitament för arbetet med intern kontroll är att verksamhetens 
ekonomi, kvalitet och jämställdhet/likvärdighet ska säkerställas samt 
påverkas positivt. 
Barnperspektivet påverkas direkt och indirekt då risker, kontroller och 
åtgärder syftar till att göra skillnad för barn och elever. 
 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik daterad 2023-02-14 
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2023-02-06, § 7 
Kommunstyrelsen 2022-10-17, § 108 

  Bilaga Internkontrollplan 2023 Barn och utbildningsnämnden  
 
 

Kopia till 
Kommunstyrelsen  
Revisorerna 
Skolchef Helen Isaksson Spik 
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 § 18  Dnr 2022:1039 

 
Stipendier för förskollärarstuderande 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
1. att inom Barn- och utbildningsnämnden inrätta stipendium för         

studerande som läser förskollärarprogrammet 
2. att ersättningsnivån skall vara 4000 kr/mån 
3. att stipendiet gäller från höstterminen 2023 
____________ 

 
Ärendet 
 
Förskolan i Jokkmokks kommun har under en lägre tid haft stora 
utmaningar med att rekrytera behöriga förskollärare. I jämförelse med riket 
och jämförbara kommuner, socioekonomi, har Jokkmokks legat och ligger 
lågt gällande behöriga förskollärare inom förskolan. Det finns en risk att 
behörigheten fortsätter sjunka. 

För att locka fler att utbilda sig till förskollärare och på så sätt främja och 
säkerställa kompetensförsörjningen inom förskolan i Jokkmokks kommun 
föreslås ett upprättande av stipendium riktat till studier mot förskollärare.  

Stipendiet innebär en ersättning i form av 4000 kr/mån i 9 månader samt 
att efter man efter avslutade studier garanteras en tillsvidareanställning 
som behörig förskollärare i kommunen. Efter att man som nyanställd har 
arbetat i 3 år åt kommunen utfaller en ersättning på 30 tkr. Personer som 
erhållit stipendium under hela eller delar av sin utbildning kan ej komma i 
fråga till den sk Stanna-kvar-försäkringen.  

Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik daterat 2023-02-13 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2023-02-06, § 8 
Barn och utbildningsnämnden 2022-12-15, § 77 
Kommunstyrelsen 2022-04-04, § 41 

   

 
 
Kopia till 
Skolchef Helen Isaksson Spik 
Personalchef Caroline Johansson 
Rektor Camilla Vallström 
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§ 19  Dnr 2021:697 

 
Yttrande strategi för Nära vård och omsorg i Norrbotten 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Barn och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

anta den länsgemensamma strategin - Tillsammans för nära vård i 
Norrbotten 

 
 
Ärendet 
 
En länsgemensam strategi för nära vård har tagits fram utifrån den redan 
beslutade målbilden, se kommunfullmäktige 20. Strategin är skriven ur ett 
verksamhetsperspektiv. Den ska peka ut riktningsförändringar och skapa 
handlingskraft i verksamheterna och därigenom öka takten i 
omställningsarbetet.  
 
Förutsättningar för omställningen:  

 • Stärkt samverkan  
 • Modigt ledarskap  
 • Attraktiv och hållbar arbetsmiljö  
 • Bästa tillgängliga kunskap  
 
 Riktningsförändringar:  
 • Mer hälsofrämjande och förebyggande insatser  
 • Ökad personcentrering och delaktighet  
 • Stärkt gemensam primärvård  
 • Öppnare vårdformer 
 

Barn och utbildningsnämndens verksamhetsområde berörs främst inom de 
hälsofrämjande och förebyggande insatserna där bland annat elevhälsan, 
skolan och organiserad barn- och ungdomsverksamhet bedöms som 
viktiga faktorer för barn och ungas hälsa och deras möjligheter att bygga 
en stabil grund inför framtiden. 
 
Påverkan för verksamhetens ekonomi, kvalitet, jämställdhet samt 
barnperspektivet 
Beslutet bedöms inte ha någon direkt påverkan på jämställdheten mellan 
kvinnor och män, flickor och pojkar.  
Målbilden för god och nära vård bedöms i enlighet med barnkonventionen 
få positiva effekter för barn och unga och bidrar till att barnets bästa lyfts 
fram och beaktas vid alla insatser. 
 
                               fortsättning 
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§ 19 – fortsättning 
 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik daterad 2023-02-14 

  Kommunfullmäktige 2021-11-01, § 84 Dnr 2021:697  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
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§ 20  Dnr 2023:60  

 
Val av ledamöter och ersättare till barn och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 2023-2026 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslutar 
 
1. Att utse Emma Wilhelmsson (FJK) till andra ersättare i barn och 

utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

2. Att utse Tord Eklund (SD) till tredje ersättare i barn och 
utbildningsnämndens arbetsutskott  

_______ 
 

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.  
 
Barn och utbildningsnämnden beslutade 2023-01-17, § 3  
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 ersättare i barn och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 
5. Att utse Per-Olov Hedström (SV) till ordförande i arbetsutskottet 
6. Att utse Elina Nordqvist (MP) till vice ordförande i arbetsutskottet 
 
Val av 2 ersättare i arbetsutskottet bordlades. 
 
Överläggningar i barn och utbildningsnämnden 
 
Ledamot Moa Blom (FJK) föreslår Emma Wilhelmsson (FJK) till andre 
ersättare i barn och utbildningsnämndens arbetsutskott. 
 
 

fortsättning 
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§ 20 - fortsättning 
 

Ordförande Per-Olov Hedström (SV) föreslår Tord Eklund (SD) till tredje 
ersättare i barn och utbildningsnämndens arbetsutskott.  

 
Ordförande prövar förslagen och finner att barn och utbildningsnämnden 
beslutar så.  
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Thereze Gustafsson 2023-02-09 
Barn och utbildningsnämnden 2023-01-17, § 3 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Thereze Gustafsson 2023-01-10 
 
 
 
 
        

 
 
Kopia till 

  De valda 
  Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
  Skolchef Helen Isaksson Spik  
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§ 21  Dnr 2023:61 

 
Val av skolfaddrar Porjus, Vuollerim och förskolorna i 
Jokkmokk 2023-2026 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
1. att utse Margaretha Holmström (S) som skolfadder för Porjus förskola, 

skola och fritidshem 
 
2. att utse Siv Enberg (V) som skolfadder för Vuollerims förskola, skola 

och fritidshem 
 
3. att utse Johannes Nilsson Saulo (S) som skolfadder för Katten och 

Fjällbackens förskolor 
___________ 
 
Ärendet 

 
Barn och utbildningsnämnden beslutade 2023-01-17 § 4 att bordlägga 
valen av skolfaddrar för Porjus, Vuollerim och förskolorna i Jokkmokk.   

 
 Bakgrund 

Sedan många år tillbaka har barn- och utbildningsnämnden bland 
nämndens ledamöter utsett speciella kontaktpersoner, så kallade 
skolfaddrar, vars uppgift är att skapa goda förutsättningar för en dialog 
mellan de olika enheterna och nämnden. 

 
Skolfaddrarnas uppgift är, enligt BUN 2019-02-05 § 5, i första hand att 
delta vid skolråd/förskoleråd eller liknande men även spontana kontakter 
med verksamheterna förväntas ingå. Under mandatperioden 2011-2014 
togs beslut om att maximera den ekonomiska ersättningen till 
skolfaddrarna till två heldagsarvoden/halvår.  

 
 Enligt praxis utses  
 1 fadder för vardera Porjus, Vuollerim och Västra skolor.  
 1 fadder för förskolan. 
 2 faddrar för Östra skolan. 
 
 För närvarande är följande personer valda: 
 Porjus förskola, skola, fritidshem:  vakant 
 Vuollerim förskola, skola, fritidshem:  vakant 
 Västra skolan: Per-Olof Hedström (SV)  
 Förskolorna i Jokkmokk:  vakant 
 Östra skolan: Tord Eklund (SV) 
 
   fortsättning 
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§ 21 – fortsättning 
 
Överläggningar i Barn- och utbildningsnämnden 
 
Klas Bergman (V) föreslår Siv Enberg (V) som skolfadder för Vuollerim 
förskola, skola och fritidshem. 
 
Margaretha Holmström (S) föreslår Johannes Nilsson Saulo (S) som 
skolfadder till förskolorna i Jokkmokk. 
 
Margaretha Holmström (S) föreslår sig själv som skolfadder till Porjus 
förskola, skola och fritidshem. 
 
Ordförande prövar förslagen och finner att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar så.  
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Thereze Gustafsson daterad 
2023-02-09 
Barn och utbildningsnämnden 2023-01-17, § 4 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Thereze Gustafsson daterad 
2023-01-10 
Barn och utbildningsnämnden 2019-02-05 § 5 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
De valda 
Skolchef Helen Isaksson Spik 
Rektor Monica Larsson 
Rektor Camilla Vallström 
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§ 22  Dnr 2011:1037 

 
Anmälan delegationsbeslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen om delegationsbeslut till handlingarna. 
___________ 
 
Ärendet  
 
Skolchef Helen Isaksson Spik 
 
1.1.2 Läsårsplan. Avser läsåret 2023/2024. 

 
Rektor Gunilla Silfverbrand 
 
1.3.1 Verbal kränkning. Berör personal-elev Östra skolan 2023-01-18. 
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 pågår.  
  
1.3.1 Verbal trakassering. Berör elev-personal Östra skolan 2023-01-19. 
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 Verbal kränkning. Berör elev-elev Östra skolan 2023-01-25. 
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 överlämnad till berörda mentorer.  
 
1.3.1 Verbal kränkning. Berör elev-personal Östra skolan 2023-01-26. 
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 2023-02-06. 
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 pågår.  

 
1.3.2 Upprättande av plan mot kränkande behandling. Avser Östra skolan 2023-02-01—
2024-01-31. 

 
Rektor Monica Larsson 
 
1.3.1 Fysisk och verbal kränkning. Berör elev-elev Västra skolan 2023-01-19. 
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder. Kränkningen har åtgärdats enligt Västra 
skolans Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling, är 
dokumenterad och pågår.  

 
 

fortsättning 
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       § 22 - fortsättning 
 

Forts rektor Monica Larsson 
 
1.3.1 Fysisk kränkning. Berör elev-elev Västra skolan 2023-01-19. 
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder. Kränkningen har åtgärdats enligt Västra 
skolans Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling, är 
dokumenterad och pågår.  

 
1.3.1 Fysisk kränkning. Berör elev-elev Västra skolan 2023-01-25. 
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder. Kränkningen har åtgärdats enligt Västra 
skolans Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling, är 
dokumenterad och pågår.  
 
1.3.1 Fysisk kränkning. Berör elev-elev Västra skolan 2023-01-25. 
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder. Kränkningen har åtgärdats enligt Västra 
skolans Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling, är 
dokumenterad och pågår.  

 
1.3.1 Kränkning i text och bild. Berör elev-elev Västra skolan 2023-01-27. 
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder. Kränkningen har åtgärdats enligt Västra 
skolans Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling, är 
dokumenterad och pågår.  

 
1.3.1 Fysisk kränkning. Berör elev-elev Västra skolan 2023-01-31. 
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder. Kränkningen har åtgärdats enligt Västra 
skolans Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling, är 
dokumenterad och pågår.  
 
1.3.1 Fysisk kränkning. Berör elev-elev Västra skolan 2023-02-08. 
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder. Kränkningen har åtgärdats enligt Västra 
skolans Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling, är 
dokumenterad och pågår.  
 
1.3.1 Fysisk kränkning. Berör elev-elev Västra skolan 2023-02-08. 
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder. Kränkningen har åtgärdats enligt Västra 
skolans Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling, är 
dokumenterad och pågår.  

 
1.3.1 Fysisk och verbal kränkning. Berör elev-elev Västra skolan 2023-02-08. 
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder. Kränkningen har åtgärdats enligt Västra 
skolans Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling, är 
dokumenterad och pågår.  
 
1.3.2 Upprättande av plan mot kränkande behandling. Avser Porjus skola 2023-02-01—
2024-01-31. 

 
5.4.4 Fördelning av undervisningstiden för inriktning ämnesområden. Avser läsåret 22/23. 

 
Rektor Camilla Vallström 
 
1.3.2 Upprättande av plan mot kränkande behandling. Avser Fjällbacken och Nygårdens 
förskolor 2023-02-01—2024-01-31. 
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§ 23 
 

Övriga Anmälningsärenden 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen om anmälningsärenden till handlingarna. 
_________ 
 
Ärendet  
 
1. Från Kommunfullmäktige 
Beslut 2022-12-12, § 75 om inkallelseordning för ersättare i nämnder och 
styrelser för mandatperioden.   
 
2.  Från Kommunfullmäktige  
Beslut 2022-12-12, § 79 angående budgetramar för 2023 och strategisk 
plan för 2023-2025. Barn och utbildningsnämnden tilldelas 84 029 tkr i 
budgetram för 2023.  
 
3.  Från Kommunfullmäktige 
Beslut 2022-12-12, § 80 angående investeringsbudgeten för 2023. Barn 
och utbildningsnämnden tilldelas sammanlagt 677 tkr i 
investeringsbudget 2023. Medlen fördelas enligt nedan: 
Arbetsmöbler Östra skolan     94 tkr 
Förvaring, klassrum Östra      75 tkr 
Möbler väntrum Östra           137 tkr 
Möbler personalrum Östra    100 tkr 
Möbler Fjällbackens förskola 271 tkr 

 
4.  Från Kommunfullmäktige 
Beslut 2022-12-12, § 94 angående val av ledamöter och ersättare i barn 
och utbildningsnämnden. 
Ordinarie ledamöter är Per-Olof Hedström (SV), Elina Nordqvist (MP), 
Emma Wilhelmsson (FJK), Siv Enberg (V), Johannes Nilsson Saulo (S), 
Margaretha Holmström (S) och Tord Eklund (SD). 
Ersättare är Wivi-Anne Mulk (SV), Sivert Mässing (MP), Moa Blom (FJK), 
Klas Bergman (V), Lars-Olov Granström (S), vakant, Asbjörn Thunborg 
(M).  
 
5.  Från personalen på Katten och Fjällbackens förskolor 
Skrivelse daterad 2022-12-09 angående den upplevda arbetsmiljön. Dnr 
2022:1044. 

                                                             
 

                                                                                  fortsättning 
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  § 23 – fortsättning 
 

6.  Från personalen på Västra skolan 
Skrivelse daterad 2022-12-13 angående den upplevda arbetsmiljön. Dnr 
2022:1017. 
 
7.  Från Skolverket 
Beslut 2022-10-18 angående statsbidrag Kvalitetshöjande åtgärder i 
förskolan 2023, bidragsram 1. Jokkmokks kommun beviljas 592 348 kr 
för 2023. 

 
8.  Från Skolverket 
Beslut 2022-04-26 angående statsbidrag för lärarlönelyftet läsåret 
2022/2023. Jokkmokks kommun beviljas 650 000 kr.  

 
9.  Från Skolverket 
Beslut 2023-01-17 angående statsbidrag för kommuner som tillämpar 
maxtaxa i förskola och fritidshem. Jokkmokks kommun beviljas 683 534 
kr för 2023.  
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§ 24 

 
*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: 
 

• Återrapportering dialogmöte Västra skolan utifrån inkommen 

skrivelse 

• Information inkommen skrivelse från förskolans personal 

• Planerad tillsyn Giella förskola vt-23 

• Rekrytering rektor 100% och biträdande rektor 50% för Västra, 

Porjus och Vuollerims skolor 

• Strategisk budgetsberedningsdag 20 mars 2023 

• Kvalitetsdialog (Skolverket, SPSM) 
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§ 25 
 

*Återrapport skolfaddrar* 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
_________ 
 
Överläggningar i barn- och utbildningsnämnden 
 
Tord Eklund (SD) har i sitt uppdrag som skolfadder deltagit på Östra 
skolans skolråd. Representanter från föräldrarna, eleverna och personalen 
deltog på mötet. Frågor om kommande skolomvandling, utemiljön och 
ordningsfrågor var på dagordningen.  
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JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 


 
Barn- och utbildningsnämnden 2023-02-21 


_______________________________________________________________________ 
 


Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 9.30 – 15.40 
 Ajournering: 10.25 – 10.40, 11.55 – 13.00, 14.28 – 14.30.  
 Utbildningsinsats 15.00-15.40 
 
Beslutande ledamöter: Per-Olov Hedström (SV), ordförande 
 Elina Nordqvist (MP), vice ordförande 
 Moa Blom (FJK) 
 Margaretha Holmström (S), deltar på distans  
 Johannes Nilsson Saulo (S) 
 Klas Bergman (V) 
 Tord Eklund (SD) 
 
Övriga Helen Isaksson Spik, skolchef 
närvarande: Thereze Gustafsson, sekreterare/kvalitetsutvecklare 
 Camilla Andersson, skolsköterska Elevhälsan § 11 
 Anita Axelsson, skolsköterska Elevhälsan § 11 
 Cecilia Pirak Kuoljok, ekonom § 13 
 Erik Fagerström, fastighetschef § 15 
  
Tid och plats för 


justering: Måndag den 27 februari 2023 kl. 11.00, Kommunhuset Jokkmokk 
 
Paragrafer: 9 – 25 
 
Underskrifter: Sekreterare........................................................................................... 
  Thereze Gustafsson 
 
 Ordförande............................................................................................ 
  Per-Olov Hedström (SV) 
 
 Justerande............................................................................................ 
  Klas Bergman (V) 
____________________________________________________________________________ 
  ANSLAG / BEVIS 
 
Organ: Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum: 2023-02-21 
 
Datum för anslags   Datum för anslags 
uppsättande: 2022-02-28  nedtagande:  2023-03-22 
 
Förvaringsplats för 
protokollet: Kommunhuset, Jokkmokk 
 
Underskrift: ....................................................................................................................... 


Thereze Gustafsson 
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Innehållsförteckning 
Ärenden markerade med * behandlas bakom stängda dörrar. 
 
§ 9 
Val av justerare 
 
§ 10 
Godkännande av föredragningslistan 


 
§ 11  Dnr 2023:154 
Återrapport Elevhälsan (Hälsosamtal åk 4 och 7, Patientsäkerhetsberättelse) 


 
§ 12   Dnr 2023:127 
Verksamhetsberättelse 2022 
 
§ 13   Dnr 2023:127 
Bokslut 2022 
 
§ 14  Dnr 2023:128 
Verksamhetsrapport Halvårsrapport ht 22 Grundskolan 
 
§ 15  Dnr 2021:348 
Förändrad skol- och förskolestruktur - nuläget 
 
§ 16  Dnr 2021:912 
Internkontrollplan 2022 – uppföljning  
 
§ 17  Dnr 2023:147 
Internkontrollplan 2023 
 
§ 18  Dnr 2022:1039 


Införande av stipendier förskollärarstuderande 
 
§ 19  Dnr 2021:697 


Yttrande strategi för Nära vård och omsorg i Norrbotten 
 
§ 20  Dnr 2023:60 
Val av 2 ersättare i barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 
2023-2026 


 
§ 21  Dnr 2023:61 
Val av skolfaddrar Porjus, Vuollerim och förskolorna i Jokkmokk 
2023-2026 
 
§ 22  Dnr 2011:1037 
Anmälan delegationsbeslut 
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§ 23 
Övriga anmälningsärenden 


 
 § 24 


*Skolchefen informerar* 
 
§ 25 
*Återrapport skolfaddrar* 


 







JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 


 
Barn- och utbildningsnämnden 2023-02-21 
____________________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


4 


§ 9 
 


Val av justerare 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att utse Klas Bergman (V) att justera dagens protokoll, samt 
 
att justering av protokollet från dagens sammanträde äger rum måndag 
den 27 februari 2023 klockan 11.00 
___________ 
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§ 10 
 


Godkännande av föredragningslistan 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna utsänd föredragningslista med föreslagna tillägg 
___________ 
 
Överläggningar i barn och utbildningsnämnden  
 
Sekreteraren föreslår att ärendet Förändrad skol- och förskolestruktur 
flyttas till § 15. 
 
Sekreteraren föreslår att dagens utbildningsinsats kring ansvaret som 
nämndsledamot avslutar dagens sammanträde. 
 
Ordförande prövar förslagen och finner att barn och utbildningsnämnden 
beslutar så.  
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§ 11  Dnr 2023:154 
 


Återrapport Elevhälsan  
(Hälsosamtal åk 4 och 7, Patientsäkerhetsberättelse)  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
1. att vid dagens sammanträde § 15 tillfråga fastighetschef Erik 


Fagerström angående duscharna i sporthallen utifrån den upplevelse 
av otrygghet som framkommit vid årets hälsosamtal 


 
2. att i övrigt lägga informationen om Hälsosamtal åk 4 och 7 året 2022 


och Patientsäkerhetsberättelse 2022 till handlingarna 
  ____________________ 


 
Ärendet 


Till dagens sammanträde har skolsköterskorna Anita Axelsson och 


Camilla Andersson bjudits in för att redogöra för hälsoenkät, hälsosamtal 


och patientsäkerhetsberättelsen.  


Utifrån skollagen, SFS 2010:800 § 27 ska varje elev i grundskolan, 


grundsärskolan och specialskolan erbjudas minst tre hälsobesök som 


innefattar allmänna hälsokontroller. Elever i årskurs fyra, sju, årskurs ett 


på gymnasiet samt förskoleklass i Jokkmokks kommun (tidigare även 


Norrbottens län) besvarar årligen en enkät om bland annat hälsa och 


levnadsvanor och deltar i ett hälsosamtal med skolsköterskan. Genom 


resultaten följs hälsoutvecklingen och elevhälsodata blir 


planeringsunderlag för skolans och kommunens hälsofrämjande och 


förebyggande arbete för barn och unga. Samtalet kan även bidra till att 


tidigt upptäcka elever i behov av stöd och insatser. 


Årets rapport återspeglar enkätsvar och hälsosamtal med elever i år 4 


respektive åk 7 läsåret 2022/2023. Hälsosamtal har skett med samtliga 24 


elever i åk 4 och samt med 40 elever i åk 7. I de fall där uppföljning har 


behövts har detta skett i samråd med elev och vårdnadshavare. 


Resultatet skrivs fram utifrån rubrikerna arbetsmiljö, hälsovanor samt 
fysisk, psykisk och social hälsa. För de äldre eleverna tillkommer frågor 
kring alkohol, narkotika, tobak och andra droger.  


Utifrån resultatet finns även förslag på åtgärder för rektor, pedagoger, 


personal, elevhälsan och elevrådet att arbeta vidare med.  


 


                                                                     fortsättning 


§ 11 – fortsättning 
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Resultatet av hälsosamtalen återkopplas till eleverna av skolsköterska, 


som del av “röda tråden” med fokus på hur elevernas livsstil så som kost, 


motion, skärmtid, stress och sömn påverkar deras skolgång och vad de 


själva kan göra för att påverka detta. 


(Hälsosamtal åk 4 och åk 7 lå 22/23 i bilaga)  


Patientsäkerhetsberättelse 2022 


Enligt patientsäkerhetslagen (PSL, 2010:659) ska vårdgivare dokumentera 
sitt patientsäkerhetsarbete i en så kallad patientsäkerhetsberättelse. 


 
Berättelsen ska beskriva verksamhetens patientsäkerhetsarbete under 
föregående kalenderår. Vårdgivaren ska beskriva vad verksamheten har 
gjort för att identifiera, analysera och så långt som möjligt reducera risker i 
vården, och för att minska antalet tillbud och negativa händelser. 
Vårdgivaren ska också tala om hur – och när – man ska fullfölja de 
åtgärder som man inte kunnat göra omedelbart. 
 


Patientsäkerhetsberättelsens skall redovisa strategier, mål och resultat av 
arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Den beskriver hur vårdgivaren 
har arbetat för att identifiera, analysera och minska riskerna i vården. 
Patientsäkerhetsberättelsen ska även redogöra för de resultat som 
uppnåtts under föregående år.  


 
 (Patientsäkerhetsberättelse 2022 i bilaga) 
 


Överläggningar i barn- och utbildningsnämnden 
 


Ordförande Per-Olov Hedström (SV) föreslår att frågan om dörrar i 
duschar ska lyftas med fastighetskontoret utifrån den upplevelse av 
otrygghet som framkommit i hälsoenkät och samtal. Skolchef Helen 
Isaksson Spik föreslår att nämnden tar upp frågan med fastighetschef Erik 
Fagerström under § 15 på dagens sammanträde.  
 
Ordförande prövar skolchefens förslag och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar så.  
 
   


 
   fortsättning 
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§ 11 – fortsättning 
 
  Ärendets beredning 


 
Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik daterad 2023-02-14 
Rapport angående Hälsosamtal åk 4 lå 2022/2023, upprättad av 
skolsköterska Anita Axelsson 
Rapport angående Hälsosamtal åk 7 lå 2022/2023, upprättad av 
skolsköterska Camilla Andersson  
Rapport angående Patientsäkerhetsberättelse 2022, upprättad av 
skolsköterska Camilla Andersson daterad 2023-01-04 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Skolchef Helen Isaksson Spik 
Skolsköterska Anita Axelsson 
Skolsköterska Camilla Andersson 
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§ 12  Dnr 2023:127 
 


Verksamhetsberättelse 2022 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen om verksamhetsberättelse 2022 till handlingarna 
 
-------------------------- 
 
Ärendet 
 
Verksamhetsberättelsen för år 2022 har upprättats av skolchef Helen 
Isaksson Spik och överlämnats till barn- och utbildningsnämnden för 
beslut. Verksamhetsberättelsen beskriver kort uppdrag/verksamhet, årets 
som gått, framtiden, investeringar, redovisning av ekonomi samt 
måluppfyllelse utifrån kommunens gemensamma visionsdokument, Vision 
2030.   


 
Uppdrag/verksamhet   
Barn och utbildningsnämnden ansvarar för Jokkmokks kommuns 
åtagande inom det offentliga skolväsendet. Verksamhetsformerna är 
förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola. 
Verksamheten bedrivs på tre orter i kommunen. Sameskolstyrelsen 
anordnar utifrån statligt uppdrag och styrning samisk förskoleklass, 
fritidshemsverksamhet och grundskola årskurs 1–6 samt bedriver samisk 
förskola efter avtal med Jokkmokks kommun. I kommunen finns även en 
fristående skola åk 6 – 9; Vuollerims friskola.    


   
Året som gått  
Sviterna av pandemin har varit kännbara i samtliga av BUNs verksamheter 
under större delen av vår- och höstterminen med hög sjukfrånvaro och 
svårigheter att tillsätta korttidsvikarier. Arbetet med förändrad skol-
och förskolestruktur pågår i centralorten.  Planeringen för tillbyggnad av ny 
skola i Vuollerim framskrider som planerat. I verksamheten har stor vikt 
lagts vid digitaliseringen samt införandet av nya kursplaner och den 
reviderade läroplanen.   


 
Framtiden  
Kompetensförsörjningen inom samtliga verksamheter befaras även 
fortsättningsvis vara en utmaning framför allt inom förskolan. Digitalisering 
och arbetet med den förändrade skol- och förskolestrukturen fortsätter 
även under 2023.   


  
Investeringar  
Beviljade investeringsmedel 2022: Möbler 370', laddskåp till datorer 130'.    
Investeringar är genomförda i sin helhet under 2022.    


 fortsättning 
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§ 12 – fortsättning 
 
Verksamhetsmålen  
Måluppfyllelsen för 2022 mäts utifrån visionsdokumentet Vision Jokkmokk 
2030.  
 
Måluppfyllelsen utifrån Visionsdokumentet 2030 har följande utfall: 
 


Visionsdokumentets mål Måluppfyllelse 
Högkvalitativ grundskola med studieresultat över riksgenomsnittet Delvis Godkänd 


Ungdomar ska stöttas i och uppmuntras till entreprenörskap. Godkänd 


Ungdomar ska introduceras i det lokala näringslivet för att 


underlätta insteg på arbetsmarknaden 


Godkänd 


God tillgång till individuell kompetensutveckling Godkänd 


 
Måluppfyllelsen för BUNs verksamhetsmål målområde 1-4 bedöms utifrån 
tre nivåer Godkänd/Delvis Godkänd/Ej Godkänd. 
 
Måluppfyllelse läsåret 2021/2022 för Grundskolan: 


Målområde 1 Eget Ansvar Delvis Godkänd 


Målområde 2 Demokrati Delvis Godkänd 


Målområde 3 Språk och kunskapsutveckling Delvis Godkänd 


Målområde 4 Jämställdhet Godkänd   


 
 


Redovisning av ekonomin 2022 


 


  
  
  Ärendets beredning 


 
Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik, daterad 2023-02-07 
  
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
Revisorerna  
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§ 13  Dnr 2023:127 
 


Bokslut 2022  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen om Bokslut 2022 till handlingarna  
_________ 
 
Ärendet 
 
Inför år 2022 tilldelades Barn- och utbildningsnämnden en budgetram på 


83 584 tkr. Under året har det ekonomiska redovisningar visat på 


underskott som till största delen beroende på ökade personalkostnader 


kopplat till barn och elever i behov av stöd samt ökade kostnader på grund 


av fler elever inom fristående verksamheter. Att underskottet minskat 


mellan Tertial 2 och bokslut beror på ökade intäkter i form av statsbidrag 


och avsaknad av vikarier vid ordinarie personals frånvaro. Bokslut per 31 


december 2022 visar en avvikelse på totalt -242 tkr. 


      


 
Utfall tom 


221231 
Budget tom 


221231 
Avvikelse 221231 


Intäkter -11 097 -9 533 1 564 


Kostnader 94 923 93  117 - 1 806 


Resultat 83 826 83  584 - 242 


  
 


Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik, daterad 2023-02-07  
  


 
  Kopia till 
  Kommunstyrelsen 
  Revisorerna  
  Skolchef Helen Isaksson Spik 
  Ekonomichef Axel Landström 
  Ekonom Cecilia Pirak Kuoljok 
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§ 14 Dnr 2023:128  


 
Verksamhetsrapport Halvårsrapport ht-22 Grundskolan 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen om Halvårsrapporten ht-22 Grundskolan till 
handlingarna 
___________ 


 
Ärendet 
 
BUNs verksamhetsplan består av fyra identifierade målområden:   
• Eget ansvar  
• Demokrati   
• Språk- och kunskapsutveckling  
• Jämställdhet   


 
Verksamhetsmålen utgår från de statliga styrdokumenten som reglerar 
verksamhet på förskola, skola och fritidshem samt Vision 
2030. Målen följs upp via ett antal mätetal och presenteras årligen för 
Barn- och utbildningsnämnden i en Verksamhetsrapport. Till varje 
verksamhetsmål kopplas ett antal mätetal som följs upp av arbetslag, 
rektor, elevhälsa eller huvudman.   
Exempel på mätetal som följs upp på höstterminen för grundskolan 


• Andel elever med mera än 10 % frånvaro  
• Andel elever som är behöriga till gymnasiet  
• Andel barn i åk F-5 vars vårdnadshavare deltagit i utvecklingssamtal  
• Andel elever som når minst godtagbara kunskaper i samtliga ämnen 


 
Mätetalen analyseras och åtgärder för utveckling sätts in om målet för 
respektive mätetal ej nås. Kvalitetsarbetet genomförs i Stratsys som är ett 
digitalt kvalitetsledningssystem. Nyckeltal i form av elevantal, 
betygsresultat samlas in årligen.   


 
Måluppfyllelsen för målområde 1-4 bedöms utifrån tre nivåer 
Godkänd/Delvis Godkänd/Ej Godkänd. 
 
Måluppfyllelse hösten 2022 för Grundskolan: 


Målområde 1 Eget Ansvar Delvis Godkänd 


Målområde 2 Demokrati Godkänd 


Målområde 3 Språk och kunskapsutveckling Delvis Godkänd 


Målområde 4 Jämställdhet Godkänd   


 
 Verksamhetsrapport hösten 2022 Grundskolan i bilaga.  


 
        fortsättning   
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§ 14 – fortsättning 
 


Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik, daterad 2023-02-16   
Verksamhetsrapport Halvårsrapport ht 2022 Grundskolan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  Kopia till 
  Skolchef Helen Isaksson Spik 
  Kvalitetsutvecklare Thereze Gustafsson 
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§ 15  Dnr 2021:348   
 


Förändrad skol- och förskolestruktur - nuläget 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 


1. att föreslå kommunfullmäktige att prioritera investeringsmedel för att 
förse duscharna i sporthallen på Östra skolan med dörrar 
 


2. att i övrigt lägga informationen om förändrad skol- och förskolestruktur 
till handlingarna 


  __________ 
 
Ärendet 
 
Till dagens sammanträde har fastighetschef Erik Fagerström bjudits in för 
att delge nuläget kring de lokaljusteringar som ingår i den beslutade 
förändringen av skol- och förskolestrukturen.  
 
Beslut tagna i Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-04 § 3, 
Kommunstyrelsen 2021-02-08, § 11 samt Kommunfullmäktige 2021-02-22, 
§ 5 om ny (förändrad) skol- och förskolestruktur. Besluten innebär att flytta 
åk 4+5 från Porjus skola och Västra skolan till Östra skolan, bygga två nya 
förskoleavdelningar på Västra skolan/Fjällbackens förskola samt avveckla 
modulen på Kattens förskola.  
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2022-09-29 § 19 om en justerad 
tidsplan och enligt denna skulle omorganisationen vara genomförd senast 
höstterminen 2024. Under 2022 kunde inte etapperna genomföras enligt 
tidsplan då anbud saknats.  
 
I januari/februari 2023 har processer kring upphandling och anbud slutförts 
och planerad byggstart för Östra skolan är 1 mars 2023 och för Västra 
skolan 15 maj 2023. Ombyggnaden sker i tidigare beslutade tre etapper 
och ombyggnationerna beräknas vara slutförda 18 augusti 2023. Planering 
finns för genomförandet och alternativa skollokaler finns om behov 
uppstår.  


 
Barn och elevperspektivet har beaktats genom att en dialog förs med 
elevrådet på Östra skolan. Utifrån de förslag som kommer från 
elevgruppen planeras en digital enkät för att säkerställa att både pojkar 
och flickors åsikter och önskemål kring förbättringen av utemiljöerna 
kommer fram.  
 
Fortsatt arbete med omorganisation, förankring och information till berörda 
och möjlighet för berörda att vara delaktiga i projektet kommer fortlöpande 
att ske på olika sätt under hela projekttiden.  


       


        fortsättning 
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§ 15 


Fastighetschef Erik Fagerström informerade också nämnden om hur 
projekteringen av den nya skolbyggnaden i Vuollerim fortlöper.  


  
 Överläggningar i barn och utbildningsnämnden 
  


Nämndens ledamöter lyfter frågan om duscharna i sporthallen med 
fastighetschef Erik Fagerström, se § 11 i dagens protokoll. Viktigast är 
elevernas önskemål om dörrar till duschbåsen. Fastighetschef 
rekommenderar att barn och utbildningsnämnden föreslår 
kommunfullmäktige att prioritera ombyggnad av duscharna i sporthallen i 
kommande investeringsbudget. 


 
Margaretha Holmström (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden 
föreslår till kommunfullmäktige att investeringsmedel prioriteras för att 
bygga dörrar i duscharna. 


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


 
 


Ärendets beredning  
Barn och utbildningsnämnden 2022-09-29, § 57 
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 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-11, § 34 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-05-28, § 22 
 


fortsättning 
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§ 15 - fortsättning 
 


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 
  Elevrådet Östra skolan 
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§ 16 Dnr 2021:912 


 


Internkontrollplan 2022 - uppföljning 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
1. att godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2022 
 
2. att i övrigt lägga informationen om internkontrollplan 2022 till 


handlingarna 
_________ 
 
Ärendet 


 
För året 2022 identifierade Barn- och utbildningsnämnden följande risker:  
 
1. Risk att andelen Obehörig personal ökar  
2. Risk att barn/elever ej når målen för kunskapskrav eller betyg  
3. Att BUN ges för liten budgetram  
4. Risk att BUNs kostnader överstiger budgetram  
5. Löneläge – löneutveckling –lönekonkurrens 
 
Uppföljning och utvärdering av Internkontrollplan 2022 och de fem riskerna 
som identifierats har genomförts. Utvärderingen har genomförts med de 
kontrollmetoder som fastställts i internkontrollplanen.  
 
Sammanfattningsvis visar uppföljning och utvärdering att andelen behöriga 
lärare ökar i grundskolan och minskar i förskolan. Måluppfyllelsen vad 
gäller kunskap är god i förskola och fritidshem och till största delen 
sjunkande i grundskolan åk F-9. Andelen elever i åk 9 som har minst 
betyget E i samtliga ämnen är över riksgenomsnittet och meritvärde och 
gymnasiebehörighet är under riksgenomsnittet.  
BUNs kostnader överstiger budget 2021 och 2022, men underskottet 
minskar mellan åren. Beslut om återhållsamhet för att få en budget i 
balans tolkas ha fått en viss effekt. 
I BUNs verksamheter har under 2022 15 st tillsvidareanställda slutat och 8 
st har nyanställts. Det innebär en ökning i jämförelse med 2021 då antalet 
som slutade var 3 st. Anledningen till att tillsvidareanställda slutar är inte 
enhälligt kopplat till den identifierade risken.  
 
I samband med uppföljning och utvärdering har ett antal åtgärder 
planerats och/eller genomförts, exempelvis förslag om stipendier för 
förskollärarstuderande.  
 
 
                                 fortsättning 
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§ 16 fortsättning 
 


Påverkan för verksamhetens ekonomi, kvalitet, jämställdhet samt 
barnperspektivet 
Ett incitament för arbetet med intern kontroll är att verksamhetens 
ekonomi, kvalitet och jämställdhet/likvärdighet ska säkerställas samt 
påverkas positivt. 
Barnperspektivet påverkas direkt och indirekt då risker, kontroller och 
åtgärder syftar till att göra skillnad för barn och elever. 


 
  Ärendets beredning 
   
  Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik daterad 2023-02-10 
  Barn och utbildningsnämnden 2021-09-23, § 60 
  Bilaga Internkontrollplan 2022 
   
 
  Kopia till 
  Revisorerna  
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§ 17  Dnr 2023:147 


 
Internkontrollplan 2023 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa förslaget till internkontrollplan 2023 
____________ 


 
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 enligt beslutade 
riktlinjer i Jokkmokks kommun 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.  
 
I barn och utbildningsnämndens internkontrollplan för 2023 finns 
identifierade risker angående lägre måluppfyllelse för barn/elever, trygghet 
och studiero, andel obehörig personal ökar, antalet förskoleplatser inte 
motsvarar behoven samt att nämndens kostnader överstiger budget.  


 
Påverkan för verksamhetens ekonomi, kvalitet, jämställdhet samt 
barnperspektivet 
Ett incitament för arbetet med intern kontroll är att verksamhetens 
ekonomi, kvalitet och jämställdhet/likvärdighet ska säkerställas samt 
påverkas positivt. 
Barnperspektivet påverkas direkt och indirekt då risker, kontroller och 
åtgärder syftar till att göra skillnad för barn och elever. 
 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik daterad 2023-02-14 
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2023-02-06, § 7 
Kommunstyrelsen 2022-10-17, § 108 


  Bilaga Internkontrollplan 2023 Barn och utbildningsnämnden  
 
 


Kopia till 
Kommunstyrelsen  
Revisorerna 
Skolchef Helen Isaksson Spik 
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 § 18  Dnr 2022:1039 


 
Stipendier för förskollärarstuderande 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
1. att inom Barn- och utbildningsnämnden inrätta stipendium för         


studerande som läser förskollärarprogrammet 
2. att ersättningsnivån skall vara 4000 kr/mån 
3. att stipendiet gäller från höstterminen 2023 
____________ 


 
Ärendet 
 
Förskolan i Jokkmokks kommun har under en lägre tid haft stora 
utmaningar med att rekrytera behöriga förskollärare. I jämförelse med riket 
och jämförbara kommuner, socioekonomi, har Jokkmokks legat och ligger 
lågt gällande behöriga förskollärare inom förskolan. Det finns en risk att 
behörigheten fortsätter sjunka. 


För att locka fler att utbilda sig till förskollärare och på så sätt främja och 
säkerställa kompetensförsörjningen inom förskolan i Jokkmokks kommun 
föreslås ett upprättande av stipendium riktat till studier mot förskollärare.  


Stipendiet innebär en ersättning i form av 4000 kr/mån i 9 månader samt 
att efter man efter avslutade studier garanteras en tillsvidareanställning 
som behörig förskollärare i kommunen. Efter att man som nyanställd har 
arbetat i 3 år åt kommunen utfaller en ersättning på 30 tkr. Personer som 
erhållit stipendium under hela eller delar av sin utbildning kan ej komma i 
fråga till den sk Stanna-kvar-försäkringen.  


Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik daterat 2023-02-13 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2023-02-06, § 8 
Barn och utbildningsnämnden 2022-12-15, § 77 
Kommunstyrelsen 2022-04-04, § 41 


   


 
 
Kopia till 
Skolchef Helen Isaksson Spik 
Personalchef Caroline Johansson 
Rektor Camilla Vallström 
  







JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 


 
Barn- och utbildningsnämnden 2023-02-21 
____________________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


21 


§ 19  Dnr 2021:697 


 
Yttrande strategi för Nära vård och omsorg i Norrbotten 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
1. Barn och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att 


anta den länsgemensamma strategin - Tillsammans för nära vård i 
Norrbotten 


 
 
Ärendet 
 
En länsgemensam strategi för nära vård har tagits fram utifrån den redan 
beslutade målbilden, se kommunfullmäktige 20. Strategin är skriven ur ett 
verksamhetsperspektiv. Den ska peka ut riktningsförändringar och skapa 
handlingskraft i verksamheterna och därigenom öka takten i 
omställningsarbetet.  
 
Förutsättningar för omställningen:  


 • Stärkt samverkan  
 • Modigt ledarskap  
 • Attraktiv och hållbar arbetsmiljö  
 • Bästa tillgängliga kunskap  
 
 Riktningsförändringar:  
 • Mer hälsofrämjande och förebyggande insatser  
 • Ökad personcentrering och delaktighet  
 • Stärkt gemensam primärvård  
 • Öppnare vårdformer 
 


Barn och utbildningsnämndens verksamhetsområde berörs främst inom de 
hälsofrämjande och förebyggande insatserna där bland annat elevhälsan, 
skolan och organiserad barn- och ungdomsverksamhet bedöms som 
viktiga faktorer för barn och ungas hälsa och deras möjligheter att bygga 
en stabil grund inför framtiden. 
 
Påverkan för verksamhetens ekonomi, kvalitet, jämställdhet samt 
barnperspektivet 
Beslutet bedöms inte ha någon direkt påverkan på jämställdheten mellan 
kvinnor och män, flickor och pojkar.  
Målbilden för god och nära vård bedöms i enlighet med barnkonventionen 
få positiva effekter för barn och unga och bidrar till att barnets bästa lyfts 
fram och beaktas vid alla insatser. 
 
                               fortsättning 
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§ 19 – fortsättning 
 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik daterad 2023-02-14 


  Kommunfullmäktige 2021-11-01, § 84 Dnr 2021:697  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
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§ 20  Dnr 2023:60  


 
Val av ledamöter och ersättare till barn och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 2023-2026 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslutar 
 
1. Att utse Emma Wilhelmsson (FJK) till andra ersättare i barn och 


utbildningsnämndens arbetsutskott 
 


2. Att utse Tord Eklund (SD) till tredje ersättare i barn och 
utbildningsnämndens arbetsutskott  


_______ 
 


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.  
 
Barn och utbildningsnämnden beslutade 2023-01-17, § 3  
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 ersättare i barn och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 
5. Att utse Per-Olov Hedström (SV) till ordförande i arbetsutskottet 
6. Att utse Elina Nordqvist (MP) till vice ordförande i arbetsutskottet 
 
Val av 2 ersättare i arbetsutskottet bordlades. 
 
Överläggningar i barn och utbildningsnämnden 
 
Ledamot Moa Blom (FJK) föreslår Emma Wilhelmsson (FJK) till andre 
ersättare i barn och utbildningsnämndens arbetsutskott. 
 
 


fortsättning 
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§ 20 - fortsättning 
 


Ordförande Per-Olov Hedström (SV) föreslår Tord Eklund (SD) till tredje 
ersättare i barn och utbildningsnämndens arbetsutskott.  


 
Ordförande prövar förslagen och finner att barn och utbildningsnämnden 
beslutar så.  
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Thereze Gustafsson 2023-02-09 
Barn och utbildningsnämnden 2023-01-17, § 3 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Thereze Gustafsson 2023-01-10 
 
 
 
 
        


 
 
Kopia till 


  De valda 
  Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 
  Skolchef Helen Isaksson Spik  
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§ 21  Dnr 2023:61 


 
Val av skolfaddrar Porjus, Vuollerim och förskolorna i 
Jokkmokk 2023-2026 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
1. att utse Margaretha Holmström (S) som skolfadder för Porjus förskola, 


skola och fritidshem 
 
2. att utse Siv Enberg (V) som skolfadder för Vuollerims förskola, skola 


och fritidshem 
 
3. att utse Johannes Nilsson Saulo (S) som skolfadder för Katten och 


Fjällbackens förskolor 
___________ 
 
Ärendet 


 
Barn och utbildningsnämnden beslutade 2023-01-17 § 4 att bordlägga 
valen av skolfaddrar för Porjus, Vuollerim och förskolorna i Jokkmokk.   


 
 Bakgrund 


Sedan många år tillbaka har barn- och utbildningsnämnden bland 
nämndens ledamöter utsett speciella kontaktpersoner, så kallade 
skolfaddrar, vars uppgift är att skapa goda förutsättningar för en dialog 
mellan de olika enheterna och nämnden. 


 
Skolfaddrarnas uppgift är, enligt BUN 2019-02-05 § 5, i första hand att 
delta vid skolråd/förskoleråd eller liknande men även spontana kontakter 
med verksamheterna förväntas ingå. Under mandatperioden 2011-2014 
togs beslut om att maximera den ekonomiska ersättningen till 
skolfaddrarna till två heldagsarvoden/halvår.  


 
 Enligt praxis utses  
 1 fadder för vardera Porjus, Vuollerim och Västra skolor.  
 1 fadder för förskolan. 
 2 faddrar för Östra skolan. 
 
 För närvarande är följande personer valda: 
 Porjus förskola, skola, fritidshem:  vakant 
 Vuollerim förskola, skola, fritidshem:  vakant 
 Västra skolan: Per-Olof Hedström (SV)  
 Förskolorna i Jokkmokk:  vakant 
 Östra skolan: Tord Eklund (SV) 
 
   fortsättning 
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§ 21 – fortsättning 
 
Överläggningar i Barn- och utbildningsnämnden 
 
Klas Bergman (V) föreslår Siv Enberg (V) som skolfadder för Vuollerim 
förskola, skola och fritidshem. 
 
Margaretha Holmström (S) föreslår Johannes Nilsson Saulo (S) som 
skolfadder till förskolorna i Jokkmokk. 
 
Margaretha Holmström (S) föreslår sig själv som skolfadder till Porjus 
förskola, skola och fritidshem. 
 
Ordförande prövar förslagen och finner att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar så.  
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Thereze Gustafsson daterad 
2023-02-09 
Barn och utbildningsnämnden 2023-01-17, § 4 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Thereze Gustafsson daterad 
2023-01-10 
Barn och utbildningsnämnden 2019-02-05 § 5 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
De valda 
Skolchef Helen Isaksson Spik 
Rektor Monica Larsson 
Rektor Camilla Vallström 
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§ 22  Dnr 2011:1037 


 
Anmälan delegationsbeslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen om delegationsbeslut till handlingarna. 
___________ 
 
Ärendet  
 
Skolchef Helen Isaksson Spik 
 
1.1.2 Läsårsplan. Avser läsåret 2023/2024. 


 
Rektor Gunilla Silfverbrand 
 
1.3.1 Verbal kränkning. Berör personal-elev Östra skolan 2023-01-18. 
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 pågår.  
  
1.3.1 Verbal trakassering. Berör elev-personal Östra skolan 2023-01-19. 
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 Verbal kränkning. Berör elev-elev Östra skolan 2023-01-25. 
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 överlämnad till berörda mentorer.  
 
1.3.1 Verbal kränkning. Berör elev-personal Östra skolan 2023-01-26. 
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 2023-02-06. 
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 pågår.  


 
1.3.2 Upprättande av plan mot kränkande behandling. Avser Östra skolan 2023-02-01—
2024-01-31. 


 
Rektor Monica Larsson 
 
1.3.1 Fysisk och verbal kränkning. Berör elev-elev Västra skolan 2023-01-19. 
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder. Kränkningen har åtgärdats enligt Västra 
skolans Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling, är 
dokumenterad och pågår.  


 
 


fortsättning 
 







JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 


 
Barn- och utbildningsnämnden 2023-02-21 
____________________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


28 


       § 22 - fortsättning 
 


Forts rektor Monica Larsson 
 
1.3.1 Fysisk kränkning. Berör elev-elev Västra skolan 2023-01-19. 
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder. Kränkningen har åtgärdats enligt Västra 
skolans Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling, är 
dokumenterad och pågår.  


 
1.3.1 Fysisk kränkning. Berör elev-elev Västra skolan 2023-01-25. 
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder. Kränkningen har åtgärdats enligt Västra 
skolans Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling, är 
dokumenterad och pågår.  
 
1.3.1 Fysisk kränkning. Berör elev-elev Västra skolan 2023-01-25. 
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder. Kränkningen har åtgärdats enligt Västra 
skolans Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling, är 
dokumenterad och pågår.  


 
1.3.1 Kränkning i text och bild. Berör elev-elev Västra skolan 2023-01-27. 
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder. Kränkningen har åtgärdats enligt Västra 
skolans Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling, är 
dokumenterad och pågår.  


 
1.3.1 Fysisk kränkning. Berör elev-elev Västra skolan 2023-01-31. 
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder. Kränkningen har åtgärdats enligt Västra 
skolans Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling, är 
dokumenterad och pågår.  
 
1.3.1 Fysisk kränkning. Berör elev-elev Västra skolan 2023-02-08. 
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder. Kränkningen har åtgärdats enligt Västra 
skolans Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling, är 
dokumenterad och pågår.  
 
1.3.1 Fysisk kränkning. Berör elev-elev Västra skolan 2023-02-08. 
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder. Kränkningen har åtgärdats enligt Västra 
skolans Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling, är 
dokumenterad och pågår.  


 
1.3.1 Fysisk och verbal kränkning. Berör elev-elev Västra skolan 2023-02-08. 
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder. Kränkningen har åtgärdats enligt Västra 
skolans Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling, är 
dokumenterad och pågår.  
 
1.3.2 Upprättande av plan mot kränkande behandling. Avser Porjus skola 2023-02-01—
2024-01-31. 


 
5.4.4 Fördelning av undervisningstiden för inriktning ämnesområden. Avser läsåret 22/23. 


 
Rektor Camilla Vallström 
 
1.3.2 Upprättande av plan mot kränkande behandling. Avser Fjällbacken och Nygårdens 
förskolor 2023-02-01—2024-01-31. 
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§ 23 
 


Övriga Anmälningsärenden 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen om anmälningsärenden till handlingarna. 
_________ 
 
Ärendet  
 
1. Från Kommunfullmäktige 
Beslut 2022-12-12, § 75 om inkallelseordning för ersättare i nämnder och 
styrelser för mandatperioden.   
 
2.  Från Kommunfullmäktige  
Beslut 2022-12-12, § 79 angående budgetramar för 2023 och strategisk 
plan för 2023-2025. Barn och utbildningsnämnden tilldelas 84 029 tkr i 
budgetram för 2023.  
 
3.  Från Kommunfullmäktige 
Beslut 2022-12-12, § 80 angående investeringsbudgeten för 2023. Barn 
och utbildningsnämnden tilldelas sammanlagt 677 tkr i 
investeringsbudget 2023. Medlen fördelas enligt nedan: 
Arbetsmöbler Östra skolan     94 tkr 
Förvaring, klassrum Östra      75 tkr 
Möbler väntrum Östra           137 tkr 
Möbler personalrum Östra    100 tkr 
Möbler Fjällbackens förskola 271 tkr 


 
4.  Från Kommunfullmäktige 
Beslut 2022-12-12, § 94 angående val av ledamöter och ersättare i barn 
och utbildningsnämnden. 
Ordinarie ledamöter är Per-Olof Hedström (SV), Elina Nordqvist (MP), 
Emma Wilhelmsson (FJK), Siv Enberg (V), Johannes Nilsson Saulo (S), 
Margaretha Holmström (S) och Tord Eklund (SD). 
Ersättare är Wivi-Anne Mulk (SV), Sivert Mässing (MP), Moa Blom (FJK), 
Klas Bergman (V), Lars-Olov Granström (S), vakant, Asbjörn Thunborg 
(M).  
 
5.  Från personalen på Katten och Fjällbackens förskolor 
Skrivelse daterad 2022-12-09 angående den upplevda arbetsmiljön. Dnr 
2022:1044. 


                                                             
 


                                                                                  fortsättning 
 
 
 







JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 


 
Barn- och utbildningsnämnden 2023-02-21 
____________________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


30 


  § 23 – fortsättning 
 


6.  Från personalen på Västra skolan 
Skrivelse daterad 2022-12-13 angående den upplevda arbetsmiljön. Dnr 
2022:1017. 
 
7.  Från Skolverket 
Beslut 2022-10-18 angående statsbidrag Kvalitetshöjande åtgärder i 
förskolan 2023, bidragsram 1. Jokkmokks kommun beviljas 592 348 kr 
för 2023. 


 
8.  Från Skolverket 
Beslut 2022-04-26 angående statsbidrag för lärarlönelyftet läsåret 
2022/2023. Jokkmokks kommun beviljas 650 000 kr.  


 
9.  Från Skolverket 
Beslut 2023-01-17 angående statsbidrag för kommuner som tillämpar 
maxtaxa i förskola och fritidshem. Jokkmokks kommun beviljas 683 534 
kr för 2023.  
 
 
  
 
 







JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 


 
Barn- och utbildningsnämnden 2023-02-21 
____________________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


31 


§ 24 


 
*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: 
 


• Återrapportering dialogmöte Västra skolan utifrån inkommen 


skrivelse 


• Information inkommen skrivelse från förskolans personal 


• Planerad tillsyn Giella förskola vt-23 


• Rekrytering rektor 100% och biträdande rektor 50% för Västra, 


Porjus och Vuollerims skolor 


• Strategisk budgetsberedningsdag 20 mars 2023 


• Kvalitetsdialog (Skolverket, SPSM) 
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§ 25 
 


*Återrapport skolfaddrar* 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
_________ 
 
Överläggningar i barn- och utbildningsnämnden 
 
Tord Eklund (SD) har i sitt uppdrag som skolfadder deltagit på Östra 
skolans skolråd. Representanter från föräldrarna, eleverna och personalen 
deltog på mötet. Frågor om kommande skolomvandling, utemiljön och 
ordningsfrågor var på dagordningen.  





