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Övriga anmälningsärenden 
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§ 6 
 
Val av justerare 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att utse Wivi-Anne Mulk (SV) att justera dagens protokoll, samt 
 
att justering av protokollet från dagens sammanträde äger rum tisdag den 
22 februari 2022 klockan 10.00 
___________ 
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§ 7 
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna utsänd föredragningslista   
___________ 
 
  
 
 
 



JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-02-17 
____________________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

6 

§ 8  Dnr 2020:1061 
 
Utvecklingsfrågor: Digitalisering i undervisningen 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen om digitaliseringen i undervisningen till 
handlingarna 
_________ 
 
Ärendet 
 
Förstelärare inom digitalisering Mattias Palo deltar tillsammans med 
eleverna Stina Länta och Ebba Nilsson från åk 9 för att berätta och visa 
hur arbetet med digitalisering kan se ut i undervisningen. 
 
Utveckling har skett och sker hela tiden gällande digitaliseringen i skolan, 
från skoldatasal, införandet av Schoolsoft, Teamsboards/projektorer, 
datavagnar och till idag med första kullen med en-till-en-datorer i åk 7-8-9.  
 
Forskningen och debatten gällande skolans digitalisering har svängt från 
att endast fokusera på möjligheter och att allt är oreflekterat bra till att nu 
ha en mer nyanserad tongång, att både möjligheter och risker berörs, i 
debatten likväl som i våra styrdokument.  
 
Stina Länta beskriver hur de använder Teams för att få och genomföra 
uppgifter, att kunna delta på distans och även att pedagoger kan 
genomföra lektioner på distans. 
 
Ebba Nilsson beskriver hur Schoolsoft används för att se hur olika 
planeringar, provschema, resultat, måluppfyllelse och annan information 
når både elever och vårdnadshavare. Schoolsoft är även 
kommunikationsyta mellan hem och skola, t ex frånvaroanmälan, bokning 
av utvecklingssamtal samt meddelandefunktion på individ och/eller 
gruppnivå.  
 
Digitaliseringen har fått en skjuts framåt under pandemin.  
 
Från hösten 2021 har digitala läromedel köpts in för åk 7-9 i svenska och 
samhällsorienterande ämnen. Fördelar med digitala läromedlen är att de 
uppdateras löpande och dagsaktuella händelser finns snabbt på plats, de 
ger också möjlighet till att anpassa undervisningen för elever i behov av 
stöd, med t ex lättläst text, uppläsning, begreppsfilmer. Detta ökar 
flexibiliteten och variationen vilket kan öka elevernas motivation och på 
sikt höja kunskapsresultaten. 
 
                                fortsättning 
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§ 8 fortsättning 
 
Utmaningar är bland annat olika förutsättningar i personalens kompetens, 
hög personalomsättning och vissa tekniska utmaningar i nätverk och 
infrastrukturer. 
 
Skolverkets satsning med digitala nationella prov har fördröjts bland annat 
på grund av pandemin.  
 
Aktuellt just nu är att åk 8 deltar i en internationell undersökning ICCS 
(International Civic and Citizenship Education Study) som undersöker 
elevers kunskaper, värderingar och engagemang i samhälls- och 
miljöfrågor. Enkäten genomförs på uppdrag av Skolverket och görs helt 
digitalt. 

 
  Ärendets beredning 

 
Presentation Powerpoint ”Digitalisering Östra skolan” från förstelärare 
Mattias Palo daterad 2022-02-15 
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§ 9  Dnr 2022:101 
 
Återrapport Elevhälsan  
(Hälsosamtal åk 4 och 7, Patientsäkerhetsberättelse)  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen om Hälsosamtal åk 4 och 7 året 2021 och 
Patientsäkerhetsberättelse 2021 till handlingarna 
 
att uppdra till skolchef att ta ärendet kring det som framkommit på 
hälsosamtalen vidare till berörda avdelningar och därefter redovisa det 
som framkommit till barn- och utbildningsnämnden 

 
  ________ 

 
Ärendet 
Till dagens sammanträde har skolsköterska Camilla Andersson och 
kurator Sara Fjellström bjudits in för att redogöra för 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 Norrbottens län besvarar årligen sedan 
2007/2008 på 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, 
kommunens och regionens 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 7 
respektive åk 4 läsåret 2021/2022. Hälsosamtal har skett med samtliga 37 
elever i åk 7 samt med 26 elever i åk 4. I de fall där uppföljning har 
behövts har detta skett i samråd med elev och vårdnadshavare. 

Resultatet skrivs fram utifrån rubrikerna arbetsmiljö, hälsovanor, alkohol, 
narkotika och tobak samt fysisk, psykisk och social hälsa. Detta år tillkom 
även extra frågor med anledning av Pandemin. 
Utifrån resultatet finns även förslag på åtgärder för rektor, pedagoger, 
personal, elevhälsan och elevrådet att arbeta vidare med.  

 

                                                                     fortsättning 
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§ 9 – fortsättning 
 
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 se bilaga)  

Patientsäkerhetsberättelse 2021  

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 2021 se bilaga) 
 

Överläggningar i barn- och utbildningsnämnden 
 

Ledamot Margaretha Holmström (S) föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden uppdrar till skolchef att ta ärendet kring det som 
framkommit på hälsosamtalen vidare till berörda avdelningar och därefter 
redovisa det som framkommit till barn- och utbildningsnämnden. 
 
Ordförande prövar Margaretha Holmströms förslag och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar så.  
 
   

 
   fortsättning 
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§ 9 – fortsättning 
 
  Ärendets beredning 

 
Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik daterad 2022-02-07 
Rapport angående Hälsosamtal åk 4, upprättad av skolsköterska Anita 
Axelsson daterad 2022-01-04 
Rapport angående Hälsosamtal åk 7, upprättad av skolsköterska Camilla 
Andersson daterad 2022-01-04 
Rapport angående Patientsäkerhetsberättelse 2021, upprättad av 
skolsköterska Camilla Andersson daterad 2022-01-03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Skolchef Helen Isaksson Spik 
Skolsköterska Anita Axelsson 
Skolsköterska Camilla Andersson 
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§ 10  Dnr 2022:102  
 
Information Folkhälsorådet 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen om Folkhälso- och brottsförebyggande rådet till 
handlingarna 
___________ 
 
Ärendet 
 
Som barn- och utbildningsavdelningens representant i Folkhälso- och 
brottsförebyggande rådet i Jokkmokks kommun har kurator Sara 
Fjellström bjudits in till dagens sammanträde för att delge nämnden 
information om Folkhälsorådets arbete.  
 
Folkhälso- och brottsförebyggande har utarbetat ett förslag till 
Folkhälsoplan för Jokkmokks kommun 2022-2024. I Folkhälso- och 
brottsförebyggande rådet ingår tre politiska representanter, 
avdelningschefer från Socialtjänsten och Barn- och utbildningsavdelningen 
samt representanter för kultur och fritid, förskola/grundskola, IFO, polisen, 
hälsocentralen och gymnasieskolan.   
 
Folkhälsoplanen ska antas av kommunstyrelsen.  
 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
  Kopia till 

Sara Fjellström, Folkhälso- och brottsförebyggande rådet 
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§ 11 Dnr 2021:1188 
 
Skolpeng 2022 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa skolpengen för 2022 enligt det nya förslaget 
_________ 

 
Ärendet 
 
Skolkontorets bidragsberäkning för skolpeng 2022 är framtagna utifrån 
gällande bestämmelser enligt skollagen och förordningar.  
Följande summor är priser exklusive moms och gäller bidragsberäkningar 
till Sameskolstyrelsen och annan kommunal huvudman, fjolårets siffra i 
parentes:  
• 124 804 kr/barn/år i förskola heltid (117 979 kr) 
• 62 402 kr/barn/år i förskola deltid (58 990 kr) 
• 87 520 kr/barn/år i förskoleklass (70 548 kr) 
• 34 780 kr/barn/år i fritidshem (33 302 kr) 
• 75 010 kr/elev/år för årskurs 1-5 (73 553 kr) 
• 94 495 kr/elev/år för årskurs 6-9 (93 826 kr) 

Följande summor är priser inklusive moms och gäller för fristående 
aktörer, fjolårets siffra i parentes:  
• 100 723 kr/elev/år för årskurs 6-9 (99 455 kr) 

Grundbeloppet avseende bidrag till fristående verksamheter bedöms efter 
samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser 
till den egna verksamheten. Det betyder att kostnader för till exempel stöd 
i form av extra undervisning, individualiserat lärande, specialpedagogiska 
insatser eller undervisning i särskild grupp som syftar till att hjälpa barn 
och elever med svårigheter att nå målen ska täckas av den ersättning som 
betalas ut genom grundbeloppet.  
Tilläggsbelopp kan lämnas för barn och elever som har ett omfattande 
behov av särskilt stöd och som är folkbokförda i Jokkmokks kommun. 
Ansökan om tilläggsbelopp skickas till skolkontoret enligt tidigare 
fastställda riktlinjer för detta.  

 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik, daterad 2022-02-07  
Barn- och utbildningsnämnden 2022-01-04, § 5 
Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik, daterad 2021-12-22 
 
 
                              fortsättning 
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§ 11 – fortsättning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Skolchef Helen Isaksson Spik 
Administratör Gunilla Sundqvist 
Ekonomichef Axel Landström 
Ekonom Cecilia Pirak Kuoljok  
Sameskolstyrelsen 
Vuollerims Friskola 
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§ 12  Dnr 2022:103 
 
Årsredovisning 2021 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen om årsredovisning 2021 till handlingarna 
_________ 
 
Ärendet 
 
Årsredovisningen för år 2021 har upprättats av skolchef Helen Isaksson 
Spik och överlämnats till barn- och utbildningsnämnden för beslut. 
Årsredovisningen beskriver kort uppdrag/verksamhet, årets som gått, 
framtiden, investeringar, redovisning av ekonomi samt måluppfyllelse 
utifrån kommunens gemensamma visionsdokument, Vision 2030.   

 
 Sammanfattning 
 

Året som gått har påverkats av pandemin i samtliga verksamheter. Arbetet 
inför förändrad skol- och förskolestruktur har pågått fortlöpande. 
Utvecklingsarbete har skett inom jämställdhet med pilotverksamheterna på 
Östra skolan och Västras fritidshem, språk och kunskapsutvecklande 
arbetssätt i förskolan och skolan samt kompetensutveckling 
Lektionsdesign och NPF. Digitaliseringsprocessen har satts i fokus genom 
barn- och utbildningsnämndens beslut om digitaliseringsstrategi, 
digitaliseringsgruppen, förstelärare och stora inköp av digitala enheter till 
elever och personal.  
I framtiden fortgår arbetet med förändrad skol- och förskolestruktur, 
kompetensförsörjning, barn och elever i behov av stöd, 
digitaliseringsprocessen, implementering av nya kursplaner i och Lgr 22 
för grundskolan samt arbetet med eventuella effekter av pandemin.  
 
Inga investeringar gjordes under 2021 för barn- och utbildningsnämnden. 
 
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. Delvis Godkänd 
Ungdomar ska introduceras i det lokala näringslivet för att 
underlätta insteg på arbetsmarknaden 

Delvis Godkänd 

God tillgång till individuell kompetensutveckling Godkänd 
 
 

  fortsättning 
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§ 12 – fortsättning 
 

Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik, daterad 2022-02-15 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
Revisorerna  
 

 
 



JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-02-17 
____________________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

16 

§ 13  Dnr 2022:103 
 
Bokslut 2021  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen om Bokslut 2021 till handlingarna  
_________ 
 
Ärendet 
 
Inför år 2021 tilldelades Barn- och utbildningsnämnden en budgetram på 
81 684 tkr. Under året har det ekonomiska redovisningar visat på 
underskott som till största delen beror på ökade kostnader för skolskjutsar, 
interkommunala ersättningar, ej budgeterade kostnader i form av 
förmånsbestämd pension och löneskatt. Ökade personalkostnader beror 
till största delen på vikariekostnader kopplat till pandemin 
samt till barn/elever med behov av stöd, ej budgeterad kostnad för 
administratör under uppsägningstiden samt ökad kostnad för 
verksamhetsvaktmästeri.  

Bokslut per 31 december 2021 visar en avvikelse på totalt -601 tkr. 
   

 Utfall tom 
211231 

Budget tom 
211231 Avvikelse 211231 

Intäkter -11 429,4 -9998,8 1430,6 

Kostnader 93 715,2 91 683 -2032,2 

Resultat 82 285,8 81 684,2 -601,6 

  
 

Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik, daterad 2022-02-15   
  

 
  Kopia till 
  Kommunstyrelsen 
  Revisorerna  
  Skolchef Helen Isaksson Spik 
  Ekonomichef Axel Landström 
  Ekonom Cecilia Pirak Kuoljok 
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§ 14 Dnr 2022:104  
 
Verksamhetsrapport Halvårsrapport ht-21 Grundskolan 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen om Halvårsrapporten ht-21 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 2021 för Grundskolan: 

Målområde 1 Eget Ansvar Ej Godkänd 
Målområde 2 Demokrati Devis Godkänd 
Målområde 3 Språk och kunskapsutveckling Ej Godkänd 
Målområde 4 Jämställdhet Godkänd   

 
 Verksamhetsrapport hösten 2021 Grundskolan i bilaga.  

 
        fortsättning   
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§ 14 – fortsättning 
 

Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik, daterad 2022-02-15   
Verksamhetsrapport Halvårsrapport ht 2021 Grundskolan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kopia till 
  Skolchef Helen Isaksson Spik 
  Kvalitetsutvecklare Thereze Gustafsson 
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§ 15  Dnr 2019:625   
 
Årshjul barn- och utbildningsnämnden 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa årshjul för barn- och utbildningsnämnden med justeringen att 
punkten Likabehandlingsplan utgår från februarimötet då detta är på 
delegation 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   fortsättning 
 

Årshjul Ärenden 

Februari Årsredovisning 
Bokslut 
Delrapport verksamhetsrapport, gr.skola ht (kunskapsmål+närvaro)  
Uppföljning internkontrollplan (gäller from 2023) 
Återrapport elevhälsan (Hälsosamtal, patientsäkerhetsberättelse) 
Likabehandlingsplaner (delegation) 
Uppföljning Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

April Budgetäskande 
Ekonomisk uppföljning Jan-mars 
Uppföljning personal, behörigheter mm 

Juni Budgetäskanden 
Tertial 1 (ekonomisk redovisning) 
Redovisning verkställighet av beslut  

September Verksamhetsrapport föregående läsår (samtliga verksamheter) 
Tertial 2 (ekonomisk redovisning) 
Information Elevhälsan 

December  Fastställande av internramar, skolpeng, sammanträdesdagar 
kommande år.  
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§ 15 - fortsättning 
 
Överläggningar i barn- och utbildningsnämnden 
 
Skolchefen föreslår att punkten Likabehandlingsplan utgår från 
februarimötet då detta beslutas på delegation.  
Ordförande prövar skolchefens förslag och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar så.  

 
  Ärendets beredning 
  Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik daterad 2022-01-04 
  Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-11, § 45 
  Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-05-21, § 21 
  Tjänsteskrivelse från skolchef Monica Lundqvist daterad 2019-05-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Kopia till 
  Skolchef Helen Isaksson Spik 
  Nämndsekreterare Thereze Gustafsson 
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§ 16 Dnr 2022:125 
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen om systematiskt arbetsmiljöarbete till handlingarna 
_________ 
 
Ärendet 
 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter ger att arbetsmiljöarbetet ska vara en 
naturlig del i verksamheten, till exempel genom att det fördelas och följs 
upp på samma sätt som verksamheten i övrigt. I detta ingår bland annat 
att göra en årlig uppföljning av arbetsgivarens systematiska 
arbetsmiljöarbete, SAM.  

 
Syftet är att undersöka och säkerställa att arbetet bedrivs så som 
föreskrifterna kräver, att det funkar och att arbetsmiljöarbetets olika delar 
hänger ihop. Uppföljningen syftar till att identifiera brister men det ger 
också möjlighet att överblicka och styra arbetsmiljöarbetet samt 
säkerställa att arbetsmiljöarbetet är en naturlig del av verksamheten. 

 
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ske årligen i 
december, en per enhet. Medverkande är ansvarig chef och skyddsombud 
alternativt representanter från arbetsgruppen. 
 
Årlig uppföljning genomförs i KIA, rapporteringssystemet för tillbud och 
olyckor. Personalfunktionen sammanställer den årliga uppföljningen per 
nämnd och kommunövergripande för vidarerapportering till respektive 
nämnd och KS i samband med årets första sammanträde. 

 
Vid eventuella anmärkningar görs handlingsplaner med åtgärdande 
insatser/aktiviteter.  

 
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, se bilaga. 

 
  Ärendets beredning 
   
  Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik daterad 2022-02-07 
  Systematiskt arbetsmiljöarbete – årlig sammanställning BUN 2021 
 
  Kopia till 
  Revisorerna  
 

https://ia.afaforsakring.se/authentication


JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-02-17 
____________________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

22 

§ 17  Dnr 2021:566 
 
Information om projektet Effektiva kommuner 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen om projektet Effektiva kommuner till handlingarna 
____________ 
 
Ärendet 
 
SKR erbjuder nu kommunledningar att delta i ett utvecklingsprojekt åren 
2021-2022 där en grupp kommuner tillsammans och med stöd av SKR 
och RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) ökar sin 
kompetens och påbörjar ett lokalt utvecklingsarbete som kan öka 
effektiviteten.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-31, § 83 att anmäla Jokkmokks 
kommun till projektet. 
Deltagande nämnder i Jokkmokks kommun är socialnämnden samt barn- 
och utbildningsnämnden. 

 
Projektet innefattar en nulägesanalys, åtgärdsfas samt uppföljning och 
utvärdering. Verktyget Kolada där mått på kvalitet, resurser och effektivitet 
kan hämtas används som underlag för analys och åtgärder.  

 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från kvalitetsutvecklare Thereze Gustafsson daterad 
2022-02-08 
Kommunstyrelsen beslut 2021-05-31, § 83 
Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2021-05-17, § 91 
Projektplan från SKR. 
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§ 18  Dnr 2022:105 
 
*Information obetalda avgifter* 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen om obetalda avgifter till handlingarna 
____________ 
 
Ärendet 
 
I Jokkmokks kommun ansvarar respektive enhet/avdelning för underlaget 
till varje faktura. Själva framtagandet och utskicket av fakturan ansvarar 
ekonomiavdelningen för. När förfallodagen har passerat och inga pengar 
betalats in till kommunen informerar ekonomiavdelningen den berörda 
avdelningen eller enheten. Det är den enskilda enheten eller avdelningen 
som ansvarar för varsel om och verkställighet av sanktioner. 

 
Förskola eller fritidsverksamhet: Om betalning fortfarande uteblivit 60 
dagar efter förfallodagen varslas kunden om avstängning. Samtidigt 
lämnas normalt en ansökan om betalningsföreläggande in till 
kronofogdemyndigheten. Det är den enskilda avdelningen eller enheten 
som ansvarar för att varsel om sanktioner skickas ut, samt att sanktioner 
verkställs. 

 
Uppkomna skulder mellan 2021-01-01 tom 2021-11-30, totalt 16 442 kr.  

 
 Rutiner kring obetalda avgifter regleras i Jokkmokks kommuns Kravpolicy.  
  

Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik daterat 2022-02-07 
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§ 19  Dnr 2021:348  
 
Förändrad skol- och förskolestruktur – ny tidsplan 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa den nya tidsplanen enligt förslag 
 
 
Ärendet 
 

 Bakgrund 
 

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. Enligt tidigare beslutad tidsplan skulle 
omorganisationen vara genomförd senast höstterminen 2022.  

 
På grund av omfattning, tillgång till externa resurser och anbudstider 
behöver tidsplanen justeras enligt förslag nedan.  

 
Förslag till ny tidsplan  
Etapp 1: (Våren 2022) 
• Projektera ombyggnad Östra, Västra samt utemiljöer. 
Verksamheternas behov rapporteras kontinuerligt via I-binder och är 
sammanställda senast 1a mars. Genom I-binder säkerställs att 
verksamheten får alla erforderliga funktioner i respektive rum, ex antal IT-
uttag mm. 
• En detaljplanering av östra skolans skolområde förbereds för att 
skapa långsiktiga förutsättningar får en god utveckling av området med för 
ett bredare utbud av fritidsaktiviteter, vid sidan av skolutemiljön. I samband 
med detaljplaneändringen tas grundkartor fram för projekteringen av 
utemiljön. 
• Fortsatt planering omorganisation 
• Förlänga hyresavtal Modul (Kattens förskola) tom okt-23 
• Byggarbeten preliminärt ut på räkning april 2022. 
• Inledande arbeten för Vuollerim skola och Nygården maj 2022. 

 

Etapp 2: (Hösten 2022) 
• Flytt av årskurs 4 och 5 från Porjus till Västra skolan. 
• Möjlig planerad byggstart Östra skolan, ev. vår 2023. 
• Upphandling Vuollerim skola samt anpassning Nygårdens förskola. 

 
fortsättning 
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§ 19 – fortsättning 
 
Etapp 3: (Våren 2023 – klart aug 2023) 
• Fortsatt ombyggnation Östra skolan. 
• Byggstart Västra skolan, 2 nya förskoleavdelningar. 
• Byggnation av vidbyggd skolbyggnad till Nygårdens förskola. 

 
Etapp 4: (Hösten 2023) 
• Avveckla modulen på Kattens förskola. 
• Minska antalet barn i barngrupper på förskolan enligt Skolverkets 
rekommendationer och BUNs beslut. 
• Flytt av årskurs 4 – 5 från Västra till Östra skolan. 
• Inflyttning i nya skollokaler i Vuollerim. 

 

Övrigt:  
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.  

 Förslag till beslut 
 
 Skolchefen föreslår Barn- och utbildningsnämnden besluta 
 
 att anta förslag till ny tidsplan  
 

Ärendets beredning  
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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§ 19 - 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 Gunilla Silfverbrand 
Rektor Monica Larsson 
Tf Rektor Camilla Vallström 
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§ 20  Dnr 2018:1128 
 
Val av skolfaddrar Östra skolan 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att hädanefter utse en skolfadder för Östra skolan 
 
att utse Tord Eklund (SD) till skolfadder för Östra skolan för återstoden av 
mandatperioden 
___________ 
 
Ärendet 

 
Barn och utbildningsnämnden har att utse ersättare för 
skolfadder/skolfaddrar för Östra skolan för att fylla den vakans som 
uppstått efter avsägelse under pågående mandatperiod av ledamot 
Denise Magnusson (opol) och ledamot Agneta Almqvist (V).  

 
 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 skola:  Mandy Senger (M) 
 Vuollerim skola:  Sven Holmqvist (S) 
 Västra skolan: Margaretha Holmström (S) 
 Förskolorna:  Per-Olof Hedström (SV) 
 Östra skolan: vakant, vakant 
 

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-12-09 §77 
bordlades ärendet till nästa sammanträde. 

 
  
   fortsättning 
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§ 20 – fortsättning 
 
Överläggningar i Barn- och utbildningsnämnden 
Ordföranden föreslår att barn- och utbildningsnämnden hädanefter utser 
en fadder för Östra skolan. Ordföranden prövar förslaget och finner att 
barn- och utbildningsnämnden beslutar så.  
 
Ordföranden föreslår att Tord Eklund (SD) utses till fadder på Östra 
skolan. Ordföranden prövar förslaget och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar så.  
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Thereze Gustafsson daterad 
2022-02-08 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Thereze Gustafsson daterad 
2021-11-17 
Barn och utbildningsnämnden 2019-02-05 § 5 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Rektor Gunilla Silfverbrand 



JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-02-17 
____________________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

29 

§ 21  Dnr 2011:1037 
 
Anmälan delegationsbeslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen om delegationsbeslut till handlingarna. 
___________ 
 
Ärendet  
 
Skolchef Helen Isaksson Spik 
 
5.5.2 Fördelning av resurser 2022 (antal per ansvar)   
Ansvar 2120: 2,6 st 
Ansvar 2141: 3,8 st 
Ansvar 2143: 1,0 st 
Ansvar 2142: 2,75 st 
 
8.1.2 Tillsvidareanställningar 
Anna-Karin Jonsson Kvist f. 19750508 Ämneslärare f r o m 2021-11-08 

 
Rektor Gunilla Silfverbrand 
 
1.3.1 Beslut om aktiva åtgärder för att förebygga och förhindra trakasserier och annan 
kränkande behandling. 
Avser Östra skolan 2021-10-14: verbal kränkning, berör fem elever. 
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder 
Kränkningen har åtgärdats enligt Östra skolans Likabehandlingsplan, dokumenterad och 
avslutad.  
  
1.3.1 Beslut om aktiva åtgärder för att förebygga och förhindra trakasserier och annan 
kränkande behandling. 
Avser Östra skolan 2021-11-15: fysisk och verbal kränkning berör två elever. 
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder 
Kränkningen har åtgärdats enligt Östra skolans Likabehandlingsplan, dokumenterad och 
avslutad.  
 
1.3.1 Beslut om aktiva åtgärder för att förebygga och förhindra trakasserier och annan 
kränkande behandling. 
Avser Östra skolan 2021-11-15: verbal kränkning, berör elev och personal. 
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder 
Kränkningen har åtgärdats enligt Östra skolans Likabehandlingsplan, dokumenterad och 
avslutad.  
 
1.3.1 Beslut om aktiva åtgärder för att förebygga och förhindra trakasserier och annan 
kränkande behandling. 
Avser Östra skolan 2021-11-29: fysisk kränkning, berör två elever. 
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder 
Kränkningen har åtgärdats enligt Östra skolans Likabehandlingsplan, dokumenterad och 
avslutad.  
 
 

                                                    fortsättning 
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§ 21 – fortsättning 
 
Forts rektor Gunilla Silfverbrand 
 
1.3.1 Beslut om aktiva åtgärder för att förebygga och förhindra trakasserier och annan 
kränkande behandling. 
Avser Östra skolan 2021-12-08: verbal trakassering   
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder 
Kränkningen har åtgärdats enligt Östra skolans Likabehandlingsplan, dokumenterad och 
avslutad.  
 
1.3.1 Beslut om aktiva åtgärder för att förebygga och förhindra trakasserier och annan 
kränkande behandling. 
Avser Östra skolan 2021-12-13: fysisk kränkning, berör två elever.  
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder 
Kränkningen har åtgärdats enligt Östra skolans Likabehandlingsplan, dokumenterad och 
utredning pågår.  
 
Rektor Monica Larsson 
 
4.4.3 Beslut om vad som ska utgöra skolans utbud inom ramen för ämnet elevens val.  
Vårterminen 2022 avser Porjus skola: fördjupning i Engelska, Idrott och Hälsa utomhus 
(kubb, fotboll, utelekar mm), Bild, Filmvisning inom ramen för svenska/so/no.      
 
4.4.3 Beslut om vad som ska utgöra skolans utbud inom ramen för ämnet elevens val.  
Vårterminen 2022 avser Vuollerims skola: Programmering, Skriva berättelser, 
Filmskapande, Friluftsverksamhet i stallet.  
 
4.4.3 Beslut om vad som ska utgöra skolans utbud inom ramen för ämnet elevens val.  
Vårterminen 2022 avser Västra skolan: Fördjupning i Engelska, Svenska och Matematik.  
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§ 22 
 
Övriga Anmälningsärenden 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen om anmälningsärenden till handlingarna. 
_________ 
 
Ärendet  
 
1. Från Kommunfullmäktige 
Beslut 2021-12-13, § 98 om investeringsbudgeten 2022. Barn- och 
utbildningsnämnden tilldelas 370 tkr till möbler och 130 tkr till laddskåp 
datorer. Utöver detta beslutades att öka budgeten för Östra skolans aula 
till 5 800 tkr. 

 
2.  Från Kommunstyrelsen   
Beslut 2021-11-29, § 166 att anta den reviderade upphandlingspolicyn för 
Jokkmokks kommun.   
 
3.  Från Kommunstyrelsen  
Beslut 2021-11-29, § 167 att anta kompetensförsörjningsplanen och 
förmedla den vidare till övriga nämnder.  
 
4.  Från Huvudskyddsombud 
Protokoll från genomförda skyddsronder Västra skolan 2021-11-08, 
Porjus skola och förskola 2021-11-22, Östra skolan 2021-11-30.  
 
5.  Från Skolverket 
Beslut 2021-10-06 angående statsbidrag till Lärarassistenter. Jokkmokks 
kommun beviljas 112 533 kr för 2022. 
 
6.  Från Skolverket 
Beslut 2021-10-19 angående statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i 
förskolan. Jokkmokks kommun beviljas 509 436 kr för 2022. 
 
7.  Från Skolverket 
Beslut 2022-01-12 angående statsbidrag Likvärdig skola. Jokkmokks 
kommun beviljas 2 732 458 kr för 2022. 
 
8.  Från Skolverket 
Beslut 2022-01-18 angående statsbidrag Maxtaxa. Jokkmokks kommun 
beviljas 682 539 kr för 2022. 
 
                                                               fortsättning 
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§ 22 - fortsättning 
  

9.  Från Skolverket 
Beslut 2022-02-03 angående statsbidrag Skolmiljarden. Jokkmokks 
kommun beviljas 486 344 kr för 2022. Skolverket ska till landets 
kommuner fördela medel i syfte att bidra till goda förutsättningar för att 
minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa 
till följd av covid-19-pandemin. Medel ska fördelas proportionellt utifrån 
antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel ska fördelas 
under 2022 och ska användas till insatser i kommunal och enskild 
verksamhet i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, 
grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den 
kommunala vuxenutbildningen. 
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§ 23 
 
*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: 
 

  Förändrad skol- och förskolestruktur: 
Utifrån beslutet om den förändrade tidsplanen kommer denna information 
kommuniceras ut i berörda verksamheter, personal, vårdnadshavare och 
elever.  
Processer inför förändringen fortsätter under rektors ledning. 

   
  Samverkan Soc, BUN och KoF 

På uppdrag från politiken har en styrgrupp bestående av skolchef Helen 
Isaksson Spik, socialchef Maria Larsson och kultur- och fritidschef Anette 
Ek Lindqvist utsett en arbetsgrupp bestående av representanter från 
verksamheterna som har i uppdrag att kartlägga och sammanställa de 
insatser som redan görs för barn och ungdomar för att där identifiera 
behov av nya eller justerade insatser i syfte att främja och förebygga ökat 
välmående och trivsel. 

 
Covid-19:  
Just nu stor påverkan i verksamheterna, både personal och barn/elever. 
Fortsatta hygienrutiner, handsprit, hålla avstånd, löpande information 
Schoolsoft utifrån att restriktionerna är släppta i samhället men att vi har 
en ökad pågående smittspridning i kommunen.      
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§ 24 
 
*Återrapport skolfaddrar* 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
_________ 
 
Överläggningar i barn- och utbildningsnämnden 
 
Ingen av skolfaddrarna har genomfört något verksamhetsbesök i och med 
pågående Coronapandemi. 
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