
 

Barn- och utbildningsutskottet 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

1(10) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-15 
 

 

  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid BIC-huset skolkontoret, onsdagen den 15 juni 2022 kl 09:00 

Beslutande Ledamöter 

Bengt-Erik Rolfs (S), Ordförande 
Robert Karlsson (S), 1:e vice ordförande 
Per-Erik Olofsson (C) 
Daniel Henriksson (V)  
 

 
 
 
 
Ers f Anneli Nilsson (V)  

   
 

Övriga närvarande Maria Hjelm, skolchef  
Maria Abrahamsson, sekreterare  
Ingela Landin, rektor (§31) 

Anna Johansson, spec pedagog (§ 31)  
Josefine Jönsson, bibliotekarie § 30)  

Justerare Daniel Henriksson (v)  

Justeringens plats och tid Kommunhuset 21 juni 2022, kl 09:00  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 24-31 

 Maria Abrahamsson  

 Ordförande 

  

 Bengt-Erik Rolfs  

 Justerare 

  

 Daniel Henriksson   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Barn- och utbildningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2022-06-15 

Datum då anslaget sätts upp 2022-06-21 
Datum då 
anslaget tas ned 2022-07-13  

Förvaringsplats för protokollet Skolkontoret 
 

Underskrift 

  

 Maria Abrahamsson  
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§ 24 Dnr 2022-512 

Information Bu  

 

Skolchef Maria Hjelm informerar angående: 

 

-Aktuell ansökan till gymnasieskola  

-Vakanta tjänster  

-Gymnasieutredning dimensionering     

-Gemensam gymnasieantagning 
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§ 25 Dnr 2022-513 

Samverkan näringsliv/skola Bu  

 

Beslut 

Utskottet ger i uppdrag till skolchef och studievägledare utveckla samarbetet 
med näringslivet för att ge elever en bättre prao/praktik.  

Utskottet bjuder in studievägledaren till mötet i augusti.  

 

Uppdraget ska redovisas för utskottet i december.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande ger förslag på att starta ett samarbete/dialog mellan näringsliv 
och skola för att kunna hitta en ”manual” inför prao/praktik. Han framhåller 
vikten av att ungdomar får en meningsfull prao/praktik och fördelen för 
företagen att ha en lista/guide att följa för att kunna ge en bra och 
meningsfull introduktion till arbetsplatsen och arbetsuppgifterna.  
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§ 26 Dnr 2022-514 

Budget Bu  

Budget  

 
Skolchef Maria Hjelm informerar: 
 
Information om nya sparkrav inför 2023  
Information om eventuell ny konsekvensbeskrivning  
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§ 27 Dnr 2022-515 

Egenkontroll Bu  

 
Egen kontrollplan   
 
Information och genomgång av kontrollplan för Barn- och 
utbildningsutskottet och skolkontoret och de olika ansvarsområdena 
samt vem som har huvudansvar och kontrollansvar.   
 
Se bilaga.  
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§ 28 Dnr 2022-516 

Anmälan om kränkande behandling och klagomål 

 
Riktlinjer och skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot 
kränkande behandling, diskriminering och trakasserier är antagna att 
gälla. 
 
Till utskottet har 1 anmälningar om kränkande behandling lämnats in.  
 
 
Barn- och utbildningsutskottet har rutiner för förbättringsförslag, 
klagomål, synpunkter och beröm gällande utskottets samtliga 
verksamheter. Syftet är att få underlag för att förbättra verksamheten 
och att ge medborgarna större möjlighet att påverka. 
 
Till Barn- och utbildningsutskottet har 1 klagomål lämnats in från 
vårdnadshavare angående bemötande på förskola.  
 
Vid utskottets sammanträde informerar skolchef hur ärenden 
angående klagomål har handlagts. 
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§ 29 Dnr 2022-522 

Medborgarinitiativ, Separera mellanstadiet och 
högstadiet. 

 
Ett medborgarförslag har inlämnats angående separation mellan 
högstadiet och mellanstadiet på Strandskolan.  
Skolchefen har tagit på sig uppdraget att undersöka ärendet och göra 
en utredning. Utredningen har presenterats i en sammanfattning för 
utskottet.  
 
Utskottet ger i uppdrag att ta fram en plan för trygghet och trivsel på 
Strandskolan. Utgångspunkten ska vara de förslag från elever och 
vuxna som framkommit i utredningen.  
 
Uppdraget ska redovisas för utskottet i december.  
 
Se bilaga.  
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§ 30 Dnr 2022-317 

Kultur Bu  

 

Barn- och utbildningsutskottet i Överkalix utser årligen mottagare av 
Överkalix kommuns kulturstipendium. 

Kriterierna lyder: Stipendiet delas ut till utövare och/eller främjare av 
verksamhet inom litteratur, konst, musik, teater eller inom annat 
kulturellt område i folkbildande syfte.  
Stipendiet utdelas till enskild utövare eller grupp som är verksam i, har 
verkat i eller vars produktion kan knytas till Överkalix. 

Kulturstipendiet uppgår till 6.000 kr. 

 
Tre nomineringar till årets kulturstipendium har lämnats.  
Utskottet beslutar om att utse två stipendiater:  
 
2022-års kulturstipendium tilldelas Allan Nordmark för hans stora 
intresse att bevara hantverket tjärdalsbränning och insatser för att föra 
det vidare till nya generationer. 
 
2022-års kulturstipendium tilldelas Alma Isaksson för hennes 
engagemang i bildkonst med skapande av egna utställningar och med 
sikte inställt på fortsatt kulturskapande. 
 
Utdelning av kulturstipendium sker under Överkalix marknad.  
 
Information från bibliotekarien: 
 

• Sommartider på biblioteket  
 

• Kommunen har fått tre bidrag som blivit beviljade av 
Kulturrådet. Inom området digitalisering 690 000 kr (i 
samverkan med Haparanda och Övertorneå), 50 000 kr för 

bokinköp samt 575 000 kr för anställning bibliotekarie Överkalix och 

läsfrämjande insatser för barn och unga.   
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§ 31 Dnr 2022-517 

Samverkan bästa skola (SBS)  

 
Barn- och utbildningsutskottet har gett skolchefen i uppdrag att 
löpande informera angående nulägesanalys, åtgärdsplan och insatser 
inom ramen för uppdraget om samverkan för bästa skola. 
 
Vid utskottets sammanträde informerar skolchef angående nuläget 
samt visade upp planeringen inför aktiviteter den 15/8 i Folkets Hus.  
 
Specialpedagog Anna informerar utskottet om ”Systematiskt 
kvalitetsarbete” som påbörjats på Älven och Ängens förskola.  
 
Rektor ger information om utbildningsdagen den 30/5 då lärare och 
pedagoger från förskolan till åk 9 deltog. Utbildningen har fått stor 
uppskattning från deltagarna.  
 
 
 

 

 


