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§ 14

Medborgarförslag om förändrat sätt att läsa kurser på 
gymnasiet
Ärendenr 2018/130-1.5.2.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn-och utbildningsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget som 
innebär en förändring av gymnasieskolans sätt att läsa kurser.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår att sättet att läsa kurser på 
gymnasiet förändras från flera kurser samtidigt till en kurs i taget. Syftet 
enligt förslagsställaren är att minska stressen för eleverna.

Kommunfullmäktige har 2018-01-29 § 17 beslutat att medborgarförslaget får 
ställas samt överlämnat det till barn- och utbildningsnämnden för beredning 
och beslut. 

Det är, enligt Skollagen 2 kap, 10 §, rektor som beslutar om sin enhets inre 
organisation. Det innebär att det är programmets rektor som beslutar om hur 
kurser inom programmet ska läggas ut över tid, naturligtvis med delaktighet 
av personal och elever. 

För de kurser inom gymnasieskolan som samordnas exempelvis individuella 
val och moderna språk, tar dock gymnasieskolans ledningsgrupp beslut om 
hur de ska förläggas. 

Koncentrationsläsning av yrkesämnen är vanligt förekommande på 
yrkesprogram. Koncentrationsläsning förekommer även på 
Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet i ämnet matematik där 
man läser fler än 3 kurser i ämnet och således inte kan läsa en kurs per 
årskurs. 

Det har också på några av gymnasieskolans program samt inom våra 
gemensamma individuella val gjorts försök med koncentrationsläsning där 
kurser lästes per termin istället för läsår, för att ha färre kurser igång 
samtidigt. Det är många aspekter att ta hänsyn till vid planering av kurser och 
efter utvärdering med inhämtande av synpunkter från elever och personal så 
har dock rektorer beslutat att inte fortsätta med koncentrationsläsning av 
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individuella val. På de program där försök med koncentrationsläsning 
genomförts har rektorer beslutat att inte fortsätta med det.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-02-13 § 6 föreslagit 
barn-och utbildningsnämnden besluta att avslå medborgarförslaget som 
innebär en förändring av gymnasieskolans sätt att läsa kurser.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag om förändrat sätt att läsa kurser på gymnasiet 

BUF Hid: 2018.320
 Kommunfullmäktiges protokoll 2018-01-29 § 17, BUF Hid: 2018.319
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag avseende 

medborgarförslag om förändrat sätt att läsa kurser på gymnasiet, 
BUF Hid: 2019.318

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-02-19 
§ 6, BUF Hid: 2019.412

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kommunstabens kansli 
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§ 15

Patientsäkerhetsberättelse 2018
Ärendenr 2019/32-3.8.1.8

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna patientsäkerhets-
berättelsen för 2018. 

Sammanfattning av ärendet
Patientsäkerhetsberättelsen är en del av det ledningssystem som vårdgivaren 
är skyldig att inrätta, enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Syftet med 
patientsäkerhetsberättelsen är att vårdgivaren ska få bättre kontroll på sitt 
patientsäkerhetsarbete och att Socialstyrelsen lättare kan utföra sin tillsyn av 
verksamheten. 

En patientberättelse ska beskriva verksamhetens patientsäkerhetsarbete under 
föregående kalenderår och vad vårdgivaren gjort för att identifiera, analysera 
och så långt som möjligt reducera risker i vården. Den ska också beskriva hur 
vårdgivaren arbetat för att minska antalet tillbud och negativa händelser.  
Vårdgivarens dokumentation av sitt systematiska patientsäkerhetsarbete är 
grunden för patientsäkerhetsberättelsen. Patientsäkerhetsberättelsen ska 
finnas tillgänglig att läsa för allmänheten.

Patientsäkerhetsberättelsen 2018 beskriver bl.a. kompetensutveckling, 
avvikelsehantering, rutiner, egenkontroller och upprättade av 
kvalitetsdokument samt eventuella vårdskador vid centrala elevhälsans 
medicinska insats i grund och gymnasieskolan.  41 stycken avvikelser har 
lämnats in under 2018. Merparten har varit avvikelser kring postgången där 
remissvar och annan post från olika verksamheter inom Region Norrbotten 
kommit till fel adress.  Två avvikelser av allvarligare karaktär har inkommit 
(Klass 2 Gul). Inga elever med vårdskador eller vårdrelaterade infektioner har 
rapporterats. Ingen avvikelserapport har föranlett Lex Maria anmälan. 

Den kraftiga ökningen av avvikelserapporter i verksamheten bedöms bero på 
det riktade arbete som gjorts under året för att lyfta patientsäkerhetsarbetet 
hos personalen genom utbildning och information.
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-02-13 § 9 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna patientsäkerhets-
berättelsen för 2018.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
 Patientsäkerhetsberättelse 2018, BUF Hid: 2019.322
 Årshjul 2018-2019, BUF Hid: 2019.323
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut avseende 

patientsäkerhetsberättelse, BUF Hid: 2019.321
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 

2019-02-13 § 9, BUF Hid: 2019.415

Beslutet skickas till
Avdelningschef Monika Karsbrink Lövbom
Verksamhetschef Hälso- och sjukvård, gymnasiet Camilla Millgård 
Verksamhetschef Hälso- och sjukvård, grundskolan Kerstin Wiklund
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska Christina Mitchell 
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§ 16

Inriktningsutbud inom Luleå gymnasieskolas el- och 
energiprogram
Ärendenr 2019/66-3.8.0.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte erbjuda inriktning dator- och 
kommunikationsteknik på el- och energiprogrammet (EE) vid Luleå 
gymnasieskola från hösten 2019.  

Sammanfattning av ärendet
Efter dialog med branschen erbjöds inriktningen dator- och 
kommunikationsteknik i form av lärlingsutbildning från hösten 2016.  

Under läsåret 2016/2017 hade ansvariga inom programmet svårigheter att få 
tillgång till lärlingsplatser. Under läsåret 2017/2018 gjordes därför ytterligare 
en satsning på ökat samarbete med företag inom branschen, med syfte att få 
fram fler lärlingsplatser. Företagen var mycket positivt inställda till skolans 
satsning på inriktningen, men kunde inte tyvärr inte avsätta den tid som krävs 
för att ta emot lärlingselever.

I nuläget har programmet endast två lärlingselever i åk 3. 

Förslaget innebär ingen förändring av den totala elevvolymen inom 
programmet och inte heller några konsekvenser för bemanningen inom 
programmet. Alla elever som antas i årskurs 1 bereds plats på inriktning 
elteknik. 

Rektor har förhandlat frågan i sin fackliga samverkansgrupp och enighet 
kring förslaget råder.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-02-13 § 7 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta att inte erbjuda inriktning dator- och 
kommunikationsteknik på el- och energiprogrammet (EE) vid Luleå 
gymnasieskola från hösten 2019.  

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag avseende inriktningen 

dator- och kommunikationsteknik, BUF Hid: 2019.319
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-02-13 

§ 7, BUF Hid: 2019.413

Beslutet skickas till
Gymnasiechef Eva Lindbäck 
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§ 17

Granskning av verkställighet av beslut
Ärendenr 2018/658-3.9.9.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avge nedanstående yttrande till 
kommunrevisionen med tillägg till yttrandets andra stycke samt att 
återrapportering sker och på vilket sätt.

Sammanfattning av ärendet
KPMG har, på uppdrag av kommunens revisorer, genomfört en granskning 
av barn- och utbildningsnämndens rutiner för verkställighet av beslut. Totalt 
har 10 politiska beslut under 2017 granskats avseende på verkställighet, varav 
fyra är beslut fattade i barn- och utbildningsnämnden. 

De granskade besluten avseende barn- och utbildningsnämnden är: 
 Stängning av Seminariets förskola
 Framtida organisation av grundsärskola och träningsskola
 Strategi för måltidsverksamhet 
 Ny struktur för förskolan inom Örnäset

Revisorerna har lämnat följande rekommendationer:
 Kommunstyrelsen undersöker möjligheten att via 

ärendehanteringssystemet eller annat system kunna registrera datum 
för när fattade beslut är genomförda

 Nämnden lägger in titel eller funktion på den som ansvarar för att 
beslut verkställs i beslutsformuleringen

 Nämnden inför uppgift om när och i vilket forum, återrapport 
kommer att ske i de fall återrapporten sker i andra typer av 
uppföljningar som sammanställs under året

Barn- och utbildningsnämndens yttrande 
Barn- och utbildningsförvaltningen delar revisorernas synpunkter om behovet 
av att tydliggöra ansvarig funktion för verkställighet av beslut samt på vilket 
sätt och i vilket forum som återrapportering till nämnden ska ske. 

Inom barn- och utbildningsförvaltningen är det handläggaren för ärendet som 
ansvarar för att omhänderta beslutet och tillse att det hamnar hos ansvarig 
chef för verkställighet samt att återrapportering sker och på vilket sätt.
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Återrapportering sker i delårsrapporter, verksamhetsberättelse och bokslut, i 
kvalitetsrapporten, personalbokslut samt lokal- och investeringsplan. 
Återrapportering kan även ske genom separat uppföljning och utvärdering, 
som exempelvis vid större projekt där även delrapporter kan presenteras för 
nämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-02-13 § 8 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta att avge nedanstående yttrande till 
kommunrevisionen med tillägg till yttrandets andra stycke samt att 
återrapportering sker och på vilket sätt.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
 Granskning av verkställighet av beslut, KPMG, BUF Hid: 2018.3141 
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till yttrande, 

BUF Hid: 2019.320
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-02-13 

§ 8, BUF Hid: 2019.414

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen, kommunstaben  
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§ 18

Val av kontaktpolitiker för barn- och utbildningsnämnden 
2019-2022
Ärendenr 2019/148-1.1.2.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse kontaktpolitiker enligt 

nomineringar nedan. 
2. Kontaktpolitiker har tre halvdagar per år för att genomföra 

verksamhetsbesök.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har möjlighet att välja kontaktpolitiker för 
mandatperioden 2019-2022. Föregående mandatperiod valdes kontaktpolitiker 
för nedanstående verksamhetsområden: 

 Förskola 
 Grundskola F-6 (inklusive särskola F-6)
 Grundskola 7-9 (inklusive särskola 7-9), centrala elevhälsan, 

flerspråkcentrum och Miljö och kulturskolan 
 Gymnasiet (inklusive gymnasiesärskolan) 

Barn- och utbildningsnämnden har även att bestämma villkor för besök i 
verksamheten. Föregående mandatperiod hade kontaktpolitikerna möjlighet 
att använda 3 st halvdagar för besök i verksamheten. 

Syftet med kontaktdagarna är att öka kännedomen om verksamheten och 
främja kontakt med medborgare, elever, föräldrar och personal. 
Kontaktdagarna kan planeras av respektive kontaktpolitiker själv eller i 
samråd med respektive verksamhetschef. 

Sammanträdet
Följande nomineringar redovisas:

Förskolan 
Thomas Söderström (L)

F-6 grundskola
Roger Eriksson (L) 
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Grundskola 7-9 (inklusive särskola 7-9), centrala elevhälsan, 
flerspråkcentrum och Miljö och kulturskolan
Arne Nykänen (C)
William Torikka (Sjvp)
Annelie Ahlbäck (S) 

Gymnasiet 
Maria Müller (S)
Fredrik Bruhn (S) 
Sven Molenkamp (C) 

Ordföranden (S) föreslår att kontaktpolitikerna även fortsättningsvis får tre 
halvdagar för att utföra sitt uppdrag. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer inkomna nomineringar under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 

Ordföranden ställer eget förslag om att fortsätta med tre halvdagar under 
proposition och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut, 

BUF Hid: 2019.483

Beslutet skickas till
Valda kontaktpolitiker 
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§ 19

Redovisning av meddelanden 2019-02-27
Ärendenr 2019/70-1.1.1.7

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisade meddelanden till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet
Följande meddelanden redovisas:

Avsändare Ämne
2019-01-16
Skolinspektionen

Dnr 2018/898-3.8.1.9
Beslut om avslutat ärende vid Borgmästarskolan 
2018:10512

2019-01-18
Rektor 
Ormbergsskolan

Dnr 2019/25-1.5.2.2
Svar på klagomål mot utbildning vid 
Ormbergskolan

2019-02-01
Rektor Alviksskolan

Dnr 2019/80-1.5.2.2
Svar på klagomål mot utbildning vid Alviksskolan

2019-02-05
Rektor Persösskolan

Dnr 2019/50-1.5.2.2
Svar på klagomål mot utbildning vid Persöskolan

2019-02-12
Förskolechef

Dnr 2019/96-1.5.2.2
Svar på klagomål mot utbildning vid Snömannens 
förskola

2019-02-12
Förskolechef

Dnr 2019/89-1.5.2.2
Svar på klagomål mot utbildning vid Strandes 
förskola

2019-02-01
Rektor Ormbergskolan

Dnr 2019/42-1.5.2.2
Svar på klagomål mot utbildning vid 
Ormbergsskolan
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2019-02-05
Personuppgiftsombud

Dnr 2019/102-1.5.3.2
Personuppgiftsincident, otillbörlig åtkomst till 
personalrum i edWise

2019-02-05
Personuppgiftsombud

Dnr 2019/103-1.5.3.2
Personuppgiftsincident, felaktigt utlånande av 
datorer

2019-02-05
Personuppgiftsombud

Dnr 2019/104-1.5.3.2
Personuppgiftsincident, Betygskatalog felaktigt 
sorterad till IT- kontoret

2019-01-24
Chef IT/Adm

Dnr 2019/105-2.5.1.2
Personuppgiftsbiträdesavtal, Meri textil & reklam 
Östersund AB

2019-01-29
Chef IT/Adm

Dnr 2019/106-3.8.1.2
Beslut om avslag, val av annan skola för elev vid 
Benzeliusskolan

2019-01-09
Miljöinspektör
Ellinor Jonsson

Dnr 2019/30-2-6-1-8
Beslut om försiktighetsmått gällande lokal för 
undervisning vid Kullens förskola. Radonmätning 
ska ske senast 14/2-19.
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§ 20

Redovisning av delegationsbeslut 2019-02-27
Ärendenr 2019/71-1.1.1.7

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
anmälda delegationsbeslut. 

Beskrivning av ärendet
Beslut fattade på delegation ska anmälas till barn- och utbildningsnämnden på 
nästföljande sammanträde. Följande beslut redovisas enligt gällande 
delegationsordning:

Delegat Beslutsdatum

Verksamhetschef grundskola
Dnr 2019/13-3.8.1.1
Beslut om att bevilja fritidsplats vid 
Ormbergsskolan 

2019-01-09

Dnr 2019/13-3.8.1.1
Beslut om att bevilja fritidsplats vid 
Ormbergsskolan 

2019-01-09

Verksamhetschef Förskola
Dnr 2019/38-2.4.3.3
Hid 2019.225
Beslut om beviljat tilläggsbelopp vid Klöverträsk 
förskola

2019-01-23

Dnr 2019/38-2.4.3.3
Hid 2019.226
Beslut om beviljat tilläggsbelopp vid Klöverträsk 
förskola

2019-01-23

Dnr 2019/38-2.4.3.3
Hid 2019.227
Beslut om beviljat tilläggsbelopp vid Persö 
förskola

2019-01-23
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Dnr 2019/38-2.4.3.3
Hid 2019.228
Beslut om beviljat tilläggsbelopp vid Strandens 
förskola

2019-01-23

Dnr 2019/62-2.3.0.2
Beslut avseende ställföreträdande förskolechefer 
VT 19

2019-01-25

Dnr 2018/894-3.8.1.1
Beslut att bevilja utökad vistelsetid vid 
Skurholmens förskola

2019-01-07

Dnr 2019/11-3.8.1.1
Beslut att avslå ansökan om utökad vistelsetid 
vid Vintergatans förskola

2019-01-21

Dnr 2019/5-3.8.1.1.
Beslut att bevilja utökad tid i förskola under 
föräldraledighet vid Hägerns förskola

2019-01-23

Dnr 2019/4-3.8.1.1
Beslut att bevilja utökad tid Ängesbys förskola 2019-01-23

Förskolechef
Dnr 2019/27-3.8.1.1
Beslut att bevilja dubbel placering vid Årans 
förskola och Luleå OB-omsorg

2019-01-14

Dnr 2019/37-3.8.1.1
Beslut att bevilja dubbel placering vid Dungens 
förskola och Luleå OB-omsorg

2019-01-07

Dnr 2018/894-3.8.1.1
Beslut att bevilja dubbel placering vid 
Ormbergets förskola och Luleå ob-omsorg

2019-01-14

Dnr 2018/969-3.8.1.1
Beslut att bevilja dubbel placering vid Kullens 
förskola och Luleå OB-omsorg

2019-01-09

Dnr 2018/969-3.8.1.1
Beslut att bevilja dubbel placering vid Årans 2019-01-09
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förskola och Luleå OB-omsorg

Dnr 2018/970-3.8.1.1
Beslut att bevilja dubbel placering vid Lövskatans 
förskola och Luleå OB-omsorg

2019-01-09

Dnr 2018/973-3.8.1.1
Beslut att bevilja dubbel placering vid 
Snömannens förskola och Luleå OB-omsorg

2019-02-05

Dnr 2018/972-3.8.1.1
Beslut att bevilja dubbel placering vid Dungens 
förskola och Luleå OB-omsorg

2019-01-09

Chef IT/Administration
Dnr 2019/45-3.8.1.2
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Tallkronaskolan

2019-01-17

Dnr 2019/83-3.8.1.2
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Sunderbyskolan

2019-01-29

Dnr 2019/137-3.8.1.2
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Norrskenets friskola

2019-02-18

Dnr 2019/138-3.8.1.2
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Persöskolan

2019-02-18

Chef Elevhälsa
Dnr 2019/116-3.8.1.1
Delegationsbeslut avseende mottagande i 
särskola

 
2018-12-19
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§ 21

Information om fastigheter och internhyra
Ärendenr 2019/111-3.1.0.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen informerar om fastigheter och internhyra. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har ett stort fastighetsbestånd, och barn- och 
utbildningsförvaltning hyr alla sina fastigheter av stadsbyggnads-
förvaltningen. Generellt sett är fastighetsbeståndets skick eftersatt. 
Medelåldern för fastigheterna är 44 år.
 
Stadsbyggnadsförvaltningen informerar om det nya internhyressystem med 
allmänna villkor och gränsdragningslista som syftar till att hyresgästerna ska 
få en jämn hyresnivå. Det tidigare internhyressystemet systemet var 
administrativt tungt och det fanns även behov av att se över 
gränsdragningslistan mellan fastighetsägare och verksamhet. Den nya 
gränsdragningslistan bygger på Sveriges kommuner och landstings (SKLs) 
lista i grunden, men vissa justeringar har gjorts för att passa Luleå kommun. 
Ytterligare justeringar kommer att göras framgent. 

Nuvarande internhyressystem bygger på 2-åriga avtal. Hyran räknas upp 
årligen med 1,5 % och underhållsåtgärder ska inte påverka hyran.  

På grund av eftersatt underhåll och gamla lokaler kommer många fastigheter 
att behöva renoveras inom en snar framtid. Det är viktigt att göra rätt 
investeringar i rätt fastigheter för att spendera pengar på bästa sätt.  

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna och finner att 
nämnden bifaller förslaget. 
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§ 22

Information från skolchef
Ärendenr 2019/112-3.8.0.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
Skolchefen informerar om bland annat aktuellt utvecklingsarbete och 
ekonomi.

Det kommer att hållas en utbildning för 200 barnskötare med barns nyfikenhet 
som utgångspunkt för lärandet. 60 st förskollärare kommer även att gå en 7,5 
poängskurs vid Luleå tekniska universitet med fokus i förnyande 
styrdokument.

Förvaltningen arbetar med att se över fakturahantering och beställning inom 
måltidsservice. Kommunstaben bidrar med strategiskt stöd vid arbetet.  
Målsättningen med översynen är färre fakturor vilket innebär bland annat 
lägre kostnader för fakturahantering.  

Skolchefen informerar om barn- och utbildningsförvaltningens kommande 
deltagande i en forskningsstudie via Umeå universitet om skolans styrning 
och ledning. Nämnden informeras även om verkställighet av beslut kopplat 
till stängning av förskolan I Ur och Skur Tallroten förskola. 

Ekonomi
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att se över möjliga effektiviseringar 
och det kommer att komma ett styrdokument för effektiviseringar och 
digitaliseringar för beslut på nämndens sammanträde i april. 

Förvaltningen ser över förskolans nettokostnad som idag ligger över rikets 
nettokostnad. En del i arbetet med att se över nettokostnaden är att jämföra 
sig med liknande kommuner som bedriver en bra förskoleverksamhet men till 
lägre pris.
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Sammanträdet
Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna och finner att 
nämnden bifaller förslaget.  
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§ 23

Val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott och antagningsutskott för vänsterpartiet
Ärendenr 2019/152-1.1.2.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Joel Nordström (V) blir ny 
ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott och 
antagningsutskott istället för Monica Carlsson (V).

Sammanfattning av ärendet
Via en skrivelse från Joel Nordström (V) och Monica Carlsson (V) lyfts 
önskemålet att byta vänsterpartiets representant i arbetsutskottet och 
antagningsutskottet. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att Joel Nordström (V) väljs till 
ny ersättare i arbetsutskottet och antagningsutskottet t.o.m. 2022-12-31, istället 
för Monica Carlsson (V).   

Barn- och utbildningsförvaltningen har föreslagit barn- och 
utbildningsnämnden besluta att Joel Nordström (V) blir ny ersättare i barn- 
och utbildningsnämndens arbetsutskott och antagningsutskott istället för 
Monica Carlsson (V).

Sammanträdet
Ordföranden ställer barn- och utbildningsförvaltningens förslag under 
proposition och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
 Avsägelse och nominering, BUF Hid: 2019.494
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag om byte av representant i 

arbetsutskott och antagningsutskott, 
BUF Hid: 2019.574?

Beslutet skickas till
Joel Nordström och Monica Carlsson 
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§ 24

Revidering av sammanträdesordning avseende 
gemensamma sammanträden med socialnämnden
Ärendenr 2019/167-1.1.2.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte genomföra de gemensamma 
sammanträdena med socialnämnden 27 mars och 24 oktober 2019.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-10-26 § 130 att barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden skulle ha två gemensamma 
sammanträden per år. Tidigare hade nämnderna två gemensamma 
utskottsmöten per år. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-10-26 § 126 i sin 
sammanträdesordning att de gemensamma sammanträdena skulle vara 27 
mars och 24 oktober för 2019.

Barn- och utbildningsförvaltningen ser att det finns andra möjligheter än 
gemensamma nämndsmöten för nämnderna att samverka och utbyta 
information och föreslår att sammanträdesordningen revideras och att dessa 
två gemensamma nämndsmöten tas bort. 

Sammanträdet
Ordföranden föredrar ärendet. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer barn- och utbildningsförvaltningens förslag under 
proposition och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag
 Beslut om gemensamma sammanträden, BUF Hid: 2017.2680
 Sammanträdesordning 2019, BUF Hid: 2018.2673
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag avseende revidering av 

sammanträdesordning, BUF Hid: 2019.575
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Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter, socialnämnden
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