LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Barn‐ och utbildningsnämnden

2007‐08‐30

125

Barn‐ och utbildningsnämndens arbetsutskott

2007‐08‐16

61:11

Sida

252

Gemensamt fordonsprogram i Boden och Luleå
07.253 612
Bilagor: Ett gemensamt fordonsprogram i Luleå och Boden
Komplettering till utredningsuppdrag angående fordonsprogrammen i Boden
och Luleå
Ärendebeskrivning
På uppdrag av utbildningsgruppen för fyrkantens gymnasiesamverkan har
rektorerna Thomas Knutsson, Boden och Helena Enqvist, Luleå utrett
förutsättningarna för gemensamt fordonsprogram för båda kommunerna,
bilaga 1 till denna paragraf.
En arbetsgrupp bestående av gymnasiecheferna i Boden och Luleå,
utvecklaren för fyrkantens gymnasiesamverkan och ekonomer från Boden och
Luleå barn‐ och utbildningsförvaltning har haft i uppdrag att komplettera
befintlig utredning med finansieringsmodell, bilaga 2 till denna paragraf.
Utredarna föreslår en förstärkt samverkan mellan kommunerna när det gäller
fordonsprogrammets samtliga årskurser. Programmet föreslås förläggas till
Boden i sin helhet, exklusive inriktningen flygmekaniker (eget intag Luleå
åk 1‐3). Boden utökar antalet platser med 16 i åk 1.
Att förlägga all fordonsutbildning till Boden ser utredarna som en fråga om
kvalité i ett framtidsperspektiv. Boden har i nuläget fordonsutbildning från
åk1 till åk 3 och anses som bäst lämpad med sin erfarenhet och redan
uppbyggda verksamhet att driva fordonsutbildningen för Boden och Luleå.
Avtalsperioden föreslås till 3 år och finansieringen blir utifrån den

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Barn‐ och utbildningsnämnden

2007‐08‐30

125

Barn‐ och utbildningsnämndens arbetsutskott

2007‐08‐16

61:11

Sida

253

gemensamma prislista som finns i samverkansavtalet och utifrån en
prisgarantimodell.
Förvaltningens förslag till beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden föreslås besluta enligt utredarnas förslag.
Förhandlingar enligt § 11 MBL har hållits 2007‐08‐14.
Arbetsutskottets förslag till barn‐ och utbildningsnämnden
Barn och utbildningsnämnden föreslås besluta enligt förvaltningens förslag.
_____
Yrkanden
Vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde yrkar
Thomas Olofsson (fp) att ärendet återremitteras för en helhetslösning för fler
program.
Ingrid Elisabeth Wikström (c) och Leif Wikström (s) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Annika Sundström (v) yrkar återremiss för omförhandling av avtalet med
Bodens kommun.
Propositionsordning
Ordföranden prövar Thomas Olofssons (fp) och Annika Sundströms (v)
yrkanden om återremiss mot arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
arbetsutskottets förslag vunnit bifall.
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Barn‐ och utbildningsnämndens beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar att fordonsprogrammet i sin helhet
förläggs till Boden, exklusive inriktningen flygmekaniker, som har eget
intag i Luleå till årskurserna 1‐3. Boden utökar antalet platser med 16 i
årskurs 1.
Reservationer
Thomas Olofsson (fp) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna
yrkandet.
Ingrid Elisabeth Wikström (c) och Margareta Törelid Haapaniemi (kd) deltar
ej i beslutet.
_____

Beslutsexpediering
Skolchef, gymnasiechef, Tove Waara Axelsson, kommunerna i fyrkanten,
ekonomienheten
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