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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, tisdagen den 25 augusti 2009,  
  kl 10.00-12.00, 14.00-15.15 

 
Beslutande Börje Johansson (s), ordförande 
 Karl-Erik Taivalsaari (v)  
 Mikael Nilsson (s) 
 Lena Lindberg (s) 
 Jan Holma (s) 
 Eva Eriksson (s) kl 10.00-11.50, 14.00-15.15 §§ 123-128, 131-143 
 Bernt Nordgren (ns) 
 Eva Alriksson (m)  
 
Övriga deltagande Kjell Wallgren , förvaltningschef 
 Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, nämndsekreterare 
 Birgitta Palo-Johansson, ekonom §§ 126, 127 
 Magnus Svensson, verksamhetscontroller §§ 135, 136 
 
Utses att justera Eva Alriksson 
 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, fredagen den 28 augusti 2009, kl 15.00 
 
Underskrifter Sekreterare §§ 123-143 
  Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg 
 
 Ordförande 
  Börje Johansson 
 
 Justerande  
  Eva Alriksson 
 
   
 
 

 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- utbildning- och kulturnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2009-08-25 
 

Datum för anslags uppsättande 2009-08-29 Datum för anslags nedtagande 2009-09-20 
 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden i Gällivare 
 
Underskrift  
  Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg   
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§ 127 16 
Budget Lapplandsgymnasiet 
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Organisation ledning Kultur/ungdom

§ 129 19 
Utökning av resurser gymnasiesärskola fr o m läsåret 2009/2010 (NI)

§ 130 21 
Överklagan angående placering av elev (GF)

§ 131 22 
Skrivelse angående 6-årsgruppen på Hedskolan höstterminen 2009

§ 132 23 
Organisationsförändring inom barn- utbildning- och kulturnämnden genom 

sammanslagning av Malmstaskolans- och Myranskolans rektorsområden 

§ 133 25 
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§ 134 27 
Val av politisk representant/styrelseledamot till arbetsgruppen avseende utvärdering 
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§ 136 31 
Yttrande avseende program för kommuntäckande översiktsplan

§ 137 33 
Yttrande över förslaget Norrbottens kulturmiljöprogram 2010-2020

§ 138 35 
Skulpturpark i Vassaraparken, Gällivare

§ 139 37 
Kursinbjudningar 

§ 140 38 
Ärendeuppföljning, barn- utbildning- och kulturnämnden

§ 141 39 
Informationsdag Kulturen 

§ 142 40 
Översyn av organisationstillhörighet för ungdomskonsulent

§ 143 44 
Anhållan om nedsättning av antal barn, utifrån beslutade antal 18 barn/3 personal, 

med anledning av särskilda skäl - Bäckens förskola
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 BUoK/2009:3  
 
§ 123 
Delgivningar  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna.  
 
Bakgrund 
 
1.  BUoK 2009:251 047 
Skolverket: Statsbidrag till lärarfortbildning våren 2009 (SFS 2007:222). 
 
2.   BUoK 2009:253 612 
Skolverket: Utbetalning av statsbidrag för huvudmän som deltar i försöksverksamheten 
med gymnasial lärlingsutbildning enligt förordningen (2007:1349). 
 
3.  BUoK 2009:269 714 
Skolverket: Förskolelyftet – fortbildning för personal i förskolan.  
 
4.  BUoK 2009:231 610 
Specialpedagogiska skolmyndigheten: Ansökan om medel för Särskilda insatser på 
skolområdet (SIS) 2010. 
 
5.  BUoK 2009:228 611 
Regeringsrätten: Protokoll 090707, Mål nr 4409-09, Stängning av Nattavaara skola.  
 
6.  BUoK 2009:217 620 
Kommunfullmäktige, Gällivare kommun: Protokollsutdrag Kf 090511 § 63, Motion av 
Tycko Lehto (v) och Stig Eriksson (v) angående användning av fyrverkerier inom Gäl-
livare kommun.  
 
7.   BUoK 2007:43 600 
Kommunfullmäktige, Gällivare kommun: Protokollsutdrag Kf 090511 § 67, Fyllnadsval 
av ordinarie ledamot i barn- utbildning- och kulturnämnden.  
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8.  BUoK 2009:428 024 
Kommunstyrelsens personalutskott, Gällivare kommun: Protokollsutdrag Kspu 090630 
§ 14, Avgångslösningar inom barn- utbildning- och kulturförvaltningen.  
 
9.  BUoK 2009:265  600 
Lokalstyrgruppen, Gällivare kommun: Protokoll 090625. 
 
10.  BUoK 2009:246 600 
Lokalstyrgruppen, Gällivare kommun: Protokoll 090609. 
 
11.  BUoK 2009:225  622 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Rapport Livsmedelskontroll Puoltikasva-
ara skola.  
 
12.  BUoK 2009: 154 214 
Miljö- och byggnämnden, Gällivare kommun: Detaljplan för del av Gällivare centrum, 
Vassara 25 del av Vassara 22, Grand Hotel Lapland.  
 
13.  BUoK 2009:270 610 
Sveriges Kommuner och Landsting: Cirkulär 09:41, Nya bidragsregler för fristående 
skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser.  
 
14.  BUoK 2009:238 620 
Polismyndigheten i Norrbotten: Anmälan stöld, Mariaskolan, 2500-K11390-09. 
 
15.  BUoK 2009:232 620 
Polismyndigheten i Norrbotten: Anmälan stöld, Daghemmet Trumman, 2500-K11441-
09. 
 
16.  BUoK 2009:233 620 
Polismyndigheten i Norrbotten: Anmälan stöld, Malmstaskolan, 2500-K11553-09. 
 
17.  BUoK 2009:240 620 
Polismyndigheten i Norrbotten: anmälan försök till stöld genom inbrott i skola, 2500-
K11666-09. 
 
18.  BUoK 2009:234 612 
Ingela Blomstam, rektor Välkommaskolan: Protokoll programrådsträff omvårdnadspro-
grammet 090423. 
 
19.  BUoK 2009:216 627 
SAMBU, Gällivare: Minnesanteckningar SAMBU 090514. 
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20.  BUoK 2009:242 880 
Anna-Stina Johansson, Gällivare bibliotek: Information om Inköpsstöd från Statens 
Kulturråd.  

 
21.  BUoK 2009:243 611 
Lärarna från internationella klasserna på Tallbackaskolan: Skrivelse ang den internatio-
nella klassen.  
 
22.  BUoK 2009:248 605 
ProAros, Västerås stad: Interkommunal ersättning läsåret 2009/2010. 
 
23.  BUoK 2009:263 620 
Svenska Livräddningssällskapet: Inbjudan till simkunnighetsundersökning 2009/2010, 
samt resultat av simkunnighetsundersökning i grundskolan läsåret 2008/2009. 
 
24.  BUoK 2009:272 860 
H.J.: Skrivelse angående utbudet av kulturarrangemang. 
 
25.  BUoK 2009:281 612 
Lapplands kommunalförbund: Protokoll Direktionen för Lapplands kommunalförbund 
090811 § 33, samt förslag till ny förbundsordning för Lapplands kommunalförbund, 
Reglemente för gymnasienämnd, Lapplandsgymnasium och Delegationsordning för 
Lapplandsgymnasium.  
 
26.  BuoK 2009:228 611 
Länsrätten i Norrbottens län: Beslut Mål nr 803-09 E, Rotel 2, Laglighetsprövning en-
ligt 10 kap 8 § kommunallagen (1991:900), KL; nu fråga om inhibition enligt 28 § för-
valtningsprocesslagen (1971:291), FPL, Avveckling Nattavaara skola.  

 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna.  
 
Beslutsunderlag 

1. Delgivningar (skickas ej ut) 
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090811 § 116 
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 BUoK/2009:4  
 
§ 124 
Delegationsbeslut  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att uppdra till förvaltningschefen att återkomma till nämnden med en rapport avseende 
anställningar på regionala skidgymnasiet 
 
att i övrigt godkänna informationen om delegationsbesluten under förutsättning att be-
sluten ryms inom befintlig budgetram. 
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har överlåtit beslutanderätt till utskott, ordförande 
och tjänstemän enligt en av barn- utbildning- och kulturnämnden antagen delegations-
ordning.  
 
Dessa beslut skall redovisas till barn- utbildning- och kulturnämnden.  
 
Till dagens sammanträde redovisas följande delegationsbeslut: 
 
Ordförande 
 
Avtal  Avtal mellan Gällivare kommun 2009:276 601 
  Barn- utbildning- och kulturnämnden  
  och Bouns Presskopia avseende kopiering 
  I skolorna läsåret 2009/2010 
 
Förvaltningschefen 
 
Interkommunal ersättning Beslut angående interkommunal  2009:168 605 
  ersättning till Bodens kommun, Barn- 
  och utbildningsförvaltningen avseende 
  Elev (ER)     
 
Anbud  Anbud leverans av fordon till skid- 2009:214 612 
  gymnasiet, Välkommaskolan 
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Interkommunal ersättning Beslut att bevilja Bodens kommun 2009:168 605 
  interkommunal ersättning för elev 
  (ER) 
 
Förordnande av rektor Ingegerd Strandelin, rektor  2009:8 023 
  Tallbackskolans ro, 2009-07-07— 
  2009-12-31 
 
Förordnande av lärare Jeanette Andersson, lärare IV-progr 
  Välkommaskolan, fr o m 2009-08-17  
  Tills vidare 
 
  Maria Grandevald, lärare sv/en, Hakkas 
  och Sjöparkskolan, 90 %,  fr o m  
  2009-08-17 tills vidare 
 
  Christina Grönborg, spec ped, Gymnasie- 
  Särskolan, fr o m 2009-08-17 till vidare 
 
  Christin Gustafsson Tallberg, lärare hem- 
  och konsumentkunskap, 98 %, Hedskolan, 
  fr o m 2008-08-18 tills vidare, Hedskolan/ 
  Hakkas/Dokkas, 88 %, fr o m 2009-08-17 
  tills vidare 
 
  Eva-marie Hansson, lärare sv/en, Hakkas 
  Skola, fr o m 2009-08-17 tills vidare 
 

Susanna Isaksson, bildlärare, 55 %,  
  Gällivare kommun, 2009-08-17—2010-06-14 
 
  Berit Kallander, lärare IV-programmet,  
  Välkommaskolan, fr o m 2009-08-17 
  tills vidare 
 
  Ulla Larsson, lärare textilslöjd, 85 %, 
  Myranskolan, fr o m 2009-08-17 tills vidare 
 

Jeanette Nilsson, lärare ke/ma/nk, Väl- 
  kommaskolan, 95 %, fr o m 2009-08-17 
  tills vidare 
 
   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  9 (44) 
 
 2009-08-25 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Barn- utbildning- och kulturnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

Inga-Marie Olofsson, Mellanstadielärare, 
  Hakkas skola, fr o m 2009-08-17 tills vidare 
 
Förordnande av övrig Anita Björkman, skolass, Tallbackaskolan,  
Personal  särskilda arbetsuppgifter, 2009-07-01— 
  2009-12-31 
 

Britt-Marie Esseryd, förskollärare, Hakkas  
Skola/förskola, fr o m 2009-08-17 tils vidare 

 
Anita Henriksson, tränare Alpin, REG skid- 

  gymnasiet, Välkommaskolan, 80 %,  
  Fr o m 2009-08-16  tills vidare 
 
  Sol-Britt Henriksson, elevass, Särskolan, 
  Fr o m 2009-07-01 tills vidare  
 
  Nina Kertty, förskollärare, Gällivare kommun, 
  Fr o m 2009-08-21 tills vidare 
 

Lisbeth Larsson, tränare längd, regionala, 
  Väkommaskolan, fr o m 2009-08-13 tills  

vidare 
 

Ingemar Lundgren, central IT-samordnare, 
2009-07-01—2009-12-31 

 
Marianne Rönntoft, elevass, särskolan,  
83 %, fr o m 2009-07-01 tills vidare 

 
Håkan Ryrén, tränare längd, skidgymnasiet, 
Välkommaskolan, 2009-08-18—2012-08-17 

 
Linda Wennström, elevass, Hakkas skola,  
70 %, 2009-08-17—2010-06-11 

 
Ledighetsansökan personal Eva Martinsson, Välkommaskolan 2009:12 025 
  Ledig för annan tjänst, 2009-08-17— 
  2010-08-15, 55 % 
 
  Ann-Christin Olausson Sjöström, Älvens 
  Förskola, tjänstledig utan lön, 2009-08-17— 
  2009-08-21 
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Uppsägning på egen Marianne Annersand, rektor, Välkomma-    2009:12 023 
Begäran  skolan fr o m 2009-08-09 
 
  Lisbeth Johansson, förskollärare i Gällivare  
  Kommun, fr o m 2009-08-01 
 
  Gun Lundberg, förskollärare, Tallbacka- 
  skolan, fr o m 2009-09-01 
 
Uppsägning på grund av Mikael Nilsson, lärare sh/hi, Välkommaskolan 
arbetsbrist  fr o m dec 2009  
 
Ledighet för elev Elev klass 8, Tallbackaskolan       2009:14 606 
  2009-05-25—2009-06-08 
 
Kulturskolans skolledning 
 
Förordnande övrig  Michel Abou rjeili, Dramapedagog, Kultur-  2009:8 023 
personal  Skolan, 2009-06-01—2009-08-31 
 

Michael Johansson, dokumentationsarbete, 
  Kulturen, 2009-07-01—2009-12-31 
 
Välkommaskolans skolledning 
 
Anbud  Anbud leverans av verktyg till Välkomma-  2009-264 612 
  Skolans byggprogram läsåre 2009/2010 
 
Förordnande av lärare Robert Andersson, lärare energiprogrammet 2009:8 023 
  Välkommaskolan, 50 %, 2009-06-19— 
  2009-12-22 
 
  Guiseppina Doria, lärare spanska, 50 %, 
  Välkommaskolan, 2009-08-17—2009-12-22 
 
  Katarina Eriksson, lärare socialomsorg och 
  Omvårdnadsprogrammet, 80 %, Välkomma- 
  Skolan, 2009-08-17—2009-12-22 
 
  Åka Hermansson-Panna, lärare i bygg- 
  Programmet, Välkommaskolan, 2009-06-19— 
  2009-12-22 
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  Anne Holkvik, lärare sv, 8 %, Välkomma- 
  Skolan, 2009-03-25—2009-06-18 
 

Bert-Ola Karlsson, gymnasielärare, data, 
Välkommaskoan, 2009-06-19—2009-08-16 

 
Jörgen Nilsson, lärare i energi, Välkomma- 
Skolan, 2009-06-19—2009-12-22 

 
Tommy Ryrland, yrkeslägare elprogrammet,  
Välkommaskolan, 2009-06-19—2009-08-16, 
50 %, 2009-08-17—2009-12-22 

 
Förordnande av övrig Roger Isaksson, utbildningsledare transport- 
Personal  teknik, Välkommaskolan, 2009-06-19— 
  2009-08-16 
 
Hedskolans skolledning 
 
Förordnande av lärare Eivor Matti, grundskollärare slöjd-textil, 
  Hedskolan, 2009-06-19—2009-08-16 
 
Särskild undervisning Beslut ang upphävande av särskild under-  2009:235 606 

visning  (JK) 
 

Beslut ang särskild undervisning (KKB)     2009:230 606 
 
Tallbackaskolans skolledning 
 
Förordnande av lärare Ulrika Grape Hannu, lärare 1-7, Tallbacka- 2009:8 023 
  Skolan, 2009-08-17—2009-12-22 
 
  Anna-Karin Johansson, lärare 4-9, Hed- 
  Skolan, 2009-08-17—2009-12-22 
 
  Maria Johansson, förskollärare, Gällivare  
  Kommun, 2009-07-01—2009-08-14 
 
  Margareta Leijner, lågstadielärare, 75 %, 
  Tallbackaskolan, 2009-06-13—2009-08-16 
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Ann-Christine Lärkhagen, barnskötare, 25 %,  
  Gällivare kommun, 2009-05-29—2009-08-21 
 
Ledighet för personal Lena Lindenhall, förskollärare, 2009-08-10--  2009:12 025 
  2009-12-31 
 
Myranskollans skolledning 
 
Förordnande av lärare Astrid Alveblom, lärare 1-5, Myranskolan        2009:8 023 
  2009-06-19—2009-08-18 
 
  Susanne Isaksson, lärare bild, 39 %, Myran- 
  Skolan, 2009-06-20—2009-08-16 
 
  Anita Toivonen, lärare 1-5, Myranskolan 
  2009-06-20—2009-08-16 
 
Förordnande av övrig Karin Siivonen, förskollärare, Myranskolan, 
personal  2009-07-01—2009-08-16 
 
Verksamhetscontroller 
 
Beslut ang skolskjuts Beslut ang skolskjuts med anledning av         2009:257 623 
  växelvist boende (OUA) 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att godkänna informationen om delegationsbesluten under förutsättning att besluten 
ryms inom befintlig budgetram. 
 
Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut (skickas ej ut) 
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090811 § 117 
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 BUoK/2009:5  

 
§ 125 
Förvaltningschefens information  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att uppdra till förvaltningschefen att återkomma till nämnden med en rapport om hur 
många elever som ej går i skolan 
 
att uppdra till förvaltningen att inbjuda ledamöter till en redovisning av den senaste  
kvalitetsredovisningen 
 
att i övrigt lägga förvaltningschefens information till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Följande punkter har anmälts för information till barn- utbildning- och kulturnämnden 
den 25 augusti 2009: 
 
Information av verksamheten för skolmåltider med anledning av konsekvenser i sam-
band med neddragning av tjänst arbetsledare skolmåltider. 
 
Information angående samverkan barn- utbildning- och kulturförvaltningen och social-
förvaltningen. 
 
Information angående barnomsorg, Nattavaara.  
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 11 augusti 2009 § 118 be-
slutat att informationen om nämnda punkter lämnas till barn- utbildning- och kultur-
nämnden den 25 augusti 2009. 
 
Ytterligare redovisade punkter den på sammanträdet den 25 augusti 2009: 
 
Avtal med Dundret AB  
Organisation/tillhörighet för Särvux 
Rektorsutbildning för rektorer 
Vikariatskostnader på Välkommaskolan 
Kvalitetsredovisning för ledamöter 
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Beslutsunderlag 
1 Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090811 § 118 
2 Konsekvensbeskrivning indragning av chefstjänster kultur/ungdom 
3 Skrivelse från socialförvaltningens chef angående samverkan skola och social-

tjänst 
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 BUoK/2009:6  

 
§ 126 
Barn- utbildning- och kulturnämndens budgetuppföljning  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna och lägga informationen om periodens budgetuppföljning till handlingarna 
 
att lämna informationen om redovisningen avseende skolskjutsar.  
 
Bakgrund 
Arbetet med budgetuppföljningen pågår. Redovisning av periodens budgetuppföljning 
lämnas till barn- utbildning- och kulturnämnden den 25 augusti 2009.  
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har den 16 juni 2009 § 95 beslutat att en fördjupad 
redovisning avseende skolskjutsar lämnas till nämndens sammanträde den 25 augusti 
2009. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beroende på redovisningens utfall kan det ge ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Nämndens budget innebär konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 11 augusti 2009 § 119 be-
slutat 
 
att redovisning av budgetuppföljningen lämnas till barn- utbildning- och kulturnämnden 
den 25 augusti 2009  
 
att en fördjupad redovisning avseende skolskjutsar lämnas till nämndens sammanträde 
den 25 augusti 2009. 
 
Beslutsunderlag 

1 Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090811 § 119 
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 BUoK/2009:277  
 
§ 127 
Budget Lapplandsgymnasiet  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen om arbetet avseende Lapplandsgymnasiets budget. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Gällivare kommun har den 30 mars 2009 § 30 beslutat bl a att 
anta förslaget enligt slutrapport 5 juni 2008 ”Samverkan mellan gymnasieskolan i Gäl-
livare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala” om gemensam gymnasieorganisation med en an-
svarig gymnasienämnd inom Lapplands kommunalförbund, samt att avsedd inriktning 
för start av den nya gymnasieorganisationen ska vara den 1 januari 2010.  
 
Med anledning av ovan nämnda beslut ska medel från barn- utbildning- och kultur-
nämndens gymnasieverksamhet föras över till Lapplandsgymnasiet. 
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 11 augusti 2009 § 120 be-
slutat att uppdra till barn- utbildning- och kulturförvaltningen att se över hur mycket 
medel som ska föras över från barn- utbildning- och kulturnämndens gymnasieverk-
samhet till Lapplandsgymnasiet. 
 
Beslutsunderlag 
1  Protokoll Kommunfullmäktige 090330 § 30 
2  Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090811 § 120 
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 BUoK/2008:113  

 
§ 128 
Organisation ledning Kultur/ungdom  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att häva nämndens tidigare beslut den 16 juni 2009 § 96  
 
att uppdra till förvaltningen att beställa en utredning gällande organisation ledning  
Kultur/ungdom med högsta prioritet. 
 
Bakgrund 
Nämnden har beslutat att se över organisationen på ledning kultur/ungdom. Barn-  
utbildning- och kulturnämnden har den 16 juni 2009 § 96 beslutat att dra ner på antalet 
chefstjänster inom denna verksamhet. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det nuvarande förslaget ger en besparing på ca 600 000 kr. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Om nuvarande förslag genomförs får det konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att verksamheten får inkomma med nya konsekvensbeskrivningar angående ledning 
kultur/ungdom 
 
att ett slutgiltigt beslut tas efter den planerade visionsdagen den 13 oktober 2009. 
 
Yrkande 
Eva Alriksson (m) yrkar att tidigare beslut i ärendet upphävs. 
 
Lena Lindberg (s) yrkar att tidigare beslut i ärendet upphävs, samt att uppdra till för-
valtningen att beställa en utredning gällande organisation ledning kultur/ungdom med 
högsta prioritet. Börje Johansson (s), Karl-Erik Taivalsaari (v), Mikael Nilsson (s), Jan 
Holma (s), Eva Eriksson (s), Bernt Nordgren (ns) stödjer Lena Lindbergs yrkande. 
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Beslutsunderlag 
1. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämnden 090616 § 96 
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090811 § 121 
3. Konsekvensbeskrivning  
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 BUoK/2009:247  

 
§ 129 
Utökning av resurser gymnasiesärskola fr o m läsåret 2009/2010 (NI)  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att bevilja medel med 189 0000, motsvarande 50 % tjänst, till elevassistent med fördju-
pade kunskaper inom teckenspråket.  
 
att medel beviljas from höstterminen 2009 
 
att medel tas från konto 60010-401, ”Övriga kostnader”. 
 
Bakgrund /utredning 
Eleven har gått på Hällsboskolan i Gnesta from åk 6 till åk 10. Hon beviljades plats där 
då skolan i Gällivare kommun inte klarade av att tillgodose elevens behov av tecken-
språkskommunikation. Hällsboskolan är en specialskola för särskoleelever med grava 
språkstörningar och hörselnedsättningar. All undervisning sker med teckenspråk. 
 
From höstterminen 2009 var det planerat att eleven skulle läsa på gymnasiesärskolan i 
Örebro, Tullängs gymnasium. Hon är beviljad plats av Gällivare kommun. Utbildningen 
skulle vara under 4 år. Tulläng är en specialskola för gymnasiesärskoleelever med hör-
selnedsättningar och grava språkstörningar. All undervisning sker på teckenspråk. 
 
Eleven kommer inte att börja på Tullängskolan som planerat. Hon kommer istället att 
börja på Gymnasiesärskolan i Malmberget. Det beskedet har undertecknad fått den 2 
juni 2009. Det innebär att den planering som är gjord inför läsåret 09/10 måste göras 
om. Då eleven enbart kommunicerar med teckenspråk behöver vi anställa en elevassi-
stent med ingående kunskaper i teckenspråket. Eleven är en god tecknare och behöver 
hjälp att tolka det som sägs samt att själv bli översatt. Utöver sin kommunikation har 
eleven flera andra stora svårigheter. Hon behöver mycket hjälp och stöd i skolan för att 
klara undervisningen.  
 
För att kunna tillgodose Elevens behov kommer vi behöva en elevassisten motsvarande 
82 %. Assistenten kommer att följa eleven under skoldagen, och hjälpa henne både med 
teckenspråket och annat hon har behov av. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Om eleven hade börjat sin utbildning i Örebro hade det kostat Gällivare kommun 
700.000 kr per läsår under fyra år. Totalt 2,8 miljoner kronor. Skolplatsen kostar 
460 000 kr per läsår. Skolans kostnad hade uppgått till 1,8 miljoner på fyra år. Reste-
rande hade varit socialnämndens kostnader för boende och resor. 
 
För att klara elevens behov på hemmaplan behöver gymnasiesärskolan en utökning med 
50% elevassistent. Det kostar 189 000 per läsår. Totalt 756 000 kr på 4 år. 
 
 
Gällivare kommun gör en besparing på 2 miljoner kronor totalt. För skolans del blir 
besparingen 1 miljon kronor på fyra år. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
För att eleven ska kunna tillgodogöra sig undervisningen är hon i behov av en personal 
som har goda kunskaper i teckenspråk. Eleven har under flera år vistas på en skola där 
alla, både elever och lärare enbart kommunicerar med teckenspråk.  
 
Att börja på Gymnasiesärskolan utan någon möjlighet till kommunikation strider mot 
gällande styrdokument, där det klart framgår att varje elev har rätt till en kommunika-
tion, att kunna förstå och att göra sig förstådd. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att bevilja medel med 189 0000, motsvarande 50 % tjänst, till elevassistent med fördju-
pade kunskaper inom teckenspråket.  
 
att medel beviljas from höstterminen 2009. 

 
Beslutsunderlag 

1 Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090811 § 123 
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 BUoK/2009:218  

 
§ 130 
Överklagan angående placering av elev (GF)  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom rektors yttrande, vilket innebär avslag till önskemål om placering 
vid Myranskolan. Detta med anledning av att skolan har akut fått in andra elever. 
 
Bakgrund 
Målsman till elev har inkommit med en överklagan angående placering av elev. Öns-
kemål om placering för nämnda elev har varit Myranskolan.  
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 11 augusti 2009 § 124 be-
slutat att återremittera ärendet till rektor för ytterligare utredning. 
 
Beslutsunderlag 
1. Överklagan 
2. Yttrande från rektor 
3. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090811 § 124 
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 BUoK/2009:212  

 
§ 131 
Skrivelse angående 6-årsgruppen på Hedskolan höstterminen 2009  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att barn- utbildning- och kulturnämnden ställer sig bakom yttrandet från rektor 
 
att barn- utbildning- och kulturnämnden får en återrapport till sammanträdet den  
10 november 2009 avseende skolsituationen för nämnda förskoleklass. 
 
Bakgrund 
Målsmän till barn i förskoleklassen hösten 2009 på Hedskolan har inkommit med en 
skrivelse angående elevantalet som planeras till nämnda klass.  
 
Rektor vid Hedskolan har inkommit med yttrande till ovan nämnda skrivelse. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Antal klasser innebär ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Storleken på klasserna innebär konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att barn- utbildning- och kulturnämnden ställer sig bakom yttrandet från rektor 
 
att barn- utbildning- och kulturnämnden får en återrapport till sammanträdet den  
10 november 2009 avseende skolsituationen för nämnda förskoleklass. 
 
Yrkande 
Karl-Erik Taivalsaari (v) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från målsmän  
2. Yttrande från rektor 
3. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090811 § 125 
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 BUoK/2009:192  
 
§ 132 
Organisationsförändring inom barn- utbildning- och kulturnämnden genom  

sammanslagning av Malmstaskolans- och Myranskolans rektorsområden  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att Malmstaskolans- och Myranskolans rektorsområden bildar ett rektorsområde som 
benämns Malmsta-/Myranskolans rektorsområde. 
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) inkommer med skriftlig reservation.  
 
Bakgrund 
Förslag föreligger att Malmstaskolans- och Myranskolans rektorsområden blir ett  
rektorsområde. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Sammanslagning av rektorsområden innebär ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Sammanslagning av rektorsområden kan innebära konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att Malmstaskolans- och Myranskolans rektorsområden bildar ett rektorsområde som 
benämns Malmsta-/Myranskolans rektorsområde. 
 
Yrkande 
Bernt Nordgren (ns) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Eva Alriksson (m) yrkar avslag till sammanslagning av Malmstaskolan- och Myransko-
lans rektorsområde.  
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Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn –utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med Bent Nordgrens yrkande.  
 
Beslutsunderlag 

1 Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090811 § 126 
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 BUoK/2009:169  

 
§ 133 
Decentralisering av Barnomsorgspoolen  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att uppdra till förvaltningen att avveckla barnomsorgspoolen. Avvecklingen ska vara 
genomförd senast till årsskiftet 2009/2010 
 
att fördela ut budgeterade medel från barnomsorgspoolen till respektive rektorsområde i 
förhållande till antal inskrivna barn. Dessa medel ska avsättas för rektorsområdets vika-
riatskostnader 
 
att dra in 3,28 tjänster. 
 
Bakgrund 
Förvaltningen har fått i uppdrag att se över möjligheter att decentralisera barnomsorgs-
poolen. 
 
Decentralisering av barnomsorgspoolen skulle innebära att man placerar ut en poolper-
sonal med budget på varje rektorsområde. Poolpersonalen får till uppgift att vikariera 
där behov uppstår. 
 
Rektor får ledningsansvar att tillse att denna person används på bästa sätt inom rektors-
området. Det skulle innebära att det placeras ut 9 personer, en på varje förskola. Barn-
omsorgspoolen består idag av 23 personer. Mars månad har 11 personer haft heltidsvi-
kariat. Barnomsorgspoolen har bekostat 3,28 personer. 
 
Fördelen med decentralisering är att man alltid har samma vikarie och det blir en trygg-
het för barnen och personen blir en i arbetslaget. 
 
Nackdelen är att personen kan bli ”låst” på ett långtidsvikariat och man blir tvungen att 
ta in externa vikarier. 
 
Eventuellt uppsägning av personal. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Decentralisering av poolen får ekonomiska konsekvenser.  
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att uppdra till förvaltningen att avveckla barnomsorgspoolen. Avvecklingen ska vara 
genomförd senast till årsskiftet 2009/2010 
 
att fördela ut budgeterade medel från barnomsorgspoolen till respektive rektorsområde i 
förhållande till antal inskrivna barn. Dessa medel ska avsättas för rektorsområdets vika-
riatskostnader 
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 BUoK/2009:250  

 
§ 134 
Val av politisk representant/styrelseledamot till arbetsgruppen avseende utvärdering  

av Cook and Chill med brukarnas och matlagets synpunkter  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att utse en politisk representant/styrelseledamot till arbetsgruppen avseende utvärdering 
av Cook and Chill med brukarnas och matlagets synpunkter 
 
att utse Börje Johansson som representant/styrelseledamot till nämnda arbetsgrupp. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Gällivare kommun har den 29 september 2008 beställt en utvär-
dering av Cook and Chill där brukarnas synpunkter får komma till tals. Utvärderingen 
har utförts av nämnd- och utredningsenheten under våren 2009.  
 
Kommunfullmäktige har den 8 juni 2009 § 84 beslutat 
 
att godkänna gjord utvärdering av kvaliteten på den mat som produceras inom Gällivare 
kommuns förvaltningar, 
 
att tillsätta en arbetsgrupp som får i uppdrag att utifrån gjorda utvärdering ta fram för-
slag på åtgärder (såväl övergripande åtgärder som åtgärder på verksamhetsnivå) som 
förbättrar kundnöjdheten, 
 
att föreslå att barn- utbildning och kulturnämnden, socialnämnden samt styrelsen för 
Matlaget AB utser minst en politisk representant/styrelseledamot samt en eller flera 
tjänstemän var till arbetsgruppen. Matlaget AB ska vara sammankallande för arbets-
gruppen, 
 
att arbetsgruppen ska återrapportera sitt förslag till kommunfullmäktige hösten/vintern 
2009. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Tillsättande av en arbetsgrupp får ekonomiska konsekvenser för respektive förvaltning 
och för Matlaget AB vilka förväntas tas inom ram. Eftersom även politisk representa-
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tion föreslås medför förslaget även utgifter i form av arvoden. Storleken är svårberäk-
nad eftersom arbetets omfattning inte kan förutsägas. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ca 600 skolelever vid Gällivare kommuns grund- och gymnasieskolor har genom utvär-
deringens enkätundersökning fått komma till tals om skolmaten. Därutöver har ung-
domskonsulent-funktionen och ungdomsrådet varit remissinstans vid utformningen av 
enkäter. Förslaget att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram vidare förslag på åtgärder 
förväntas förbättra skolmaten för kommunens barn och unga. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att utse en politisk representant/styrelseledamot till arbetsgruppen avseende utvärdering 
av Cook and Chill med brukarnas och matlagets synpunkter 
 
att utse Börje Johansson som representant/styrelseledamot till nämnda arbetsgrupp. 
 
Yrkande 
Eva Eriksson (s) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsunderlag 

1 Protokoll Kommunfullmäktige 090608 § 84 
2 Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090811 § 128 
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 BUoK/2009:70  

 
§ 135 
Yttrand angående Landsbygdspolitiskt handlingsprogram för Gällivare kommun  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom Landsbygdsrådets förslag på Landsbygdspolitiskt handlingsprogram 
för Gällivare kommun.    
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) inkommer med skriftlig reservation.  
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har den 16 februari 2009 § 15 beslutat att remittera det landsbygds-
politiska handlingsprogrammet för Gällivare kommun till bl a barn- utbildning- och 
kulturnämnden för yttrande.  
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 11 augusti 2009 § 129 be-
slutat att hänskjuta ärendet till barn- utbildning- och kulturnämnden den 25 augusti 2009 
i avvaktande på förslag till yttrande från barn- utbildning- och kulturförvaltningen. 
 
Förslag till beslut 
att barn- utbildning- och kulturnämnden ställer sig bakom Landsbygdsrådets förslag på 
Landsbygdspolitiskt handlingsprogram för Gällivare kommun.    
 
Yrkande 
Mikael Nilsson (s) yrkar enligt arbetsutskottets förslag.  
 
Eva Alriksson (m) yrkar att barn- utbildning- och kulturnämnden ger ett mer fullödigt 
svar till landsbygdsrådet, om hur nämnden planerar att utveckla undervisningen i bya-
skolorna.  
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med Mikael Nilssons yrkande.  
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Beslutsunderlag 
1. Protokoll Kommunstyrelsen 090216 § 15 
2. Landsbygdsrådets förslag på Landsbygdspolitiskt handlingsprogram för Gällivare  
    Kommun 
3. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090811 § 129 
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 BUoK/2009:224  

 
§ 136 
Yttrande avseende program för kommuntäckande översiktsplan  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att ärendet avgörs idag 
 
att barn- utbildning- och kulturnämnden ställer sig bakom Gällivare kommuns program 
för kommuntäckande översiktsplan, samt att uppdra till förvaltningen att bevaka för-
valtningens verksamhet i översiktsplanens framtagande. 
 
Reservation 
Eva Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet. 
 
Bakgrund 
Gällivare kommuntäckande översiktplan är antagen den 30 september 1991. Enligt 
plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktplan som aktualitetsför-
klaras av kommunfullmäktige varje mandatperiod. En kommuntäckande översiktsplan 
ska vara vägledande för kommunens planering för mark och vatten för de närmaste 15 – 
20 åren.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2009 § 91 att ”Program för kommuntäckande 
översiktsplan” ska skickas ut på remiss till berörda.  
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 11 augusti 2009 § 130 be-
slutat att hänskjuta ärendet till barn- utbildning- och kulturnämndens sammanträde den  
25 augusti 2009 i avvaktande på förslag till yttrande från barn- utbildning- och kultur-
förvaltningen.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att barn- utbildning- och kulturnämnden ställer sig bakom Gällivare kommuns program 
för kommuntäckande översiktsplan.   
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Yrkande 1 
Eva Alriksson (m) yrkar att ärendet återremitteras. 
 
Börje Johansson (s) yrkar att ärendet avgörs idag. 
 
Proposition 1 
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet skall avgöras vid dagens 
sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att barn- utbildning- och 
kulturnämnden har beslutat att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.  
 
Yrkande 2 
Lena Lindberg (s) yrkar att barn- utbildning- och kulturnämnden ställer sig bakom Gäl-
livare kommuns program för kommuntäckande översiktsplan, samt att uppdra till för-
valtningen att bevaka förvaltningens verksamhet i översiktsplanens framtagande. 
 
Eva Alriksson (m) yrkar att ärendet återremitteras till nämndens sammanträde den 29 
september 2009 för komplettering med mer information.  
 
Proposition 2 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med Lena Lindbergs yrkande.  
 
Beslutsunderlag 
1. Program för kommuntäckande översiktsplan 
2. Protokoll Kommunstyrelsen 090525 § 91 
3. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090811 § 130 
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 BUoK/2009:227  

 
§ 137 
Yttrande över förslaget Norrbottens kulturmiljöprogram 2010-2020  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna förslaget till yttrande avseende Norrbottens kulturmiljöprogram 2010-2020 
 
att föreslå kommunstyrelsen besluta att bifalla yttrandet. 
 
Bakgrund 
Gällivare kommun har fått möjlighet att avge synpunkter på förslaget till Norrbottens 
kulturmiljöprogram 2010-2020. En arbetsgrupp med representanter från kulturen, ut-
vecklingsenheten, utredningsenheten och miljö-, och byggförvaltningen har arbetat fram 
ett förslag till yttrande. 
 
Tidsplanen är att barn- utbildning och kulturnämnden behandlar förslaget till yttrande i 
augusti 2009 och kommunstyrelsen i september 2009. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Positiva konsekvenser för skolelever. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att godkänna förslaget till yttrande avseende Norrbottens kulturmiljöprogram 2010-2020 
 
att föreslå kommunstyrelsen besluta att bifalla yttrandet. 
 
Yrkande 
Karl-Erik Taivalsaari (v) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
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Beslutsunderlag 
1. Remissförslag till urval av kulturmiljöer till Norrbottens regionala kulturmiljöpro 
    gram 2010-2020 
2. Förslag till Gällivare kommuns yttrande över Norrbottens kulturmiljöprogram 2010- 
    2020 
3. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090811 § 131 
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 BUoK/2009:273  

 
§ 138 
Skulpturpark i Vassaraparken, Gällivare  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att ärendet återremitteras för fortsatt utredning. 
 
Bakgrund 
Gällivare kommuns skulpturer är utspridda på olika platser. Några av dem är placerade 
på platser som inte syns för allmänheten. 
 
Kulturens förslag är att samla några skulpturer till en gemensam plats på Vassaraparken  
Platsen skulle vara vid Berto Marklunds Seitar.  
 
De skulpturer som kulturen vill skall finnas i parken är; 

-Skulpturerna som har funnits vid Gunillaskolan 
-Skulpturen ”Snacket” som finns vid utomhusbassängen i Malmberget 

 
Kontakt har tagits med Lars Tano vid miljö-, och byggnadsnämnden för undersökning 
om det behövs byggnadslov för skulpturerna. 
 
Kulturens tidsplan, om alla tillstånd erhålls, är att inviga skulpturparken under kulturfes-
tivalen den 3 oktober. 
 
Kulturen har föreslagit att dessa får i uppdrag att genomföra ovanstående förslag med de 
ekonomiska ramar som finns för omflyttningskostnader av Gunillaskolan. 
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 11 augusti 2009 § 132 be-
slutat att återremittera ärendet avseende Gällivare kommuns skulpturer för ytterligare 
utredning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inge ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.  
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Yrkande 
Bernt Nordgren (ns) yrkar att ärendet återremitteras för fortsatt utredning.  
 
Beslutsunderlag 

1 Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090811 § 132  
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 BUoK/2009:7  

 
§ 139 
Kursinbjudningar  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att lägga kursinbjudningarna till handlingarna.  
 
Bakgrund 
PwC Academy inbjuder till ”Kommunal revision” i Stockholm den 8 oktober 2009.  
 
PwC Academy inbjuder till ”Årsredovisningen – ett verktyg för förtroendevalda” i 
Stockholm den 4 februari 2010.  
 
Ytterligare inkommen kursinbjudan: 
 
JurArk AB inbjuder till ”Mobbning diskriminering i skolans värld – agera nu” i Stock-
holm den 28 september 2009.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser är kurskostnader, logi och resor. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kul-
turnämnden besluta  
 
att lägga kursinbjudningarna till handlingarna.  
 
Beslutsunderlag 
1. Kursinbjudningar 
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090811 § 133  
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 BUoK/2009:15  

 
§ 140 
Ärendeuppföljning, barn- utbildning- och kulturnämnden  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att lägga informationen avseende ”Programråd”, ”Interkommunala ersättningar till an-
nan kommun för elever med särskilda behov” och ”Dokumentation, Kulturen” till hand-
lingarna.  
 
Bakgrund 
Barn- utbildning- och kulturnämnden avser att göra uppföljning av följande ärenden: 
 
Ärende   Ansvarig  Uppföljning 
 
Biblioteksplan, Gällivare kommun Förvaltningsledningen Sept 2009  
 
Skolstrukturen   Förvaltningsledningen  Sept 2009 
 
Konstinventering   Förvaltningsledningen Dec 2009  
 
Programråd   Förvaltningsledningen 
 
Interkommunala ersättningar till  Förvaltningsledningen 
annan kommun för elever med  
särskilda behov. 
 
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 11 augusti 2009 § 134 be-
slutat att information avseende projektet ”Dokumentation, Kulturen” lämnas till barn- 
utbildning- och kulturnämnden den 25 augusti 2009.  
 
Beslutsunderlag 

1 Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 090811 § 134 
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 BUoK/2009:282  
 
§ 141 
Informationsdag Kulturen  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att förutom det presenterade programmet ska informationsdagen innehålla en redovis-
ning om nuläge, måluppfyllelse, framtidsplaner, samt information om kulturverksam-
heten anser att de ger det utbud som efterfrågas. 
 
Bakgrund 
Förslag föreligger att hålla en informationsdag för kulturverksamheten inom barn-  
utbildning- och kulturnämnden.  
 
Beslutsunderlag 

1. Förslag till program 
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 BUoK/2009:283  

 
§ 142 
Översyn av organisationstillhörighet för ungdomskonsulent  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen besluta enligt alternativ två, med förändring av tiden för 
försöksperioden. Förslaget lyder då följande: 
 
att ungdomskonsulentfunktionen ska föras över till barn- utbildning- och kulturnämn-
dens förvaltning under en försöksperiod på ett år 
 
att överföringen ska ske 1 januari 2010 
 
att försöksperioden ska utvärderas innan ett slutligt beslut fattas huruvida överflyttning-
en ska bli permanent  
 
att 434 000 kr förs över från kommunstyrelsens budget, ansvar 15501, verksamhet 859 
Nämnd- och utredningsenheten, slag 4 personalkostnader till barn- utbildning- och kul-
turnämnden 
 
att ungdomsrådets arbetsordning revideras så att en kontaktpolitiker från vardera barn- 
utbildning- och kulturnämnden och kommunstyrelsen knyts till rådet 
 
Bakgrund 
Nämnd- och utredningsfunktionen har sett över organisationstillhörighet för ungdoms-
konsulenten. Detta enligt beslut i kommunstyrelsen den 24 november 2008. Det förslag 
som utredningen har haft att arbeta med är att flytta ungdomskonsulentfunktionen från 
kommunstyrelsens förvaltning till barn- utbildning- och kulturnämndens förvaltning. 
Utredningen innehåller tre alternativ enligt följande: 
 
Alternativ 1. Bibehållen organisation under kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut enligt det här alternativet: 
 
att inte vidta några vidare åtgärder när det gäller ungdomskonsulentfunktionens organi-
satoriska tillhörighet 
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Alternativ 2. Genomför förändringen (men gör det på prov) 
 
Utredningen har visat att det finns vissa problem med att skilja ungdomsrådet och ung-
domskonsulentfunktionen från varandra. Det gäller dels vem som ska ha ansvaret för 
verkställigheten av ungdomsarbetet, dels att funktionen kan bli klämd mellan olika mål i 
olika nämnder, samt att förutsättningarna för att bedriva ett strategiskt ungdomsarbete 
inom den kommunala organisationen skulle försämras. Väldigt få som tillfrågats har 
ansett att det är en bra lösning. 
 
Om kommunen vill gå vidare med förslaget så rekommenderar jag att det sker under en 
försöksperiod på minst sex månader högst ett år, samt att en kontaktpolitiker från varde-
ra kommunstyrelsen och barn- utbildning- och kulturnämnden knyts till ungdomsrådet. 
Organisationsförändringen kan därefter utvärderas innan ett slutgiltigt beslut tas.  
 
Förslag till beslut enligt alternativ två: 
 
att ungdomskonsulentfunktionen ska föras över till barn- utbildning- och kulturnämn-
dens  förvaltning under en försöksperiod på sex månader 
 
att överföringen ska ske hösten 2009 
 
att försöksperioden ska utvärderas innan ett slutligt beslut fattas huruvida överflyttning-
en ska bli permanent 
att 434 000 kr förs över från kommunstyrelsens budget, ansvar 15501, verksamhet 859 
Nämnd- och utredningsenheten, slag 4 personalkostnader till barn- utbildning- och kul-
tur 
 
att ungdomsrådets arbetsordning revideras så att en kontaktpolitiker från vardera barn- 
utbildning- och kulturnämnden och kommunstyrelsen knyts till rådet 
 
Alternativ 3. Allt eller inget – flytta hela ungdomsarbetet till barn- utbildning- och 
kulturnämnden 
 
Ett av alternativen är naturligtvis att flytta såväl ansvar för verkställigheten av ung-
domsarbetet som ungdomsrådet som ungdomskonsulentfunktionen från kommunstyrel-
sen till barn- utbildning- och kulturnämnden (dvs. det som föreslogs redan år 2006). För 
detta behövs en förändring i barn- utbildning- och kulturnämndens reglemente vilket är 
ett fullmäktigebeslut.  
 
Förslag till beslut enligt alternativ tre: 
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att föreslå kommunfullmäktige att ansvaret för verkställigheten av ungdomsarbetet, 
ungdomskonsulentfunktionen samt ungdomsrådet ska föras över från kommunstyrelsen 
till barn- utbildning- och kulturnämnden 
 
att ett förslag på nytt reglemente för barn- utbildning- och kulturnämnden av den anled-
ningen ska utarbetas 
 
att samtliga medel tillhörande ungdomsarbetet vilka idag ligger under kommunstyrelsen 
ska flyttas över till barn- utbildning- och kulturnämnden (se ekonomiska konsekvenser 
ovan) 
 
att överföringarna ska ske så snart som möjligt efter fullmäktiges beslut 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har fått nämnda utredningen för yttrande. 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har att yttra sig över nämnda utredning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Följande poster i kommunstyrelsens budget berörs av frågeställningen. Inga nya kostna-
der bedöms uppstå. Exakt hur medlen bör omfördelas mellan kommunstyrelsen och 
barn- utbildning- och kulturnämnden anges i utredningens beslutsalternativ. 
 

1. Ansvar 15501, verksamhet 859 Nämnd- och utredningsenheten, slag 4 personal 
      kostnader: Ca 434 000 kr i lönekostnader för ungdomskonsulentfunktionen 
2. Ansvar 15501, verksamhet 354 Ungdomssatsningar, slag 5 Ungdom mot droger: 

224 000 kr  
3. Ansvar 15501, verksamhet 353 Ungdomsrådet, aktivitet 297 Ungdomsfullmäk-

tige: 60 000 kr 
4. Ansvar 15501, verksamhet 353 Ungdomsrådet, slag 5 Övriga kostnader: 183 000 

kr 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ungdomarna i ungdomsrådet är de som befinner sig närmast ungdomskonsulentfunktio-
nen och är direkt involverade i ungdomsarbetet. Representant för ungdomsrådet fick 
därför vara med i samtalen med ungdomskonsulentfunktionen i tidigt skede av utred-
ningen. Ungdomsrådets representant ansåg att förslaget att flytta ungdomskonsulent-
funktionen från kommunstyrelsens förvaltning till barn- utbildning- och kulturnämndens 
förvaltning inte medför några positiva konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen besluta enligt alternativ två, med förändring av tiden för 
försöksperioden. Förslaget lyder då följande: 
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att ungdomskonsulentfunktionen ska föras över till barn- utbildning- och kulturnämn-
dens  förvaltning under en försöksperiod på ett år 
 
att överföringen ska ske 1 januari 2010 
 
att försöksperioden ska utvärderas innan ett slutligt beslut fattas huruvida överflyttning-
en ska bli permanent  
 
att 434 000 kr förs över från kommunstyrelsens budget, ansvar 15501, verksamhet 859 
Nämnd- och utredningsenheten, slag 4 personalkostnader till barn- utbildning- och kul-
turförvaltningen 
 
att ungdomsrådets arbetsordning revideras så att en kontaktpolitiker från vardera barn- 
utbildning- och kulturnämnden och kommunstyrelsen knyts till rådet 
 
Yrkande 
Lena Lindberg (s) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsunderlag 
1. Utredning konsekvensanalys av förslaget  
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 BUoK/2009:286  

 
§ 143 
Anhållan om nedsättning av antal barn, utifrån beslutade antal 18 barn/3 personal,  

med anledning av särskilda skäl - Bäckens förskola  
 
Beslut 
 
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar 
att hålla nere barnantalet med två platser läsåret 2009/2010 på Bäckens förskola med 
anledning av särskilda skäl.  
 
Bakgrund 
För att kunna säkerställa att ett barn född 2004 med nyupptäckt diabetes skall få den 
egenvård som krävs, fordras nedsättning i barngruppen med två platser. Personalen 
måste ge/tillföra insulin frukost, lunch, mellanmål. Kontrollera blodsockret med jämna 
mellanrum och vid symptom om långt blodsocker tillföra druvsocker etc. 
 
Nedsättningen har skett i samråd med Annika Henriksson, Elevhälsan. 
 
Med anledning av ovanstående anhåller rektor om nedsättning med två platser läsåret 
2009/2010. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att hålla nere barnantalet med två platser läsåret 2009/2010 på Bäckens förskola med 
anledning av särskilda skäl.  
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