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BUoK/2009:3
§ 170
Delgivningar
Beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att uppdra till förvaltningschefen att se över rekrytering av den ej tillsatta tjänsten avseende barnomsorgen i Nattavaara, förhandling i samband med tillsättning, samt hur
barnomsorgen fungerar i samband med ordinarie befattningshavares ledighet eller sjukdom
att i övrigt lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna.
Bakgrund
1.
BUoK 2009:341
047
Skolverket: Meddelande om utbetalning av statsbidrag september 2009 för maxtaxa i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.
2.
BUoK 2009:355
609
Skolverket: Kommunblad med jämförelsetal för huvudmän.
3.
BUoK 2009:237
026
Arbetsmiljöverket: Inspektionsmeddelande Elevhälsan, samt svar från verksamhetschef
för Elevhälsan.
4.
BUoK 2009:358
040
Sveriges Kommuner och Landsting: Cirkulär 09:55, Budgetpropositionen för år 2010.
5.
BUoK 2009:371
600
Kommunstyrelsen, Gällivare kommun: Protokollsutdrag Ks 2009-09-21 § 217, Vägledning för konsekvensbedömning ur ett barn- och ungdomsperspektiv.
6.
BUoK 2009:369
622
Miljö- och fbyggnämnden: Rapport Livsmedelskontroll Hotell- och rest Utbildningskök, Bolagsvägen, 983 32 Malmberget.
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7.
BUoK 2009:333
620
Polismyndigheten i Norrbotten: Anmälan stöld genom inbrott i skola, Hakkas centralskola 2500-K19874-09.
8.
BUoK 2009:350
627
Hälsorådet i Gällivare: Protokoll från Folkhälsorådets möte 090908.
9.
BUoK 2009:319
622
Jordbruksverket: Ansökan om utbetalning av skolmjölksstöd, samt komplettering.
10.
BUoK 2009:361
620
Catharina Gustafsson, drogsamordnare: Ansökningsformulär till Statens folkhälsoinstitut avseende ”Utveckling av kommunala strategier för föräldrastöd”.
11.
BUoK 2009:373
622
Elevskyddsombuden på Tallbackaskolan:Skrivelse/inbjudan angående matsal på Tallbackaskolan.
12.
BUoK 2009:265
600
Lokalstyrgruppen, Gällivare kommun: Protokoll Lokalstyrgruppen 2009-10-01.
13.
BUoK 2009:380
600
Styrgruppen Samverkan socialnämnden/barn- utbildning- och kulturnämnden: Minnesanteckningar från Styrgruppen Samverkan socialnämnden/barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-09-21.
14.
BuoK 2009:375
717
Målsmän till barn i Nattavaara: Skrivelse angående barnomsorgen i Nattavaara, samt
svar från rektor.
Förslag till beslut
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och
kulturnämnden besluta
att lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna.
Beslutsunderlag
1.Delgivningar (skickas ej ut)
2.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 091020 § 157
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BUoK/2009:4
§ 171
Delegationsbeslut
Beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att godkänna informationen om delegationsbesluten under förutsättning att besluten
ryms inom budgetram.
Bakgrund
Barn- utbildning- och kulturnämnden har överlåtit beslutanderätt till utskott, ordförande
och tjänstemän enligt en av barn- utbildning- och kulturnämnden antagen delegationsordning.
Dessa beslut skall redovisas till barn- utbildning- och kulturnämnden.
Till dagens sammanträde redovisas följande delegationsbeslut:
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott
Elevärende

Beslut angående skrivelse från målsmän 2009:366 606
beträffande elevs skolsituation på Tallbackaskolan (JS)

Förvaltningschefen
Förordnande av lärare

Sara Carlsson, lärare 1-7, Hakkas skola
75 %, 2009-08-17—2010-06-17

2009:8 023

Iris Dimitri, lärare 4-9, Hakkas skola,
60 %, fr o m 2009-08-17 till vidare,
20 %, 2009-08-17—2010-06-17
Sture Enerstam, lärare i handelsnämnden,
67 %, Välkommaskolan, fr o m 2009-08-17
tills vidare
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Per Eriksson, yrkeslärare byggpr, Välkommaskolan, 76 %, 2009-08-17—2010-06-18
Anne Marie Henrixon, spec ped, ResursGruppen, fr o m 2009-07-01 tills vidare
Anneli Isaksson, lärare, 63 %, Mariaskolan,
2009-08-17—2010-08-15
Elisabeth Johansson, spec ped, ResursGruppen, fr o m 2009-07-01 tills vidare
Monica Laakso-Johansson, 4-9 lärare so,
Myranskolan, fr o m 2009-08-17 tills vid
Annika Larsson, lärare spec ped, gymnsär,
Välkommaskolan, 2009-08-17—2010-06-18
Essy Larsson, Resurslärare, Resursgruppen, fr o m 2009-07-01 tills vidare
Elisabeth Sannelind, socialpedagog,
Resursgruppen, fr o m 2009-07-01 tills vid
Ann-Helen Stefansson, lärare 1-7,
Gällivare kommun/Tallbackaskolan,
2009-07-01—2009-12-27
Marianne Uvemo, spec ped, Resursgruppen, fr o m 2009-07-01 tills vidare
Jeanette Väyrynen, lärare ma/no 4.9,
Hakkas skola, fr o m 2009-08-17 tills vid
Förordnande av övrig
personal

Birgitta Axelsson, dagbarnvårdare, Nattavaaraby, 2009-08-02—2010-02-16
Rose-Marie Carlsson-Springare, resursPerson med lönebidrag, 50 %, MyranSkolan, 2009-07-01—2010-06-30
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AnnChristine Eriksson, barnsköterska,
50 %, Hakkas förskola, fr o m 2009-08-17
tills vidare
Britt-Marie Esseryd, förskollärare, Hakkas
skola/förskola, fr o m 2009-08-17 tills vid
Arja Isomäki, elevass, 82 %, gymnasiesärskolan, fr o m 2009-10-01 tills vidare
Dagny Karlsson, förskollärare, Emmaskolan
Dokkas, fr o m 2009-08-17 till vidare
Lena Niemi Nordgren, ekonomibiträde,
76 %, BUoK förvaltningen, fr o m
2009-09-28 tills vidare
Marina Nilsson, förskollärare, MariaförSkola, fr o m 2009-08-25 tills vidare
Britta Olofsson, fritidspedagog, Myrans
Förskola, fr o m 2009-08-10 tills vidare
Ulla Wallgren, studie och yrkesvägledare,
49 %, Välkommaskolan, 2009-08-17—
2010-08-15
Linda Wennström, elevass, 70 %, Hakkas
skola, 2009-08-17—2010-06-11
Ledighet för personal

Susanna Isaksson, Tallbackaskolan,
Annan tjänst, 2009-08-17—2010-06-14

2009:12 025

Uppsägning på egen
begäran

Gunnel Martinsson, barnskötare,
Gällivare kommun, fr o m 2009-11-01

2009:13 023

Ulla Larsson, barnskötare, Gällivare
Kommun, fr o m 2009-08-17
Ledighet för elever

|
|

|
|

Elev klass 2, Mariaskolan 2009-11-23-2009-12-09 (WLW)
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Elev klass 7, Tallbackaskolan, 2009-12-07—
2009-12-22 (YR)
Elev klass 9, Hedskolan, 2009-09-23—
2009-10-09, 2009-10-19—2009-10-23
(TH)
Elev klass 7, Sjöparkskolan, 2009-11-23—
2009-12-07 (VB)
Elev klass 9, Sjöparkksolan, 2009-11-25—
2009-12-11 (FB)
Skolledning Kulturskolan
Förordnande av lärare

Örjan Johansson, musiklärare,
Gymnasiesk, Grundsk o Kultursk,
84 %, 2009-08-17—2009-12-22

2009:8 023

Mikael Pekkari, musiklärare,
Kulturskolan, 40 %, 2009-08-31—
2009-12-22
Robin Strandgård, musiklärare,
Grundskolan, 54 %, 2009-08-24—
2009-12-22
Förordnande av övrig
Personal

Michel Abou Rjeili, dramapedagog,
Kulturskolan, 2009-09-01—2009-11-30

Skolledning Välkommaskolan
Förordnande av lärare

Elisabeth Ljunggren, lärare, 67 %,
Gymnasiesärskolan, 2009-09-21—
2009-12-22

Skolledning Sjöparkskolan

|
|

Anpassad studiegång för Beslut ang anpassad studiegång för elev
elever
(JA)

2009:343 606

Beslut ang anpassad studiegång för elev
(IJ)

2009:357 606
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Skolledning Hedskolan
Förordnande av lärare

Marcus Stoor, lärare 4.9 ma/no, Hedskolan, 2009-08-17—2009-12-22

2009:8 023

Anpassad studiegång för Beslut ang anpassad studiegång för elev
elever
(JG)

2009:335 606

Beslut ang anpassad studiegång för elev
(HR)

2009:336 606

Beslut ang anpassad studiegång för elev
(FT)

2009:337 606

Skolledning Tallbackaskolan
Förordnande av lärare

Åsa Eriksson, lärare 1-7, Tallbackaskolan, 2009-08-17—2009-12-22

2009:8 023

Anders Rova, lärare skolår 9, 50 %,
Tallbackaskolan, 2009-08-26—2009-12-22
Förordnande av övrig
personal

Maria Berggren, resursperson, 50 %,
Bäckens förskola, 2009-08-21—2009-12-31
Lena Hjelm, arbete i skolbibliotek/kunskapstorg, 75 %, 2009-07-01—2009-12-31
Maria Jonsson, förskollärare, TallbackaFörskola/Gällivare kommun, 2009-09-28—
2010-01-11

Anpassad studiegång för Beslut ang anpassad studeigång för elev
elev
(HW)

2009:327 606

Skolledning Malmsta-/Myranskolan
Förordnande av övrig
personal

|
|

|
|

|
|

Marina Nilsson, resurspedagog, 75 %,
Myranskolan, 2009-09-21—2009-12-31
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Anna-Lena Johansson, dagbarnvårdare,
Tjautjas, 2009-05-01—2009-08-31
Malin Zakrisson, fritidspedagog, 50 %,
Myrans fritidsavdelning, 2009-09-21—
2009-12-22
Skolledning Hakkas skola
Förordnande av lärare

Anna-Lena Partapuoli, lärare 4-9,
Hakkas skola, 2009-08-17—2009-12-22

Verksamhetschef Elevhälsan
Inskrivning i särskolan

Beslut ang inskrivning i särskolan (MG)

2009:347 606

Beslut ang inskrivning i särskolan (HW)

2009.348 606

Anna-Lena Blombacke, ekonomibiträde
Tjautjas skola, 2009-08-24—2009-11-27

2009:8 023

Beslut ang skolskjuts med anledning av
växelvist boende (SJ)

2009:313 623

Beslut ang skolskjuts med anledning av
växelvist boende (SJ)

2009:314 623

Beslut ang skolskjuts med anledning av
växelvist boende (SJÄ)

2009:322 623

Beslut ang skolskjuts med anledning av
växelvist boende (MJÄ)

2009:323 623

Beslut ang skolskjuts med anledning av
växelvist boende (VA)

2009:324 623

Kostekonom
Förordnande av övrig
personal
Verksamhetscontroller
Beslut ang skolskjuts

|
|

|
|
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Beslut ang skolskjuts med anledning av
växelvist boende (JA)

2009:325 623

Beslut ang skolskjuts med anledning av
växelvist boende (NA)

2009:326 623

Beslut ang skolskjuts med anledning av
växelvist boende (RH)

2009:328 623

Beslut ang skolskjuts med anledning av
växelvist boende (JVF)

2009:329 623

Beslut ang skolskjuts med anledning av
växelvist boende (AR)

2009:334 623

Beslut ang skolskjuts med anledning av
växelvist boende (HW)

2009:338 623

Beslut ang skolskjuts med anledning av
växelvist boende (AIJ)

2009:351 623

Beslut ang skolskjuts med anledning av
växelvist boende (SIJ)

2009:352 623

Beslut ang skolskjuts med anledning av
växelvist boende (JJM)

2009:359 623

Beslut ang skolskjuts med anledning av
växelvist boende (TH)

2009:360 623

Beslut ang skolskjuts med anledning av
växelvist boende (avslag) (LE)

2009:364 623

Beslut ang skolskjuts med anledning av
växelvist boende (avslag) (ME)

2009:365 623

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.

|
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Förslag till beslut
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och
kulturnämnden besluta
att godkänna informationen om delegationsbesluten under förutsättning att besluten
ryms inom budgetram.
Beslutsunderlag
1.Delegationsbeslut (skickas ej ut)
2.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 091020 § 158
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BUoK/2009:5
§ 172
Förvaltningschefens information
Beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Följande punkter har anmälts för information till barn- utbildning- och kulturnämnden
den 10 november 2009:
Anställningar vid regionala skidgymnasiet, Välkommaskolan
Åldersstruktur för anställda inom barn- utbildning- och kulturnämnden
Ärendegång, Elevhälsan
Inventering läromedel
Skolskjutsavtal, växelvist boende läsår 2008/2009 och 2009/2010
Barnomsorgstaxan, revidering av tillämpningsanvisningarna
Tallbackaskolan 30 år
Information av studentkommittén på Välkommaskolan
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 20 oktober 2009 § 159 beslutat att information av ovanstående punkter lämnas till barn- utbildning- och kulturnämndens sammanträde den 10 november 2009.
Förslag till beslut
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
1. Förteckning över åldersstrukturen i barn- utbildning- och kulturförvaltningen
2. Ärendegång, Elevhälsan
3. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 091020 § 159

|
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BUoK/2009:6
§ 173
Barn- utbildning- och kulturnämndens budgetuppföljning 2009
Beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att lägga informationen om budgetuppföljningen med godkännande till handlingarna.
Bakgrund
Arbetet med barn- utbildning- och kulturnämndens budgetuppföljning pågår.
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 20 oktober 2009 § 160
beslutat att redovisning av barn- utbildning- och kulturnämndens budgetuppföljning
lämnas till nämndens sammanträde den 10 november 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.
Beslutsunderlag
1.Budgetuppföljning september 2009
2.Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 091020 § 160
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BUoK/2009:339
§ 174
Barn- utbildning- och kulturnämndens budget 2010
Beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att godkänna informationen om budget 2010
att uppdra till förvaltningen att fortsätta med arbetet avseende budget 2010.
Bakgrund
Arbete med budget 2010 pågår.
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 20 oktober 2009 § 161
beslutat att hänskjuta ärendet till barn- utbildning- och kulturnämndens sammanträde
den 10 november 2010.
Birgitta Palo-Johansson, ekonom informerar på dagens sammanträde om arbetet
avseende budget 2010.
Ekonomiska konsekvenser
Beroende på budgetens utfall kan det få ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Beroende på budgetens utfall kan det få konsekvenser för barn och ungdomar.
Beslutsunderlag
1.Protokoll kommunfullmäktige 091005 § 119
2.Protokoll kommunfullmäktige 091005 § 163
3.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 091020 § 161
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BUoK/2009:378
§ 175
Ersättning till Kalix kommun avseende elev (JV)
Beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att bevilja retroaktiv ersättning för läsåret 2007/2008 för uppkomna kostnader gällande
elevassistent med 290 370 kronor
att bevilja retroaktiv ersättning för läsåret 2008/2009 för uppkomna kostnader gällande
elevassistent med 291 045 kronor
att Kalix kommun inkommer snarast med kostnaden för läsåret 2009/2010
att kostnaden tas från konto: 6058-4603 (interkommunala ersättn gymnsär)
Bakgrund/ förtydligande
Kalix kommun begär ersättning för kostnader som uppstår i skolan gällande aktuell
elev. Eleven är LVU-placerad i Kalix sedan 2006. Eleven bor i ett HVB-hem, Selbergs
behandlingshem, ett hem för ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder. Eleven
har en utvecklingsstörning som konstaterades först vid 17 års ålder.
I skrivelsen från Kalix kommun använder de uttrycket ”personlig assistent”. Uttrycket
är felaktigt och det som avses är elevassistent, vilket faller innan för ramen för skolans
verksamhet.
Utredning
Eleven har under hela sin uppväxt och skoltid haft stora svårigheter. Eleven har i mycket unga år varit föremål för stödinsatser både från skolan samt socialtjänsten i Gällivare.
Redan som 11-åring har eleven omhändertagits av de sociala myndigheterna och varit
placerad både inom och utanför kommunen.
Under de år eleven har gått i grundskolan i Gällivare har flertalet stödinsatser varit aktuella, bland annat elevassistent. Skolan i Gällivare försökte få till stånd en utredning på
eleven, då det fanns misstanke om att eleven eventuellt var föremål för särkskolan. Den
utredningen blev inte av på grund av dels föräldrarnas motstånd dels att eleven i den
perioden placerades utanför kommunen. Eleven har varit placerad i ett flertal kommuner
runtom i Sverige innan eleven placerades i Kalix.
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Eleven placerades i Kalix kommun våren 2006. Under våren 2007 genomfördes en psykologutredning som visade på att eleven har en utvecklingsstörning vilket ger eleven
rätt till särskola.
I samband med placeringen i Kalix våren 2006 aktualiserade Kalix kommun att eleven
var i behov av elevassistent läsåret 2006/2007. Då gick eleven i grundskolan. Det beviljades av skolan och vi har betalt ersättning till Kalix för detta läsår.
När eleven började på gymnasiet skedde rektorsbyte och Kalix kommun uppmärksammande inte att de skulle ansöka årligen för elevassistent kostnader från Gällivare kommun.
Gällivare kommun har ansvaret för aktuell elev. Mottagande kommun ska inte uppbära
kostnader för de elever som är placerade hos dem. Skolan i Gällivare har redan under
2006/2007 medgett att Kalix kommun har extra kostnader i form av elevassistent för
eleven.
Kalix kommun har gjort en gedigen insats för eleven och fått ordning på skolgången för
eleven. Det hade inte lyckats utan insats av elevassistent. Att i detta läge bestrida Kalix
kommuns begäran om retroaktiv ersättning är inget utredaren föreslår. Det är inte heller
förenat med gällande lagstiftning.
Visst kan man argumentera och ha synpunkter på Kalix kommun och deras bristande
rutiner när det gäller att söka ersättning. Samtidigt ger det en fingervisning för våra egna
bristande rutiner kring hur vi hanterar kostnader som kan uppstå i framtiden.
Utredaren föreslår:
att bevilja retroaktiv ersättning för läsåret 2007/2008 för uppkomna kostnader gällande
elevassistent med 290 370 kronor
att bevilja retroaktiv ersättning för läsåret 2008/2009 för uppkomna kostnader gällande
elevassistent med 291 045 kronor
att Kalix kommun inkommer snarast med kostnaden för läsåret 2009/2010 samt
2010/2011.
att kostnaden tas från konto: 6058-4603 (interkommunala ersättn gymnsär)
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 20 oktober 2009 § 163
beslutat att hänskjuta ärendet till barn- utbildning- och kulturnämndens sammanträde
den 10 november 2009.
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Ekonomiska konsekvenser
För nämndens verksamhet innebär det retroaktiva kostnader motsvarande 581 415 kronor för två läsår.(2007/2008 samt 2008/2009)
Vidare kan det innebära kostnader motsvarande ca 300 000 kr per år för åren 2009/2010
samt 2010/2011 om eleven fullföljer sin utbildning. Sammanlagt ca 600 000 kr.
Den totala kostnaden för elevassistent under åren 2007-2011 kan komma att uppgå till
1 181 415 kronor
Konsekvenser för barn och ungdomar
För att eleven ska klara sin utbildning och få det stöd eleven har rätt till är eleven i behov av elevassistent under hela sin skoldag. Utan det stödet klarar inte eleven av sin
skolsituation. Oavsett om eleven genomför sin utbildning i Kalix eller på hemmaplan
kan utredaren konstatera att eleven har behov av elevassistent i heltidsomfattning för att
klara sin skolgång.
Yrkande
Lena Lindberg (s) yrkar enligt följande:
att bevilja retroaktiv ersättning för läsåret 2007/2008 för uppkomna kostnader gällande
elevassistent med 290 370 kronor
att bevilja retroaktiv ersättning för läsåret 2008/2009 för uppkomna kostnader gällande
elevassistent med 291 045 kronor
att Kalix kommun inkommer snarast med kostnaden för läsåret 2009/2010
att kostnaden tas från konto: 6058-4603 (interkommunala ersättn gymnsär)
Beslutsunderlag
1.Skrivelse från Kalix kommun (skickas ej ut)
2.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 091020 § 163
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BUoK/2009:353
§ 176
Anhållan om skolskjuts för elev vid Välkommaskolan med anledning av särskilda
skäl (COM)
Beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att bevilja skolskjuts för aktuell elev
att medel tas från gymnasieskolans befintliga budgetram.
Bakgrund
Läsåret 2009/2010 kommer en elev på Välkommaskolan att behöva skolskjuts för att
kunna bedriva studier inom handelsprogrammet.
Eleven har av särskilda skäl beviljats skolskjuts tidigare. Eleven behöver detta särskilda
stöd även fortsättningsvis för att kunna fullfölja sina studier på skolan.
Läkarintyg samt intyg från lärare som påtalar att detta behov finns.
Mer information angående de särskilda skälen kan erhållas av kurator på Välkommaskolan.
Ekonomiska konsekvenser
Skolskjutsen läsår 2009/2010 beräknas uppgå till ca 50 000 kr.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Eleven behöver detta särskilda stöd för att kunna fullfölja sina studier.
Förslag till beslut
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kulturnämnden besluta
att bevilja skolskjuts för aktuell elev
att medel tas från gymnasieskolans befintliga budgetram.
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Beslutsunderlag
1. Anhållan från rektor (skickas ej ut)
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 091020 § 164
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BUoK/2009:376
§ 177
Anhållan om medel till grindar vid Maria förskola
Beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att bifalla anhållan om medel motsvarande 20 000 kr för 3 stycken dubbelgrindar och
1 stycken enkel grind till Maria förskola
att medel tas från kontot för inventarier 60010-401-626
Bakgrund
Maria förskola är i stort behov av nya grindar. Staketet runt förskolan förnyades hösten
2008 men grindarna byttes inte ut. Grindarna är ca 0,5 m lägre än staketet. Det är lätt för
barnen att klättra över grindarna, vilket också har hänt.
Behovet är 3 stycken dubbelgrindar och 1 stycken enkel grind.
Ekonomiska konsekvenser
Den totala kostnaden är ca 20 000 kr.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Detta är en säkerhetsfråga för barn.
Förslag till beslut
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och
kulturnämnden besluta
att bifalla anhållan om medel motsvarande 20 000 kr för 3 stycken dubbelgrindar och
1 stycken enkel grind till Maria förskola
att medel tas från kontot för inventarier 60010-401-626
Yrkande
Bernt Nordgren (ns) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
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Beslutsunderlag
1. Anhållan från rektor
2. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 091020 § 165
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BUoK/2009:368
§ 178
Barnomsorgskö, öppnande av förskoleavdelning
Beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att öppna en ny förskoleavdelning för år 2010 på Humlans förskola i Malmberget
att anhålla hos kommunstyrelsen om 1 200 000 kr avseende kostnaden för en ny
förskoleavdelning år 2010 på Humlans förskola i Malmberget
att uppdra till förvaltningen att se över en ny lokal för dagbarnvårdarna i Malmberget.
Bakgrund
28 barn står i kö för barnomsorg från och med januari 2010. Kön är fördelad enligt följande:
Gällivare 13 barn, Mellanområdet 10 barn, Koskullskulle 5 barn. För närvarande finns
det 3 lediga platser i Koskullskulle i januari. Uppgifterna visar att vi i januari har 25
platser för lite för barn i åldrarna 1-5 år inom förskolan. Vi behöver öppna en ny avdelning med 18 platser i början av 2010. Efterfrågan är för närvarande större än en avdelning och vi behöver kontinuerligt följa statistiken för att kunna göra bedömningar om
hur vi ska kunna tillgodose efterfrågan.
Ekonomiska konsekvenser
Personalkostnader för två förskollärare och en barnskötare (se beräkning från kommun
ekonom) ca 1 200 000kr/år + driftkostnad ca 165 000 kr/år.
Alternativ/Ny förskoleavdelning på Humlan.
Om det blir alternativ Humlan så kan kostnader för lokal (hyra, städning ev iordningsställande av lokal för att passa verksamheten) till dagbarnvårdarna tillkomma om lokal ej
går att finna i lokaler som barn- utbildning- och kulturförvaltningen redan bedriver
verksamhet i.
Alternativ/Ny förskoleavdelning på Guldet.
Alternativ/Ny förskoleavdelning på Kapellet.
Bägge alternativen innebär upprustning av inom- och utomhusmiljö och inköp av inventarier. Beroende på vilken lokal det blir så kan också städkostnad, personal kök tillkomma.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 25 (40)

2009-11-10
GÄLLIVARE KOMMUN
Barn- utbildning- och kulturnämnden
Konsekvenser för barn och ungdomar
Alternativ/Ny förskoleavdelning på Guldet.
Alternativ/Ny förskoleavdelning på Kapellet.
Efterfrågan på plats finns i huvudsak i Gällivare och på Mellanområdet och dessa bägge
alternativ ligger i Gällivare. Utemiljön är inte anpassad för små barn på Guldet och Kapellet.
Alternativ/Ny förskoleavdelning på - Humlan.
För att inrymma förskoleverksamhet på Humlan måste de barn som finns inskrivna hos
dagbarnvårdarna flytta till nya lokaler. Önskemål om plats är i Gällivare och på Mellanområdet. Att erbjuda plats i Malmberget innebär att barnen får pendla till förskolan och
att föräldrarna, mot bakgrund av tidigare erfarenheter inom förvaltningen, antingen
kommer att försöka lösa behovet på annat sätt eller ta den erbjudna platsen men samtidigt ställa barnet i omflyttningskö till en förskola nära bostaden.
Förslag till beslut
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kulturnämnden besluta
att öppna en ny förskoleavdelning första kvartalet 2010 för att kunna tillgodose platsbehovet
att uppdra till förvaltningen att snabbt utreda lokalfrågan och därefter föreslå beslut till
lokalstyrgruppen
att uppdra till förvaltningen att ta fram ett ekonomiskt underlag.
Beslutsunderlag
1. Utredning
2. Beräkning från kommunekonom
3. Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 091020 § 166
4. Förslag avseende Alternativ/Ny förskoleavdelning på Humlans förskola
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BUoK/2009:370
§ 179
Revisorernas årliga ansvarsprövning av barn- utbildning- och kulturnämnden
Beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att lägga revisorernas frågor och synpunkter med beaktande till handlingarna.
Bakgrund
Gällivare kommuns revisorer besöker barn- utbildning- och kulturnämnden den 10 november 2009 för den årliga ansvarsprövningen av nämndens ansvar för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig och säker verksamhet genom aktiva beslut. En viktig
del av revisorernas årliga granskning är att pröva hur nämnden fullgör sitt uppdrag från
fullmäktige. För att kunna göra den slutliga revisionella bedömningen fordras även ett
ställningstagande till hur uppdraget fullgjorts och resultatet i förhållande till fullmäktiges uppdrag.
För 2009-års verksamhet har revisionen beslutat att genomföra den årliga ansvarsutövningen med inriktning på följande:
Ekonomiska läget för kommunen
Nämndernas strategiska arbete med flerårsplanen
Nämndernas aktiva styrning, målarbete och internkontroll
Uppföljning av tidigare granskning
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 20 oktober 2009 § 167 beslutat att hänskjuta ärendet till barn- utbildning- och kulturnämndens sammanträde den
10 november 2009.
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Beslutsunderlag
1. Inbjudan till överläggningar med kommunens revisorer
2. Revisorernas diskussionsunderlag
3. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 091020 § 167
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BUoK/2009:211
§ 180
Förstudie av revisorerna avseende hantering av allmänna handlingar
Beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att uppdra till förvaltningen att se över barn- utbildning- och kulturförvaltningens
rutiner avseende hantering av allmänna handlingar.
Bakgrund
Revisorerna i Gällivare kommun har genomfört en förstudiegranskning av om styrelsens
och nämndernas hantering av allmänna handlingar inklusive elektroniska handlingar
som SMS och e-post är ändamålsenlig. Granskningen har biträtts av sakkunniga från
Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kulturnämnden besluta
att uppdra till förvaltningen att se över barn- utbildning- och kulturförvaltningens rutiner avseende hantering av allmänna handlingar.
Yrkande
Lisette Singström (v) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
1.Slutdokument avseende förstudie – Hantering av allmänna handlingar, samt
Granskningsnoteringar
2.Bakgrund avseende förstudie – Hantering av allmänna handlingar, samt projektplan
3.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 091020 § 168
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BUoK/2009:377
§ 181
Avtal med Norrbottens Musiken angående skol- och familjeföreställningar
Beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att anta förslag till nytt 3-årigt avtal med Norrbottens Musiken
att pengarna tas ur allmän kulturs budget ansvar 600 23.
Bakgrund
Kulturen ansvarar för utbudet av kulturarrangemang i skolan. Varje elev går minst en
gång per termin på någon föreställning, vilket i en jämförelse står sig mycket bra. Att
tidigt lära sig ta del av kultur är mycket viktigt. Föreställningarna ger också många
gånger möjlighet till fortsatt arbete i klassrummet utifrån de eleverna tar del av.
Sedan några år tillbaka har vi också tre gånger per år möjlighet att erbjuda barn och föräldrar att på ledig tid kunna ta del av god kultur. Detta har växt genom åren och numer
är det ofta välbesökta arrangemang. Sammantaget så får vi hög kvalité till en rimlig
kostnad, mycket för pengarna helt enkelt.
Ekonomiska konsekvenser
Avtalet är 3-årigt och kostar 182 800 kr 2010, 184 400 kr 2011 och 186 000 kr 2012.
Totalt 35 föreställningar per år. Pengarna finns i budget och tas ur Allmän Kultur ansvar
600 23.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Mycket positivt då barn tidigt kommer i kontakt med kultur av hög kvalité.
Förslag till beslut
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kulturnämnden besluta
att anta förslag till nytt 3-årigt avtal med Norrbottens Musiken
att pengarna tas ur allmän kulturs budget ansvar 600 23.
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Yrkande
Jan Holma (s) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
1. Avtal med Norrbottens Musiken
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 091020 § 169
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BUoK/2009:330
§ 182
Motion av Moderata Samlingspartiet i Gällivare kommun angående ett aktivitetshus
för barn och ungdomar
Beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att det redan
pågår en utredning kring ett ungdomshus/allaktivitetshus/aktivitetshus
Reservation
Eva Alriksson (m) inkommer med skriftlig reservation.
Bakgrund
Moderata Samlingspartiet i Gällivare kommun har lämnat in en motion angående ett
aktivitetshus för barn och ungdomar. En plats där man kan träffas, umgås och få en meningsfull fritid. Tanken är att huset skall användas till olika aktiviteter som kan samordnas med flera ansvariga vuxna i huset.
Motionen har lämnats till barn- utbildning- och kulturnämnden för yttrande.
Sara Aarea Johansson har sedan en tid i uppdrag att utreda ett nytt ungdomens
hus/allaktivitetshus och med hänsyn till det så bör man nog klara hem den utredningen
innan någon eventuell ny påbörjas. I detta arbete har verksamhetschef för kultur/ungdom med flera med ansvar för ungdomsfrågor varit involverade i den utredningen.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser i detta läge.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Får konsekvenser beroende på hur ett nytt förslag faller ut.
Förslag till beslut
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och
kulturnämnden besluta
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att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att det redan pågår en utredning kring ett ungdomshus/allaktivitetshus/aktivitetshus
Yrkande
Mikael Nilsson (s) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag, vilket innebär att
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att det redan pågår
en utredning kring ett ungdomshus/allaktivitetshus/aktivitetshus. Karl-Erik Taivalsaari
(v) stödjer Mikael Nilssons yrkande.
Eva Alriksson (m) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar i enlighet med Mikael Nilssons yrkande.
Beslutsunderlag
1.Motion från Moderata Samlingspartiet i Gällivare kommun angående allaktivitetshus
2.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 091020 § 170
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BUoK/2009:331
§ 183
Motion av Moderata Samlingspartiet i Gällivare kommun angående Omorganisation av socialnämnden och barn- utbildning- och kulturnämnden
Beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med anledning av att samverkan mellan socialnämnden och barn- utbildning- och kulturnämnden alltid har funnits i olika
former. Nu finns också en styrgrupp tillsatt avseende samverkan mellan nämnderna.
Styrgruppen består av ordförande och vice ordförande från respektive nämnd, samt förvaltningschefer från respektive förvaltning.
Reservation
Eva Alriksson (m) inkommer med skriftlig reservation.
Bakgrund
Eva Alriksson, Fredrik Nilsson, Monica Hedström, Lars Alriksson, Ingrid Josefsson och
Sune Lantto, Moderata Samlingspartiet i Gällivare, har inkommit med en motion angående omorganisation av socialnämnden och barn- utbildning- och kulturnämnden.
Motionen lyder enligt följande:
”Undertecknade ledamöter anser att Gällivare kommun bör förändra organisationen
kring barn och ungdomsfrågor i enlighet med Strömstadsmodellen. Detta kommer att
innebära att allt som härrör barn och unga placeras under en Barn- och Ungdomsnämnd.
Det är viktigt att alla som arbetar runt barn och unga har ett gemensamt förhållningssätt
kring vad barn behöver i sin uppväxtmiljö. Barn utvecklas i samspel med sin omgivning: omsorg och bekräftelse gynnar barnets utveckling.
Vi är övertygade om att en gemensam förvaltning och nämnd skapar det nätverk, som
barn och unga behöver i form av känslomässigt stöd, vägledning, information och praktisk hjälp. Barn och unga gynnas alltid av att de vuxna i barnets omgivning samverkar
och samarbetar positivt utifrån barnets behov. Genom en gemensam förvaltning och
nämnd skapas goda förutsättningar, för att arbetet kring barn inte hindras av sekretessproblematik eller att problem bollas mellan olika nämner och därmed inte når fram till
en lösning.
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Med anledning av ovan anförda yrkar undertecknade:
Att socialnämnden och barn- utbildning- och kulturnämnden omorganiseras så att barn
och ungdomsfrågor sammanförs i gemensam förvaltning och nämnd.
Att allt som kan hänföras till barn och unga skall behandlas av Barn- och Ungdomsnämnden i enlighet med Strömstadsmodellen.”
Ekonomiska konsekvenser
En omorganisation kan innebära ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
En omorganisation kan innebära konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kulturnämnden besluta
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med anledning av att samverkan mellan socialnämnden och barn- utbildning- och kulturnämnden alltid har funnits i olika
former. Nu finns också en styrgrupp tillsatt avseende samverkan mellan nämnderna.
Styrgruppen består av ordförande och vice ordförande från respektive nämnd, samt förvaltningschefer från respektive förvaltning.
Yrkanden
Karl-Erik Taivalsaari (v) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag, vilket innebär att
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med anledning av att samverkan mellan
socialnämnden och barn- utbildning- och kulturnämnden alltid har funnits i olika
former. Nu finns också en styrgrupp tillsatt avseende samverkan mellan nämnderna.
Styrgruppen består av ordförande och vice ordförande från respektive nämnd, samt förvaltningschefer från respektive förvaltning.
Eva Alriksson (m) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar i enlighet med Karl-Erik Taivalsaaris yrkande.
Beslutsunderlag
1.Motion angående omorganisation av socialnämnden och barn- utbildning- och
kulturnämnden
2.Protokoll Socialnämnden 081120 § 175
|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 35 (40)

2009-11-10
GÄLLIVARE KOMMUN
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3.Protokoll Barn- utbildning- och kulturnämnden 081111 §167
4.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 091020 § 171
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BUoK/2009:340
§ 184
Medborgarundersökning 2009
Beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att rapporten godkänns och ligger som underlag för arbetet med de gemensamma planeringsförutsättningarna och inför scenariodagarna som genomförs under februari 2010.
att uppdra till förvaltningen att analysera de försämrade resultaten och återkoppla till
nämnden.
Reservation
Eva Alriksson (m) inkommer med skriftlig reservation.
Bakgrund
Statistiska centralbyrån har genomfört en medborgarundersökning i Gällivare kommun
under våren 2009. Medborgarundersökningen genomfördes i syfte att få kommunmedborgarnas åsikter om de kommunala verksamheterna, att få en bedömning så att kommunen med resultaten som bakgrund kan göra prioriteringar och starta ett förbättringsarbete.
Här följer en lättare och sammanställd rapport på det omfattande materialet som hela
undersökningen utgörs av.
Ekonomiska konsekvenser
Undersökningen har kostat ca 130 000 kr att genomföra. Rapportens resultat har inga
direkta ekonomiska konsekvenser men långsiktigt kan resultatet av undersökningen
komma att påverka framtida prioriteringar av resurser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Rapporten i sig har inga direkta konsekvenser på barn- och ungdomar men långsiktigt
kan resultatet av undersökningen komma att påverka framtida prioriteringar av resurser
till för- eller nackdel för barn och unga. Urvalet i undersökningen var medborgare i åldrarna 18-84 år, så en del av de svarande, (6 % 18-24 år) var ungdomar som fått ge sin
syn på kommunen och de verksamheter som bedrivs.
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Förslag till beslut
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kulturnämnden besluta
att rapporten godkänns och ligger som underlag för arbetet med de gemensamma planeringsförutsättningarna och inför scenariodagarna som genomförs under februari 2010.
Yrkanden
Lena Lindberg (s) yrkar att rapporten godkänns och ligger som underlag för arbetet med
de gemensamma planeringsförutsättningarna och inför scenariodagarna som genomförs
under februari 2010, samt att förvaltningen får i uppdrag att analysera de försämrade
resultaten och återkoppla till nämnden.
Börje Johansson (s), Karl-Erik Taivalsaari (v), Mikael Nilsson (s), Jan Holma (s), Bernt
Nordgren (ns), Lisette Singström (v) stödjer Lena Lindbergs yrkande.
Eva Alriksson (m) yrkar att rapporten godkänns och ligger som underlag för arbetet
med de gemensamma planeringsförutsättningarna och inför scenariodagarna som
genomförs under februari 2010, samt att barn- utbildning- och kulturnämnden reagerar
på det försämrade resultatet och har för avsikt att vita åtgärder, för att förbättra dessa.
Proposition
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar i enlighet med Lena Lindbergs yrkande.
Beslutsunderlag
1. Rapport Medborgarundersökning 2009
2. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 091020 § 172
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BUoK/2009:15
§ 185
Ärendeuppföljning, barn- utbildning- och kulturnämnden
Beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att lägga ärendeuppföljningen till handlingarna.
Bakgrund
Barn- utbildning- och kulturnämnden avser att göra uppföljning av följande ärenden:
Ärende

Ansvarig

Uppföljning

Avtal som berör gymnasieskolan
och övergången till Lapplands
Gymnasiet.

Förvaltningsledningen

Nov 2009

Konstinventering

Förvaltningsledningen

Dec 2009

Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 20 oktober 2009 § 173 beslutat att till barn- utbildning- och kulturnämnden den 10 november 2009 göra en uppföljning av ”Avtal som berör gymnasieskolan och övergången till Lapplands
Gymnasiet”.
Beslutsunderlag
1.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 091020 § 173
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BUoK/2009:7
§ 186
Kursinbjudningar
Beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att anmäla Börje Johansson till kursen ”Kommunal samverkan – en dag om möjligheter” i Stockholm den 19 november 2009.
Bakgrund
Kommun Akuten inbjuder till ”Rätt beslut vid upphandling i konkurrens” i Stockholm
den 11 november 2009.
Kommun Akuten inbjuder till ”Kommunal samverkan – en dag om möjligheter” i
Stockholm den 19 november 2009.
Länsstyrelsen m fl inbjuder till ”Har vi råd att inte köpa ekologiskt? I bl a Göterorg den
25 november 2009.
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser är kostnader i form av kursavgifter, reskostnader, kostnader
för logi och arvoden till förtroendevalda.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Barn- utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår barn- utbildning- och kulturnämnden besluta
att anmäla Börje Johansson till kursen ”Kommunal samverkan – en dag om möjligheter” i Stockholm den 19 november 2009.
Yrkande
Bernt Nordgren (ns) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
1.Kursinbjudan
2.Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 091020 § 174
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BUoK/2009:174
§ 187
Återrapport - kurser/konferenser
Beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Barn- utbildning- och kulturnämnden har den 12 maj 2009 § 67 beslutat om att återrapport avseende kurser/konferenser sker till nämnden vid varje sammanträde.
Barn- utbildning- och kulturnämnden har den 20 oktober 2009 § 175 beslutat att hänskjuta ärendet till barn- utbildning- och kulturnämndens sammanträde den
10 november 2009.
Kjell Wallgren, förvaltningschef rapporterar från konferensen med Skolverket den
5-6 november 2009. Förvaltningschefen rapporterar också från konferensen med Skolinspektionen den 8 oktober 2009.
Karl-Erik Taivalsaari (v) rapporterar från ”Ordförandeträffen” i Kiruna den 15-16
oktober 2009.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Beslutsunderlag
1. Protokoll Barn-utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott 091020 § 175
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Moderata Samlingspartiet
i Gällivare
Reservation
2009-11-13

Angående Motion av Moderata Samlingspartiet i Gällivare kommun
angående ett aktivitetshus för barn och ungdomar
Undertecknad reserverar sig härmed mot avslag till motionen.

•

Majoritetspartierna hänvisar i sitt avslagsbeslut till pågående utredning. Detta förefaller vara
en evighetsutredning, som aldrig resulterar i något beslut. Således blir utredningens enda
funktion, att stoppa goda förslag om aktivitetshus.

Eva Alriksson (m)
Ledamot i BUoK-nämnden
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Moderata Samlingspartiet
i Gällivare
Reservation
2009-11-13

GALLi

2009-11- 13

Angående Motion av Moderata Samlingspartiet i Gällivare kommun
angående Omorganisation av socialnämnden och barn- utbildning- och
kulturnämnden
110

•

Undertecknad reserverar sig härmed mot avslag till motionen. Detta på grund av att
förslaget om att införa Strömstadsmodellen faktiskt föreligger som ett förslag till arbetsmodell
i Gällivare i styrgruppens avseende samverkan mellan nämnderna. Allt detta i enlighet med
styrgruppens protokoll 2009-09-21.

Eva Alriksson (m)
Ledamot i BUoK-nämnden
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Moderata Samlingspartiet
i Gallivare
Reservation
2009-11-13

GALLiVi-,RE KOUN

2009-11- 13

Angående Medborgarundersökning 2009
Undertecknad reserverar sig härmed mot beslut till förmån för eget framlagt förslag.
010
Om medborgarundersökningen inte tas på större allvar än så, blir undersökningarna endast ett
spel för galleriet.
•

Ungdomarnas svar bör leda till ytterligare undersökningar, om det är som utredarna menar
att detta är deras sätt att uttrycka sin mening.

Eva Alriksson (m)
Ledamot i BUoK-nämnden

