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§ 23
Delegation gällande remissvar av mindre vikt för nämnden (BUN 
2020.105)

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att:
Barn- och ungdomsnämnden ger utbildningschef delegation på att fatta beslut om remissvar 
av mindre vikt för nämnden.
 
Anteckning
Thomas Arctaedius (S) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Remisser som tillställs barn- och ungdomsnämnden kan ibland handla om frågor som kan 
betraktas vara av mindre vikt för nämnden. Detta kan till exempel vara en mindre 
formuleringsförändring i läroplanen som inte påverkar skolfrågor på en övergripande nivå 
eller vissa administrativa frågor som andra myndigheter vill hämta in synpunkter om. Barn- 
och ungdomsförvaltningen föreslår att utbildningschef ges delegation på att fatta beslut om 
sådana remissvar som kan betraktas vara av mindre vikt för nämnden. Barn- och 
ungdomsförvaltningen planerar för övrigt att vara färdig med ett förslag till reviderad 
delegationsordning under våren. Förslaget kommer till sitt upplägg vara baserat på den 
delegationsordning som kommunstyrelsen antog i mars.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-03-26, Delegation gällande remissvar av mindre vikt för 

nämnden
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Tjänsteskrivelse

Delegation gällande remissvar av 
mindre vikt för nämnden

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden ger utbildningschef delegation på att fatta beslut om 
remissvar av mindre vikt för nämnden.

Ärendet i korthet
Remisser som tillställs barn- och ungdomsnämnden kan ibland handla om frågor som 
kan betraktas vara av mindre vikt för nämnden. Detta kan till exempel vara en mindre 
formuleringsförändring i läroplanen som inte påverkar skolfrågor på en övergripande 
nivå eller vissa administrativa frågor som andra myndigheter vill hämta in synpunkter 
om. Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att utbildningschef ges delegation på 
att fatta beslut om sådana remissvar som kan betraktas vara av mindre vikt för 
nämnden. Barn- och ungdomsförvaltningen planerar för övrigt att vara färdig med ett 
förslag till reviderad delegationsordning under våren. Förslaget kommer till sitt 
upplägg vara baserat på den delegationsordning som kommunstyrelsen antog i mars. 

Exempel på remisser som kan anses vara av mindre vikt för 
nämnden
- Utbildningsdepartementet har skickat en remiss som rör kompetenskrav om 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i lärarutbildningen och kompetenskrav vad 
gäller undervisning om sex och samlevnad.

- Utbildningsdepartementet har skickat en remiss som rör behörighet för att 
undervisa i sameskolan samt vissa läroplansändringar för ökad trygghet och studiero i 
specialskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan, där rektorers och elevers roller 
föreslås lyftas fram.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-03-26, delegation gällande remissvar av mindre vikt 

för nämnden

Susanna Falk
Utbildningschef 
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