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Programnämnd barn och utbildning 
 
Datum: 2022-10-28 
Tid: 10:30–10:35 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Susanne Lindholm (KD) 
Maria Haglund (M) 
Elisabeth Malmqvist (C) 
Kent Vallén (S) 
Kenneth Hallén (S) 
Susann Wallin (S) 
Roger Andersson (S) 
Cecilia Lönn Elgstrand (V) 
Stefan Stark (M) 
Sara Dicksen (M) 
Per Folkeson (MP) 
Joakim Sjögren (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Inger Blückert (S) ersätter Jessica Ekerbring (S) 
Sandra Fröjdenstam  ersätter Layla Abou Tacca (KD) 
Kerstin Cederström  ersätter Gunilla Werme (L) 
 
Närvarande ersättare 
Husein Hoso (S) 
Madelene Spinord Semenets (S) 
Seydou Bahngoura (C) 
Pär Ljungvall (V) 
 
Övriga 
Karin von Stedingk, programdirektör 
Markus Eklund, planerare 
Marie-Heléne Andersson, planerare 
Liselotte Nöjd, ekonom 
 
 
Paragraf 162 
 
 
 
Elias Hazare, sekreterare 

Digitalt justerat
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Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Susanne Lindholm (KD), ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per Folkeson (MP), justerare 
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§ 162 Remiss - Riktlinje för arbete med nationella 
minoriteter och minoritetsspråk - Beslut 
Ärendenummer: Bou 1359/2022 
Handläggare: Markus Eklund 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling önskar synpunkter på förslag 
till riktlinje för nationella minoriteter och minoritetsspråk (Ks 1223/2021). 

Syftet med riktlinjerna är att guida nämnder, förvaltningar och verksamheter 
hur de ska arbeta med nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Riktlinjen är främst ett verktyg för de som arbetar direkt med dessa frågor, 
men påverkar alla nämnder, förvaltningar och verksamheter genom att 
kunskap kring kommunens skyldigheter behöver finnas. 

Remissen är ställd till samtliga nämnder i kommunen. Programnämnd barn och 
utbildnings ordförande har erbjudit övriga ordföranden inom skolområdet att 
besvara remissen gemensamt genom yttrande i programnämnden. 
Gymnasienämnden har valt att låta sina synpunkter framgå av 
programnämndens yttrande, medan Förskolenämnden och 
Grundskolenämnden valt att fatta egna beslut. 

Remissen ska vara besvarad senast 31 oktober 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-09-01 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning: 

- Programnämnd barn och utbildnings yttrande över Remissversion – riktlinje 
för arbete med nationella minoriteter och minoritetsspråk godkänns och 
expedieras till Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling. 

- Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslut 
Programnämnd barn och utbildning beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

 

Digitalt justerat
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