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§ 1
Strukturplan södra området – Sammanställning av remissvar
Diarienr 16BUN102

Beslut
Inkomna remissvar visar ett starkt motstånd till verksamhetens förslag om en omorganisation 
mellan Norrby och Bergsvikens skolor. Remissvar uttalar ett motstånd till nedläggning av 
skol- och fritidshemsverksamheten i Blåsmark. Kompletterande utredningar visar att det med 
hänsyn till skolans låga elevantal är svårigheter att fortsätta bedriva verksamhet i Blåsmarks 
skola.

 Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att 
få in förskoleverksamheten i Bergsviken i lokaler i anslutning till skolverksamheten.

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte genomföra en förändring av 
stadiestrukturen i Norrby och Bergsvikens skolor.

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet som berör Blåsmarks 
skola och ger förvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde den 1 mars 
genomföra risk- och konsekvensanalys om man behåller verksamheten i Blåsmarks 
skola och en risk- och konsekvensanalys om man avslutar verksamheten i Blåsmarks 
skola.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte justera inkomna remissvar med hänsyn till 
mängden handlingar.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av barn- och utbildningsnämnden har utbildningsförvaltningen tagit fram 
utredningsmaterial för södra området.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-10-25 § 132 att remittera utredningarna till 
politiska partier, fackliga organisationer, föreningar och samrådsforum. Vid mötet tillkom 
ytterligare en remisspunkt, remisspunkt 2, efter yrkande från Vänsterpartiet.

Remissvar kunde skickas in till och med den 15 december 2016.

• Remisspunkt 1, Utredning - Framtida verksamhet i Blåsmarks skola
Elevprognoser framöver visar på 20-30 elever årligen i årskurs f-3. I skolan finns en förskola 
med ca 30 barn. Utifrån kommunfullmäktiges beslutade policy har skolan idag för få barn.

• Remisspunkt 2, Skolverksamhet i Blåsmark
Hur kan man arbeta för att behålla skolverksamheten i Blåsmark?

• Remisspunkt 3, Utredning - Förändrad stadieindelning mellan Hortlax/Norrby och 
Bergsviksskolan
En analys av lokalerna visar att det är möjligt att göra Hortlax / Norrbyskolan till en 4-9 skola 
och Bergsviksskolan till en f-3 skola. Ur lokalsynpunkt så frigörs lokaler i Hortlaxskolan som 
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kan användas till ytterligare en textilslöjd och fler rum för musikundervisning. Det ökade 
lokalbehovet i Bergsviksskolan kan tillgodoses genom omstrukturering av befintliga lokaler 
samt att hyra lediga lokaler i närliggande fastigheter.

• Remisspunkt 4, Utredning - Analys av alternativ till renovering och tillbyggnad av 
Bergsvikensförskola.
Som alternativ till tillbyggnad och renovering av Bergsvikens förskola har vi sett på 
möjligheten att samla skola och förskola i Bergsviksskolan och fotbollshallen, en analys av 
lokalytor visar att detta är möjligt. Det är också möjligt att skapa en säkrare utemiljö än den 
som finns i dagsläget vid skolan och förskolan.

Remissvar
Förslaget skickades ut på remiss till 65 remissinstanser, 9 stycken av dessa har inkommit med 
remissvar. Ett remissvar har inkommit från Svenska kyrkan Hortlax församling som borde ha 
varit en remissinstans. Ett remissvar har inkommit från Piteå kommun kultur, park och fritid. 
En stor del av de remissvar som kommit in är emot det som föreslås i remisspunkt 1 och 3. På 
remisspunkt 2 finns förslag på hur skolan i Blåsmark skulle kunna drivas vidare. När det 
gäller remisspunkt 4 så är några positiva till förslaget, vissa har avstått från att lämna 
synpunkter och några anser att det behöver utredas ytterligare.

Remissvar från enskilda personer och grupperingar
I stort sett alla remissvar är emot det som föreslås i remisspunkt 1 och 3.

Ett antal förslag har lämnats för remisspunkt 2 angående vad som skulle kunna göras för att 
behålla skolan I Blåsmark.

När det gäller punkt 4 så framförs en oro över att blanda yngre barn i förskoleåldern och 
yngre elever med elever från fotbollsklassen. Det finns även synpunkter på att 
trafiksituationen och närheten till industri i området behöver utredas. I övrigt så ställs frågan 
om fotbollshallen har gåtts igenom byggnadstekniskt och om hänsyn tas till de resurser som 
redan är satsade i röda huset som i dag är förskola.
 
Elisabeth Fjällström, chef för- och grundskola och Stefan Bengtsson, lokalstrateg informerar 
om strukturutredningen.
 
Nämnden ajournerar sammanträdet i 10 minuter.
 
Sammanträdet återupptas.
 
Yrkanden
Majoritetspartierna (S,V,MP) föreslår att;
Inkomna remissvar visar ett starkt motstånd till verksamhetens förslag om en omorganisation 
mellan Norrby och Bergsvikens skolor. Remissvar uttalar ett motstånd till nedläggning av 
skol- och fritidshemsverksamheten i Blåsmark. Kompletterande utredningar visar att det med 
hänsyn till skolans låga elevantal är svårigheter att fortsätta bedriva verksamhet i Blåsmarks 
skola.
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 Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att 
få in förskoleverksamheten i Bergsviken i lokaler i anslutning till skolverksamheten.

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte genomföra en förändring av 
stadiestrukturen i Norrby och Bergsvikens skolor-

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet som berör Blåsmarks 
skola och ger förvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde den 1 mars 
genomföra risk- och konsekvensanalys om man behåller verksamheten i Blåsmarks 
skola och en risk- och konsekvensanalys om man avslutar verksamheten i Blåsmarks 
skola.

 
Ledamot Lage Hortlund (M) föreslår att;
Blåsmarks skola behålls och en del elever från havsbadet skjutsas dit om möjligt. Den 
föreslagna skolstrukturförändringen mellan Bergsviken och Hortlax där byarna ska byta 
elever med varandra avslås och elever fortsätter skolgången i respektive by. 
Lokalförändringar i Bergsviken utreds vidare

Charlotta Burman (KD), Eva Åström (SN), Eva-Britt Danielsson (C) och Erik Nilsson (L) 
yrkar bifall till Hortlunds förslag.
 
Propositionsordning
Ordförande Ruth Rahkola ställer proposition på yrkandena och förklarar att nämnden beslutar 
enligt majoritetspartiernas förslag.
 

Beslutsunderlag
Sammanställning av remissvar, bilaga BUN §1a
Yttrande angående behov i Blåsmark skola räkenskapsåret 2017, bilaga BUN §1b
Analys av skolstruktur södra området, bilaga BUN §1c
Analys av förslag remisspunkt 1 o 2, bilaga BUN §1d
Majoritetspartiernas yrkande, bilaga BUN §1e
Lage Hortlunds (M) yrkande, bilaga BUN §1f
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§ 2
Närvarostatistik i förskola och fritidshem inom kommunala och 
fristående verksamheter oktober 2016
Diarienr 16BUN434

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av statistiken

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar närvarostatistik i förskola och fritidshem inom kommunala och 
fristående verksamheter två gånger per år. Redovisningen gäller för oktober 2016.

Statistiken visar:

Antal inskrivna barn per årsarbetare
Antal närvarande barn
Antal närvarotimmar per dag
Antal inskrivna barn per grupp
 
Elisabeth Fjällström, chef för- och grundskola informerar om närvarostatistiken i 
förskola och fritidshem inom kommunala och fristående verksamheter.

Beslutsunderlag
Närvarostatistik i förskola och fritidshem inom kommunala och fristående verksamheter 
oktober 2016, bilaga BUN §2
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§ 3
Krokofanten ansöker om utökning av antalet barn vid en 
förskoleavdelning
Diarienr 16BUN25

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker ansökan om utökning av antalet barn vid 
Krokofantens förskola, från 12 till 16 barn.

Ärendebeskrivning
2008-09-02 beviljades tillstånd att bedriva en fristående förskola med 12 barn i verksamheten 
i åldrarna 1-5 år.

2016-03-23 beviljades tillstånd att Krokofanten utökar sin verksamhet med ytterligare en 
förskoleavdelning med 12-15 barn i åldrarna 1-5 år.

En ansökan har inkommit om utökning av antalet barn vid den förskoleavdelning som 
beviljades 2008-09-02 från 12 till 16 barn.

Organisationsformen är en ekonomisk förening med utdelningsadress Sandkälsvägen 5,
944 93 Hemmingsmark. Kontaktperson är Anneli Bergström.

Det anges inga antagningsprinciper i ansökan som innebär att förskolan är öppen för alla barn 
som ska erbjudas förskola enligt skollagen.

Verksamheten följer Piteå kommuns förskoleregler, taxa och tillämpningsföreskrifter.
Elisabeth Fjällström, chef för- och grundskola informerar om ansökan från Krokofanten
 
Yrkanden
Arbetsutskottet föreslår nämnden att tillstyrka ansökan om utökat antal barn vid Krokofantens 
fristående förskola.
 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag, vilket blir nämndens beslut.
 

Beslutsunderlag
Ansökan om utökning av verksamheten vid Krokofantens fristående förskola i 
Hemmingsmark, bilaga BUN §3
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§ 4
Fördjupad granskning av kontokort, tjänsteresor och förmåner
Diarienr 16BUN229

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom upprättat yttrande till KPMG.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av Piteå kommuns revisorer har KPMG granskat och kartlagt vilka rutiner och 
riktlinjer som finns avseende nyttjandet av kontokort, tjänsteresor och förmåner. KPMG har 
också tittat på hur uppföljning och kontroll görs av efterlevnaden av dessa.

KPMGs sammanfattade bedömning för Piteå kommun är att den interna kontrollen avseende 
kontokort och tjänsteresor inte är tillräcklig. Granskningen visar att det inte finns fullständiga 
riktlinjer gällande förmåner och det har varit svårt att få en fullständig bild över hanteringen 
av samtliga förmåner inom förvaltningarna. I granskningsrapporten rekommenderar KPMG 
samtliga nämnder att beakta korthantering och resor i sina analyser.
Jens Franzén, ekonom informerar om granskningen.
 
Yrkanden
Arbetsutskottet föreslår nämnden att ställa sig bakom upprättat yttrande till KPMG.
 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag, vilket blir nämndens beslut.
 

Beslutsunderlag
Yttrande fördjupad granskning av kontokort, tjänsteresor och förmåner inom barn- och 
utbildningsnämnden, bilaga BUN §4
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§ 5
Årsredovisning 2016
Diarienr 15BUN94

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden bifaller förslag till årsredovisning för år 2016.

Ärendebeskrivning
Förvaltningsekonom Irene Johansson Worrsjö och förvaltningschef Ingemar Jernelöf 
informerar om bokslut och årsredovisning 2016.

Trots kraftiga kostnadsökningar inom ett flertal verksamheter redovisar Barn- och 
utbildningsnämnden ett budgetöverskott på 4,2 miljoner kronor. I resultatet ingår ökad 
semesterlöneskuld om 3,6 miljoner kronor. Överskottet består av högre intäkter än budgeterat 
främst riktade bidrag men även avgifter för förskola och fritidshem.

Gymnasieskolan har också i år ett stort överskott som främst beror på att nettokostnaden för 
gymnasieutbildning hos annan huvudman fortsätter att minska. Största anledningen till att 
nämnden visar överskott beror dock på en mycket god ekonomisk hushållning av de 
verksamhetsansvariga. De har god kunskap om sin ekonomi och kontroll över budgeten, ca 
90% har budgetöverskott, samtidigt som förvaltningen bedriver verksamhet med erkänt god 
kvalitet.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016, bilaga BUN §5a
Gymnasieskolan i Piteå, bilaga BUN §5b
Bemanningsanalys 2016, bilaga BUN §5c

(10 av 20)



Sammanträdesprotokoll 11 (20)

Sammanträdesdatum
2017-01-18

Barn- och utbildningsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 6
Dokumenthanteringsplan för skolhälsovården
Diarienr 16BUN433

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta sammanslagen dokumenthanteringsplan för 
skolhälsovården.

Ärendebeskrivning
I Arkivlagen (1990:782) finns regler om myndigheternas skyldighet att svara för 
arkivbildning och arkivvård. Allmänna handlingar får inte gallras utan myndighetens 
gallringsbeslut.

En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet som 
myndigheten beslutar ska tas om hand för arkivering. Myndighetens arkiv är en del av det 
nationella kulturarvet. Myndigheternas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de 
tillgodoser:

1. Rätten att ta del av allmänna handlingar
2. Behovet av information för rättskipningen och förvaltningen samt
3. Forskningens behov

Varje myndighet ansvarar för vården av sitt arkiv. Som grund för arkivvården skall 
myndigheterna
• Vid registreringen av allmänna handlingar ta vederbörlig hänsyn till dess betydelse för en 
ändamålsenlig arkivvård,
• Vid framställningen av handlingar använda materiel och metoder som är lämpliga med 
hänsyn till behovet av arkivbeständighet.

I arkivvården ingår att myndigheten skall
1. Organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas,
2. Upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som 
kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat, dels en systematisk 
arkivförteckning,
3. Skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst,
4. Avgränsa arkivet genom att fastställa vilka handlingar som skall vara arkivhandlingar, och
5. Verkställa föreskriven gallring i arkivet

Piteå kommuns arkivreglemente samt anvisningar för arkivreglementet reglerar den 
kommunala arkivvården för Piteå kommun (antaget av KS 1992-06-22).

Utbildningsförvaltningens arkivansvarige och kommunarkivarien har reviderat och förtydligat 
befintlig dokumenthanteringsplan för skolhälsovården, fastställd 2014-05-27 § 63.
Carina Hammarsten, förvaltningshandläggare informerar om sammanslagen 
dokumenthanteringsplan.
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Yrkanden
Arbetsutskottet föreslår nämnden att anta sammanslagen dokumenthanteringsplan för 
skolhälsovården.
Ordförande finner att det endast finns ett förslag, vilket blir nämndens beslut.
 

Beslutsunderlag
Dokumenthanteringsplan för skolhälsovården, bilaga BUN §6
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§ 7
Piteå Utbildningsvetenskapliga råd
Diarienr 16BUN435

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inrätta lokalt skolforskningsråd.

Ärendebeskrivning
I Piteå kommuns strategi, Skolans utveckling, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
Strategi för forskning och utveckling i skolan (Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-26) 
finns utgångspunkter som styr organisationens arbete med att anpassa 
utbildningsverksamheten enlig skollagens krav att utbildning ska vila på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet (SFS 2010:800). I strategin sägs att kommunen behöver bygga 
strukturer som främjar lärare möjligheter att samverka och delta i forskning i det pedagogiska 
arbetet i skolan/undervisningen. Forskning som utgår från frågor som skolans 
yrkesverksamma uppfattar som relevanta ger, enligt strategin, betydelsefulla kunskaper som 
underlag för lärares, förskolechefers och rektorers arbete med att utveckla och förbättra 
skolan/undervisningen.

Flera insatser har redan genomförts på såväl förvaltnings- som skolnivå för att lärare ska 
tillägna den vetenskapliga grunden som redskap för att kunna utveckla sin verksamhet. Den 
centralt placerade tjänsten som vetenskaplig ledare vid utbildningsförvaltningen, samarbete 
mellan utbildningsförvaltningen och universiteten i Umeå och Jönköping liksom starten av 
magisterutbildningen Forskning och utveckling i skolan, 60hp är alla talande exempel att 
strategin håller på att förverkligas.

Samtidigt kan konstateras att dessa åtgärder inte är tillräckliga. Förutom förutsättningar i form 
av utökade kunskaper kring forskning i skolan som en kompetensutveckling på avancerad 
nivå kan ge lärare, framhålls i utredningen Magisterutbildning Forskning och utveckling i 
skolan -visioner, perspektiv och rekommendationer för magisterstuderandes förutsättningar 
(2016) att det behövs byggas nya arenor och funktioner där forskare och lärare/skolans 
yrkesverksamma kan arbeta fram gemensamma forskningsprojekt. Inrättandet av ett lokalt 
forskningsråd, Piteå Utbildningsvetenskapliga råd, är därför en nödvändig åtgärd för att skapa 
en arena för samverkan kring vetenskapligt arbete i Piteå kommuns olika 
utbildningspraktiker, från förskola till grund- och gymnasieskola. Även vuxenutbildningen 
erbjuds att ingå i forskningsrådet.
 
Yrkanden
Ordförande föreslår nämnden besluta att inrätta lokalt skolforskningsråd.
 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag, vilket blir nämndens beslut.

Beslutsunderlag
Utbildningsvetenskapliga rådets uppdrag, bilaga BUN §7
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§ 8
Extraärende; Remiss, Betänkandet En inkluderande kulturskola på 
egen grund (SOU 2016:69)
Diarienr 16BUN411

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna yttrandet och överlämna det till 
kommunledningskontoret för fortsatt bearbetning.

Ärendebeskrivning
Piteå kommun har utsetts till remisskommun för Kulturskoleutredningen; En inkluderande 
kulturskola på egen grund.
Bo Olovzon, rektor Piteå Musik och Dansskola har utsetts att handlägga Barn och Utbild-
ningsnämndens remissvar.

Av remissvaret framgår att:
Piteå Kommun anser att utredningen på ett bra sätt beskriver både bakgrund och vad som 
krävs för att skapa en utveckling av kulturskolan till en inkluderande kulturskola på egen 
grund.
De invändningar Piteå Kommun har är främst följande:
• En juridisk ram vore mest verkningsfull för att utveckla kulturskolan. De stödstruk-turer och 
statsbidrag som utredningen föreslår kan inte fullt ut kompetenser en utebliven juridisk ram.
• De nationella mål som föreslås saknar en viktig dimension – mätbarhet - och kan därför 
snarare ses som visioner än mål.
• Målen att verksamheten ska bedrivas som gruppundervisning och på elevens fria tid kan 
ifrågasättas, både med hänsyn till elevernas egenart och med hänsyn till att de or-sakar stora 
bekymmer för kommuner med stora avstånd och svag kollektivtrafik. Även personalen och 
rekrytering av ny personal skulle drabbas genom att arbetsvillkoren drastiskt skulle försämras 
och samverkan med grund- och gymnasieskola bli svår att upprätthålla om kulturskolan blir 
en renodlad kvällsverksamhet.
• Utvecklingsbidrag föreslås bara kunna beviljas för kulturskolor med verksamhet inom tre 
konstområden. Det borde vara lokala förutsättningar som avgör antalet konstom-råden som är 
möjliga att driva inom en kommun. Det är tveksamt om en utestängning från möjligheten att 
söka utvecklingsbidrag verkligen kommer att förbättra verksam-heten för barn och ungdomar 
i de kommuner som drabbas.
 
Yrkanden
Ordförande föreslår att nämnden att godkänna yttrandet och överlämnar det till 
kommunledningskontoret för fortsatt beredning.
 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag, vilket blir nämndens beslut.

Beslutsunderlag
Sammanfattning Remiss, bilaga BUN §8a
Yttrande remiss, bilaga BUN §8b

(14 av 20)
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Sammanträdesdatum
2017-01-18

Barn- och utbildningsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 9
Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier eller 
diskriminering
Diarienr 17BUN1

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisade kränkningsärenden.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden antog 18 januari 2012 riktlinjer för att anmäla, utreda och 
vidta åtgärder mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Senaste 
revideringen av rutinerna genomfördes 2014-12-10.

Den nya skollagen har tydliga bestämmelser om huvudmannens ansvar.
- Skapa system och rutiner för att förebygga och förhindra att kränkningar, trakasserier och 
diskriminering förekommer.
- Skyldighet att upprätta rutiner för att säkerställa att uppgifter om kränkningar utreds 
tillräckligt, åtgärder vidtas och följs upp.
- Har det juridiska och ekonomiska ansvaret om barn och elever far illa.

Bakgrunden till skärpningen i lagstiftningen är att myndigheter och frivilligorganisationer 
uppmärksammat att kränkningar i skolmiljön är ett stort problem. Det har gjorts flera 
skadeståndsprocesser där elever blivit utsatta för kränkningar och försökt få rätt mot 
skolhuvudmannen men misslyckats. Ett annat skäl till lagändringen är att huvudmannen vid 
skadeståndskrav inte känt till missförhållandena i skolan. Därför har kvavet på att 
huvudmannen ska informeras om incidenter införts.

Arbetsgång för systematiskt arbete, skollagen 6 kap 10 § - handlingsplikten:
Steg 1 Upptäcka och anmäla till förskolechef, rektor och barn- och utbildningsnämnden
Steg 2 Utreda och analysera
Steg 3 Åtgärda, vidta verkningsfulla åtgärder
Steg 4 Följa upp och utvärdera regelbundet
Steg 5 Ärendet avslutas
Steg 6 Skicka återrapport till barn- och utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
Anmälan om kränkningar, trakasserier, diskriminering 18 januari 2017, bilaga BUN §9

(15 av 20)
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Sammanträdesdatum
2017-01-18

Barn- och utbildningsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 10
Kurser/konferenser
Diarienr 17BUN2

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om deltagande för ordförande Ruth Rahkola 
samt ledamöterna; Ferid Letic (S), Catrin Gisslin (MP), Maria Holmquist Ek (V) och Erik 
Nilsson (L)  till Skolriksdagens konferens den 24-25 april 2017.

Ärendebeskrivning
Inbjudan från Sveriges Kommuner och Landsting till skolriksdag den 24-25 april 2017 i 
Stockholm. Skolriksdagen innehåller olika valbara seminarium och teman för att belysa 
aktuella frågor samt sprida goda exempel från kommunala och fristående verksamheter.

Beslutsunderlag
Skolriksdag 2017, bilaga BUN §10

(16 av 20)
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Sammanträdesdatum
2017-01-18

Barn- och utbildningsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 11
Delegationsbeslut
Diarienr 17BUN3

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av delegerade beslut.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 6 kap får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot, ersättare eller 
åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss 
grupp av ärenden.

Det är inte möjligt att delegera ärende som gäller verksamhetens mål, inriktning, omfattning, 
kvalitet, yttranden till kommunfullmäktige, myndighetsutövning av principiell beskaffenhet 
eller större vikt.

Beslut dokumenteras och skickas till nämndsekreterare för anmälan till barn- och 
utbildningsnämnden senast följande månad. Beslut vinner laga kraft 21 dagar efter 
protokollets justering.

Beslutsunderlag
Redovisning av delegerade beslut, bilaga BUN §11

(17 av 20)
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Sammanträdesdatum
2017-01-18

Barn- och utbildningsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 12
Delgivningsärenden
Diarienr 17BUN4

Barn- och utbildningsnämnden delges nedanstående delgivningsärenden.

16BUN161-5-6, 008
Protokollsutdrag samt handlingsprogram från kommunfullmäktige för förebyggande 
verksamhet till skydd mot olyckor.

16BUN234-4, 612
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige angående kommunala samverkansavtalet om 
gymnasieutbildning för fyrkantens kommunala gymnasieskolor.

16BUN263-2, 612
Beslut från skolväsendets överklagandenämnd gällande ansökan om att elev ska tas emot 
inom fri kvot till Fordons- och transportprogrammet gymnasieskolorna i Bodens kommun och 
Piteå kommun samt vid Praktiska gymnasiet i Luleå.
Överklagandenämnden avvisar överklagandet i frågan om antagning till fri kvot.

(18 av 20)
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Sammanträdesdatum
2017-01-18

Barn- och utbildningsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 13
Rapporter
Diarienr 17BUN5

Ordförande Ruth Rahkola (S) och Förvaltningschef Ingemar Jernelöf har besökt Piteå 
Havsbads skolverksamhet och ger rapport från besöket.
 

(19 av 20)
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Sammanträdesdatum
2017-01-18

Barn- och utbildningsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 14
Nya frågor
Diarienr 17BUN6

Catrin Gisslin (MP) frågar om handlingsplan för rekrytering av personal till skolorna och hur 
Piteå kommun kan få fler att söka sig till skolverksamheten. Gisslin hänvisas till 
personalavdelningen.

Lage Hortlund (M) frågar om brist om läromedel då elever får hemuppgifter men får inte ta 
med sig läromedel hem. Förvaltningschef hänvisar Hortlund till rektor.

(20 av 20)
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