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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2004-06-23 1 (23)
          

Plats och tid Stadshuset, Piteå, 2004-06-23, kl 08.30 - 15.30

Beslutande Ruth Rahkola
Anders Berg
Birgitta Elfgren
Lina Bergman
Peter Erikson
Kjell Johansson
Erland Eriksson, tjänstg ersättare
Massoud Sari-Aslani
Susanne Sandström
Lars-Ivar Pettersson, frånv §§ 84 - 89
Aila Jonsson
Åke Forslund
Magnus Burström
Ersättare för Moderaterna, tjänstg ersättare §§ 84 - 89

Övriga deltagande Adjungerade ersättare, ersättare för Moderaterna och Magnus Nyström
Barn- och utbildningschef Inger Ingesson
Sekreterare Carina Hammarsten
Administrativ chef Lars Nilsson § 76, ekonom Jan-Olov Thall § 84-85
Medieutvecklare Kristina Hansson, § 79
Personalrepresentant för Kommunal Elisabeth Oja
          Utses att justera Lina Bergman

Justeringens plats och tid Stadshuset, Barn och Utbildning
2004-06-30

Underskrifter Sekreterare Paragraf
er

 §§ 76-90
Carina Hammarsten

Ordförande
Ruth Rahkola

Justerande
Lina Bergman           

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdat
um

2004-06-23
Anslags
uppsättande

2004-06-30 Anslags
nedtagande

2004-07-22

Förvaringsplat
s för
protokollet

Stadshuset, Barn och Utbildning

Underskrift
Carina Hammarsten

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2004-06-23

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 76 Dnr 2003/246 001
6WUXNWXUSODQ�I|U�I|UVNROD�RFK�VNROD������±�����
Under perioden 2003-2008 sjunker elevantalet elever i förskoleklass och
grundskola på grund av lägre födelsetal med ca 1000, från 5400 till 4400. En
minskning med nästan 20 %.  Befolkningsprognosen fram till 2012 säger att
födelsetalen kommer att ligga kvar på dagens nivå.

De kostnader som är direkt kopplade till elevantalet anpassas fortlöpande efter
nya förutsättningar. Det handlar om kostnader för personal, läromedel, råvaru-
kostnader för måltider e t c. För att andelen lokalkostnader inte ska öka med
minskat elevunderlag så bör kostnaderna för lokalerna sänkas.
I takt med att elevantalet minskar i grundskolan ökar elevantalet kraftigt i
gymnasieskolan. Det innebär att pengar måste föras över från grundskolan till
gymnasieskolan.

Barn- och utbildningsnämnden för en fortlöpande dialog med kommunstyrelsen
eftersom kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för utvecklingen av
kommunen.

Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2004-01-14 direktiv för
utredningsarbetet, bilaga Au § 52 a.

Under hösten 2003 inbjöd politiker från barn- och utbildningsnämnden allmänhet
och elevråd i grundskolan till informationsmöten. Vid dessa möten presenterades
underlag för de aktuella områdena. Berörda intressenter hade möjlighet att lämna
synpunkter och förslag. Utifrån dessa förslag och politiska direktiv beslutade
barn- och utbildningsnämnden 2004-03-31 om förslag till strukturplan för
perioden 2005-2007. Allmänheten inbjöds till ytterligare möten under april
månad för information om remissförslaget.

Förslag till PLAN 2005-2007 har varit utsänt till nedanstående remissinstanser.
Sammanfattning redovisas i bilaga Au § 52 b. Remisstiden gick ut den 17 maj.

3ROLWLVND�SDUWLHU�L�NRPPXQIXOOPlNWLJH�
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Norrbottens sjukvårdsparti
Centerpartiet
Folkpartiet
Kristdemokraterna



3,7(c�.20081 6DPPDQWUlGHVSURWRNROO 3
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2004-06-23

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 76, forts

Moderaterna
Miljöpartiet

%\DUI|UHQLQJDU���,QWUHVVHI|UHQLQJDU�LQRP�3LWHn�NRPPXQ
)|UVNROH��VNROUnG
(OHYUnG�L�JUXQGVNRODQ
$UEHWVWDJDURUJDQLVDWLRQHU�LQRP�%DUQ�RFK�8WELOGQLQJ�
Lärarförbundet
Lärarnas riksförbund
Skolledarförbundet
SSR
Kommunal Norrbotten
SKTF
Vårdförbundet
Ledarna

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare har fått en kopia på
samtliga remissyttranden och synpunkter från icke remissinstanser.
_______

Samverkansgrupp – 2004-06-08

_______

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet vid
sammanträde 2004-06-08, § 52.

Vid arbetsutskottets sammanträde redogjorde administrativ chef Lars Nilsson för
en sammanfattning av insända remissvar, bilaga AU § 52 c.

Remissvaren är i huvudsak kritiska mot föreslagen nedläggning av
Hemmingsmarks och Sikfors skola samt påtalar behovet av att behålla
byaskolorna.

______
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-06-23

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 76, forts

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter har till dagens sammanträde erhållit
kopia på skrivelser inkomna 2004-06-15 från personalen vid Sikfors skola samt
föräldragruppen vid Sikfors skola, bilaga BUN § 76 a.

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde redogör ordföranden för de
direktiv som utgjort grunden för utarbetande av förslag till åtgärder vid minskat
elevunderlag samt arbetsutskottets förslag till förskole- och skolstruktur för
perioden 2005-2007.

Vid sammanträdet redovisas listor inkomna 2004-06-23 som innehåller ca 400
namnunderskrifter mot en förslagen nedläggning av Sikfors och Hemmingsmarks
skolor. Kristdemokraterna överlämnar remissvar på Plan 2005-2007 vilket
avvisas eftersom remisstiden är utgången.

<UNDQGHQ
Vid nämndens sammanträde yrkar ledamöterna Åke Forslund Fp, och Lars-Ivar
Pettersson C, att förskole- och skolorganisationen vid Sikfors skola utreds vidare
för att undersöka förutsättningarna att behålla åk 4-6. Ärendet tas åter upp i
nämnden i oktober månad. Åke Forslund yrkar bifall till övriga delar i
arbetsutskottets förslag förutom Öjebyområdet.

Ledamöterna Susanne Sandström V, Anders Berg S, Kjell Johansson S, Birgitta
Elfgren S, Erland Eriksson S, Magnus Burström NS,  Peter Eriksson S,  samt
ordföranden Ruth Rahkola S yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Ledamoten Aila Jonsson Kd yrkar bifall till arbetsutskottets förslag under
förutsättning att lokalerna vid Sikfors skola anpassas för förskoleverksamhet.

3URSRSRVLWLRQVRUGQLQJ
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att barn- och
utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

%HVOXW
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om följande förskole- och skolstruktur
för perioden 2005-2007:
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-06-23

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 76, forts

HORTLAXOMRÅDET

• Ingen uppbyggnad av F-9-skola i Bergsviken påbörjas.
• Hela Hortlax-området utreds vidare. Ärendet tas åter upp i nämnden i oktober

månad 2004. Barn och Utbildning får i därvid i uppdrag att granska och
upprätta en ekonomisk kostnadsberäkning för inlämnat remissyttrande från
Hemmingsmarks Byaförening.

NORRFJÄRDENOMRÅDET

• Nuvarande struktur behålls under perioden.
• 2006 rivs den gamla träskolan vid Porsnässkolan. Delar av skolan byggs om

för att ersätta de lokaler som rivs. I samband med detta är det också lämpligt
att åtgärda ventilationsproblemen i hela skolan. Förprojektering sker under
våren 2005 och investeringsmedel äskas för 2006.

PITEÅ CENTRALA

• 2006 avvecklas externt hyrda lokaler vid Rådhustorget (BD-fastigheter) och
inryms i ombyggda lokaler i Christinaskolan.

PITHOLMSOMRÅDET

• 2005 avvecklas den villa (Granen) vid Strömnässkolan som idag inrymmer en
förskoleklass. Eleverna inryms i Strömnässkolan

• 2007 upphör verksamheten för F-5 vid Furubergsskolan. Byggnaden anpassas
för förskola och hit flyttar Mossens förskola (två avdelningar, Pitebo).
(Hällans förskola avvecklas redan hösten 2004 på grund av vikande
elevunderlag).

• Om det visar sig att elevantalet vid Furubergsskolan minskar mer än beräknat,
avvecklas skolan tidigare än 2007 om eleverna kan placeras på övriga F-5-
skolor i området.
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-06-23

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 76, forts

SJULNÄS

• 2006 flyttar en avdelning förskola (Hultan) in i den tillbyggda delen av
Lillpite skola. Tillbyggnaden kan utan större åtgärder nyttjas för förskola.
Villan som lämnas avyttras.

• 2007 blir skolan i Svensbyn en F-2-skola för elever från Sjulnäs och
Svensbyn. Från åk 3 går elever från Sjulnäs och Svensbyn i Sjulnäs skola.
Frigjort utrymme i Svensbyns skola nyttjas för den förskoleavdelning som
finns i villa på Bäckstigen 8. Villan avyttras.

ÖJEBYN

• 2005 lämnar Aspergergruppen den s k Gamla vårdskolan. Verksamheten
flyttar in i hus 06 som anpassas för ändamålet under våren 2005.

• Sikfors skola avvecklas inte från hösten 2005.
- Förskolan flyttar in i Sikfors skola. Villan som lämnas avyttras.
- F-3 går i Sikfors medan åk 4-6 flyttar till Öjebyn alternativt Böle.
- Fritids inryms i skolans lokaler.

Ekonomisk kalkyl för att behålla Sikfors skola redovisas i bilaga AU § 52 d.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar därutöver

att äska investeringsmedel för anpassning av Sikfors skola i
verksamhetsplanering 2005-2007

att avstämning av strukturplanen genomförs årligen. Barn och Utbildning
rapporterar reviderad barn- och elevstatistik till nämnden i november månad
så att eventuella förändringar kan hanteras i planeringsprocessen för
kommande verksamhetsår,

att Barn och Utbildning får i uppdrag att se över nuvarande skolorganisation så
att den blir bättre anpassad för att verka i ett F-9- perspektiv
(åldrarna 1-16 år). Utredningen presenteras för barn- och utbildnings-
nämnden under våren 2005.

____
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 76, forts

5HVHUYDWLRQHU
Ledamöterna Åke Forslund Fp, Lars-Ivar Pettersson C och Lina Bergman S
avger skriftliga reservationer enligt bilaga BUN § 76 b.

______



3,7(c�.20081 6DPPDQWUlGHVSURWRNROO 8
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2004-06-23

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 77 Dnr 2004/169 612
)|UlQGUDG�LQULNWQLQJ�Sn�HOSURJUDPPHW
Rektor för Strömbackaskolan, ro Bygg-El-Energi, har inlämnat en skrivelse till
barn- och utbildningsnämnden i vilken föreslås förändrad av inriktning på
elprogrammet.

Elprogrammet innehåller fyra nationella inriktningar; elteknik, elektronik,
datorteknik och automation. På Strömbackaskolans Elprogram finns idag
inriktningarna; elteknik, elektronik och datorteknik.

Under de senaste åren har det visat sig att intresset för inriktningen elektronik har
minskat varför endast ett fåtal elever har sökt elektronik. En bidragande orsak
kan vara att det är svårt att få jobb efter avslutad utbildning. Reparation och
service på hemelektronik har minskat ute i näringslivet. All garantiservice sker
idag hos tillverkaren. I dagsläget har industrin ett stort behov av kompetens inom
industriell elektronik, styrteknik och reglerteknik.

Med hänvisning till ovanstående föreslår rektor Fred Öhlund och gymnasiechef
Eva Jordahl att fr o m läsåret 2004/2005 byts kurser i hemelektronik ut mot
kurser i styrteknik och reglerteknik vilket innebär att man ändrar inriktningen
elektronik till automation.

_______

Samverkansgrupp – 2004-06-08.

_______

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet vid
sammanträde 2004-06-08, § 53.

_______

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fr o m läsåret 2004/2005 byts kurser i
hemelektronik ut mot kurser i styrteknik och reglerteknik vilket innebär att man
ändrar inriktningen elektronik till automation.

_______
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BUN § 78 Dnr  2004/119 611
$QV|ND�RP�SURILOHULQJ�DY�I|UVNRORU
Barn- och utbildningsnämnden stödjer tanken om profilering inom förskolan. För
profilering enligt Montessori, I Ur och Skur, Reggio Emilia och Musikförskola
ska vissa förutsättningar uppfyllas enligt tidigare beslut. Varje enskild förskola
som vill profilera sig måste lämna ansökan som prövas av nämnden.

Två ansökningar om profilering har inkommit:

Rektorsområde                               Profilering

Munksunds ro
Lilla Äventyrets förskola I Ur och Skur, bilaga Au § 54 a

Munksunds ro
Löparstigens förskola,
Avdelning Kängan Reggio Emilia, bilaga Au § 54 b

_______

Samverkansgrupp – 2004-06-08

_______

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet vid
sammanträde 2004-06-08, § 54.

_______

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna Lilla Äventyrets ansökan om profilering mot I Ur och Skur.
Samtlig personal har genomgått Friluftsfrämjandets grundkurs I Ur och
Skur och har därmed rätt att nyttja Friluftsfrämjandets logotype. Förskolan
skriver årlig verksamhetsberättelse som lämnas in till Friluftsfrämjandets
Riksorganisation.

att avslå ansökan från Löparstigens förskola, avdelning Kängan, med
motiveringen att kraven enligt nämndens tidigare beslut ej uppfylls. All
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BUN § 78, forts

personal har inte utbildning i ”Reggio Emilias förhållningssätt” 10 poäng.
När samtlig personal har föreskriven utbildning kan de återkomma med en
ny ansökan.

_______
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BUN § 79 Dnr 2004/171 005
6WUDWHJL�I|U�XWYHFNOLQJVDUEHWHW�PHG�PHGLD�RFK�,7�L�JUXQG��RFK�VlUVNRODQ
Strategigruppen för media och IT i grundskolan har på uppdrag av barn- och
utbildningschefen formulerat ett förslag till ny och gemensam strategi för
utveckling av media och IT i grund- och särskolan i Piteå kommun, bilaga AU §
55.

Arbetsgruppen har som utgångspunkt vid framtagandet av dokumentet haft de
nationella styrdokumenten, tidigare lokala strategier och den nuläges-
beskrivning av samtliga skolors arbete med media och IT som färdigställdes
2004.

Lärare, elever och rektorer har via remissförfarande haft möjlighet att påverka
innehållet i förslaget.

_______

Samverkansgrupp – 2004-06-08.

______

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet vid
sammanträde 2004-06-08, § 55.

______

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde informerar medieutvecklare
Kristina Hansson om bakgrunden till framtagande av ett gemensamt dokument
för utveckling av media och IT i grundskolan.

Hon överlämnar en nulägesstudie av kommunens grundskolors arbete med media
och IT upprättad i januari 2004. Syftet med inventeringen är att förstå vilket stöd
skolorna behöver i förändringsarbetet.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa strategi för
utvecklingsarbetet med media och IT i grund- och särskolan i Piteå kommun
enligt upprättat förslag, bilaga AU § 55.

_______
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BUN § 80 Dnr 2004/159 613
6W\UGRNXPHQW�I|U�0XVLN�	�'DQVVNRODQ
Nuvarande styrdokument för Musik & Dansskolan ” Program för att utveckla
verksamheten i Kommunala Musikskolan”  fastställdes av skolstyrelsen 1988.

Musikskolans förändrade verksamhet och genomgångna samhällsförändringar
har medfört att dokumentet är i behov av revidering. Det utformades i en tid när
den kommunala verksamheten styrdes med detaljbeslut.

Rektor och personal vid Musik & Dansskolan har under våren 2004 utarbetet ett
förslag till nytt styrdokument enligt bilaga AU § 56. Dokumentet har tillkommit i
en demokratisk process där personalen haft möjlighet att påverka utformning och
innehåll. Utifrån styrdokumentet kommer en mer detaljerad handlingsplan att
upprättas.

BBBBBB
Samverkansgrupp – 2004-06-08

BBBBBB
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet vid
sammanträde 2004-06-08, § 56.

______

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa styrdokument för Piteå
Musik & Dansskola enligt upprättat förslag, bilaga AU § 56.

______
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-06-23
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BUN § 81 Dnr 2004/172 600
.RPSOHWWHULQJ�DY�EDUQ��RFK�XWELOGQLQJVQlPQGHQV�GHOHJDWLRQVRUGQLQJ
Enligt skollagen 3 kap 13 § ska kommunen se till att skolpliktiga elever i dess
grundskola och särskola fullgör sin skolgång. Kommunen ska också se till att
skolpliktiga barn som är bosatta i kommunen men inte går i dess grundskola eller
särskola, på något annat sätt får föreskriven utbildning.

Enligt grundskoleförordningen 3 kap 3 § ska det finnas en elevvårdskonferens för
rektorns arbetsområde för behandling av elevvårdsärenden.
Elevvårdskonferensen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är
närvarande.

_______

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet vid
sammanträde 2004-06-08, § 57.

_______

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delegera till arbetsutskottet att besluta
i sådana enstaka barn- och elevvårdsärenden som inte kan avgöras inom
rektorsområdet.

______
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BUN § 82 Dnr 2004/177 600
6DPYHUNDQVGDJDU
Politikerna i barn- och utbildningsnämnden har årligen två samverkansdagar med
rektorerna inom Barn och Utbildning.

Barn- och utbildningschefen föreslår att årets konferens förläggs till den 21-22
oktober.

______

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet vid
sammanträde 2004-06-08, § 58.

______

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att samverkansdagarna genomförs den 14-15 oktober samt

att nämndens ledamöter lämnar förslag till tema vid sammanträdet i augusti
månad.

_______
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BUN § 83 Dnr 2004/182 027
.RQIHUHQVHQ�$NWXHOO�6NROSROLWLN
Kommunförbundet Norrbotten inbjuder till konferensen Aktuell Skolpolitik den
26-27 augusti som i år genomförs i Piteå.

Syftet med konferensen är att förtroendevalda och förvaltningschefer i Norr- och
Västerbotten ska få information om aktuella frågor inom förskola och skola samt
tillfälle till erfarenhetsutbyte och diskussioner.

Teman för konferensen är skolledningsfrågor samt resultaten av skolverkets
inspektioner ur ett nationellt perspektiv.

______

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att de ledamöter och ersättare som så
önskar har möjlighet att anmäla sig till konferensen.

______
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BUN § 84 Dnr 2004/183 041
%XGJHWGLUHNWLY����������
Förvaltningsekonom Jan-Olov Thall informerar om kommunfullmäktiges beslut
2004-06-21 om budgetdirektiv för VEP 2005-2007 och årsbudget 2005.
______

Under kommande planperiod har kommunen följande prioriterade områden:
• Näringsliv och sysselsättning
• Utbildning och kompetens
• Livsmiljö
• Barnen i centrum

Senast 2010 ska det finansiella målet att verksamhetens nettokostnad maximalt
får uppgå till 91 % av skattintäkter och generella statsbidrag vara uppfyllt. De
ekonomiska ramarna som finns i direktiven ska följas. Underskott som
uppkommer under löpande år ska i första hand klaras inom nämndens totala
nettoram.

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att redovisa olika alternativ för
bedrivande av dansundervisning i gymnasieskolan. Alternativen ska innehålla
verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser.

Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att göra en
översyn av hur elevhälsans och IFO:s resurser gemensamt kan utvecklas och
optimeras till stöd för barn med behov av tidiga social insatser.

Driftbudgetram

Under perioden 2005  - 2009 har nämnden en neddragning av driftbudgetramen
med totalt ca 24 Mkr.  Det motsvarar i genomsnitt 4.8 Mkr per år. Nämnden får
på grund av gällande statsbidragsregler möjlighet att lägga mindre besparingar i
början av planperioden och en större under senare delen för att inte förlora
Wärnersson-pengar.

Barn- och utbildningsnämnden får en ramhöjning/engångsanslag på 500.000 kr
under 2005 för ökade kostnader i samband med nytt skolskjutsavtal för bussar.
Ökade kostnader för skolskjuts i samband med gemensam vårdnad och växelvis
boende måste finansieras inom ordinarie budgetram.
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2004-06-23

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 84, forts

Investeringsbudget

På grund av att kommunen står inför ett antal tunga investeringar under 2005 och
2006 ska samtliga nämnder prioritera mycket hårt inom investeringsområdet.

______

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.

______
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2004-06-23

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 85 Dnr 2003/78 611
(NRQRPLVNW�ELGUDJ�WLOO�7ROYPDQVVNRODQV�IULVNROD
Förvaltningsekonom Jan-Olov Thall lämnar information om avtal för ekonomiskt
bidrag från Piteå kommun till Tolvmansskolans friskola. Ekonomiskt bidrag till
Tolvmansskolans friskola framgår av bilaga BUN § 85.

Friskolan kommer att innebära en beräknad kostnadsökning för barn- och
utbildningsnämnden med ca 460.000 kr. Enligt Konkurrensrådet har elever i
friskola rätt till kvalitativt likvärdig utbildning jämfört med elever i den
kommunala skolan.

Tolvmansskolans friskola har 44 elever inskrivna i förskoleklass t o m skolår 3
hösten 2004.

______

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.

______



3,7(c�.20081 6DPPDQWUlGHVSURWRNROO 19
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2004-06-23

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 86
.RVWXWUHGQLQJ�LQRP�3LWHn�NRPPXQ
Storköksplanerarna har på kommunfullmäktiges uppdrag utfört en
måltidsutredning omfattande inventering med statusbedömning av befintliga
köksanläggningar samt redovisning av tekniska och ekonomiska konsekvenser
vid nuvarande och framtida alternativa kostsystem. Utredningen omfattar
socialtjänsten samt Barn och Utbildning.

Storköksplanerarna har nu utarbetat remissunderlag som innehåller 5 förslag till
framtida kostförsörjning. Barn- och utbildningschef Inger Ingesson informerar
om de alternativa förslagen i utredningen.

Utredaren förespråkar ett system där kyld kost skickas ut till mottagningskök och
hemmaboende. Vid mottagningsköken slutbereds den kylda maten och värme-
och transportkänsliga produkter typ potatis, grönsaker, sallad e t c förbereds och
tillagas. Ur kvalitetssynpunkt är detta system det närmaste man kan komma
tillagningskök vid varje enhet.

Ett stormöte kommer att hållas den 24 augusti, kl 18.00, då utredaren informerar
berörd personal om kostutredningen. Utredningen kommer därefter att skickas ut
på remiss till arbetstagar- och intresseorganisationer under tiden 1 september till
15 oktober. Därefter följer beslut i kommunstyrelsen och genomförandefas.

_______

Barn- och utbildningsnämnden tar del av kostutredningen.

______
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2004-06-23

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 87
'HOHJHUDGH�EHVOXW
Delegat Lista Ärende

Barn- och utbildningschef 5 11
Gymnasiechef 3 3-6
Administrativ chef 4 5
Rektor Munksunds ro 4 7-9
Rektor Strömnäs ro 3 4-5
Rektor Piteå resursskolor 3 4
Rektor Björklunda ro 3 5
Rektor Sjulnäs ro 1 1

______

Barn- och utbildningsnämnden tar del av fattade delegationsbeslut.

_______
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2004-06-23

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 88
0HGGHODQGHQ
1/ Protokoll från Sjulsmarks förskola/skolas lokala föräldrastyrelse

2004-04-26

2/ Dnr 2003/250 008
Kommunfullmäktiges beslut 2004-05-10 om svar på motion angående
betygsfritt i grundskolan.

3/ Dnr 2004/162 511
Trafikutskottets beslut 2004-04-23 om hastighetsbegränsning 30 km/h på
Flöjtgatan och del av Violingatan i Öjebyn.

4/ Dnr 2004/163 511
Trafikutskottets beslut 2004-04-23 angående parkeringssituationen utanför
Trädgårdens förskola.

5/ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts yttrande 2004-06-08 över
betänkandet SOU 2004:29 Tre vägar till den öppna högskolan.

_______

Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena till handlingarna.

______
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2004-06-23

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 89
5DSSRUWHU
Ledamöterna Massoud Sari Aslani, Susanne Sandström och Erland Eriksson
lämnar rapport från konferensen Aktuell Skolorientering den 14-16 juni i Avesta.

Piteå är värdkommun för ASO 2006 varför planeringsarbetet bör påbörjas under
hösten 2004 inför programpresentation på ASO i Härnösand 2005. Barn- och
utbildningschefen anser att Piteå bör anordna en konferens med övergripande
tema.

Peter Eriksson informerar att matgruppen haft ett möte den 1 juni. Gruppen gick
igenom kommande läsårs meny för Piteå förskolor och skolor.

Ruth Rahkola informerar att intagningsnämnden den 22 juni beslutade om slutlig
intagning till gymnasieskolan. 66 elever är inte intagna i dagsläget. När
höstterminen 2004 börjar kommer dock de flesta eleverna att ha en
utbildningsplats  vid Strömbackaskolan. Fordonsprogrammet har många sökande
till läsåret 2004/2005.  Ledamoten Anders Berg nämner att transportbranschen
har behov av fler yrkesutbildade chaufförer.

Ruth Rahkola har blivit tillfrågat av kommunalrådet Peter Roslund att delta i
Jugendspiel i Rendsburg den 28 juli – 3 augusti 2004 och tackat ja.
Kommunledningskontoret står för kostnaden.

Ruth Rahkola har fått in rapporter från utlandsresor under våren 2004
finansierade med medel för internationellt utbyte. Elever och personal framför ett
tack för beviljat bidrag. Nämnden kommer att få ytterligare information i ärendet
under hösten 2004.

____
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2004-06-23

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 90
1\D�IUnJRU
Åke Forslund ställer frågan varför ärendet om ett golfgymnasium aldrig
behandlats av barn- och utbildningsnämnden. Ordföranden meddelar att Piteå
Golfklubb informerats om att enligt gällande policy finns möjlighet att bedriva
golfundervisning inom ramen för elevens val vid gymnasieskolan under
förutsättning att klubben står för ledare.  Inrättandet av ett riksrekryterande
golfgymnasium skulle vara förenat med stora kostnader för barn- och
utbildningsnämnden.

Susanne Sandström ställer frågan vilka rutiner nämnden ska ha i händelse av att
en ledamot vill lämna säryttranden i samband med remisser och dylikt.
Ordföranden återkommer i ärendet i augusti månad.

Susanne Sandström och Magnus Burström nattvandrade som politiker på stan i
samband med examen. Susanne ställer frågan varför ett fåtal kuratorer var
representerade. Enligt barn- och utbildningschefen har ett beslut i detta ärende
fattats av ledningsgruppen utifrån fältassistenternas rekommendationer. Inger
Ingesson återkommer i ärendet i augusti.

_______


