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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2004-11-24 1 (28)
          
Plats och tid Stadshuset, 2004-11-24, kl 08.30 - 15.00
Beslutande Ruth Rahkola, frånvarande §§ 143, 144, 145, 146, 155

Anders Berg, tjänstgörande ordförande
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Peter Eriksson
Kjell Johansson
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Susanne Sandström
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Gudrun Berglund, tjänstgörande ersättare
          
          

Övriga deltagande Barn- och utbildningschef Inger Ingesson
Områdeschef Elisabeth Fjellström
Sekreterare Carina Hammarsten
Personalrepresentant för Kommunal, Birgitta Strand och för
Lärarförbundet, Margareta Granberg
Ekonom Jan-Olov Thall § 152, rektor Zi Dannberg-Alm § 160

Utses att justera Birgitta Elfgren
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Anslag/Bevis
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Sammanträdesdatum 2004-11-24
Anslags
uppsättande 2004-11-30 Anslags

nedtagande 2004-12-22

Förvaringsplats
för protokollet Barn och Utbildning, stadshuset

Underskrift
Carina Hammarsten

Utdragsbestyrkande



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2004-11-24

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 141 Dnr 2004/264 600
Sammanträdesdagar 2005

Barn- och utbildningsnämndens sekreterare har upprättat förslag till
sammanträdesdagar 2005 enligt bilaga AU § 90.

_______

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet vid
sammanträde 2004-11-10, § 90.

_______

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa sammanträdesdagar enligt
förslag bilaga AU § 90.

_______



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2004-11-24

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 142 Dnr 2004/265 008
Motion angående vision för bildning och kultur i Piteå

Folkpartiet har inlämnat en motion till kommunfullmäktige med hemställan att
kommunstyrelsen utarbetar en Vision 2010 för bildning och kultur i Piteå.

Motionen är skickad till barn- och utbildningsnämnden för yttrande samt även
kultur- och fritidsnämnden.

Motionen redovisas i bilaga AU § 91 a.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande har upprättat förslag till yttrande
enligt bilaga AU § 91 b.

______

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet vid
sammanträde 2004-11-10, § 91.

_______

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avge motionsyttrande enligt
ordförandens förslag, bilaga AU § 91 a.

______



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2004-11-24

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 143 Dnr 2004/266 041
Fördelning av Perssonpengar 2005

Perssonpengar ska enligt direktiven användas till de s k gråzonsbarnen och för
utveckling av teknik och miljö. Av 8.500.000 kronor är 7.650.000 kronor tidigare
fördelat till personalförstärkning inom grundskolan och gymnasieskolan.
Disponibelt för 2005 är 850.000 kronor.

Barn- och utbildningschefen har upprättat förslag till fördelning enligt bilaga
AU § 92 a.

Barn- och utbildningschefen hade i uppdrag att under 2004 bevilja 310.000
kronor till projekt som uppfyller direktiven. Rapport om hur medlen fördelats
redovisas i bilaga AU § 92 b.

_____

Samverkansgrupp 2004-11-09.

______

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet vid
sammanträde 2004-11-10, § 92.

______

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att fördela Perssonpengar under 2005 enligt barn- och utbildningschefens
förslag, bilaga AU § 92 a,

att anslaget till Ungdomsmottagningen, dock högst 300.000 kronor, beviljas
under förutsättning att Norrbottens läns landsting beslutar att stå för 50 %
av den totala kostnaden, samt socialnämnden 25 %.
Beslutar berörda nämnder att inte tillskjuta resterande medel finns 300.000
kronor outnyttjat inom ramen för Persson-pengar.

Barn- och utbildningsnämnden har som önskemål att personalen inom
elevhälsan vid Strömbackaskolan blir delaktiga vid en eventuell utbyggnad
av verksamheten med Ungdomsmottagning,



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2004-11-24

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 143, forts

att barn- och utbildningschefen vid årets slut 2005 redovisar hur återstående
medel, 91.000 kronor, fördelats,

att beslutar berörda nämnder att inte tillskjuta resterande mdel till
Ungdomsmottagningen ska barn- och utbildningschefen dessutom redovisa
för hur de 300 000 kronor som anslagits till Ungdomsmottagningen
fördelats.

_______



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2004-11-24

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 144 Dnr 2004/267 041
Fördelning av Wärnerssonpengar läsåret 2005/2006

Wärnerssonpengar är ett riktat statsbidrag under en femårsperiod vars syfte är att
öka personaltätheten i förskoleklass, grundskola, särskola, fritidshem och
gymnasieskola. I direktiven står det att pengarna ska gå till ”fler vuxna i grund-
och gymnasieskolan”.

Piteå kommun erhåller 4.700.000 årligen t o m läsåret 2006/2007. Efter
femårsperioden ingår anslaget i det generella statsbidraget.

Barn- och utbildningschefen har upprättat förslag till fördelning för 2005/2006,
bilaga AU § 93. Wärnerssonpengarna innebär att barn- och utbildningsnämnden
har att fördela ca 13 tjänster.

______

Samverkansgrupp 2004-11-09.
Förhandling enligt MBL § 12 – 2004-11-22. Barn- och utbildningschefen
redovisar de fackliga organisationernas synpunkter.

_____

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet vid
sammanträde 2004-11-10, § 93.

_____

Kommunfullmäktige har beslutat att inte bevilja barn- och utbildningsnämnden
ramökning (1,1 miljoner kronor) för att inrätta ett specialutformat dansprogram
vid Strömbackaskolan.

______

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträder yrkar ledamoten Susanne
Sandström (V) avslag på att inrätta ytterligare 1 rektorstjänst i Hortlaxområdet
samt 3 lärartjänster till specialutformat dansprogram vid Strömbackaskolan.

Sandström yrkar att resursen i stället nyttjas till anställning av 4 tjänster som
konsulter i grundskolan vars uppdrag blir att särskilt arbeta med inkludering av



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2004-11-24

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 144, forts

elever i klasserna i stället för att skapa särskilda mindre undervisningsgrupper.
Tjänsterna placeras i norra området (1 tjänst), centrala området (2 tjänster), södra
området (1 tjänst).

Ordföranden Anders Berg (S) och ledamoten Kjell Johansson (S) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och förklarar att barn- och
utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslut:

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att fördela Wärnerssonpengar under läsåret 2005/2006 enligt barn- och
utbildningschefens förslag, bilaga AU § 93,

att de 6,75 pedagogtjänster som avsätts till grundskolan 6-16 år i första hand
riktas mot arbete med de områden som enligt Skolverkets utbildnings-
inspektion är i behov av förbättringsinsatser.

Ledamoten Susanne Sandström avger reservation till förmån för eget yrkande.

_______



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2004-11-24

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 145 Dnr 2004/195 007
Projektplan för Familjens Hus

I början av år 2003 startade kommunen ett familjecenter, Familjens Hus i Piteå.
Målet för verksamheten är att främja god hälsa hos barn och ungdomar genom att
skapa förutsättningar för ett gott föräldraskap. Här erbjuds en mötesplats för alla
barn, ungdomar och föräldrar i Piteå kommun.

Familjecentrat drivs i projektform under åren 2003 till 2005. Barn- och
utbildningsnämnden har samordningsansvaret.

Projektbeskrivning för familjecentrat redovisas i bilaga AU § 94 a.

Komrev har tidigare under 2004 granskat verksamheten vid Familjens Hus.
Med anledning av genomförd revision beslutade barn- och utbildningsnämnden
2004-08-25 att tillsätta en styrgrupp som fick i uppdrag att lämna förslag till
projektplan, mål och delmål för Familjens Hus.

Styrgruppens förslag till projektplan, mål och delmål för Familjens Hus framgår
av bilaga AU § 94 b. Projektplanen har projektbeskrivningen som grund.

Utvärdering av Familjens Hus beräknas vara klar i november 2004. Därefter
följer en politisk process i samband med budgetarbetet 2005 för beslut om en
eventuell permanentning av verksamheten fr o m 2006.

_______

Samverkansgrupp 2004-11-09

_______

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet vid
sammanträde 2004-11-10, § 94.

_______

Vid nämndens sammanträde föreslår ledamoten Lars-Ivar Pettersson C, ett tillägg
i sista stycket under delmålet Att barn inte ska utsättas för mobbing.
”Det är en öppen verksamhet där alla föräldrar har anvar för sitt barn under
vistelsen hos oss och har därför ett egenansvar för att barnet inte utsätts eller
utsätter andra barn för mobbing.” Tillägget är markerat med kursiv stil.



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2004-11-24

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 145, forts

Beslut:

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att fastställa styrgruppens förslag till projektplan, mål och delmål för Familjens
Hus enligt bilaga AU § 94 b med tillägg enligt Lars-Ivar Petterssons
förslag,

att vid en eventuell permanentning av Familjens Hus föreslå
kommunfullmäktige att se över delmålen och utforma dem så de är
mätbara och relevanta för verksamheten.

______



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2004-11-24

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 146 Dnr 2004/262 001
Information om översyn av ledningsorganisation

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2004-06-23 att se över
skolorganisationen så att den blir bättre anpassad för att verka i ett 1-16 års
perspektiv.

_______

Samverkansgrupp 2004-11-09
Förhandling enligt MBL § 12 – 2004-11-22. Barn- och utbildningschefen
redovisar de fackliga organisationernas synpunkter.

_______

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet vid
sammanträde 2004-11-10, § 95.

_______

Vid nämndens sammanträde redogör barn- och utbildningschefen för nämndens
uppdrag att bättre verka i ett 1-16 årsperspektiv samt arbetsgången för att utforma
ny ledningsorganisation enligt nämndens direktiv.

Ledningsgruppen har beslutat att rektorerna ska arbeta i rektorsteam vilket
innebär att rektorerna arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål, där var och en
är beroende av de andra för att resultatet ska bli framgångsrikt. Rektor blir
ansvarig för den pedagogiska utvecklingen i ett 1-16 års perspektiv inom hela
området men svarar för sin del av området när det gäller bl a personal-, elev- och
föräldrakontakter.

Rektorsteamen får i uppdrag att analysera om nuvarande förskole- och
skolorganisationen är riktig i ett 1-16 års perspektiv och om fördelar kan vinnas
vid eventuella förändringar.

Från och med våren 2005 fördelas budgeten per rektorsteam.

Områdescheferna får en ny benämning: För- och grundskolechefer. Antalet
tjänster blir även fortsättningsvis 3 heltidstjänster. Den administrative chefen får



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2004-11-24

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 146, forts

förändrade arbetsuppgifter och kommer att kallas chef för stödverksamheten
inom förskolan och grundskolan

Under förutsättning att prognoserna för elevminskningen slår in minskas antalet
rektorstjänster läsåret 2007/2008 med 1 tjänst i centrala och 0,5 tjänst i norra
området. Vid kommande pensionsavgångar ska alltid en bedömning göras
huruvida den lediga tjänsten ska besättas eller inte.

2 halvtidsjänster som ledningsresurs omvandlas till rektorstjänst.

Vid rekrytering av rektorstjänster undviks om möjligt internrekrytering. Med
internrekrytering avses i detta fall att man blir rektor för enhet där man tjänstgjort
som pedagog.

Den nya ledningsorganisationen handlar i huvudsak om ett förändrat arbetssätt
för rektorerna. Antalet rektorstjänster beräknas minska från 29 i nuvarande
organisation till 27,5 läsåret 2007/2008.

Den nya arbetssättet med rektorsteam träder i kraft successivt under våren 2005.
Organisationen är verkställd fr o m 2005-08-01.

_____

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att uppdra åt barn- och utbildningschefen att hitta former för elevmedverkan
när det gäller rekrytering av rektorstjänster till senareskolorna,

att anta den nya ledningsorganisationen utifrån den information som lämnats
av barn- och utbildningschefen.

_______



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2004-11-24

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 147 Dnr 2003/225 600
Åtgärder med anledning av Skolverkets utbildningsinspektion

Skolverket har genomfört en inspektion i Piteå kommun av förskole-
verksamheten och skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen samt
vuxenutbildningen. Besök gjordes i kommunens skolor och andra verksamheter
under perioden 16 februari till 22 maj.

I Skolverkets beslut 2004-08-16 om genomförd inspektion redovisas dels
områden som behöver utvecklas, förbättringsområden , dels områden där
kommunen inte uppfyller författningarna, kritikområden. Förbättrings- och
kritikområden framgår av bilaga AU § 96 a.

Skolverket avser att följa upp effekterna av inspektionen inom cirka två år. Inför
denna redovisning kommer Skolverket att begära en redovisning av vilka
åtgärder som vidtagits för att förbättra kvaliteten inom förbättringsområdena.

När det gäller kritikområdena skall Piteå kommun senast den 16 november 2004
redovisa till Skolverket, enheten i Umeå, vilka åtgärder som vidtagits inom
kritikområdena.

Barn- och utbildningschefen redogör för insatser inom kritikområdena, bilaga
AU § 96 b.

_______

Samverkansgrupp – 2004-11-10

_______

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet vid
sammanträde 2004-11-10, § 96.

______

Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att åtgärder är vidtagna inom samtliga
kritikområden.

______



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2004-11-24

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 148 Dnr 2003/208 623
Skadeståndskrav

NNbegär skadestånd hos Piteå kommun med 17.000 kr. Som grund för sitt
anspråk anges felaktig myndighetsutövning vid beslut om skolskjuts.
Ersättningen ska täcka kostnader för resa med bil mellan Jävrebyn och Sjulnäs
samt övriga utlägg och kostnader.

Bakgrunden till skadeståndskravet framgår nedan.

Länsrätten beslutade 2003-12-08 att avslå NN:s överklagan av barn- och
utbildningsnämndens beslut att vägra skolskjuts när eleverna valt annan skola än
den anvisade. Länsrätten ansåg inte att Piteå kommuns beslut var olagligt. NN
överklagade länsrättens dom till kammarrätten.

Kammarrätten beslutade 2004-06-28 att upphäva länsrättens dom och avvisa
NN:s överklagande av handläggarbeslut vid Piteå kommun den 24 oktober 2003.
Rätten ansåg att beslut om skolskjuts inte är av rent verkställande art och att
beslut om avslag på skolskjuts vid växelvis boende fattats som ett
tjänstemannabeslut utan stöd av delegation. Kammarrätten gjorde ingen prövning
av själva sakfrågan. Beslutet handlade i stället om det formella beslutsfattandet.

NN yrkade hos Barn och Utbildning 2004-08-12 om ersättning för barnens resor
mellan hemmet i Jävrebyn och skolan i Sjulnäs på grund av felaktig
myndighetsutövning. Barn- och utbildningsnämndens ordförande besvarade
skrivelsen 2004-08-16 i vilken framfördes att nämnden i tidigare beslut, varit
enig om att inte bevilja skolskjuts för barn som väljer annan skola än den de
hänvisas till med hänsyn till folkbokföringsadress. Själva sakfrågan var
oförändrad och nämndens beslut kvarstår. Ordföranden fann inga skäl till att
betala ekonomisk ersättning till uppgivna skolskjutsar.

NN begärde skadestånd hos Justitiekanslern under hösten 2004.
2004-09-22 meddelade Justitiekanslern att myndigheten i vissa fall handlägger
skandeståndsanspråk mot staten. Begäran om skadestånd lämnas hos
vederbörande kommun.

Barn- och utbildningsnämnden har sett över delegationsordningen och gav
2004-09-29 handläggare för skolskjutsar delegation att inom ramen för gällande
skolskjutsreglemente besluta om samtliga förekommande skolskjutsärenden för
förskoleklass och grundskola.
 BUN § 148, forts



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2004-11-24

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2004-10-16 inkom skadeståndskrav till barn- och utbildningsnämnden.

______

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet vid
sammanträde 2004-11-10, § 97.

______

Barn- och utbildningsnämnden beslutar avslå begäran om skadestånd med
hänvisning till ordförandens skrivelse till NN, daterad
2004-08-16.

Nämnden konstaterar att själva sakfrågan inte prövats i domstol. Kammarrättens
beslut rörde det formella beslutsfattandet vilket nu är åtgärdat  i enlighet med
kammarrättens dom.

________



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2004-11-24

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 149 Dnr 2000/193 106
Plattform för samverkan mellan Barn och Utbildning och Individ- och
familjeomsorg

Vikten av att utveckla en konkret och konstruktiv samverkan mellan föräldrar,
barn och ungdomar, Barn och Utbildning samt Individ- och familjeomsorg är
beslutat i barn- och utbildningsplan respektive socialtjänstens verksamhetsplan.

En plattform för samverkan antogs gemensamt av berörda nämnder i december
2000. Plattformen ska fungera som styrinstrument, stöd och hjälp i
samverkansarbetet mellan parterna.

Det har uppkommit behov av att revidera styrdokumentet. Förslag till reviderad
plattform för samverkan redovisas i bilaga Au § 98. Dokumentet har reviderats
av områdescheferna, gymnasiechef samt avdelningschefen för Individ- och
familjeomsorgen inom socialtjänsten.

_______

Samverkansgrupp 2004-11-09

_______

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet vid
sammanträde 2004-11-10, § 98.

_______

Vid nämndens sammanträde redovisar områdeschef Elisabeth Fjellström de
förändringar som gjorts  i dokumentet.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa reviderad plattform för
samverkan enligt bilaga AU § 98.

Uppföljningen av samverkan via s k avvikelserapportering uppges inte fungera
tillfredsställande. Barn- och utbildningsnämnden beslutar uppdra åt
områdeschefer i förskola/grundskola och gymnasieskola samt avdelningschef för
individ- och familjeomsorgen att se över rutinerna för uppföljning av avvikelser
från fattade överenskommelser.

_______



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2004-11-24

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 150 Dnr 2003/246 001
Mål nr 1614-04, rotel 3 - laglighetsprövning enligt kommunallagen

Länsrätten har begärt yttrande från barn- och utbildningsnämnden med anledning
av att NN har lämnat kompletterande uppgifter i rubricerat mål.
Ärendet rör barn- och utbildningsnämndens beslut 2004-06-23 om strukturplan
för förskola och grundskola perioden 2005-2007.

NN anför att nämnden handlat inkonsekvent och opportunistiskt när man tagit
beslut beträffande skolorna i Sikfors och Hemmingsmark. NN anför att
Sikforsborna fått vilseledande information.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande har upprättat förslag till yttrande till
länsrätten enligt bilaga AU § 99. Yttrande ska lämnas senast den 2 december
2004.

_______

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet vid
sammanträde 2004-11-10, § 99.

_______

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avlämna yttrande till länsrätten enligt
ordförandens förslag bilaga AU § 99.

________



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 17
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2004-11-24

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 151 Dnr 2004/219 623
Mål nr 2277-04, rotel 5 – laglighetsprövning enligt kommunallagen

Länsrätten har begärt yttrande från barn- och utbildningsnämnden med anledning
av att en förälder har anfört klagomål till länsrätten när det gäller skolskjuts för
barn från Lakafors till Backgårdsskolan i Norrfjärden.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande har upprättat förslag till yttrande till
länsrätten enligt bilaga AU § 100.

Yttrande lämnas senast den 23 november 2004. Barn- och utbildningsnämnden
har sökt och fått anstånd att lämna yttrande senast den 3 december 2004.

______

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet vid
sammanträde 2004-11-10, § 100.

______

Barn- och utbildningsnämden beslutar yrka att länsrätten lämnar besvären utan
bifall då beslutet har tillkommit i laga ordning och inte strider mot lag eller annan
författning. I övrigt hänvisas till ordförandens yttrande bilaga AU 100.

_______



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2004-11-24

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 152 Dnr 2003/61 041
Information om bokslutsprognos för 2004

Barn- och utbildningsnämnden har som rutin att begära rapport vid större
avvikelser från budget.

Barn och Utbildnings förvaltningsekonom lämnar information om
bokslutsprognos för år 2004. Förvaltningen beräknas uppvisa ett överskott vid
årets slut.

______

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet vid
sammanträde 2004-11-10, § 101.

_______

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen och konstaterar att
rektorerna uppvisar en god kostnadsmedvetenhet.

______



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 19
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2004-11-24

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 153 Dnr 2004/122 617
Fritidshemmens verksamhet

Barn och Utbildnings utredare har tidigare utvärderat fritidshemmens kvalitet.
Resultatet skulle utgöra underlag till arbete med eventuellt förändrad verksamhet
för barn i åldern 10 –12 år.

Utvärderingsrapporten presenterades för nämnden i april 2004. Områdescheferna
fick i uppdrag att tillsammans med rektorerna diskutera hur fritidspedagogernas
tid fördelas mellan skola och fritidshem så att en fritidsverksamhet med god
kvalitet kan bedrivas.

Verksamheten fick även i uppdrag att utreda om det kan finnas skäl att i
samverkan med annan samarbetspartner såsom kyrkan, idrottsföreningar e t c
erbjuda annan form av fritidsverksamhet för äldre barn i syfte att få fler barn att
välja fritidshemsverksamhet. Därutöver skulle utredas hur rutinerna kan
förändras så att statistiken mellan skolorna blir jämförbar

_______

Områdeschef Elisabeth Fjellström lämnar information om det arbete som fram
till denna tidpunkt utförts utifrån barn- och utbildningsnämndens uppdrag.

Områdescheferna har prövat en metod att arbeta i rådslag med fritidspedagoger
och lågstadielärare. I rådslaget har diskuterats frågeställningar om
fritidshemmens kvalitet och verksamheten för 10-12-åringar. Efter rådslagen har
personalen fått i uppdrag att diskutera ett antal frågor på den egna arbetsplatsen.

Fortsatt arbete:

Februari 2005 Arbetsgrupperna rapporterar till områdescheferna vilka
synpunkter som framkommit  på arbetsplatserna.

Mars 2005 Områdescheferna återkommer till barn- och
utbildningsnämnden med tankar och förslag på förändringar
när det gäller fritidshemmens verksamhet.

Mars 2005 Beslut i barn- och utbildningsnämnden.

April – juni 2005 Planeringstid inför genomförandet.
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2004-11-24

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 153, forts

_____

Barn- och utbildningsnämnden tar av informationen.

______



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 21
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2004-11-24

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 154 Dnr 2003/141 624
Information om Elevhälsans införande i Piteå kommun

I SOU:19 ”Från dubbla spår till Elevhälsa” föreslår utredaren att de verksamheter
som tidigare kallades elevvård och skolhälsovård bör benämnas Elevhälsa. Inom
Elevhälsan ska det finnas högskoleutbildade yrkesgrupper med följande
kompetenser: social, psykologisk, medicinsk, omvårdnads, specialpedagogisk
och studie- och yrkesvägledning. Elevhälsan ska finnas tillgänglig för elever,
föräldrar, lärare, arbetslag och skolledning.

Elevhälsans personal ska delta i skolans arbete för att skapa miljöer som främjar
lärarande, god allmän utveckling och en god hälsa hos varje elev. Utredaren
anser att bristen på verklig integrering mellan den pegagogiska och de
elevvårdande verksamheterna är ett stort problem i skolan.

Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2004-05-26 riktlinjer och organisation
för Elevhälsan i Piteå kommun.

Ett särskilt informationsmaterial för skolans rutiner kring elevhälsan har tagits
fram,vilket är utsänt till samtlig personal samt nämndens ledamöter.

______

Områdeschef Elisabeth Fjellström informerar om arbetet med att införa den nya
organisationen för Elevhälsan i Piteås förskolor och skolor.

• En informationsbroschyr om skolans rutiner för elevhälsan har utarbetats.
• Information har genomförts till personalen under oktober till december

månad.
• Kvalitetsseminarium om Elevhälsan har utförts.
• Rektorerna har fått i uppdrag att skapa rutiner och organisation för

Elevhälsan. En handlingsplan för de första 100 dagarna ska tas fram.
• Två arbetsgrupper arbetar med att ta fram riktlinjer för lokaler samt

gemensam utformning av dokumentation inom Elevhälsan.

Arbetet med implementering av Elevhälsan ska vara genomfört 2006-01-01.

_____

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 22
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2004-11-24

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 155 Dnr 2000/221 008
Information om metodutvecklingsprojekt

Skolkurator Brith Fäldt informerar om ett metodutvecklingsprojekt för att
utvidga arbetet med förebyggande av kränkande behandling och mobbing för
förskolan i Piteå kommun. Projekter har pågått under tiden vårterminen 2003 till
vårterminen 2004. Slutrapporten redovisas i bilaga BUN § 155.

Barn- och utbildningsnämnden har avsatt Persson-pengar till metodutveckling för
att utvidga arbetet med förebyggande av kränkande behandling och mobbing för
förskolan. Syftet är att skaffa kunskap om dagssituationen och söka metoder för
att förebygga och hantera händelser av kränkande behandling.

Den metod som använts för arbetet har bestått bl a av litteratur- och
forskningsgenomgång, intervjuer med föräldrar och personal, samarbete med
Bergsvikens och Svensbyns rektorsområde, träffar med berörda rektorer.

Folkhälsoinstitutet har i en kunskapsöversikt sammanställt dagens kunskap om
de faktorer inom förskolan som främjar barns psykiska hälsa. Sammanställningen
omfattar en studie av 47 olika undersökningar.

Britt Fäldt redovisar de synpunkter och åsikter som framkommit i intervjuer med
personal och föräldrar.

Britt Fäldt har funnit att projektet bekräftar det som forskningen och litteraturen
pekar på.  De upplevda bristerna i de aktuella rektorsområdena återfinns inom de
områden som pekas ut som de mest verksamma metoderna:

• Träning av barns emotionella och sociala kompetens
• Föräldrafortbildning
• Barncentrerad pedagogik
• Personalens utbildningsnivå

Utifrån de resultat som kommit fram i projektet föreslås personalfortbildning för
att stärka professionen och professionaliteten. Där bör fokus ligga på att lyfta
fram det yrkesspecifika uppdraget att tillsammans med föräldrarna arbeta med
barnets självutveckling.

Metoderna för fortbildningen kan variera men principen bör vara att den är
förankrad i löpande verksamheten d v s att man använder och bearbetar



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 23
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2004-11-24

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 155, forts

erfarenheter från vardagen, varvar den med litteraturstudier och eventuellt med
seminarier för att kunna resonera sig fam till eventuella förändringar som man
sedan prövar och utvärderar.

Att stärka professionen och professionaliteten är av största vikt för att framförallt
kunna utveckla föräldraarbetet. Synen på förskolepersonalens arbete och deras
yrkesstatus är relativt låg och  det viktiga arbetet med att utveckla barnets
självutveckling är till stora delar osynliggjort. Samtidigt så behöver metoderna
vara ordentligt förankrade i personalens praktiska yrkesteori, såväl hos den
enskilde som hos arbetslaget.

Forskningen pekar på att effekterna av vissa pedagogiska insatser i förskolan ger
2 till3 gånger större effekt i skolåldern gör det ännu viktigare att mycket snart
sätt igång fortbildning inom förskolan.

______

Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporten och beslutar att godkänna
förslaget om fortbildning för förskolepersonal.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade i oktober 2004 att del av det riktade
statsbidraget för att öka kvaliteten i förskolan, de s k Hallengren-pengarna,
nyttjas till att öka beloppet för kompetensutveckling  för förskolepersonal.
Slutrapporten får utgöra underlag för utformning av denna fortbildning.

______



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 24
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2004-11-24

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 156
Delgivningsärenden

1/ Anmälan om stöld av kontanta medel från hos Oden, Strömbackaskolan,
2004-09-29.

2/ Anmälan om stöld av dator från Solanderskolan, 2004-10-14.

3/ Anmälan om skadegörelse vid Solanderskolan, 2004-10-14.

4/ Anmälan om stöld av bl a datorer, telefoner vid Korallens fritids
2004-10-14.

5/ Anmälan om stöld av dataprojektor vid Strömbackaskolan
2004-10-23.

6/ Anmälan om skadegörelse vid Kullens förskola 2004-10-28.

7/ Anmälan om stöld av barnvagn från Löparstigens förskola
2004-10-27.

8/ Anmälan om inbrott och stöld av datorutrustning vid Hus Freja,
Strömbackaskolan, 2004-10-29.

9/ Anmälan om stöld av datorutrustning vid Strömbackaskolan
2004-11-01.

10/ Dnr 2004/268 042
Kommunfullmäktiges beslut 2004-10-18 att godkänna delårsrapport för
januari – augusti 2004 för Piteå kommun och koncernen. Styrelser och
nämnder får i uppdrag att iaktta kraftig återhållsamhet under resterande
delen av året i syfte att sänka kommunens nettokostnadsnivå.

______

Barn- och utbildningsnämnden tar del av delgivningsärendena och konstaterar att
det pågår en inbrottsvåg i förskolor och skolor.
Nämnden beslutar att begära en information om i vilken omfattning larm
installerats i kommunens förskolor och skolor, utsträckningen på vaktbolagens
bevakning samt vilka övriga åtgärder som vidtages för att motverka inbrott och
stölder.



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 25
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2004-11-24

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 157
Delegerade beslut

Delegat Lista Ärende

Barn- och utbildningschefen 6 12
Barn- och utbildningsnämndens
ordförande 5 7-8
Rektor Rosviks ro 4 6-7
Rektor Sjulnäs ro 5 7
Rektor Pitholms ro 6 28
Rektor Norrby ro 3 4-5
Rektor Hortlax ro 3 8-13
Rektor Norrby ro 2 3-4
Rektor Backgårds ro 4 5
Rektor Piteå resursskolor 5 5-10
Skolskjutshandläggare
Hans Fredricson 2 2-3
Skolskjutshandläggare
Margareta Larsson 2 5-9
Gymnasiechefen 5 10-12

______

Barn- och utbildningsnämnden tar del av delegerade beslut.

_____



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 26
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2004-11-24

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 158
Nya frågor

Ruth Rahkola har träffat personal inom Montessori förskola och skola.
Ordföranden föreslår att Barn och Utbildnings verksamhetsutvecklare får i
uppdrag att utvärdera verksamheten, framförallt när det gäller placering och
inskrivning av barn. Rapport lämnas till nämnden senast april månad 2005.

Ledamoten Massoud Sari Aslani föreslår att barn- och utbildningsnämnden ser
över tolkningen av reglerna att föräldrar som anmält ett behov av barnomsorgs-
plats och ej avanmäler eller nyttjar platsen debiteras avgift även för juli månad.

______



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 27
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2004-11-24

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 159
Rapporter

Ruth Rahkola informerar om rekryteringsgruppens arbete med rekrytering av ny
barn- och utbildningschef. Ansökningstiden till tjänsten går ut den 7 januari
2005. Målet är att tjänsten ska vara tillsatt i februari.

Ruth Rahkola delar ut minnesanteckningar från ungdomsforum 2004-10-22.
Nämndens ordförande samt förvaltningschefen kommer att skriva ett brev till
samtliga elevråd vid senareskolorna och gymnasieskolan som innehåller svar på
frågor när det gäller rätten att tillgodoräkna sig poäng för elevrådsarbete samt
möjligheter till extra undervisning efter frånvaro i samband med elevrådsarbete.
Frågorna väcktes vid ett möte med PURE (Piteås ungdomar reagerar och
engagerar) den 22 oktober.

Ruth Rahkola har fått en förfrågan från kultur- och fritidschef Hans Hansson som
önskar att barn- och utbildningsnämnden uppmärksammar arbetet för våld mot
kvinnor.
Nämnden tar upp frågan om ett uttalande i januari månads beredning.

Ersättaren för Moderaterna har till ordföranden meddelat att han inte avsagt sig
platsen som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Han tar ställning i frågan
vid årsskiftet när han vet om har får fortsatt anställning på annan ort.

Områdeschef Elisabeth Fjellström redovisar nyttjandegraden i förskolor och
fritidshem.
Nyttjandegraden i förskolan för barn i åldern 1 – 5 år har ökat totalt med 19 %.
Nyttjandegraden i fritidshem för barn i åldern 6-11 år har ökat totalt med 26 %.
Härtill kommer en nettoinflyttning till Piteå kommun samt att många barn står i
kö till förskoleplats vilket innebär ett behov av att öka antalet tjänster under
våren 2005.

_______



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 28
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2004-11-24

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 160 Dnr 2004/275 719
Anmälan angående kränkande behandling vid en förskola i Piteå kommun
Skolverkets diarienummer 51-2004:2821

Skolverket har 2004-10-29 mottagit en skrivelse från en förälder där denne
uppger att barnet utsatts för kränkande behandling av personalen vid förskolan.

Skolverket önskar senast den 23 november få svar på hur huvudmannen ställer
sig till de förhållanden som beskrivs i anmälan. Svaret utgör tillsammans med
anmälan underlag för verkets ställningstagande huruvida ärendet skall utredas
vidare eller inte. Kommunen bör också redovisa eventuellt vidtagna åtgärder.

Berörd rektor redogör för innehållet i förälderns anmälan till Skolverket.

Rektor redovisar Piteå kommuns svar som insändes 2004-11-19.
_______

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna följande uttalande till
Skolverket:

Barn- och utbildningsnämnden har antagit en övergripande handlingsplan mot
kränkande behandling och den skall följas i verksamheterna. Nämnden har
därmed tydliggjort att vi inte accepterar någon form av kränkande behandling i
någon av våra verksamheter. All personal skall genomgå utbildning i ämnet.

Rektor Zi Dannberg Alm redogör för aktuell händelse och det som inträffat är
enligt nämnden oacceptabelt oavsett hur situationen har varit. Utifrån den
uppmärksamhet händelsen har fått och den negativa publicitet som det har gett
våra verksamheter är det viktigt att man i alla våra verksamheter diskuterar det
inträffade. Vi förutsätter att denna händelse är en engångshändelse och att det
inte kommer att upprepas.

Nämnden har denna dag tagit del av slutrapport från skolkurator Britt Fäldt som
arbetat med ett metodutvecklingsprojekt för att utvidga arbetet med
förebyggande av kränkande behandling och mobbing för förskolan i Piteå
kommun. Med rapporten som grund har nämnden beslutat att
personalfortbildningen skall fokuseras på att stärka professionen och
professionaliteten. Där bör fokus ligga på att lyfta fram det yrkesspecifika
uppdraget att tillsammans med föräldrarna arbeta med barnets självutveckling.

______


