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PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2005-01-26

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 1 Dnr 2004/292 048
Ansökan om bidrag till BRIS, region Nord – verksamhetsåret 2005

BRIS (Barnens rätt i samhället) region Nord ansöker om bidrag för
verksamhetsåret 2005. Ansökan avser 3 kronor per barn upp till 18 år i Piteå
kommun som en del i att finansiera barns och ungdomars fria tillgång till
Barnens Hjälptelefon och BRIS övriga stödverksamhet.

Ansökan redovisas i bilaga BUN AU § 1.

_____

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid
sammanträde 2005-01-11, BUN AU § 1.

_____

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden

att bevilja BRIS 5 220 kronor vilket motsvarar ett bidrag på
1 krona per barn i åldrarna 6-16 år i Piteå kommun.

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde föreslår ledamot Nils
Dahlbäck (fp) att BRIS ska beviljas ett bidrag om 2 kr per barn.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande ställer proposition på arbetsutskottets
förslag och förslag från Nils Dahlbäck och finner att arbetsutskottet förslag
bifalls.

_____

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att bevilja BRIS 5 220 kronor vilket motsvarar ett bidrag om
1 krona per barn i åldrarna 6-16 år i Piteå kommun.

_____



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2005-01-26

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 2 Dnr 2004/316 610
Uppföljningsrapport Montessori förskola och skola

Ordföranden, Ruth Rahkola,  har träffat personal inom Montessori förskola och
skola. Personalen har framfört synpunkter angående placering och inskrivning av
barn och resursfördelningen.

Ordföranden föreslår därför  att barn- och utbildnings verksamhetsutvecklare får i
uppdrag att följa upp verksamheten framförallt när det gäller placering och
inskrivning av barn, resursfördelning, framtida kompetensförsörjning, antal
placerade i kö, antal inskrivna samt var i kommunen de sökande är bosatta.

_____

Samverkansgrupp 2005-01-10

_____

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid
sammanträde 2005-01-11, BUN AU § 2.

_____

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att uppdra till teamet för verksamhetsutveckling att följa upp
verksamheten framförallt när det gäller placering och inskrivning av
barn, resursfördelning, framtida kompetensförsörjning, antal
placerade i kö, antal inskrivna samt var i kommunen de sökande till
verksamheten är bosatta.

_____



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2005-01-26

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN  § 3 Dnr 2004/183 041
Investeringsbudget 2005

I investeringsbudget för 2005 har barn- och utbildningsnämnden beviljats

• 1 700´ i en ram för lokalåtgärder i förskola och grundskola.
• 1 300´ i en ram för inventarier.

Områdescheferna har upprättat ett förslag till fördelning av medel för
lokalåtgärder och inventarier.

Förslag till fördelning av medel för lokalåtgärder;

1. Projektering inför budget 2006 500´
2. Utemiljöer förskola/grundskola 500´
3. Kapprum (Norrby/Rosvik) 700´

Förslag till fördelning av medel för inventarier;

1. Återanskaffning av instrument Musik- och dansskolan 200´
2. IT- och mediautrustning 800´
3. Inventarier förskola/skola 300´

_____

Samverkansgrupp 2005-01-10

_____

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid
sammanträde 2005-01-11, BUN AU § 3.

_____

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att fördela medel för lokalåtgärder och inventarier enligt
ovanstående förslag.

_____



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2005-01-26

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN  § 4 Dnr 2004/317 611
Principer för resursfördelning

Barn och utbildning har utarbetat förslag till principer för fördelning av
personalresurser till förskola, förskoleklasser, fritidsverksamhet och grundskola
för verksamhetsåret 2005-2006 enligt bilaga BUN AU § 4.
_____

Samverkansgrupp 2005-01-10
_____

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid
sammanträde 2005-01-11, BUN AU § 4.

_____

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att fastställa principer för fördelning av personalresurser till förskola,
förskoleklasser, fritidsverksamhet och grundskola för verksamhets-
året 2005-2006, bilaga BUN AU §  4.

att fördelningen av personalresurser  ska ske enligt det upprättade
förslaget. Prioriteringar och omfördelningar mellan områdena ska
göras av områdescheferna. Områdescheferna är sedan ansvariga
för att, tillsammans med sina rektorer, ansvara för att områdets
resurser fördelas på ett genomtänkt, effektivt och ansvarsfullt sätt.
Prioriteringarna ska göras utifrån barnens behov.

_____



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2005-01-26

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN  § 5 Dnr 2004/251 048
Statsbidrag för personalförstärkning i förskolan

Riksdagen har beslutat om ett riktat statsbidrag till kommunerna för att öka
kvaliteten i förskolan (förskola, familjedaghem, öppen förskola och nattomsorg).
Statsbidraget införs från och med 2005. Det riktade statsbidraget ska möjliggöra
anställningar av 6000 fler i förskolan. Bidraget är treårigt och för 2005 avsätts
1 miljard kronor. Ären 2006 och 2007 beräknas 2 miljarder kronor per år
avsättas. Därefter ska medlen inordnas i det generella statsbidragsystemet.

Barn- och utbildningsnämnden tog vid sammanträde 2004-10-27, BUN § 135
beslut om fördelning av statsbidraget för de kommande åren, bilaga
BUN AU § 5 a.

Vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2004-11-24, BUN § 159
redovisade områdeschef  Elisabeth Fjellström nyttjandegraden i förskolor och
fritidshem, bilaga BUN AU § 5 b. Nyttjandegraden i förskolan har ökat med
totalt 19 % och för fritidshemmen är ökningen 26 %. Härtill kommer
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.

Barn och Utbildning föreslår därför en omprövning av beslutet som togs vid
nämndens sammanträde 2004-10-27.

Barn och Utbildning föreslår att beslutet ändras enligt nedanstående;
(förslag till ändringar kursiv stil)

År                Område                                                                       Belopp

2005 Inrättande av 1 tjänst som IT/Medie- 350 000 kr
pedagog inom förskolan

2005 Inrättande av 1 tjänst för att förstärka 350 000 kr
Familjens Hus, Öppna förskolan och
Familjeförskolan
Berörd personal för i uppdrag att komma
med förslag till hur medlen ska nyttjas.

2005 Höja beloppet för kompetensutveckling 500 000 kr
för förskolepersonal till samma nivå som
lärare



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2005-01-26

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 5 forts

2005 Anställning av ca 4 tjänster, i möjligaste 1 800 000 kr

mån specialpedagoger, i förskolan med
inriktning mot barn i behov av särskilt stöd.
Områdescheferna ansvarar för att stödet blir
riktat och inte fördelas generellt till övriga
personalförstärkningar.

2005 Personalförstärkningar pga

ökning av nyttjandegraden förskolan 1 000 000 kr

2006 och Inriktning mot att minska barngruppernas 16 000 000 kr
2007 storlek.

Barn och Utbildning får i uppdrag att utreda
om ärendet är genomförbart lokal- och personalmässigt.
Utredningen presenteras i nämnden i maj månad 2005.

_____

Samverkansgrupp 2005-01-10

_____

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid
sammanträde 2005-01-11, BUN AU § 5.

_____

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att fördelning görs enligt  ovanstående förslag.

_____



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2005-01-26

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 6 Dnr 2004/318 600
Val av ledamot till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Åke Forslund (fp) har avsagt sig uppdraget i barn- och utbildningsnämnden i och
med utgången av år 2004.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2003-12-13 att godkänna
avsägelsen samt att utse Nils Dahlbäck (fp) till ny ledamot i barn- och
utbildningsnämnden fr o m 1 januari 2005 och återstående mandatperiod.

Folkpartiet i Piteå har föreslagit Nils Dahlbäck till ny ordinarie ledamot i barn-
och utbildningsnämndens arbetsutskott.

_____

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid
sammanträde 2005-01-11, BUN AU § 6.

_____

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att utse Nils Dahlbäck till ny ordinarie ledamot i barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott återstående period.

_____

Ledamot Nils Dahlbäck (fp) deltar ej i beslutet.



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2005-01-26

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN  § 7 Dnr 2004/260 600
Fördelning av kontaktpolitikerområden

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2004-11-15 att  utse Yvonne
Häggström (s) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden återstående
period. Yvonne ersätter Marianne Rydberg-Åström som avsagt sig uppdraget.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2004-12-13 att utse Nils
Dahlbäck (fp) som ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden återstående
period. Nils ersätter Åke Forslund som avsagt sig uppdraget.

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2004-10-27 fastställdes ny
kontaktpolitikerorganisation och fördelning av kontaktpolitikerområden.
Förskolor och grundskolor indelades i tre kontaktpolitikerarbetslag där Åke
Forslund ingick i arbetslag för  Norra området – grundskolan samt
Gymnasieskolan – rektorsområdena ES, HR, MP och N-T. Marianne Rydberg-
Åström ingick i arbetslag för Centrala området – grundskolan.

_____

Samverkansgrupp 2005-01-10

_____

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid
sammanträde 2005-01-11, BUN AU § 7.

_____

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att Nils Dahlbäck (fp) ska ingå i kontaktpolitikerarbetslag för  Norra
området, grundskolan samt Gymnasieskolan – rektorsområdena
ES, HR, MP och N-T.

att Yvonne Häggström (s) ska ingå i kontaktpolitikerarbetslag för
Centrala området.

att utse Birgitta Elfgren (s) som sammankallande för kontaktpolitiker-
arbetslaget Norra området, grundskolan.



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2005-01-26

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN  § 8 Dnr 2004/319 027
Inbjudan Kommunal Skolriksdag

Den 12-13 april arrangerar Svenska Kommunförbundet Kommunal Skolriksdag
2005 på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Skolriksdagen är en mötesplats för förtroendevalda och tjänstemän som är
engagerade i barn- och utbildningsfrågor i kommunen.

Anmälan ska göras senast den 11 mars 2005.

Konferensavgiften är 3 100 kr exklusive 25 % moms. I avgiften ingår lunch,
kaffe och garderobsavgift båda dagarna samt dryck och förtäring vid tisdagens
skolriksdagsbuffé.

_____

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid
sammanträde 2005-01-11, BUN AU § 8.

_____

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att erbjuda barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
möjlighet att delta vid Kommunal skolriksdag.

att arbetsutskottets sammanträde april månad flyttas till den
11/4 kl 10.00.

_____



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2005-01-26

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN  § 9 Dnr 2002/209 002
Komplettering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

I sekretesslagen 14 kap, 4 § andra stycket finns en speciell bestämmelse som
gäller alla barn oavsett ålder. Där sägs att sekretess till skydd för den underårige
skall gälla även i förhållande till vårdnadshavaren om det finns anledning att anta
att barnet skulle lida betydande men om uppgiften lämnas ut till
vårdnadshavare. Ett exempel kan vara att man befarar att barnet kommer att
utsättas för fysisk eller psykisk misshandel.

Barn- och utbildningschefen föreslår att barn- och utbildningsnämnden delegerar
till områdeschef  förskola/grundskola samt gymnasiechef  att besluta att inte
lämna ut handling till vårdnadshavare i vissa fall.

_____

Samverkansgrupp 2005-01-10

_____

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid
sammanträde 2005-01-11, BUN AU § 9.

_____

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att delegera till områdeschef förskola/grundskola samt gymnasiechef att
besluta att inte lämna ut handling till vårdnadshavare i vissa fall,
Sekretesslagen, 14 kap, 4 § andra stycket.

_____



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2005-01-26

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 10 Dnr 2004 /171 005
Förslag till strategi för utvecklingsarbetet med Media och IT i förskolan

En arbetsgrupp bestående av Gunilla Dahlblom, CMiT, Zi Dannberg-Alm, rektor
Långskata RO, Kristina Hansson, CMiT, Lilian Jonsson, rektor Strömnäs bo och
områdeschef Gun Lindkvist har formulerat ett förslag till strategi för
utvecklingsarbetet med Media och IT i förskolan, bilaga BUN § 10.

Kristina Hansson, arbetsledare för CMiT och Ulla-Karin Lundgren,
mediapedagog med förskolan som ansvarsområde  redogör för bakgrund, vision
och mål för utvecklingsarbetet med Media och IT i förskolan.

Barn- och utbildningsnämnden får även ta del av foton och ljudinspelningar
gjorda av barn från Backens förskola.

_____

Samverkansgrupp 2005-01-10

_____

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid
sammanträde 2005-01-11, BUN AU § 10.

_____

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att anta strategi för utvecklingsarbetet med Media och IT i förskolan
enligt bilaga BUN § 10.

_____



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2005-01-26

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN  § 11 Dnr 2004/275 719
Skolverkets beslut angående anmälan av kränkande behandling vid en
förskola i Piteå kommun
Skolverkets diarienummer 51-2004:2821

Skolverket mottog 2004-10-29 en skrivelse från en förälder där denne uppger att
barnet utsatts för kränkande behandling av personalen vid förskolan.
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2004-11-24 redogjorde berörd
rektor för Piteå kommuns svar som insändes 2004-11-19.
Barn- och utbildningschefen redogör för Skolverkets beslut i ärendet daterat
2004-12-16.
Skolverket skriver i sin bedömning att det är viktigt att uppmärksamma och vidta
åtgärder i de situationer där barn har kränkts av personalen.
Skolverket påpekar även att personal vid förskola är skyldig att kontakta hemmen
när problem eller andra svårigheter uppstår för ett barn i förskolan. I det här fallet
borde alltså personalen ha tagit kontakt med barnets föräldrar efter att konflikten
och inlåsning skedde.
Med hänsyn till de åtgärder som vidtagits av huvudmannen, beslutar Skolverket
att inte utreda ärendet vidare. Skolverket förutsätter dock att huvudmannen
beaktar det påpekande som gjorts i ärendet.
_____

Samverkansgrupp 2005-01-10
_____

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid
sammanträde 2005-01-11, BUN AU § 11.
_____

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen och konstaterar att
ärendet handlagts på ett korrekt sätt.

Barn- och utbildningsnämnden  förutsätter att verksamheten i sitt fortsatta arbete
beaktar det påpekande som gjorts av Skolverket angående information till
vårdnadshavare samt att verksamheten även fortsättningsvis arbetar för att
motverka att kränkande behandling uppkommer.
_____



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2005-01-26

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN  § 12 Dnr 2005/15 710
Utvärdering av sommaröppet 2003/2004

Barn- och utbildningschefen redogör för den utvärdering som gjorts av
sommaröppna förskolor/fritidshem sommaren 2003 och sommaren 2004.

Våren 2003 gjordes en taxe- och regeländring för sommaröppna förskolor och
fritidshem. Förändringen innebar att

• Föräldrar ska anmäla behov av plats senst den 15 maj
• Föräldrar som har anmält behov av plats, men ej behöver nyttja den ska

avanmäla detta senast den 15 juni.
• Föräldrar som anmält ett behov av barnomsorgsplats och ej avanmäler eller

nyttjar platsen debiteras avgift även för juli månad.

De rektorer som haft sommaröppet har tillfrågats bland annat om det skett några
förändringar utifrån den nya taxe- och regeländringen.
Ungefär hälften av rektorerna har uttryckt att de nya reglerna har påverkat till det
bättre. Förbättringen har bestått i att det ej kommit oanmälda barn samt att
avanmälningar fungerat bättre.

Utvärderingen  visar att behov av förbättringar finns på områdena extern och
intern information samt administreringen av avgiften. Föräldrar som hört av sig
angående avgiften uppger att de inte fått information om att man ska betala om
man inte nyttjat platsen. Föräldrarna har också upgett att de upplever att
personalen inte är insatt i de regler som gäller för jouröppet. Blanketten för
debiteringen bör ses över och förbättras.
_____

Samverkansgrupp 2005-01-10

_____

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid
sammanträde 2005-01-11, BUN AU § 12.
_____

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.

_____



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2005-01-26

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN  § 13
Psykosocial arbetsmiljöundersökning (PAK)

Barn- och utbildningschefen informerar kring resultatet av den psykosociala
arbetsmiljöundersökningen som genomförts fem gånger, från och med år 2000
till och med år 2004.

Enkäten består av 25 frågor uppdelade i 5 olika områden; Egenkontroll i arbetet,
Arbetsledningsklimat, Stimulans från arbetet, Arbetsgemenskap och
Arbetsbelastning.

I en jämförelse mellan år 2000 och år 2004 så framkommer att alla områden har
förbättrats eller ligger lika . Barn- och utbildningsnämndens ledamöter får ta del
av barn- och utbildningschefens slutrapport, ”Friskare arbetsplatser”, rapport nr
70.
_____

Samverkansgrupp 2004-01-10

_____

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisning och rapport.

_____



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2005-01-26

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 14
Redovisning internationella medel

Pitholms skola respektive Strömbackaskolan, Byggprogrammet informerar om
erfarenheter och upplevelser i samband med resor inom ramen för internationella
medel.

_____

En grupp elever från Pitholmsskolan har besökt Kandalaksha 28/4 – 3/5 2004.
Resan innehöll bland annat skolbesök (Skola 19), besök vid kärnkraftverket i
staden Polarny Zori, besök vid den botaniska trädgården i Kirovsk, besök på
aluminiumsmältverk och besök vid stenmuseét i Apatity.
Utbytet kräver en stor arbetsinsats men känns oerhört meningsfullt. Elevernas
intryck från resan är att det är ett underbart folk och de upplever också att deras
fördomar raserats efter att de fått ta del av ryssarnas liv och kultur.

En grupp elever vid byggprogrammet, Strömbackaskolan, reste till Pontivy
hösten 2003. Eleverna besökte skolan där och var även med i undervisningen i
respektive utbildning (snickare, målare, murare, betongare). Ett antal studiebesök
gjordes, bland annat besökte man den medeltida staden Vannes, ett 1400-tals
slott samt ett 1700-talshus.

_____

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningarna.

_____



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 17
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2005-01-26

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 15
Redovisning av bokslut 2004

Förvaltningsekonom Jan-Olov Thall informerar angående bokslut för år 2004,
bilaga BUN § 15.

_____

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.

_____



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2005-01-26

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 16
Utvärdering Familjens Hus

Inom ramen för Piteå kommuns arbete med folkhälsoprogrammet för tiden 2000
till 2003 väcktes idén om ett familjecenter beläget centralt i Piteå. Ett första
beslut om inrättande av familjecenter i Piteå kommun, Familjens Hus, togs under
november 2002. Familjens Hus bör enligt projektbeskrivningen utvärderas under
vårterminen 2005 med inriktning på måluppfyllelse och kvalitetsaspekter ur dels
barnens/familjernas perspektiv och dels ur personalens perspektiv.

Uppdraget för att utvärdera verksamheten gick via FoU till Barn och Utbildning.
Förvaltningen har gett teamet för verksamhetsutveckling uppdraget att utvärdera.
Det första steget är denna delrapport som består av ett antal intervjuer med
nyckelpersoner i projektet. Syftet är att ge en beskrivning av nuläget för
projektet.

_____

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisning och rapport från
verksamhetsutvecklarna Karl-Erik Björkén och Lennart Andersson.

_____



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 19
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2005-01-26

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 17 Dnr 2005/13 610
Direktiv för gemensamt samnyttjande mellan socialtjänstens individ- och
familjeomsorg och barn- och utbildnings elevhälsa

Kommunfullmäktige har anslagit 400 000 kronor i 2005 års budget för ökat
samnyttjande mellan socialtjänsens individ- och familjeomsorg och barn och
utbildningselevhälsa. Syftet är att öka samnyttjandet av resurserna för att skapa
effektivare förebyggande och utredande arbete och behandlingsarbete för barn
som riskerar att fara illa eller far illa och samtidigt tillskapa balans mellan
uppdrag och resurser.
Barn- och utbildningschefen redogör för bakgrund, syfte projektets mål och
organisation, bilaga BUN § 17.

_____

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.

_____



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 20
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2005-01-26

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 18
Redovisning delegationsbeslut beviljade ledigheter 2005

Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2004-10-27  barn- och
utbildningsnämndens sekreterare i uppdrag att ta fram uppgifter om antalet
beviljade ledigheter (delegationspunkt 1.25) under 2004.

_____

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter tar del av informationen.

_____



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 21
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2005-01-26

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 19
Delegerade ärenden

Delegat Lista Ärende

Skolskjutshandläggare 1-2 1-14
Margareta Larsson
Rektor Solanders RO 1-2 1-2
Rektor Sjulsmarks RO 1-2 1-3
Rektor Norrmalms RO 1 1
Barn- och utbildningsnämndens 1 1
ordförande
Barn- och utbildningschefen 1-2 1-3
Handläggare intagnings- 1 1-4
kansliet Strömbackaskolan
Rektor Sjulnäs RO 1 1-3
Administrativ chef 1 1
Rektor Backgårds RO 1 1
Gymnasiechefen 1 1
Rektor Rosviks RO 1 1
Specialpedagog PPC 1 52-64

_____

Barn- och utbildningsnämnden tar del av fattade delegationsbeslut.

_____



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 22
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2005-01-26

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN§ 20
Meddelanden

1/
Årsredovisning och verksamhetsberättelse BRIS, Region Nord, för år 2003.
Brisrapporten 2003.

2/
Kommunfullmäktiges beslut om utökning av invsteringsbudget 2005 för
ombyggnad av Christinaskolan.

3/ Dnr 2003/255, 600
Skolverkets beslut angående uppföljning av utbildningsinspektion i Piteå
kommun.

4/
Polisens rapport om klotter vid Porsnässkolan 2004-12-02.

5/
Polisens anmälan om stöld vid Klubbgärdsskolan 2004-12-06.

6/
Polisens anmälan om skadegörelse vid Porsnässkolan 2004-12-06.

7/
Polisens anmälan om stöld Ljungskolan 2004-11-20.

8/ Dnr 2003/193, 106
Socialnämndens beslut att anta revidering av samverkansplattform mellan barn
och utbildning och individ- och familjeomsorgen.

9/ Dnr 2004/183, 041
Kommunfullmäktiges beslut  om förslag till verksamhetsplan 2005-2007 och
årsbudget 2005 samt kommunens skattesats för 2005.

10/ Dnr 2004-308, 007
Revisorernas granskning av lönehanteringen i Piteå kommun.



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 23
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2005-01-26

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 20 forts

11/ Dnr 2003/224, 611
Ordförandes svar på elevrådens begäran om förtydligande av tillgodoräkande av
poäng för elevrådsarbete samt vilka möjligheter det finns för extra undervisning
efter frånvaro i samband med elevrådsarbete.

12/
Redovisningar genomförda resor internationellt utbyte grundskola från:

Pitholmsskolan, Kandalaksha
Hortlax skola, Österrike
Hortlax skola, Frankrike

Gymnasieskolan;

Florens, Italien
Rom, Italien
Frankrike, Caen
Spanien, Barcelona
Finland, Helsingfors
Tyskland, Laupheim
Ungern
Pontivy

_____

Barn- och utbildningsnämnden tar del av medelandena.

_____



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 24
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2005-01-26

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 21
Rapporter

Inga rapporter.



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 25
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2005-01-26

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 22
Nya frågor

Ledamot Magnus Burström uppger att flera föräldrar har fått förfrågningar om
deras femåringar vill börja i förskoleklass. Anledningen till att man fått förfrågan
har varit att det har funnits plats i förskoleklassen och att skolan velat ”fylla upp”
platserna. Barn- och utbildningschefen undersöker hur det förhåller sig och
besvarar frågan vid nästa sammanträde.

Ledamot Nils Dahlbäck har blivit kontaktad av personal från Mellangårdsskolan
där man har en extra svår arbetssituation för närvarande. Ordförande och barn-
och utbildningschfen säger att man är medvetna om situationen och att en träff
med personalen redan är inplanerad. Frågan kommer att diskuteras vid nämndens
sammanträde i februari.



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 26
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2005-01-26

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN § 23
Inbjudan politikerkonferens Umeå 3-4 mars 2005

Ordförande har fått inbjudan till politikerkonferens i Umeå 3-4 mars 2005.
Konferensens tema är Nationell styrning och kommunalt ansvar – bra för

skolan ?

_____

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att Ruth Rahkola (s), Peter Eriksson (s), Susanne Sandström(v),
Kjell Johansson (s) och Birgitta Elfgren (s) deltar vid konferensen.

Lars-Ivar Pettersson (c) lämnar besked om han kan delta till
nämndens ordförande så snart som möjligt.

_____


