
 

PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2005-05-24 1 (22) 
      
 
Plats och tid Stadshuset, Piteå, 2005-05-24, kl 08.30--14.45 

. 
Beslutande Ruth Rahkola 

Anders Berg 
Birgitta Elfgren 
Lina Bergman 
Peter Eriksson 
Erland Eriksson, tjänstgörande ersättare 
Massoud Sari-Aslani, närvarande §§ 74-81, 86 
Susanne Sanström 
Lars-Ivar Pettersson 
Aila Jonsson 
Nils Dahlbäck 
Magnus Burström 
      
      

Övriga deltagande Barn- och utbildningschef Inger Ingesson 
Sekreterare Carina Hammarsten 
Per Röckner, Paraply, § 86 
Personalrepresentant för Lärarförbundet, Bo Åström 
Personalrepresentant för Kommunal, Elisbeth Oja 
      
      Utses att justera Lina Bergman 
 Justeringens plats och tid       
Barn och Utbildning, stadshuset, 2005-05-30 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  §§ 74 - 91 
   Carina Hammarsten  

 Ordförande   
  Ruth Rahkola  

 Justerande   
  Lina Bergman       

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

Organ  Barn- och utbildningsnämnden  
Sammanträdesdatum  2005-05-24  
Anslags 
uppsättande 

 2005-05-30 Anslags 
nedtagande 2005-06-21 

Förvaringsplats 
för protokollet 

 Barn och Utbildning, stadshuset 
    
Underskrift    
 
 

 
 

Carina Hammarsten  
   Utdragsbestyrkande 
    



PITEÅ KOMMUN  Sammanträdesprotokoll  2 
 Sammanträdesdatum  

   
Barn- och utbildningsnämnden 2005-05-24  

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 74 Dnr 2005/109 611 
Ansökan om att starta kommunal förskoleklass vid Munksunds skola med I 
Ur och Skur-profilering 
 
Två förskollärare, Gunvor Hallberg och Staffan Westbom, ansöker om att få 
starta en kommunal förskoleklass vid Munksunds skola med I Ur och Skur-
profilering, bilaga BUN AU § 50.  
 
Inom Munksunds rektorsområde finns redan en förskoleavdelning med I Ur och 
Skur-profilering, Lilla Äventyret.  
 
_____ 
 
Samverkansgrupp 2005-05-10 
 
_____ 
 
Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sammanträde 2005-05-11, § 50. 
 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bevilja ansökan om att starta en 
kommunal förskoleklass vid Munksunds skola med I Ur och Skur- 
profilering. Ansökan uppfyller tidigare beslutade riktlinjer. 
 
Nämnden påpekar att skolan inte får ställa krav på att eleverna ska ta med sig 
matsäck vid de utflykter som planeras genomföras en gång per vecka eftersom 
utbildningen i förskoleklassen skall vara avgiftsfri enligt skollagen 2 b kap 5 §. 
 
______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PITEÅ KOMMUN  Sammanträdesprotokoll  3 
 Sammanträdesdatum  

   
Barn- och utbildningsnämnden 2005-05-24  

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 75 Dnr 2003/02 
Skolskjuts vid växelvis boende 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2003-09-24 att bevilja skolskjuts inom 
kommunen till barn som bor växelvis hos vårdnadshavarna. Förutsättningen för 
skolskjuts är att övriga kriterier för skolskjuts är uppfyllda och beslutet gällde i 
första hand t o m vårterminen 2004.  
 
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde april 2004 beslutades att 
förlänga beslutet läsåret 2004-2005 i avvaktan på andra direktiv.  
 
_____ 
 
Samverkansgrupp 2005-05-10 
 
_____ 
 
Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sammanträde 2005-05-11, § 51. 
 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att kostnadsfri skolskjuts för elever inom 
Piteå kommun som bor växelvis hos vårdnadshavarna förlängs under läsåret 
2005/2006.  
 
Den nya skollagen beräknas träda ikraft tidigast den 1 juli 2007. 
 
_______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PITEÅ KOMMUN  Sammanträdesprotokoll  4 
 Sammanträdesdatum  

   
Barn- och utbildningsnämnden 2005-05-24  

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 76 Dnr 2004/245 623 
Tillägg till skolskjutsreglementet 
 
Skolskjutsteamet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar om tillägg 
och revidering av skolskjutsreglementet enligt bilaga BUN AU § 52. Tillägg och 
förändringar har markerats med kursiv stil.  
 
_____ 
 
Samverkansgrupp 2005-05-10 
 
_____ 
 
Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sammanträde 2005-05-11, § 52. 
______ 
 
Vid sammanträdet föreslår ledamoten Susanne Sandström att texten ”Elev i 
friskola har inte rätt till kostnadsfri skolskjuts” flyttas från avsnitt 4 till avsnitt 3. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att revidera skolskjutsreglementet enligt 
bilaga BUN AU § 52 och Sandströms ändringsförslag. 
 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  

   
Barn- och utbildningsnämnden 2005-05-24  

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 77  Dnr 2005/118 042 
Nyckeltal inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 
 
Enligt barn- och utbildningsplanen ska årligen i maj månad nedanstående 
ekonomiska mått redovisas för:  
 
Förskola 1-5 år 
 
• Kostnad per barn 1-5 år 
 
Fritidshem 
 

• Inskrivna barn per årsarbetare 
 
Barn och utbildning har tagit fram ovanstående nyckeltal för 2004, bilaga BUN 
AU § 53. 
 
Gymnasieskola 
 
Andel elever som påbörjat högskola inom tre år (2004) efter avslutad 
gymnasieutbildning 2001, Piteå kommun   46 % 
 
Andel elever som påbörjat högskola inom tre år (2004) efter avslutad 
gymnasieutbildning 2001, samtliga kommuner   46 % 
 
_____ 
 
Samverkansgrupp 2005-05-11 
 
_____ 
 
Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sammanträde 2005-05-11, § 53. 
 
_____ 
 
Barn och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 
Nämnden begär att nyckeltalen hädanefter redovisas med en jämförelse över de 
senaste två åren. 
______ 
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 Sammanträdesdatum  

   
Barn- och utbildningsnämnden 2005-05-24  

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 78 Dnr 2002/192 600 
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. 
Första steget i den utvärderingen var att ge en nulägesbeskrivning av projektet 
och vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 26 jan 2005 redogjorde 
verksamhetsutvecklarna Karl-Erik Björkén och Lennart Andersson för den första 
delen av utvärderingen.  
 
Vid det gemensamma sammanträdet barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden 2005-04-25 fick nämndernas ledamöter ta del av slutrapporten.  
 
Utredarna konstaterar i sin avslutande diskussion att projektet Familjens Hus 
framstår som mycket lyckat och att projektledaren med personal haft stor 
betydelse för Familjens Hus popularitet.  
 
Slutrapport för Familjens Hus redovisas i bilaga BUN AU § 54. 
 
_____ 
 
Samverkansgrupp 2005-05-10 
 
_____ 
 
Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sammanträde 2005-05-11, § 54. 
 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att 
permanenta Familjens Hus under förutsättning att nämnden beviljas medel i 
budget. 
 
______ 



PITEÅ KOMMUN  Sammanträdesprotokoll  7 
 Sammanträdesdatum  

   
Barn- och utbildningsnämnden 2005-05-24  

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 79 Dnr 2002/192 300 
Familjeförskola 
 
Familjeförskolan startade i januari 2004 och målgruppen har varit föräldrar i 
behov av särskilt stöd i föräldrarollen och deras barn. Totalt har man haft 6 
grupper á 10 veckor på Familjeförskolan. Barnen har varit i åldrarna 0-6 år och 
grupperna har bestått av både familjer och ensamstående föräldrar. Personalen är 
densamma som vid starten i januari 2004, en hemterapeut, en specialpedagog och 
en förskollärare.  
 
Föräldrar och personal förordar en permanentning och utökning av 
verksamheten. 
 
En sammanfattning av Familjeförskolan redovisas i bilaga BUN AU § 55. 
_____ 
 
Samverkansgrupp 2005-05-10 
 
_____  
 
Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sammanträde 2005-05-11, § 55. 
 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att permanenta verksamheten med 
Familjeförskola enligt nuvarande omfattning. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har tillsatt en extra tjänst som till viss del går att 
nyttja för en utökning av familjeförskolan. En utökning förutsätter att 
socialnämnden kan bidra med resurser i motsvarande omfattning. Personalen har 
möjlighet att återkomma med en detaljerad kalkyl omfattande lokaler, 
personalresurser och övriga kostnader inför budgetprocessen 2006. 
 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  

   
Barn- och utbildningsnämnden 2005-05-24  

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 80 Dnr 2005/119 106 
Förslag till plattform för samverkan mellan barn- och utbildning, individ- 
och familjeomsorg och barn- och ungdomspsykiatrin 
 
En gemensam nämnare för barn- och utbildningsverksamheten och individ- och 
familjeomsorgen är att ge barn och ungdomar stöd och hjälp i sin utveckling. För 
de barn som har psykisk ohälsa och störning som utgör hinder för personlig 
tillväxt och mognad är barn- och ungdomspsykiatrin en viktig resurs. En 
arbetsgrupp bestående av representanter från Barn och Utbildning, Individ- och 
Familjeomsorgen och barn- och ungdomspsykiatrin har arbetat fram ett förslag 
till plattform för samverkan, bilaga BUN AU § 56. 
 
_____ 
 
Samverkansgrupp 2005-05-10 
 
_____ 
 
Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sammanträde 2005-05-11, § 56. 
______ 
 
Vid det gemensamma sammanträdet med socialnämnden 2005-04-24 fick 
Elisabeth Fjellström, Barn och Utbildning och Henry Lundgren, socialtjänsten i 
uppdrag att arbeta fram förslag till hur plattformen ska implementeras i 
verksamheterna, bilaga BUN § 80. 
 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att  anta förslag till plattform för samverkan mellan barn- och utbildning, 

individ- och familjeomsorg och barn- och ungdomspsykiatrin enligt bilaga 
BUN AU § 56, 

 
att anta dokument för implementering i verksamheterna, bilaga BUN § 80. 
 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  

   
Barn- och utbildningsnämnden 2005-05-24  

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
 
BUN § 81 Dnr 2004/251 048 
Utredning resursnyttjande och barngruppernas storlek i förskolan 
 
Den nya barnomsorgsreformen och maxtaxans införande har lett till en ökad 
nyttjandegrad i förskolan med 16 %. Det innebär att efterfrågan på 
förskoleplatser kraftigt har ökat under de senaste åren. För att möta den ökande 
efterfrågan på förskoleplatser samt ha möjlighet att minska barngruppernas 
storlek krävs en förändrad organisation inom förskolan med syfte att skapa ett 
effektivare resursnyttjande. För barn som vistas 15 timmar per vecka (s k 
deltidsbarn i allmän förskola, barn vars föräldrar är föräldralediga eller 
arbetslösa) utgår i dagsläget personalresurs motsvarande en heltidsplats per barn. 
 
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2004-10-27 gavs ett uppdrag 
till förvaltningen att genomföra en utredning gällande ett effektivare 
resursnyttjande och åtgärder för att minska barngruppernas storlek.  
 
Utredningen presenteras i bilaga BUN AU § 57. 
  
_____ 
 
Samverkansgrupp 2005-05-10 
 
Lärarförbundet och Kommunal har lämnat in en framställan om 
arbetsmiljöåtgärd enligt Arbetsmiljölagen 6 kap 6 a §. Nämndsordföranden 
lämnade skriftligt svar till arbetstagarorganisationerna 2005-05-20. 
 
_____ 
 
Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sammanträde 2005-05-11, § 57. 
 
_____ 
 
Vid nämndens sammanträde redovisas de skrivelser som insänts från personal 
och föräldrar. Diskussionen handlar i huvudsak om barnens vistelsetider i 
förskolan. 
______ 
 
 
 



PITEÅ KOMMUN  Sammanträdesprotokoll  10 
 Sammanträdesdatum  

   
Barn- och utbildningsnämnden 2005-05-24  

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 81, forts 
 
Yrkanden:  
 
Vid nämndens sammanträde yrkar ordföranden Ruth Rahkola om förändring av 
arbetsutskottets förslag enligt nedan: 
 
att vid resursfördelning räknas barn med placering 15 timmar per vecka, som 

deltidsbarn fr o m 2005-08-01, förutom barn vars föräldrar är arbetslösa. 
Barn vars föräldrar är arbetslösa räknas fortsättningsvis som heltidsbarn, 
 

att ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av nuvarande regel- 
system för förskolan, bl a gällande barnens placeringstider. 

 Ärendet tas upp vid juni månads nämndssammanträde. 
 
Ledamöterna Anders Berg (S), Peter Eriksson (S),  Massoud Sari-Aslani (S), 
Erland Eriksson (S) och Nils Dahlbäck (Fp) yrkar bifall till ordförandes förslag. 
 
Ledamoten Susanne Sandström (V) yrkar avslag på förslaget med motiveringen  
att barn som vistas heltid i förskola kommer att möta ett större antal barn vid 
förändringen. Vidare saknas en pedagogisk och ekonomisk konsekvensanalys. 
 
Ledamöterna Aila Jonsson (Kd) och Magnus Burström (NS) yrkar att ärendet 
återremitteras för komplettering med pedagogisk och ekonomisk 
konsekvensanalys. 
 
Ordföranden yrkar att ärendet avgörs vid dagens sammanträde. 
 
 
OMRÖSTNING 
 
Yrkanden: 
Aila Jonssons och Magnus Burströms yrkande om att ärendet återremitteras. 
 
Ordförandens yrkande om att ärendet avgörs vid dagens sammanträde. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att inte återremittera ärendet. 
 
Beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte återremitera ärendet. 
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 Sammanträdesdatum  

   
Barn- och utbildningsnämnden 2005-05-24  

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 81, forts 
 
 
Yrkanden: 
Ordförandens yrkande om ändringar av arbetsutskottets beredningsförslag med 
bifall från Anders Berg, Peter Eriksson, Massoud Sari-Aslani, Erland Eriksson 
och Nils Dahlbäck. 
 
Susanne Sandströms yrkande om avslag på ordförandens förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition och finner att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslut: 
 
Vid resursfördelning räknas barn med placering 15 timmar per vecka, som 
deltidsbarn fr o m 2005-08-01, förutom barn vars föräldrar är arbetslösa. 
Barn vars föräldrar som är arbetslösa räknas fortsättningsvis som heltidsbarn. 

 
Förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av nuvarande regel- 
system för förskolan, bl a gällande barnens placeringstid. 
  
Förslag till reviderade regler för placering i kommunens barnomsorg tas upp vid 
juni månads nämndssammanträde. 
 
_____ 
 
Ledamoten Susanne Sandström (V) avger reservation till förmån för eget 
yrkande.  
 
Vänsterpartiet lämnar inte förslag på alternativa åtgärder som motsvarar den 
ökade kostnaden för finansiering av förskolan under hösten 2005. 
 
____ 
 
 
 
 
 
 
 



PITEÅ KOMMUN  Sammanträdesprotokoll  12 
 Sammanträdesdatum  

   
Barn- och utbildningsnämnden 2005-05-24  

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
BUN § 82 Dnr 2005/83 008 
Motion angående bildande av en samordningsgrupp för att ta tag i frågor 
när barn far illa 
 
Christina Simonsson (c) och Erik Berg (c) har överlämnat en motion till 
kommunfullmäktige med hemställan att en samordningsgrupp mellan socialen, 
skolan samt kultur- och fritid ges uppdraget att ta tag i dessa frågor och att 
förvaltningarna anordnar tillfällen för information, utbildning och 
erfarenhetsutbyte för personalen, bilaga BUN AU § 58 a. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2005-03-21 att remittera 
ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen begär därför 
yttrande från barn- och utbildningsnämnden. Motionen är även skickad för 
yttrande till kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden.  
 
De tre förvaltningarnas verksamhetsutvecklare har gemensamt utarbetat förslag 
till motionsyttrande enligt bilaga BUN AU § 58 b. 
_____ 
 
Samverkansgrupp 2005-05-10 
 
_____ 
 
Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sammanträde 2005-05-11, § 58. 
 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom 
verksamhetsutvecklarnas förslag till yttrande, bilaga BUN AU § 58 b. 
 
Med hänsyn till de redovisade strukturerna och det samarbete som etablerats ser 
förvaltningarna för närvarande inget behov av ytterligare samordningsgrupper. 
Behov av kompetensutveckling varierar över tid och kan samordnas mellan 
förvaltningarna när behovet är likvärdigt.  
 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  

   
Barn- och utbildningsnämnden 2005-05-24  

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
BUN § 83 Dnr 2005/92 008 
Motion angående inrättande av en jourlinje där elever med behov får 
kontakt med någon behörig skolsyster, skolkurator eller skolpsykolog 
 
Erik Berg (c) och Kristina Simonsson (c) har i en motion till kommunfullmäktige 
yrkat på att Piteå kommun inrättar en jourlinje där elever med behov får kontakt 
med någon behörig skolsyster, skolkurator eller skolpsykolog, bilaga BUN AU § 
59 a. Kommunstyrelsen begär yttrande angående motionen från Barn och 
Utbildning.  
 
Verksamhetsutvecklare Anna-Lena Pogulis har upprättat ett förslag till 
motionssvar, bilaga BUN AU § 59 b.  
 
_____ 
 
Samverkansgrupp 2005-05-10 
 
_____ 
 
Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sammanträde 2005-05-11, § 59. 
 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avge motionsyttrande enligt förslag, 
bilaga BUN AU § 59 b. 
 
Att upprätta en jourtelefon, marknadsföra telefonnumret så att det blir känt av 
eleverna, känns inte aktuellt. Barn och Utbildning kommer däremot att föra en 
diskussion med berörd personal inom elevhälsan för att säkerställa att all 
elevhälsopersonal har likvärdig information som syftar till tillgänglighet när 
elever har behov av att prata med någon. Informationen kan eventuellt utökas 
med att de i brådskande ärenden kan kontakta mentor eller rektor. 
 
______ 
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 Sammanträdesdatum  

   
Barn- och utbildningsnämnden 2005-05-24  

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 84 Dnr 2004/183 041 
Information om delårsbokslut april månad 2005 
 
Barn- och utbildningschefen lämnar information om delårsbokslut per  
2005-04-30 inklusive helårsprognos. 
 
Årsprognosen visar på ett litet överskott. Prognosen bygger på förutsättningen att 
barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om nya regler för förskolan för barn 
som har rätt till 15 timmar per vecka. 
 
Prognosen är osäker beroende på att barnplaceringarna för förskolan inte är klara 
vid prognostillfället. Ett annat osäkerhetsmoment är interkommunala 
ersättningarna för gymnasieskolan. Den preliminära intagningen pekar på ett 
underskott motsvarande 1 miljon kronor. Ett nytt taxiavtal kommer att ge ökade 
kostnader. 
 
______ 
 
Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sammanträde 2005-05-11, § 60. 
 
______ 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 
_____
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 Sammanträdesdatum  

   
Barn- och utbildningsnämnden 2005-05-24  

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 85  Dnr 2005/129 600 
Politiker på stan under de så kallade riskkvällarna 
 
Ledamoten Susanne Sandström har ställt frågan om några politiker från barn- och 
utbildningsnämnden kommer att nattvandra vid skolavslutning samt skolstart. 
 
Barn- och utbildningschefen informerar att tidigare år har tjänstemän från 
socialförvaltning och barn- och utbildningsförvaltning arbetat under ett antal s k 
riskkvällar under året. Fr o m 2005 har socialförvaltningen dragit in detta och har 
enbart jour i hemmet under dessa kvällar. Det finns en uppgörelse i ”Plattform 
för samverkan mellan skola och socialtjänst” att skolan svarar för skoltiden och 
socialtjänsten svarar för fritiden. Med anledning av denna uppgörelse har barn- 
och utbildningschefen med stöd av ledningsgruppen beslutat att arbetet med jour 
och beredskap för kuratorer under riskkvällar avslutas fr o m 2005-06-01. 
 
När det gäller Piteå dansar och ler tjänstgör ett antal politiker i socialnämnden 
respektive tjänstemän från Individ och familjeomsorgen. 
 
______ 
 
Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sammanträde 2005-05-11, § 61. 
______ 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar med hänvisning till barn- och 
utbildningschefens information att inga politiker från nämnden nattvandrar vid 
valborgsmässoafton, skolavslutning och skolstart fr om 2005-06-01. Det anses 
inte rimligt att enbart nämndens politiker och inte socialnämndens politiker vistas 
ute under ungdomskvällarna. 
 
_______ 
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 Sammanträdesdatum  

   
Barn- och utbildningsnämnden 2005-05-24  

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 86 Dnr 2005/22 612 
Information om gymnasiesamverkan 
 
Per Röckner, Paraply, informerar om slutrapport beträffande gymnasiesamarbete 
inom 4-kantskommunerna samt förslag till samverkansavtal. 
 
Syftet med samverkansavtalet är att skapa samverkan för gymnasieskolan mellan 
kommunerna inom 4-kanten för att bidra till en långsiktig hållbar utveckling i 
respektive kommun och för regionen som helhet. Samverkan ska bidra till: 
 
• ökad kvalitet på gymnasieskolan 
• ökat utbud för eleverna 
• kostnadseffektivare skola 
• en konkurrenskraftigare gymnasieskola 
• en gymnasieskola som på ett optimalt sätt samspelar med sin omvärld 
• öka regionens konkurrens- och attraktionskraft 
• att skapa en regionalpolitiskt strategiskt styrinstrument 
• att på sikt sänka kostnaderna för respektive kommun 
 
Avtalet föreslås gälla fr o m 2005-11-01 t o m 2008-06-30. 
 
Från och med läsåret 2006/2007 ska elever inom 4-kantsområdet i mån av plats 
kunna söka samtliga gymnasieskolor i området. Gemensamt intagningsområde 
och intagningsnämnd är då inrättat. Med utbildningar avses nationella och 
specialutformade program.  Elevens möjlighet att genomföra ett individuellt 
program i annan kommun bygger på separata avtal mellan berörda kommuner.  
 
Gymnasiesamverkan organiseras i 
• rådslag där dialog förs om viktiga regionala gymnasiefrågor. I rådslaget ingår  
 bl a politiker 
• utbildningsgruppen som leder, styr och samordnar gemensamma insatser  
 enligt avtalet. Utbildningsgruppen består av tjänstemän 
• näringsliv och arbetsmarknadsråd där arbetsmarknadens och näringslivets  
 framtida behov diskuteras och analyseras. 
• råd för elevdemokrati 
• kansli med en verkställande tjänsteman och 2 ytterligare tjänstemän 
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 Sammanträdesdatum  

   
Barn- och utbildningsnämnden 2005-05-24  

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 86, forts 
 
Tidsplan för politisk process i Piteå kommun: 
 
Barn och utbildningsnämnd 2005-06-22 
Kommunstyrelsen 2005-08-22 
Kommunfullmäktige 2005-09-05 
 
______ 
 
Ordföranden Ruth Rahkola anser att planeringstiden under september och 
oktober månad är för knapp när det gäller genomförandet av de förändringar som 
enligt samverkansavtalet föreslås träda ikraft fr o m läsåret 2006/2007. Hon anser 
att det finns oklarheter, bl a när det gäller den politiska styrningen och 
budgetansvaret. Barn- och utbildningschefen bör få direktiv från nämnden att 
framföra till styrgruppens sammanträde 2005-06-01. 
 
De ledamöter som har synpunkter i ärendet ombedes att framföra dem till 
ordföranden eller förvaltningschefen före 2005-05-30. 
 
_______ 
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 Sammanträdesdatum  

   
Barn- och utbildningsnämnden 2005-05-24  

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 87 
Meddelanden 
 
1/ Dnr 2005/91 641 

Antagen motion vid SSU Norrbottens årsmöte för 2005 angående sexual- 
undervisning i skolan. 
 

2/  Dnr 2005/108 023 
Personalutskottets beslut 2005-03-07 att anställa Maria Müller som barn- 
och utbildningschef fr o m 2005-06-01. Ett särskilt avtal upprättas som 
innebär tillsvidareanställning i kommunen och förordnande som barn- och 
utbildningschef i fem år. 
 

3/ Protokoll fört vid möte med Sjulsmarksskolans lokala föräldrastyrelse 
 2005-02-22. 
 
4/ Polisens anmälan om stöld av dator vid Björklundaskolan 2005-03-09. 
 
5/ Polisens anmälan om stöld av datorutrustning vid Strömbackaskolan 
 2005-03-11. 
 
6/ Polisens anmälan om inbrott vid Strömbackaskolan 2005-03-16. 
 
7/ Polisens anmälan om skadegörelse vid Solanderskolan 2005-04-11. 
 
8/ Polisens anmälan om stöld av idrottsmaterial vid Porsnässkolan  

2005-04-18. 
 
9/ Polisens anmälan om allmänfarlig vårdslöshet vid Myrans förskola 

2005-04-07. Papper har tänts på inne i en lekstuga. 
 
10/ Polisens anmälan om allmänfarlig vårdslöshet vid Myrans förskola 

2005-04-10. Någon har eldat vid lekstuga så att den antänts och till stora 
delar brunnit upp. 

 
11/ Polisens anmälan om skadegörelse vid Porsnässkolan 2005-04-29. 
 
______ 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av meddelandena. Ledamoten Nils 
Dahlbäck är oroad över brottsligheten. 
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 Sammanträdesdatum  

   
Barn- och utbildningsnämnden 2005-05-24  

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 88 
Delegerade beslut 
 
Delegat Lista Ärende 
 
För- och grundskolechef 
Monika Lundkvist 1 1-2 
Rektor Klubbgärdets ro 2 3-4 
Rektor Backgårds ro 3 3 
Rektor Solanders ro 6 9 
Rektor Hortlax ro 2 2-3 
Rektor Naturvetenskap och 
Teknik, Strömbackaskolan 1 1-2 
 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av delegerade beslut. 
 
_____
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 Sammanträdesdatum  

   
Barn- och utbildningsnämnden 2005-05-24  

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 89 
Rapporter 
 
1/ Ledamoten Birgitta Elfgren deltog i Kommunala handikapprådet den 12 

maj 2005.  Där gavs information om förändringar och besparingar inom 
handikappomsorgen.  Föreningen för Utvecklingsstörda Barn och 
Ungdomar (FUB) saknar åtgärder i barn- och utbildningsplanen som berör 
utvecklingsstörda barn.  
Ordföranden svarar att även handikappgrupperna ingår i 
målformuleringarna inom de prioriterade områdena. Handikappgrupperna 
har inte angivits separat. 

 
2/ Den 4 maj 2005 inbjöds ledamöterna Anders Berg och Birgitta Elfgren av 

Handikappades Riksorganisation till möte med representanter från 
kommunerna och lanstinget. HSO framförde önskemål om att få utbilda alla 
politiker och tjänstemän i bemötande av handikappade.  

 Barn- och utbildningschefen informerar att ämnet kommer upp som en 
programpunkt vid nämndens samverkansdagar med rektorerna i oktober 
månad. 

 
3/ Ledamoten Lina Bergman deltog i Ungdomsstyrelsens konferensserie den 

27 april i Älvsbyn. Konferensen behandlade den nya ungdomspolitik som 
antagits av riksdagen. Älvsbyns kommun informerade om sitt deltagande 
som en av nio kommuner i ett samarbete med Ungdomsstyrelsen för att 
utvärdera den lokala ungdomspolitiken. Ungdomsenkäten LUPP 
genomfördes bland högstadie- och gymnasieelever i Älvsbyns kommun 
under hösten 2004. Ungdomar i ålder 19-25 år berördes inte av enkäten, 
vilket Lina tycker är otillfredsställande.  

 
4/ Ledamoten Nils Dahlbäck utdelade Musik & Dansskolans stipendium i 

samband med skolans vårkonsert. 
 
______ 
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 Sammanträdesdatum  

   
Barn- och utbildningsnämnden 2005-05-24  

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
BUN § 90 
Nya frågor 
 
Ingen ny fråga väcktes vid dagens möte. 
 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  

   
Barn- och utbildningsnämnden 2005-05-24  

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 91 Dnr 2005/71 100 
Kommunens möjligheter och beredskap att hantera ett förvaltningsområde 
för samiska språket i myndighetskontakter, förskoleverksamhet och 
äldreomsorg 
 
Statens offentliga utredningar har begärt yttrande från Piteå kommun i rubricerat 
ärende. Regeringen har i ett tilläggsdirektiv till utredningen om finska språket i 
Stockholms- och Mälardalsregionen gett utredningen uppdraget att analysera om 
det finns förutsättningar att utvidga lagstiftningen om rätt att använda samiska 
hos förvaltningsmyndigheter och domstolar till att gälla även i det sydsamiska 
området, bilaga BUN § 91a. Med det sydsamiska området avses de södra delarna 
av det traditionella samiska språkområdet som omfattar delar av Norrbottens, 
Västerbottens,  Jämtlands och Dalarnas län. 
 
Kommunledningskontoret har remitterat frågan till barn- och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden. Förvaltningarnas verksamhets-
utvecklare har utarbetat gemensamt förslag till yttrande enligt bilaga  
BUN § 91 b. 
 
Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2005-06-07. 
 
Kommunens yttrande skall vara utredningen till handa senast 2005-06-13. 
 
_______ 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att avge 
yttrande enligt bilaga BUN § 91 b. 
 
Då Piteå kommun ytterst sällan mött önskemål eller intresse för service på 
samiska samt att Piteå enligt Länsstyrelsen inte tillhör det traditionellt 
sydsamiska området föreslås att Piteå kommun i sitt yttrande framhåller att Piteå 
inte skall ingå i ett eventuellt utökat förvaltningsområde för det samiska språket. 
 
_____ 
 
 


