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§ 88    Barn- och utbildningsplan 2007-2009 
Dnr 05BUN281 

 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige fastställa förslag till Barn- och 
utbildningsplan för perioden 2007 – 2009, enligt bilaga AU § 48. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har gett teamet för verksamhetsutveckling i uppdrag att genomföra en 
bred inventering bland elever, personal, föräldrar, ideella organisationer, politiska partier samt företag 
över vilka frågor som känns viktiga för att nå en bra skola i Piteå.  

Datainsamlingen har skett i varje geografiskt område inom för- och grundskola samt inom 
gymnasieskolan. Genomförandet har skett under 8 dagar perioden vecka 11 – vecka 15. Inom varje 
område har elever, personal och föräldrar inbjudits att delta. Personal inom Cmit har inbjudits att delta 
valfri dag. Inbjudan har skett dels via brev och dels via annonser i Annonsbladet. Inbjudningarna via brev 
har distribuerats via rektor inom respektive rektorsområde.  

Metoden kan beskrivas med att fyra bord (ett per strategiskt område som beslutats av 
Kommunfullmäktige) klätts med vita pappersdukar. Vid genomförandet sitter en grupp deltagare vid 
varje bord, ett kort introduktionssamtal genomförs och deltagarna antecknar själva sina åsikter direkt på 
pappersduken. Efter 15 minuter ges tillfälle för deltagarna att byta bord för att delta i ett nytt samtal där 
de antecknar sina synpunkter. Proceduren upprepas till dess att alla suttit vid samtliga fyra bord. Varje 
grupp har fått olika färg på pennorna för att kunna urskilja de olika grupperna.  

Deltagandet har totalt varit cirka 500 personer uppdelat på;  

o Elever 250  

o Personal 160 

o Rektorer 25 

o Föräldrar 45 

o Ideella organisationer 12 

o Politiska partier 6 

o Företagare 5 

Deltagandet har varierat i de olika områdena, från 31 i Sjulnäs till 85 i Norrfjärden och Piteå Centrala.  

Resultatet har sammanställts per område uppdelat på elever, personal och föräldrar. Resultatet har 
sammanställts under olika rubriker som utkristalliserats under arbetets gång för att göra materialet mer 
lättillgängligt.  
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Nämnden har diskuterat förslag till målformuleringar vid sammanträden i maj och juni. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till Barn- och utbildningsplan för Piteå kommun perioden 2007-2009, bilaga AU § 48 

______ 

Samverkansgrupp 2006-08-15 
 
______ 
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§ 89    Årsbudget 2007 och verksamhetsplan 2007-2009 
Dnr 06BUN144 

 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
att fastställa förslag till driftbudget enligt bilaga AU § 49. 

Medel äskas för ramökning interkommunal ersättning gymnasieskolan och utveckling 
av fyrkantssamarbete gymnasieskolan.  
Nämnden stryker äskandet ramökning för ökat barnantal i förskolan. Nämnden gör den 
bedömningen att kostnadsökningen kan finansieras inom ramen för befintliga resurser. 
Nämnden begär att få behålla resurser i form av Wärnersson-pengar, bilaga BUN § 89 d 
Nämnden begär prisuppräkning för löneökningar i kooperativ och friskolor samt 
skolskjutsar, bilaga BUN § 89 e. 
 

att fastställa förslag till investeringsbudget enligt bilaga BUN § 89 a, 

Mål och nyckeltal per verksamhet utifrån vision och strategiska områden redovisas i bilaga 
BUN § 89 b, 
Redovisning av ökning av barnomsorgsavgift och höjning av musikskoleavgift redovisas i 
bilaga BUN § 89 c. 
Redovisning av konsekvenser om nämnden inte erhåller ytterligare resurser i form av 
”Wärnersson-pengar” utöver de som finns i generellt statsbidrag för år 2005, bilaga BUN § 
89 d. 
 

Yrkanden 
Ruth Rahkola (s), Anders Berg (s) yrkar att äskandet i arbetsutskottets förslag om ramökning driftbudget 
för ökat barnantal i förskolan stryks. Kostnadsökningen kan finansieras inom ramen för befintliga 
resurser. 
Ruth Rahkola (s) yrkar att barn- och utbildningsnämnden fastställer förslag till investeringsbudget enligt 
bilaga BUN § 89 a. 
Ledamoten Nils Dahlbäck (fp) yrkar att 2 miljoner kronor äskas för utemiljö och lekutrustning i 
investeringsbudget. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och förklarar att barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
stryka arbetsutskottets förslag till äskande om ramökning för ökat barnantal i förskolan. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa förslag till investeringsbudget enligt bilaga  
BUN § 89 a. 
 
Reservationer 
Nils Dahlbäck avger reservation till förmån för eget yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid nämndens sammanträde i juni redogjorde förvaltningsekonom Jan-Olov Thall för 
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kommunfullmäktiges beslut angående direktiv för verksamhetsplanering 2007-2009 och årsbudget 2007. 
 
Analys 
Förskoleverksamheten har under de senaste åren genomgått en stor förändring vad gäller efterfrågan av 
barnomsorgsplatser. Det har inneburit ett stort och ökande tryck på barn- och utbildningsnämnden att 
tillhandahålla platser och att göra rätt tid inom befintliga resursramar. 
 
Grundskoleverksamheten har sedan ett antal år tillbaka arbetat med att anpassa organistionen till ett 
kraftigt minskande elevantal. Totalt sett en minskning om cirka 1000 elever mellan åren 2003 och 2010. 
 
Under den närmaste åren kommer de stora elevkullarna att passera genom gymnasieskolan, men från och 
med 2009 när puckeln är passerad kommer även gymnasieskolan att stå inför kraftiga elevminskningar. 
Till detta kommer den konkurrens, i form av friskolor och frisök över hela landet till 
gymnasieprogrammen, som gymnasieskolan har att hantera framöver. 
 
Sammanfattningsvis konstateras att antalet barn och ungdomar inom ramen för barn- och 
utbildningsnämndens verksamhet kommer att minska, samtidigt som antalet äldre ökar. För att inte 
kommunens totaltkostnad för verksamheten ska öka kommer det att krävas omfördelningar mellan barn- 
och utbildningsnämden och socialnämnden. 
 
Uppdrag och översyner 
Samtliga nämnder och styrelser ska arbeta fram mål och nyckeltal per verksamhet utifrån vision och 
strategisk områden. Målen bör så långt det är möjligt uttryckas ur ett medborgar- och brukarperspektiv. 
Nyckeltalen är ett uttryck för det resultat som uppnås och ska beskriva förutsättningarna genom att 
beskriva hur mycket resurser som satsas (ekonomi), vad som produceras för resurserna ( produktivitet), 
personella mål, och med vilken kvalitet verksamheten bedrivs (medborgar- och brukarperspektiv). Dessa 
ska sammanfattas under tre huvudrubriker; ekonomiska mål, personella mål och verksamhetsmål. 
 
Samtliga nämnder och styrelser ska redovisa taxe- och avgiftsökningar inom samtliga områden, så att 
Piteå kommuns nivåer för detta ligger i paritet med andra jämförbara kommuner. 
 
Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att se över och analysera vilka konsekvenser det skulle få 
om nämnden inte erhåller ytterligare resurser i form av ”Wärnersson-pengar” utöver de som finns i 
generellt statsbidrag för år 2005. 
 
______ 
 
Samverkansgrupp 2006-08-15 
Lärarförbundets huvudskyddsombud beviljar inga dispenser för tillfälliga lokaler för förskoleverksamhet. 
______ 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till driftbudget och VEP 2007 – 2009, bilaga AU § 49. 
Ordförandens förslag till investeringsbudget och VEP 2007 – 2009, bilaga BUN § 89 a. 
Skrivelse från Lärarförbundets lokalavdelningsstyrelse, bilaga BUN § 89 f. 
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§ 90    Samarbetsavtal för gymnasieskolor i Norrbottens län 2007-2010 
Dnr 06BUN102 

 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till ett fortsatt utvecklingsarbete för 
gymnasiesamverkan i Norrbottens län. 

Ärendebeskrivning 
Bakgrunden till utredningen ”Gymnasieskolan i Norrbotten – ett samverkansprojekt” skall ses utifrån det 
faktum att gymnasieskolan står inför stora förändringar med minskat elevunderlag, en minskad ekonomi 
samt en ny gymnasiereform 2007. 

I Kommunförbundets Norrbotten cirkulär 6/06 rekommenderades länets kommuner att anta förslag till 
samarbetsavtal för gymnasieskolorna i Norrbottens län under åren 2007 – 2010. 

Kommunledningskontoret i Piteå kommun har översänt förslag till samarbetsavtal till barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Slutrapport för samverkansprojekt gymnasieskolan i Norrbotten samt förslag till samarbetsavtal bilaga 
AU § 50.  Slutrapporten har presenterats för gymnasieutredningens ledningsgrupp som är länets barn- 
och utbildningsnämndsordföranden. 

_______ 

Samverkansgrupp 2006-08-15 
De fackliga representanterna stödjer tanken att Kommunförbundet genom omfördelning av egna resurser 
finansierar 50 % tjänst som strategi- och utvecklingskoordinator/projektledare. 

_______ 
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§ 91    Lokalt fotbollsgymnasium inom det individuella valet vid Strömbackaskolan 
Dnr 99BUN175 

 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ta bort benämningen ”Fotbollsgymnasium. Verksamheten 
fortsätter som vanligt inom kursen Specialidrott. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 1999-09-27 att inrätta ett lokalt fotbollsgymnasium inom ramen 
för det individuella valet vid Strömbackaskolan fr o m läsåret 2001/2002. 

Nämnden beslutade 2005-06-22 att utvärdera fotbollsgymnasiet vid Strömbackaskolan avseende: 

• Antal elever vid fotbollsgymnasiet sedan starten 

• Fördelning manliga och kvinnliga elever 

• Hur urvalet av sökande har skett 

• Vilka skillnader finns gentemot övriga idrotter (samverkan med föreningar, kursupplägg, 
kostnader) 

• Vad talar för respektive emot ett lokalt fotbollsgymnasium 

Beslutsunderlag 
Utvärdering av lokalt fotbollsgymnasium, bilaga AU § 51. 

______ 

Samverkansgrupp 2006-08-15 

______ 
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§ 92    Utbildningsinspektion av barnomsorgs- och skolverksamheten i Piteå 
kommun. 

Dnr 03BUN225 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förslag till svar och sända in detta till Skolverket i Umeå. 
 
Ärendebeskrivning 
I utbildningsinspektionens rapport för Piteå 2004-08-16 har inspektionen angett följande 
förbättringsområden som gäller den granskade verksamheten vid hela kommunen eller ett flertal skolor; 
 

1. Arbetet mot kränkande behandling 
2. Barnens, elevernas, föräldrarnas och de studerandes delaktighet och inflytande 
3. Kvalitetsarbetet på central nivå, förskolenivå och skolnivå 
4. Uppsökande verksamhet inom vuxenutbildningen 
5. Grundsärskolans information till elever och föräldrar avseende rätten att få betyg 
6. Uppföljning, analys och återkoppling av elevernas kunskapsresultat 
7. Genomförandet av elevvårdskonferenser och klargörande av deras funktion och betydelse 
8. Arbetet med åtgärdsprogram 
9. De lokalt utformade betygskriterierna på grundskolan 
10. Information och organisation av språkvalet 
11. Läromedel i samhällsorienterande ämnen vid Svensby skola 

Förbättringsområden för förskola 
12.  Föräldrasamverkan 
13.  Rektors pedagogiska ledarskap 

 
I tjänsteskrivelsen presenteras uppföljningen av förbättringsområden punkt för punkt vad avser generella 
åtgärder på kommunnivå. När det gäller enskilda rektorsområden är Barn och Utbildnings uppfattning att 
utvecklingsarbete har påbörjats eller genomförts på så gott som samtliga punkter.   
Respektive rektorsområdes förbättringsområden bifogas som bilagor till Skolverket. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, bilaga AU § 52 
 
______ 

Samverkansgrupp 2006-08-15 
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§ 93    Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i 
Luleå 

Dnr 06BUN132 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden delar de synpunkter som redovisas i Luleå kommuns utredning när det 
gäller pedagogiska och ekonomiska konsekvenser. En etablering av den fristående gymnasieskolan 
påverkar samverkansavtalet i en negativ riktning och förverkligandet av dess intentioner. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar rekommendera Skolverket att avslå en etablering av de sökta 
utbildningarna i Luleå. 
 
Yrkanden 
Ledamöterna Nils Dahlbäck (fp), Aila Jonsson (kd), Karl-Erik Jonsson (m), Lars-Ivar Pettersson (c) 
yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar rekommendera Skolverket att tillstyrka en etablering av 
de söka utbildningarna i Luleå. 

Ledamöterna Anders Berg (s), Massoud Sari-Aslani (s), Ruth Rahkola (s) yrkar att nämnden 
rekommenderar Skolverket att avslå en etablering av utbildningarna. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och förklarar att barn- och utbildningsnämnden beslutar 
rekommendera Skolverket att avslå en etablering av utbildningarna. 

Reservationer 
Ledamöterna Nils Dahlbäck (fp), Aila Jonsson (kd), Karl-Erik Jonsson (m), Lars-Ivar Pettersson (c) 
lämnar skriftlig reservation till förmån för eget yrkande, bilaga BUN § 93 b. 
 
Ärendebeskrivning 
PPS AB ansöker hos Skolverket om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i 
Luleå kommun fr o m läsåret 2007/2008. Skolan kommer att kallas Cybergymnasiet med följande 
utbildningar: 

• Estetisk med inriktning mot bild och formgivning, dans musik och teater 

• El med inriktning datateknik och elektronik 

• Medie med inriktning medieproduktion 

• Naturvetenskap med inriktningarna naturvetenskap, matematik och datavetenskap och 
miljövetenskap 

• Samhällskunskap med inriktningarna ekonomi, kultur och samhällsvetenskap 

• Teknik 

Ansökan har översänts till berörda kommuner för yttrande. 
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Kommunerna i Fyrkanten bestående av Boden, Luleå och Älvsbyn har tecknat ett samverkansavtal 
gällande de kommunala gymnasieskolorna från och med läsåret 2006. Piteå planerar medverkan från och 
med läsåret 2007.  
 
En handläggare i Luleå kommun har på uppdrag av politiker och tjänstemän i Fyrkantskommunerna 
Boden, Piteå, Luleå och Älvsbyn fått i uppdrag att utifrån samarbetet inom samverkansområdet skriva ett 
gemensamt yttrande för berörda kommuner. 

 

Beslutsunderlag 
Ansökan från PPS AB, bilaga AU § 53 a 
Yttrande Fyrkantens kommuner, bilaga AU § 53 b 
Yttrande Piteå kommun, bilaga BUN § 93 a. 

_____ 

Samverkansgrupp 2006-08-15 

_____ 
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§ 94   Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i 
Luleå kommun 

Dnr 06BUN131 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden delar de synpunkter som redovisas i Luleå kommuns utredning när det 
gäller ekonomiska konsekvenser. En etablering av den fristående gymnasieskolan påverkar 
samverkansavtalet i en negativ riktning och förverkligandet av dess intentioner. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar rekommendera Skolverket att avslå en etablering av den sökta 
utbildningen i Luleå. 
 
Yrkanden 
Ledamöterna Nils Dahlbäck (fp), Aila Jonsson (kd), Karl-Erik Jonsson (m), Lars-Ivar Pettersson (c) 
yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar rekommendera Skolverket att tillstyrka en etablering av 
den söka utbildningen i Luleå. 

Ledamöterna Anders Berg (s), Massoud Sari-Aslani (s), Ruth Rahkola (s) yrkar att nämnden 
rekommenderar Skolverket att avslå en etablering av utbildningen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och förklarar att barn- och utbildningsnämnden beslutar 
rekommendera Skolverket att avslå en etablering av utbildningen. 

Reservationer 
Ledamöterna Nils Dahlbäck (fp), Aila Jonsson (kd), Karl-Erik Jonsson (m), Lars-Ivar Pettersson (c) 
lämnar skriftlig reservation till förmån för eget yrkande, bilaga BUN § 94 b. 
 
Ärendebeskrivning 
Starta Eget Boxen 7098 AB ansöker hos Skolverket om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående 
gymnasieskola i Luleå kommun fr o m läsåret 2007/2008. Skolan kommer att kallas Norrlands 
Entreprenörsgymnasium med följande utbildning: 

• Handelsutbildning med inriktning mot entreprenörskap 

Ansökan har översänts till berörda kommuner för yttrande. 

Kommunerna i Fyrkanten bestående av Boden, Luleå och Älvsbyn har tecknat ett samverkansavtal 
gällande de kommunala gymnasieskolorna från och med läsåret 2006. Piteå planerar medverkan från och 
med läsåret 2007. 

En handläggare i Luleå kommun har på uppdrag av politiker och tjänstemän i fyrkantskommunerna 
Boden, Piteå, Luleå och Älvsbyn fått i uppdrag att utifrån samarbetet inom samverkansområdet skriva ett 
gemensamt yttrande för berörda kommuner. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Starta Eget Boxen 7098 AB, bilaga AU § 54 a 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2006-08-31  

 

 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Yttrande Fyrkantskommunerna, bilaga AU § 54 b. 
Yttrande Piteå kommun, bilaga BUN § 94 a. 

_____ 

Samverkansgrupp 2006-08-15 

_____ 
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16(46)

§ 95    Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i 
Luleå 

Dnr 06BUN124 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden delar de synpunkter som redovisas i Luleå kommuns utredning när det 
gäller ekonomiska och pedagogiska konsekvenser. En etablering av den fristående gymnasieskolan 
påverkar samverkansavtalet i en negativ riktning och förverkligandet av dess intentioner. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar rekommendera Skolverket att avslå en etablering av de sökta 
utbildningarna i Luleå. 
 
Yrkanden 
Ledamöterna Nils Dahlbäck (fp), Aila Jonsson (kd), Karl-Erik Jonsson (m), Lars-Ivar Pettersson (c) 
yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar rekommendera Skolverket att tillstyrka en etablering av 
de sökta utbildningarna i Luleå. 

Ledamöterna Anders Berg (s), Massoud Sari-Aslani (s), Ruth Rahkola (s) yrkar att nämnden 
rekommenderar Skolverket att avslå en etablering av utbildningarna 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och förklarar att barn- och utbildningsnämnden beslutar 
rekommendera Skolverket att avslå en etablering av utbildningarna 

Reservationer 
Ledamöterna Nils Dahlbäck (fp), Aila Jonsson (kd), Karl-Erik Jonsson (m), Lars-Ivar Pettersson (c) 
lämnar skriftlig reservation till förmån för eget yrkande, bilaga BUN § 95b. 
 
Ärendebeskrivning 
Nordens Tekniker Institut AB ansöker hos Skolverket om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en 
fristående gymnasieskola i Luleå kommun fr o m läsåret 2007/2008. Skolan kommer att kallas NTI-
gymnasiet med följande utbildningar: 

• Naturvetenskaplig utbildning 

• Samhällsvetenskaplig utbildning 

Ansökan har översänts till berörda kommuner för yttrande. 

Kommunerna i Fyrkanten bestående av Boden, Luleå och Älvsbyn har tecknat ett samverkansavtal 
gällande de kommunala gymnasieskolorna från och med läsåret 2006. Piteå planerar medverkan från och 
med läsåret 2007. 

En handläggare i Luleå kommun har på uppdrag av politiker och tjänstemän i fyrkantskommunerna 
Boden, Piteå, Luleå och Älvsbyn fått i uppdrag att utifrån samarbetet inom samverkansområdet skriva ett 
gemensamt yttrande för berörda kommuner. 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2006-08-31  

 

 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag  
Ansökan från Nordens Tekniker Institut AB, bilaga AU § 55 a 
Yttrande Fyrkantskommunerna, bilaga AU § 55 b 
Yttrande Piteå kommun, bilaga BUN § 95 a 

_____ 

Samverkansgrupp 2006-08-15 

 
  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2006-08-31  

 

 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 96   Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i 
Luleå 

Dnr 06BUN122 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden delar de synpunkter som redovisas i Luleå kommuns utredning när det 
gäller ekonomiska och pedagogiska konsekvenser. En etablering av den fristående gymnasieskolan 
påverkar samverkansavtalet i en negativ riktning och förverkligandet av dess intentioner. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar rekommendera Skolverket att avslå en etablering av de sökta 
utbildningarna i Luleå. 
 
Yrkanden 
Ledamöterna Nils Dahlbäck (fp), Aila Jonsson (kd), Karl-Erik Jonsson (m), Lars-Ivar Pettersson (c) 
yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar rekommendera Skolverket att tillstyrka en etablering av 
de sökta utbildningarna i Luleå. 

Ledamöterna Anders Berg (s), Massoud Sari-Aslani (s), Ruth Rahkola (s) yrkar att nämnden 
rekommenderar Skolverket att avslå en etablering av utbildningarna 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och förklarar att barn- och utbildningsnämnden beslutar 
rekommendera Skolverket att avslå en etablering av utbildningarna 

Reservationer 
Ledamöterna Nils Dahlbäck (fp), Aila Jonsson (kd), Karl-Erik Jonsson (m), Lars-Ivar Pettersson (c) 
lämnar skriftlig reservation till förmån för eget yrkande, bilaga BUN § 96b. 

Ärendebeskrivning 
Thorengruppen AB ansöker hos Skolverket om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående 
gymnasieskola i Luleå kommun fr o m läsåret 2007/2008. Skolan kommer att kallas Thoren Business 
School med följande utbildningar: 

• Specialutformat Samhällsvetenskapsprogram ”Business Program” med inriktning redovisning 
och finansiering, samt marknadsföring och reklam 

• ”Commerce Program” med inriktning försäljning och kundrelationer (motsvarande Handels- och 
administrationsprogrammet med inriktning Handel och Service.) 

Ansökan har översänts till berörda kommuner för yttrande. 

Kommunerna i Fyrkanten bestående av Boden, Luleå och Älvsbyn har tecknat ett samverkansavtal 
gällande de kommunala gymnasieskolorna från och med läsåret 2006. Piteå planerar medverkan från och 
med läsåret 2007. 
En handläggare i Luleå kommun har på uppdrag av politiker och tjänstemän i Fyrkantskommunerna 
Boden, Piteå, Luleå och Älvsbyn fått i uppdrag att utifrån samarbetet inom samverkansområdet skriva ett 
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gemensamt yttrande för berörda kommuner. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Thorengruppen AB, bilaga AU § 56 a 
Yttrande Fyrkantskommunerna, bilaga AU § 56 b 
Yttrande Piteå kommun, bilaga BUN 96 a. 
_____ 

Samverkansgrupp 2006-08-15 

 
  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2006-08-31  
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§ 97    Ansökan om godkännande av och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola 
i Luleå 

Dnr 06BUN134 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden delar de synpunkter som redovisas i Luleå kommuns utredning när det 
gäller ekonomiska och pedagogiska konsekvenser. En etablering av den fristående gymnasieskolan 
påverkar samverkansavtalet i en negativ riktning och förverkligandet av dess intentioner. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar rekommendera Skolverket att avslå en etablering av de sökta 
utbildningarna i Luleå. 
 
Yrkanden 
Ledamöterna Nils Dahlbäck (fp), Aila Jonsson (kd), Karl-Erik Jonsson (m), Lars-Ivar Pettersson (c) 
yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar rekommendera Skolverket att tillstyrka en etablering av 
de sökta utbildningarna i Luleå. 

Ledamöterna Anders Berg (s), Massoud Sari-Aslani (s), Ruth Rahkola (s) yrkar att nämnden 
rekommenderar Skolverket att avslå en etablering av utbildningarna 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och förklarar att barn- och utbildningsnämnden beslutar 
rekommendera Skolverket att avslå en etablering av utbildningarna 

Reservationer 
Ledamöterna Nils Dahlbäck (fp), Aila Jonsson (kd), Karl-Erik Jonsson (m), Lars-Ivar Pettersson (c) 
lämnar skriftlig reservation till förmån för eget yrkande, bilaga BUN § 97b. 

Ärendebeskrivning 
Betula Doctrina HB ansöker hos Skolverket om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående 
gymnasieskola i Luleå kommun fr o m läsåret 2007/2008. Skolan kommer att kallas Doctrina Gymnasiet 
med följande utbildningar: 

• Byggutbildning 

• El-utbildning 

• Energiutbildning 

• Hantverksutbildning 

Ansökan har översänts till berörda kommuner för yttrande. 

Kommunerna i Fyrkanten bestående av Boden, Luleå och Älvsbyn har tecknat ett samverkansavtal 
gällande de kommunala gymnasieskolorna från och med läsåret 2006. Piteå planerar medverkan från och 
med läsåret 2007. 

En handläggare i Luleå kommun har på uppdrag av politiker och tjänstemän i Fyrkantskommunerna 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2006-08-31  

 

 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

21(46)

Boden, Piteå, Luleå och Älvsbyn fått i uppdrag att utifrån samarbetet inom samverkansområdet skriva ett 
gemensamt yttrande för berörda kommuner. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Betula Doctrina HB, bilaga AU § 57 a 
Yttrande Fyrkantskommunerna, bilaga AU § 57 b 
Yttrande Piteå kommun, bilaga BUN § 97 a 

________ 

Samverkansgrupp 2006-08-15 
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§ 98    Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i 
Luleå  

Dnr 06BUN151 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden delar de synpunkter som redovisas i Luleå kommuns utredning när det 
gäller ekonomiska och pedagogiska konsekvenser. En etablering av den fristående gymnasieskolan 
påverkar samverkansavtalet i en negativ riktning och förverkligandet av dess intentioner. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar rekommendera Skolverket att avslå en etablering av den sökta 
utbildningen i Luleå. 

Yrkanden 
Ledamöterna Nils Dahlbäck (fp), Aila Jonsson (kd), Karl-Erik Jonsson (m), Lars-Ivar Pettersson (c) 
yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar rekommendera Skolverket att tillstyrka en etablering av 
den sökta utbildningen i Luleå. 

Ledamöterna Anders Berg (s), Massoud Sari-Aslani (s), Ruth Rahkola (s) yrkar att nämnden 
rekommenderar Skolverket att avslå en etablering av utbildningen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och förklarar att barn- och utbildningsnämnden beslutar 
rekommendera Skolverket att avslå en etablering av utbildningen. 

Reservationer 
Ledamöterna Nils Dahlbäck (fp), Aila Jonsson (kd), Karl-Erik Jonsson (m), Lars-Ivar Pettersson (c) 
lämnar skriftlig reservation till förmån för eget yrkande, bilaga BUN § 98b. 
 
Ärendebeskrivning 
GTU IT Gymnasier AB ansöker hos Skolverket om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående 
gymnasieskola i Luleå kommun fr o m läsåret 2007/2008. Skolan kommer att kallas IT Gymnasiet Luleå 
med följande utbildning: 

• Specialutformat program med inriktning mot IT- elektronik - naturvetenskap 

Ansökan har översänts till berörda kommuner för yttrande. 

Kommunerna i Fyrkanten bestående av Boden, Luleå och Älvsbyn har tecknat ett samverkansavtal 
gällande de kommunala gymnasieskolorna från och med läsåret 2006. Piteå planerar medverkan från och 
med läsåret 2007. 

En handläggare i Luleå kommun har på uppdrag av politiker och tjänstemän i Fyrkantskommunerna 
Boden, Piteå, Luleå och Älvsbyn fått i uppdrag att utifrån samarbetet inom samverkansområdet skriva ett 
gemensamt yttrande för berörda kommuner. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från GTU IT Gymnasier AB, bilaga AU § 58 a 
Yttrande Fyrkantskommunerna, bilaga AU § 58 b 
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Yttrande Piteå kommun, bilaga AU § 98 a. 

_____ 

Samverkansgrupp 2006-08-15 

_____ 
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§ 99    Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i 
Skellefteå 

Dnr 06BUN123 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar rekommendera Skolverket att avslå en etablering av de sökta 
utbildningarna i Skellefteå. 

Med anledning av vår samlade bedömning anser barn- och utbildningsnämnden att en start av den 
fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Skellefteå kommun medför påtagliga negativa 
konsekvenser både i pedagogisk mening och vad gäller ekonomi i enlighet med 9 kap 6 § skollagen. I 
övrigt hänvisas till yttrande vad avser ansökan i Luleå kommun diarienummer 44-2006:1079. 

Yrkanden 
Ledamöterna Nils Dahlbäck (fp), Aila Jonsson (kd), Karl-Erik Jonsson (m), Lars-Ivar Pettersson (c) 
yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar rekommendera Skolverket att tillstyrka en etablering av 
de sökta utbildningarna i Skellefteå. 

Ledamöterna Anders Berg (s), Massoud Sari-Aslani (s), Ruth Rahkola (s) yrkar att nämnden 
rekommenderar Skolverket att avslå en etablering av utbildningarna. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och förklarar att barn- och utbildningsnämnden beslutar 
rekommendera Skolverket att avslå en etablering av utbildningarna. 

Reservationer 
Ledamöterna Nils Dahlbäck (fp), Aila Jonsson (kd), Karl-Erik Jonsson (m), Lars-Ivar Pettersson (c) 
lämnar skriftlig reservation till förmån för eget yrkande, bilaga BUN § 99. 
 
Ärendebeskrivning 
Thorengruppen AB ansöker hos Skolverket om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående 
gymnasieskola i Skellefteå kommun fr o m läsåret 2007/2008. Skolan kommer att kallas Thoren Business 
School med följande utbildningar: 

• Specialutformat Samhällsvetenskapsprogram ”Business Program” med inriktning redovisning 
och finansiering samt marknadsföring och reklam 

• ”Commerce Program” med inriktning försäljning och kundrelationer 

Ansökan har översänts till berörda kommuner för yttrande. 
 
Thorengruppen AB ansöker likaså hos Skolverket om statlig tillsyn och rätt till en fristående 
gymnasieskola med samma utbildningar i Luleå kommun, Skolverkets diarienummer 44-2006:1079. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Thorengruppen AB, bilaga AU § 59 a 
Yttrande Piteå kommun, bilaga AU § 59 b 
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_____ 

Samverkansgrupp 2006-08-15 

_____ 
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§ 100    Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola 
i Skellefteå kommun 

Dnr 06BUN143 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar rekommendera Skolverket att avslå en etablering av de sökta 
utbildningarna i Skellefteå. 

En ytterligare etablering i Skellefteå medför en stor risk att Piteå inte kommer att kunna fylla redan 
befintliga utbildningsplatser. Den redan svåra situationen vad gäller APU-platser inom 
Medieprogrammet kommer att förvärras och kan därmed äventyra utbildningens kvalitet. En ytterligare 
etablering skulle också försvåra samordning och strukturrationaliseringar mellan fyrkantskommunerna. 

Yrkanden 
Ledamöterna Nils Dahlbäck (fp), Aila Jonsson (kd), Karl-Erik Jonsson (m), Lars-Ivar Pettersson (c) 
yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar rekommendera Skolverket att tillstyrka en etablering av 
de sökta utbildningarna i Skellefteå. 

Ledamöterna Anders Berg (s), Massoud Sari-Aslani (s), Ruth Rahkola (s) yrkar att nämnden 
rekommenderar Skolverket att avslå en etablering av utbildningarna. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och förklarar att barn- och utbildningsnämnden beslutar 
rekommendera Skolverket att avslå en etablering av utbildningarna. 

Reservationer 
Ledamöterna Nils Dahlbäck (fp), Aila Jonsson (kd), Karl-Erik Jonsson (m), Lars-Ivar Pettersson (c) 
lämnar skriftlig reservation till förmån för eget yrkande, bilaga BUN § 100. 

Ärendebeskrivning 
NTI-skolan AB ansöker hos Skolverket om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående 
gymnasieskola i Skellefteå kommun fr o m läsåret 2007/2008. Skolan kommer att kallas NTI-gymnasiet 
med följande utbildningar: 

• EC – Datorteknisk inriktning 

• MP - Mediaproduktion 

Ansökan har översänts till berörda kommuner för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från NTI-skolan AB, bilaga AU § 60 a 
Yttrande Piteå kommun, bilaga AU § 60 b 

_____ 

Samverkansgrupp 2006-08-15 
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§ 101    Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola 
i Skellefteå kommun 

Dnr 06BUN130 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar rekommendera Skolverket att avslå en etablering av 
Omvårdnadsprogrammet – inriktning Hälsa och idrott i Skellefteå. 
En ytterligare etablering i Skellefteå medför en stor risk att Piteå inte kommer att kunna fylla redan 
befintliga utbildningsplatser inom omvårdnadsprogrammet. En ytterligare etablering skulle också 
försvåra samordning och strukturrationaliseringar mellan fyrkantskommunerna. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar rekommendera Skolverket att tillstyrka en etablering av 
Hantverksprogrammet – inriktning frisör i Skellefteå. 

Yrkanden 
Ledamöterna Nils Dahlbäck (fp), Aila Jonsson (kd), Karl-Erik Jonsson (m), Lars-Ivar Pettersson (c) 
yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar rekommendera Skolverket att tillstyrka en etablering av 
de sökta utbildningarna i Skellefteå. 

Ledamöterna Anders Berg (s), Massoud Sari-Aslani (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt att 
nämnden rekommenderar Skolverket att tillstyrka en etablering av Hantverksprogrammet – inriktning 
frisör. 

Ledamoten Gösta Turesson (v) yrkar att nämnden rekommenderar Skolverket att avslå en etablering av 
Hantverksprogrammet – inriktning frisör. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och förklarar att barn- och utbildningsnämnden beslutar 
rekommendera Skolverket att avslå en etablering av Omvårdnadsprogrammet – inriktning Hälsa och 
idrott samt tillstyrka en etablering av Hantverksprogrammet – inriktning frisör.  

Reservationer 
Ledamöterna Nils Dahlbäck (fp), Aila Jonsson (kd), Karl-Erik Jonsson (m), Lars-Ivar Pettersson (c) 
lämnar skriftlig reservation till förmån för eget yrkande, bilaga BUN § 101. 

Ärendebeskrivning 
Novum kompetens och datautveckling AB ansöker hos Skolverket om statlig tillsyn och rätt till bidrag 
till en fristående gymnasieskola i Skellefteå kommun fr o m läsåret 2007/2008. Skolan kommer att kallas 
John Bauergymnasiet med följande utbildningar: 

• Hälso- och idrottsprogrammet (Omvårdnadsprogram) - inriktning Hälsa och idrott 

• Hantverksprogrammet – inriktning frisör 

Ansökan har översänts till berörda kommuner för yttrande. 

Beslutsunderlag 
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Ansökan från  Novum kompetens AB, bilaga AU § 61 a 
Yttrande Piteå kommun, bilaga AU § 61 b 

_____ 

Samverkansgrupp 2006-08-15 

_____ 

 

 
 

 
 
 
  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2006-08-31  

 

 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 102 Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i 
Skellefteå kommun 

Dnr 06BUN150 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar rekommendera Skolverket avslå en etablering av den sökta 
utbildningen i Skellefteå. 

Barn- och utbildningsnämnden anser att en start av den fristående gymnasieskolan IT Gymnasiet i 
Skellefteå medför påtagliga negativa konsekvenser både i pedagogisk mening och vad gäller ekonomi i 
enlighet med skollagen 9 kap 6 §. I övrigt hänvisas till yttrande vad avser ansökan i Luleå kommun 
diarienummer 44-2006:1000. 

Yrkanden 
Ledamöterna Nils Dahlbäck (fp), Aila Jonsson (kd), Karl-Erik Jonsson (m), Lars-Ivar Pettersson (c) 
yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar rekommendera Skolverket att tillstyrka en etablering av 
den sökta utbildningen i Skellefteå. 

Ledamöterna Anders Berg (s), Massoud Sari-Aslani (s), Ruth Rahkola (s) yrkar att nämnden 
rekommenderar Skolverket att avslå en etablering av utbildningen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och förklarar att barn- och utbildningsnämnden beslutar 
rekommendera Skolverket att avslå en etablering av den fristående gymnasieskolan IT Gymnasiet. 

Reservationer 
Ledamöterna Nils Dahlbäck (fp), Aila Jonsson (kd), Karl-Erik Jonsson (m), Lars-Ivar Pettersson (c) 
lämnar skriftlig reservation till förmån för eget yrkande, bilaga BUN § 102. 

Ärendebeskrivning 
GTU IT Gymnasier AB ansöker hos Skolverket om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående 
gymnasieskola i Skellefteå kommun fr o m läsåret 2007/2008. Skolan kommer att kallas IT Gymnasiet 
Skellefteå med följande utbildning: 

• Specialutformat program med inriktning mot IT-elektronik och naturvetenskap 

Ansökan har översänts till berörda kommuner för yttrande. 

GTU IT Gymnasier AB ansöker likaså hos Skolverket om statlig tillsyn och rätt till en fristående 
gymnasieskola med samma utbildning i Luleå kommun, Skolverkets diarienummer 44-2006:1000. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från GTU IT Gymnasier AB, bilaga AU § 62 a 
Piteå kommuns yttrande, bilaga AU § 62 b 

Samverkansgrupp 2006-08-15 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2006-08-31  

 

 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 103    Motion angående bättre skola i Piteå kommun 
Dnr 06BUN152 

 
Vid sammanträdet meddelar ordföranden att ärendet kommer att tas upp för behandling i barn- och 
utbildningsnämnden i september månad. 
 
Ärendebeskrivning 
Lage Hortlund (m) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken föreslås att barn- och 
utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda hur en harmonisk skolmiljö ska kunna förverkligas i Piteå 
samt att kommunen öppnar för intra/entreprenader och friskolor på skolområdet. 
 
Motionen är översänd till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Motion, bilaga AU § 63 

 
  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2006-08-31  

 

 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 104    Motion angående införande av ordningsomdömen i kommunens skolor 
Dnr 06BUN153 

 
Vid sammanträdet meddelar ordföranden att ärendet kommer att tas upp för behandling i barn- och 
utbildningsnämnden i september månad. 
 
Ärendebeskrivning 
Nils Dahlbäck (fp) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken föreslås att barn- och 
utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda införande av ordningsomdömen i kommunens skolor, i 
grundskolan såväl som i gymnasieskolan, i enlighet med vad som anges i motionen. 
 
Motionen är översänd till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Motion, bilaga AU § 64 

 
  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2006-08-31  

 

 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 105    Filmstrategi för Piteå 
Dnr 06BUN125 

 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2006-03-29 att 

- ge barn- och utbildningschefen i uppdrag att utreda möjligheten att överföra CMiT till 
Christinaskolan i syfte att samnyttja resurser vid eventuellt tillskapande av medieklasser, 

- i syfte att få barn- och utbildningsnämndens budget i balans år 2007 utreda konsekvenserna om 
bemanningen i CMiT minskas med 1-2 tjänster 

- CMiT behåller uppdraget som stöd mot för- och grundskolan i hela kommunen 
- utredningen presenteras vid nämndens sammanträde i oktober 2006. 

 Beslutet i kultur- och fritidsnämnden 2006-05-02 pekar ut CMiT på ett sådant sätt att det kan försvåra 
ovan beskrivna uppdrag som barn- och utbildningsnämnden gett.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå ny formulering under avsnittet Arbeta med film för barn 
och ungdom 
”Barn och ungdomars intresse för film och kunskap om film är av avgörande betydelse för framtiden. 
Piteå har redan en ledande roll i medieutbildningen för barn och ungdom, regionalt och nationellt, 
framförallt via kontinuerlig kompetensutveckling av lärare/ pedagoger. För Piteås del handlar det om 
fortsatt stöd till verksamheter inom BUNs ansvarsområde samt att koppla den verksamheten närmare det 
länsövergripande arbete som bedrivs inom Filmpool Nord. 
 
Åtgärd: Fortsatt pedagogiskt stöd inom området media/ film. Initiativ till ännu närmare relationer med 
Filmpool Nord. 
 
Ansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har under ledning av konsult Susann Jonsson, företrädare för Filmpool 
Nord, Musikhögskolan, Acusticum, CMiT och Tillväxtkontoret tagit fram förslag till Filmstrategi för 
Piteå. Strategin innehåller prioriterade områden där Piteå bedöms ha möjlighet att hävda sig och bidra 
med viktiga delar för länets filmutveckling. Den innehåller dessutom ansvariga för de åtgärder som 
föreslås inom respektive områden. 

Kultur- och fritidsnämnden antog 2006-05-02  förslaget till Filmstrategi samt föreslog kommunstyrelsen 
att anta densamma. 

Under avsnittet Arbeta med film för barn och ungdom framförs att barn och ungdomars intresse för film 
och kunskap om film är av avgörande betydelse för framtiden. Piteå har redan en ledande roll i 
medieutbildning för barn och ungdom regionalt och nationellt, framförallt via kontinuerlig 
kompetensutveckling av lärare och pedagoger.  

I strategin utses barn- och utbildningsförvaltningen som ansvarig för att fortsätta att satsa på CMiT samt 
ta initiativ till ännu närmare relationer med Filmpool Nord och att vara beredd att erbjuda och ta 
regionala uppdrag.  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2006-08-31  

 

 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

33(46)

Kommunstyrelsen har översänt strategin till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2006-05-02, bilaga AU § 65 a 
Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse, bilaga AU § 65 b 

______ 

Samverkansgrupp 2006-08-15 

______ 

 
 
 
  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2006-08-31  

 

 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 106    Information om plattform för samverkan mellan barn- och utbildning, 
individ- och familjeomsorg och barn- och ungdomspsykiatrin 

Dnr 05BUN119 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Plattformen har följts upp och reviderats under våren 2006. Plattformen har marginella justeringar som 
markerats med kursiv stil. Barn- och utbildningschefen informerar om rapporterade avvikelser samt de 
synpunkter som framkommit vid utvärderingen. 

Beslutsunderlag 
Reviderad plattform, bilaga AU § 66. 

______ 

Samverkansgrupp 2006-08-15 

______ 

 
  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2006-08-31  

 

 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 107    Samverkansavtal för gymnasieskolan mellan Bodens, Luleå, Älvsbyns och 
Piteå kommun 

Dnr 05BUN22 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar rekommendera Piteå kommunfullmäktige att anta förslag till 
samverkansavtal med de förändringar som angivits och under förutsättning att samkörning kan ske av 
datasystem inom Fyrkanten utifrån de kostnader som angivits i ordförandes skrivelse. 

Nämnden beslutar vidare att i budget 2007 och VEP 2007-2009 äska medel för merkostnader för 
datasystem och intagningskansli som uppstår i Fyrkantssamarbetet. 

1.000.000 kronor, 2007  (kanslikostnad 500.000 kronor och datasystem 500.000 kronor engångskostnad) 
500.000 kronor,    2008    (kanslikostnad) 
500.000 kronor,    2009    (kanslikostnad) 

Ärendebeskrivning 
Under hösten 2004 beslutade 4-kantskommunerna att göra en upphandling avseende utredningstjänster 
kring ett utvecklat samarbete mellan kommunerna när det gäller gymnasieutbildning. Utredningen skulle 
utmynna i ett eller flera konkreta utredningsförslag. 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. Ett förslag till samverkansavtal presenterades under 
våren 2005 som kommunerna hade att beslut om. Avtalstid 2005-11-01 t o m 2008-06-30. 

Barn- och utbildningsnämnden lämnade yttrande till kommunfullmäktige 2005-06-22. Nämnden ansåg 
att det krävs en längre förberedelsetid för att påbörja arbetet med en gemensam intagningsnämnd, samt 
att det även krävs tid för att utreda och förankra andra delar i samverkan som är oklara. Därtill kommer 
gymnasiereformen år 2007 som även den innebär förändringar i verksamheten. Nämnden föreslog till 
kommunfullmäktige ett antal förändringar i avtalsförslaget. 

Kommunfullmäktige tog under hösten 2005 beslutet att återremittera frågan angående 
gymnasiesamverkan Fyrkanten. Därefter har dialog förts mellan kommunerna för revidering av vissa 
delar i avtalet. 
 
Ledningsgruppen för gymnasiesamverkan bestående av kommunernas nämndsordföranden har i dialog 
reviderat ursprungsavtalet. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande yttrande med förslag till samverkansavtal, bilaga AU § 67 

______ 

Information och förhandling med de fackliga organisationerna i berörda kommuner om tidigare avtal 
genomfördes under 2005. 

Samverkansgrupp Piteå kommun, reviderat avtal 2006-08-15. 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2006-08-31  

 

 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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De fackliga organisationerna godtar avtalet under förutsättning att inga förändringar för personal uppstår 
under avtalsperioden när det gäller anställningsförhållanden och tjänstgöringsställe. 

 
  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2006-08-31  

 

 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 108   Information om komplettering av ansökan om riksrekryterande 
gymnasieutbildning med inriktning mot klassisk balett vid Strömbackaskolan 

Dnr 05BUN77 
 

Beslut 
Vid sammanträdet redogör gymnasiechefen för den komplettering som insänts till Kultur- och 
utbildningsdepartementet. Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har ansökt hos regeringen om riksrekrytering för specialutformad 
gymnasieutbildning med inriktning Klassisk balett vid Strömbackaskolan. Ansökan bereds nu i 
Regeringskansliet. Skolverket tillstyrker ansökan.  
 
Departementet har svårt att bedöma hur stort det samlade behovet av dansutbildning på gymnasial nivå är 
och om det med tanke på arbetsmarknad och utrymme för vidare studier är motiverat med gymnasial 
utbildning på tre orter (Stockholm, Göteborg och Piteå). 

Det har även noterats att utbildningen är mycket dyr jämfört med andra gymnasiala utbildningar. 
Riksrekrytering innebär att den anordnande kommunen får rätt att kräva ersättning från elevens 
hemkommuner. Detta påverkar utbildningskostnaden i elevens hemkommun. En utgångspunkt för 
regeringens beslut om riksrekryterande utbildningar måste vara att dessa utbildningar inte skall medföra 
oskäliga kostnadsökningar för den kommunala sektorn som helhet. 

Piteå kommun bereds tillfälle att senast 14 augusti inkomma med komplettering med avseende på det 
nationella behovet av utbildningen samt kostnaderna för denna. 

Skolhuvudmännen erbjuds möjlighet att framföra sina synpunkter vid uppvaktning hos departementet 
den första helgen i september. Barn- och utbildningschef Maria Müller, rektor Ann-Katrin Sämfors samt 
nämndens ordförande Ruth Rahkola samt landstingsrådet Kent Öhgren har begärt tid för överläggningar.  

Beslutsunderlag 
Kompletterande underlag insänt av rektor Ann-Katrin Sämfors, bilaga AU § 68 

______ 

Samverkansgrupp  2006-08-15 

______ 

 

 
  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2006-08-31  

 

 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 109    Information om återetablering av SAMBU-gruppen 
Dnr 06BUN71 

 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Socialtjänsten har tagit initiativ till att SAMBU-gruppen bör återetableras eftersom det behövs ett forum 
för diskussion om barn- och ungdomsfrågor samt missbruksfrågor i ett kommunövergripande perspektiv. 

Kommunstyrelsen beslutade 2006-03-13 att återetablera SAMBU-gruppen. SAMBU står för Samarbete i 
missbruks, barn- och ungdomsfrågor. 
 
Ledamöterna i SAMBU utgörs av vice ordförande i kommunstyrelsen, ordförandena i barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden, en tjänsteman från 
kommunledningskontoret, förvaltningscheferna för barn och utbildning, socialförvaltning och kultur- och 
fritid samt polismästaren och en representant för polisens linjeorganisation i Piteå. 

Socialnämndens ordförande är ordförande. 

En kanslifunktion har etablerats för SAMBU med avdelningschef IFO samt projektanställd samordnare i 
alkohol- och drogfrågor som sekreterare. Vid behov knyts representanter för interna och externa 
organisationer till SAMBU. 

Barn- och utbildningschefen informerar att gruppen kommer att sammanträda 4 gånger per år. SAMBU 
har utvärderat sommarens händelser och musikarrangemang.  

Piteå kommun kommer att delta i Alkoholkommitténs projekt för drogförebyggande arbete. Inom ramen 
för projektet kommer en alkohol- och narkotikapolicy att utarbetas. I projektet ingår även ett antal 
åtaganden, som att erbjuda föräldrastöd, genomföra kartläggning av tillgänglighet och efterfrågan när det 
gäller droger. 

 
  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2006-08-31  

 

 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 110    Information om klagomålshanteringssystemet Synpunkten 
 

 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har beslutat att Piteå kommun ska införa ett klagomålshanteringssystem kallat 
Synpunkten. Klagomålshanteringssystemet ska sättas i drift 2006-10-01. Synpunkten omfattar 
medborgarnas, kundernas synpunkter och klagomål. 
 
Piteå kommun ska präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet som viktiga förutsättningar för en 
fungerande demokrati. Synpunkten är en metod för att ge underlag för ett förbättringsarbete, öka 
dialogen och kommunikation mellan kommunens företrädare och medborgarna. Kommunen ska 
tillvarata medborgarnas synpunkter på de kommunala verksamheterna och därmed öka demokratin. 
Problem och misstag tillrättaläggs snabbt. 
 
Verksamhetsutvecklare Anna-Lena Pogulis och nämndssekreterare Carina Hammarsten har upprättat 
riktlinjer för hantering av Synpunkten inom Barn och Utbildning. Carina Hammarsten kommer att vara 
förvaltningens samordnare som handlägger registrering och statistikföring. 
 
 

 
  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2006-08-31  

 

 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 111    Delegerade beslut 
 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger delegationsbesluten till handlingarna. 
 
Anmälan av delegerade beslut 
 
För- och grundskolechef Elisabeth Fjällström 
Lista 2, ärende 2-3 
För- och grundskolechef Monika Lundkvist 
Lista 4, ärende 5-8 
Gymnasiechef Eva Jordahl  
Lista 3, ärende 3 
Rektor Service och Omsorg, 
Ann-Charlotte Berglund 
Lista 1, ärende 1 
Skolskjutshandläggare Margareta Larsson  
Lista 6-8, ärende 9 - 42  
Rektor Bergsvikens ro, Gitte Franzén 
Lista 4, ärende 7 
Rektor Piteå resursskolor, Carina Burman 
Lista 2, ärende 3 
Rektor Lillpite ro, Lena Engström 
Lista 1, ärende 1-6 
Rektor Hortlax ro, Lisbeth Lindmar 
Lista 1, ärende 1-5         
 
______ 
 
 
 
  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2006-08-31  

 

 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 112    Meddelanden 
 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 
 
1/  Dnr 06BUN96 
Länsrättens dom 2006-06-14 i mål 1338-06, rotel 4. Länsrätten upphäver barn- och utbildningsnämndens 
beslut 2006-12-04 angående föreläggande av vite enligt 3 kap 16 § skollagen. 
 
2/  Dnr 05BUN164 
Kammarrättens dom 2006-07-18 i mål 2602-05. Kammarrätten upphäver länsrättens dom 2005-09-19 i 
ärende om laglighetsprövning enligt kommunallagen.  
 
3/  Dnr 05BUN171 
Kammarrättens dom 2006-07-18 i mål 2601-05. Kammarrätten upphäver länsrättens dom 2005-09-19 i 
ärende om laglighetsprövning enligt kommunallagen. 
 
4/  Kommunstyrelsens beslut 2006-06-07 § 147, om riktlinjer för utlandsresor i tjänsten. 
 
5/  Skolverkets beslut 2006-06-28 i ärende dnr 51-2005:2360. 
 
6/  Skolverkets beslut 2006-06-22 i ärende dnr 51-2006:269. 
 
7/  Dnr 06BUN154 
Socialnämndens protokoll 2006-05-17 § 62. Socialnämnden beslutar att godkänna utredning om 
flyktingmottagning och därmed överlämna ärendet för fortsatt handläggning i kommunstyrelsen. 
 
8/  Polisens anmälan om skadegörelse vid Rosviks kola 2006-08-04. Krossade fönsterrutor. 
 
9/  Polisens anmälan om skadegörelse vid Långskataskolan 2006-05-31. Sönderslagen belysning och 
skadat rasskydd. 
 
10/ Polisens anmälan om skadegörelse vid Pitholmsskolan 2006-07-14. Klotter på skolans huvudbyggnad 
och sönderslagen belysning. 
 
______ 
  
 
 
 
 

 
  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2006-08-31  

 

 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 113    Ledamöters rapporter 
 
 
Ledamöterna Erland Eriksson, Kjell Johansson, Nils Dahlbäck och Ruth Rahkola deltog i konferensen 
Aktuell skolpolitik i Luleå den 29-30 augusti i Luleå. 
 
Ruth Rahkola informerar om invigningen av Gymnasiebyn i Luleå den 28 augusti. 

 
 
 
  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2006-08-31  
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§ 114    Nya frågor 
 

Ingen ny fråga väcktes vid dagens sammanträde. 
 
 
 
  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2006-08-31  
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§ 115 Politisk skolinformation 
Dnr 06BUN177 
 

 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att   pröva varje enskild ansökan för sig, 
 
att   tillåta Kommunisterna i Piteå att genomföra skolinformation vid Strömbackaskolan på samma  
       villkor som partier representerade i riksdagen, kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige. 
 
Yrkanden 
Ruth Rahkola (s), Anders Berg (s), Gösta Turesson (v) yrkar bifall till Kommunisternas ansökan. 
Nils Dahlbäck (fp) och Karl-Erik Jonsson (m) yrkar avslag på ansökan. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och förklarar att barn- och utbildningsnämnden antar Ruth 
Rahkolas yrkande. 
 
Reservation 
Skriftig reservation inlämnas från Folkpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna, bilaga BUN § 115. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden antog 2002-05-29 principer för politiska partiers/politiska 
ungdomsförbunds medverkan i grundskolan och gymnasieskolan i Piteå kommun.  
 
Information kan lämnas av partier som finns representerade i riksdagen, kommunfullmäktige i Piteå eller 
landstingsfullmäktige i Norrbotten. Vad gäller för andra partiers medverkan tas särskilt beslut av barn- 
och utbildningsnämnden. 
 
Kommunisterna i Piteå har insänt önskemål och krav beträffande skolinformation inför valet. Ansökan 
avser att informera om partiets politik, anordna bokbord, svara på elevernas frågor, delta i skolval m m. 
Skolinformation anser i första hand samtliga gymnasieskolor, även Naturbruksgymnasiet, Framnäs. 
 
_______ 
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§ 116 Delegerad beslutanderätt  

06BUN178 
 

 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse för- och grundskolechef södra området som delegat i de 
ärenden som rör Skollagen 2 a kapitlet, 9 §. 
 
Ärendebeskrivning 
Skollagen 2 a kapitlet, 9 §, säger att ”Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd 
i sin utveckling skall anvisas plats i förskola eller fritidshem, om inte barnens behov av sådant stöd 
tillgodoses på något annat sätt.” 
 
I nuvarande delegationsordning har Piteå pedagogiska centrum ansvar och delegation för denna typ av 
ärenden. Den specialpedagog som innehar delegationen har erbjudits annan tjänst som specialpedagog i 
ett rektorsområde. I nuvarande organisation har Piteå pedagogiska centrum upphört. 
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§ 117 Utvärdering av jouröppna förskolor 2006 
 Dnr 06BUN98 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
2000-02-22 beslutade barn- och utbildningsnämnden att verksamheten under juli månad sker i form av  
s k jouröppna förskolor/fritidshem. 
 
Efter förfrågan om föräldrars behov beslutade nämnden 2006-05-24 att anpassa antal öppna 
förskolor/fritidshem under juni, juli och augusti till efterfrågan. Fr o m sommaren 2006 debiteras 
barnomsorgsavgift även under juli månad. 
 
Barn och utbildning har genomfört en uppföljning av jouröppet. De rektorer som haft sommaröppet har 
fått svara på ett antal frågor om närvaro, personaltäthet och föräldrainformation. 15 förskolor/fritidshem 
har haft sommaröppet.  
 
Närvarostatistik: 
Förskola variation 46 – 90 % närvarande av anmälda barn 
Fritidshem variation 39 – 61 % närvarande av anmälda barn 
 
En incident inträffade under sommaren när ett barn lämnade en förskola utan att personalen upptäckte 
händelsen. För- och grundskolecheferna har fått i uppdrag att i samarbete med rektorerna kartlägga 
eventuella brister för att vidta förbättringar inför nästa sommar. 
 
Beslutsunderlag 
Utvärdering, bilaga BUN § 117. 
 
 
 


