
 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum: 2007-09-05  

 

 

1(18)

Plats och tid 
 

Stadshuset, sammanträdesrum Ovalen, 2007-09-05, kl 09.00 – 17.00 

Beslutande 
 

Se sida 2 

Övriga deltagare 
 

Se sida 2 

Utses att justera Erland Eriksson 
 

Justeringens plats 
och tid 

Stadshuset, Barn och Utbildning, 2007-09-11 
 
 

Sekreterare  
Carina Hammarsten 

Paragrafer §§ 95-104, 106-110 

Ordförande  
Ruth Rahkola 

 

Justerande  
Erland Eriksson 

 

__________________________________________________________________________________  

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

Organ 
 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 
 

2007-09-05 

Anslags uppsättande 
2007-09-11 

Anslags nedtagande 
2007-10-03 

Förvaringsplats för 
protokollet 

 

Stadshuset, Barn och Utbildning 
Underskrift  

 Carina Hammarsten 
 Utdragsbestyrkande 
  

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2007-09-05  

 

 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

2(18)

 

Beslutande 
 

Ruth Rahkola 
Magnus Nyström, tjänstgörande ersättare 
Birgitta Elfgren 
Kjell Johansson 
Frida Heikki 
Peter Eriksson 
Yvonne Häggström 
Erland Eriksson 
Mikael Borgh 
Andreas Nilsson 
Lage Hortlund 
Nils Dahlbäck 
Karl-Oskar Burlin 

 
Övriga deltagare 
 

 
Gun Lindkvist, t f barn- och utbildningschef 
Carina Hammarsten, sekreterare 
Jan-Olov Thall, ekonom § 103, 104, 110 
Elisabeth Fjällström, för- och grundskolechef, § 103, 110 
Eva Jordahl, gymnasiechef, § 95-99 
Kalle Palo, matematiklärare, § 102 
 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2007-09-05  

 

 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

3(18)

Innehållsförteckning Sid 

§ 95 Ansökan om start av fristående gymnasieskola i Skellefteå, 44-2007:1271 ........................4 

§ 96 Ansökan om start av fristående gymnasieskola i Luleå 44-2007:1272 ................................5 

§ 97 Ansökan om start av fristående gymnasieskola i Luleå 44-2007:1421 ................................6 

§ 98 Ansökan om start av fristående gymnasieskola i Luleå 44-2007:1166 ................................7 

§ 99 Ansökan om start av fristående gymnasieskola i Luleå 44-2007:1171 ................................8 

§ 100 Omfördelning av investeringsmedel...................................................................................9 

§ 101 Revidering av lokal och central dokumenthanteringsplan................................................10 

§ 102 Utvärdering av sommarskola 2007...................................................................................11 

§ 103 Inspektion av enskilda förskolor 2007..............................................................................12 

§ 104 Delårsbokslut januari till augusti 2007 .............................................................................13 

§106 Delegerade ärenden ...........................................................................................................14 

§107 Meddelanden......................................................................................................................15 

§ 108 Nya frågor.........................................................................................................................16 

§ 109 Ledamöternas rapporter ....................................................................................................17 

§ 110 Strukturplan 2008-2010 ....................................................................................................18 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2007-09-05  

 

 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

4(18)

§ 95 Ansökan om start av fristående gymnasieskola i Skellefteå, 44-2007:1271 
Dnr 07BUN203 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar rekommendera Skolverket avstyrka ansökan 
med motiveringen att utbildningarna inte kommer att erbjuda något nytt som inte 
finns i det kommunala utbudet inom Fyrkantens samverkansområde. Piteå kommun 
skulle inte kunna fylla befintliga utbildningsplatser. Den samlade bedömningen är 
att den sökta etableringen kommer att medföra påtagliga negativa konsekvenser inte 
bara för Piteå utan för hela Fyrkantenregionen i enlighet med 9 kap 8 § skollagen. 
 
Ärendebeskrivning 
Thorengruppen AB ansöker om att från augusti 2008 få starta en fristående gymnasieskola under 
namnet Thoren Business School med följande utbildningar: Specialutformad utbildning 
”Leadership program”, med inriktning organisation och ledarskap (närliggande 
Naturvetenskapsprogrammet) samt specialutformad utbildning ”Commerce Program”, med 
inriktning försäljning och kundrelationer (närliggande Handelsprogrammet). Friskolans planerade 
omfattning är att år 1 starta med 30 elever på vardera inriktningen, år 2 med samma omfattning på 
intaget. År 2010 är skolan fullt utbyggd med 90 elever på vardera inriktningen. 
 
Piteå kommun har beretts möjlighet att lämna yttrande. 
 
Samverkansgrupp 2007-08-21 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan från Thorengruppen, bilaga AU § 34 a. 
Gymnasiechefens förslag till yttrande, bilaga AU § 34 b. 
 
Yrkanden 
Ledamöterna Lage Hortlund (M), Nils Dahlbäck (Fp), Karl-Oskar Burlin (NS), Andreas Nilsson 
( C ) yrkar att barn- och utbildningsnämnden rekommenderar Skolverket tillstyrka ansökan. 
Ledamöterna Ruth Rahkola, Peter Eriksson, Erland Eriksson (S) yrkar avslag på ansökan. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och förklarar att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar rekommendera Skolverket avslå ansökan. 
 
Reservation 
Lage Hortlund, Nils Dahlbäck, Karl-Oskar Burlin och Andreas Nilsson avger reservation till 
förmån för eget yrkande. 
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§ 96 Ansökan om start av fristående gymnasieskola i Luleå 44-2007:1272 
Dnr 07BUN143 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden i Piteå kommun beslutar rekommendera Skolverket avstyrka 
ansökan. 
 
Luleå kommun samt samverkanskommunerna Piteå, Älvsbyn och Boden bedömer att den 
planerade fristående gymnasieskolan Thoren Business School inte kommer att erbjuda något nytt 
som inte redan finns i det kommunala utbudet. De fyra samverkanskommunerna bedömer att en 
etablering av den fristående gymnasieskolan Thoren Business School, samtidigt med det kraftfullt 
vikande elevunderlaget efter år 2010, genom de redovisade ekonomiska, pedagogiska samt de 
sociala konsekvenserna kommer att medföra påtagliga negativa konsekvenser för inte bara Luleå 
kommun utan för hela Fyrkantenregionen i enlighet med 9 kap 8 § skollagen. 
 
Ärendebeskrivning 
Thorengruppen AB har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående 
gymnasieskola i Luleå kommun fr o m läsåret 2008/2009.Utbildningarna omfattar Specialutformad 
utbildning ”Leadership Program”, med inriktning organisation och ledarskap (närliggande 
Naturvetenskapsprogrammet) samt specialutformad utbildning ”Business Program”, med 
inriktning Marknadsföring och reklam samt Redovisning och finansiering (närliggande 
Samhällsvetenskapsprogrammet). Friskolans planerade omfattning är att år 1 starta med 30 elever 
på vardera utbildning, år 2 med samma omfattning på intaget. År 2010 är skolan fullt utbyggd med 
90 elever på vardera program. 
 
Piteå kommun har beretts tillfälle att lämna yttrande. Samverkanskommunerna Piteå, Älvsbyn 
Boden och Luleå kommun inlämnar gemensamt yttrande. 
 
Samverkansgrupp 2007-08-21. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan från Thorengruppen AB, bilaga AU § 35 a 
Förslag till yttrande från samverkanskommunerna Piteå, Älvsbyn, Boden, Luleå,  
bilaga AU § 35 b. 
 
Yrkanden 
Ledamöterna Lage Hortlund (M), Nils Dahlbäck (Fp), Karl-Oskar Burlin (NS), Andreas Nilsson 
( C ) yrkar att barn- och utbildningsnämnden rekommenderar Skolverket tillstyrka ansökan. 
Ledamöterna Ruth Rahkola, Peter Eriksson, Erland Eriksson (S) yrkar avslag på ansökan. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och förklarar att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar rekommendera Skolverket avslå ansökan. 
 
Reservation 
Lage Hortlund, Nils Dahlbäck, Karl-Oskar Burlin och Andreas Nilsson avger reservation till 
förmån för eget yrkande. 
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§ 97 Ansökan om start av fristående gymnasieskola i Luleå 44-2007:1421 
Dnr 07BUN140 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden i Piteå kommun beslutar rekommendera Skolverket avstyrka 
ansökan. 
 
Luleå kommun samt samverkanskommunerna Piteå, Älvsbyn och Boden bedömer att den 
planerade fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet inte kommer att erbjuda något nytt som inte 
redan finns i det kommunala utbudet. De fyra samverkanskommunerna bedömer att en etablering 
av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet, samtidigt med det kraftfullt vikande 
elevunderlaget efter år 2010, genom de redovisade ekonomiska, pedagogiska samt de sociala 
konsekvenserna kommer att medföra påtagliga negativa konsekvenser för inte bara Luleå 
kommun utan för hela Fyrkantenregionen i enlighet med 9 kap 8 § skollagen. 
 
Ärendebeskrivning 
NTI-skolan (Nordens teknikerinstitut AB) har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och rätt till 
bidrag till en fristående gymnasieskola i Luleå kommun fr o m läsåret 2008/2009. 
Utbildningarna omfattar Naturvetenskaplig utbildning och Samhällsvetenskaplig utbildning. 
 
Piteå kommun har beretts tillfälle att lämna yttrande. Samverkanskommunerna Piteå, Älvsbyn 
Boden och Luleå kommun inlämnar gemensamt yttrande. 
 
Samverkansgrupp  2007-08-21. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan från NTI-skolan, bilaga AU § 36 a 
Förslag till yttrande från samverkanskommunerna Piteå, Älvsbyn, Boden, Luleå,  
bilaga AU § 36 b. 
 
Yrkanden 
Ledamöterna Lage Hortlund (M), Nils Dahlbäck (Fp), Karl-Oskar Burlin (NS), Andreas Nilsson 
( C ) yrkar att barn- och utbildningsnämnden rekommenderar Skolverket tillstyrka ansökan. 
Ledamöterna Ruth Rahkola, Peter Eriksson, Erland Eriksson (S) yrkar avslag på ansökan. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och förklarar att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar rekommendera Skolverket avslå ansökan. 
 
Reservation 
Lage Hortlund, Nils Dahlbäck, Karl-Oskar Burlin och Andreas Nilsson avger reservation till 
förmån för eget yrkande. 
 
  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2007-09-05  

 

 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

7(18)

§ 98 Ansökan om start av fristående gymnasieskola i Luleå 44-2007:1166 
Dnr 07BUN152 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden i Piteå kommun beslutar rekommendera Skolverket avstyrka 
ansökan. 
 
Luleå kommun samt samverkanskommunerna Piteå, Älvsbyn och Boden bedömer att den 
planerade fristående gymnasieskolan John Bauergymnasiet inte kommer att erbjuda något nytt 
som inte redan finns i det kommunala utbudet. De fyra samverkanskommunerna bedömer att en 
etablering av den fristående gymnasieskolan John Bauergymnasiet, samtidigt med det kraftfullt 
vikande elevunderlaget efter år 2010, genom de redovisade ekonomiska, pedagogiska samt de  
sociala konsekvenserna kommer att medföra påtagliga negativa konsekvenser för inte bara Luleå 
kommun utan för hela Fyrkantenregionen i enlighet med 9 kap 8 § skollagen. 
 
Ärendebeskrivning 
Novum Kompetens och datautveckling AB har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och rätt till 
bidrag till en fristående gymnasieskola i Luleå kommun fr o m läsåret 2008/2009. 
Utbildningarna omfattar IT-programmet (specialutformat Elprogram EC), IT-mediaprogrammet 
(specialutformat Medieprogram MP), Entreprenörsprogrammet (specialutformat handelsprogram 
HP). År 2010 är skolan fullt utbyggd med 225 elever. 
 
Piteå kommun har beretts tillfälle att lämna yttrande. Samverkanskommunerna Piteå, Älvsbyn 
Boden och Luleå kommun inlämnar gemensamt yttrande. 
 
Samverkansgrupp  2007-08-21. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan från Novum Kompetens, bilaga AU § 37 a 
Förslag till yttrande från samverkanskommunerna Piteå, Älvsbyn, Boden, Luleå,  
bilaga AU § 37 b. 
 
Yrkanden 
Ledamöterna Lage Hortlund (M), Nils Dahlbäck (Fp), Karl-Oskar Burlin (NS), Andreas Nilsson 
( C ) yrkar att barn- och utbildningsnämnden rekommenderar Skolverket tillstyrka ansökan. 
Ledamöterna Ruth Rahkola, Peter Eriksson, Erland Eriksson (S) yrkar avslag på ansökan. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och förklarar att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar rekommendera Skolverket avslå ansökan. 
 
Reservation 
Lage Hortlund, Nils Dahlbäck, Karl-Oskar Burlin och Andreas Nilsson avger reservation till 
förmån för eget yrkande. 
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§ 99 Ansökan om start av fristående gymnasieskola i Luleå 44-2007:1171 
Dnr 07BUN165 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden i Piteå kommun beslutar rekommendera Skolverket avstyrka 
ansökan. 
 
Luleå kommun samt samverkanskommunerna Piteå, Älvsbyn och Boden bedömer att den 
planerade fristående gymnasieskolan Norrskenets hälsogymnasium inte kommer att erbjuda något 
nytt som inte redan finns i det kommunala utbudet. De fyra samverkanskommunerna bedömer att 
en etablering av den fristående gymnasieskolan Norrskenets hälsogymnasium, samtidigt med det 
kraftfullt vikande elevunderlaget efter år 2010, genom de redovisade ekonomiska, pedagogiska 
samt de sociala konsekvenserna kommer att medföra påtagliga negativa konsekvenser för inte 
bara Luleå kommun utan för hela Fyrkantenregionen i enlighet med 9 kap 8 § skollagen. 
 
Ärendebeskrivning 
Norrbottens friskolor AB har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en 
fristående gymnasieskola i Luleå kommun fr o m läsåret 2008/2009. 
Utbildningen omfattar Samhällsvetenskaplig utbildning, inriktning Hälsa. År 2010 är skolan fullt 
utbyggd med 75 elever. 
 
Piteå kommun har beretts tillfälle att lämna yttrande. Samverkanskommunerna Piteå, Älvsbyn 
Boden och Luleå kommun inlämnar gemensamt yttrande. 
 
Samverkansgrupp  2007-08-21. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan från Norrbottens friskolor AB, bilaga AU § 38 a 
Förslag till yttrande från samverkanskommunerna Piteå, Älvsbyn, Boden, Luleå,  
bilaga AU § 38 b. 
 

Yrkanden 
Ledamöterna Lage Hortlund (M), Nils Dahlbäck (Fp), Karl-Oskar Burlin (NS), Andreas Nilsson 
( C ) yrkar att barn- och utbildningsnämnden rekommenderar Skolverket tillstyrka ansökan. 
Ledamöterna Ruth Rahkola, Peter Eriksson, Erland Eriksson (S) yrkar avslag på ansökan. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och förklarar att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar rekommendera Skolverket avslå ansökan. 
 
Reservation 
Lage Hortlund, Nils Dahlbäck, Karl-Oskar Burlin och Andreas Nilsson avger reservation till 
förmån för eget yrkande. 
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§ 100 Omfördelning av investeringsmedel 
Dnr 06BUN144 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar yrka hos Kommunfullmäktige att omfördela 526.000 
kronor från resurser som beviljats i investeringsbudgeten 2007 tänkta för inköp av villa i Nybyn 
till anpassning av Hortlaxgården till förskoleverksamhet. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beviljades i investeringsbudget 2007 medel för inköp av villa i 
Nybyn. Villan var tänkt att anpassas för förskoleverksamhet. Då den tänkta villan inte var lämplig 
att användas till förskoleverksamhet gjordes inget inköp utan lokalfrågan har tillfälligt lösts med 
hyra av en lägenhet. Lokalbehovet i Nybyn kommer att lösas genom hyra av modul som byggs 
ihop med befintliga förskolelokaler. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att pengarna istället får användas till anpassning av 
Hortlaxgården för förskoleverksamhet så snart kommunen fått klart med nödvändiga tillstånd. 
Kommunfullmäktige har i budget 2008 beviljats medel till anpassning av utemiljön till 
förskoleverksamhet vid Hortlaxgården. 
 
Ordföranden föreslår att nämnden yrkar hos Kommunfullmäktige att få göra en omfördelning av 
resurser som beviljats i investeringsbudgeten 2007 och nyttja medel tänkta för inköp av villa i 
Nybyn till anpassning av Hortlaxgården till förskoleverksamhet. 
 
Samverkansgrupp 2007-08-21. 
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§ 101 Revidering av lokal och central dokumenthanteringsplan 
Dnr 07BUN226 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om revideringar i dokumenthanteringsplanerna enligt 
arkivansvariges förslag, bilaga Au § 41 a, b, c. 
 
Ärendebeskrivning 
I arkivlagen finns regler om myndigheternas skyldigheter att svara för arkivbildning och arkivvård. 
Allmänna handlingar får inte gallras utan myndighetens gallringsbeslut. 
 
En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet som 
myndigheten beslutar ska tas om hand för arkivering. Myndighetens arkiv är en del av kulturarvet. 
 
Myndighetens arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av 
allmänna handlingar, behovet av information för rättsskipningen och förvaltningen och 
forskningens behov. 
 
Nämndens arkivansvarige föreslår en revidering av lokal och central dokumenthanteringsplan. 
 
Beslutsunderlag 
Revidering central plan, bilaga AU § 41 a 
Revidering lokal och central plan, bilaga AU § 41 b 
Revidering lokal plan, bilaga AU § 41 c 
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§ 102 Utvärdering av sommarskola 2007 
Dnr 07BUN174 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
Frågeställningarna och svaren i matematikundersökningen är intressanta och kan nyttjas som ett 
underlag i det fortsatta arbetet med att utveckla matematikundervisningen. 
 
Barn och Utbildning får i uppdrag att vid planeringen av nästa års sommarskola undersöka 
möjligheten att erbjuda undervisning i fler än ett ämnen samt att utöka sommarskolan till elever i 
skolår 7. 
 
Ärendebeskrivning 
Elever i skolår 8 som riskerar att inte uppnå betyget Godkänd i svenska, engelska eller matematik 
vid avslutad grundskola erbjuds möjligheten att gå i sommarskola under sommarlovet mellan 
skolår 8 och 9. 
 
Barn och Utbildning har utvärderat elevernas upplevelser av sommarskolan 2007. Av 25 anmälda 
elever har 18 fullföljt sommarskolan. I sommarskolan har 3 lärare varit anställda. I lärarnas 
utvärdering framkommer att informationen till alla berörda måste bli bättre. Barn och Utbildning 
kommer därför att se över och förbättra rutinerna för information om sommarskolan.  
 
Ledningsgruppen har gett för- och grundskolechef Gun Lindkvist i uppdrag att följa upp betygen 
för berörda elever höst- och vårtermin i skolår 9.  
 
Barn och Utbildning fick ett uppdrag från nämnden att utveckla sommarskolan 2007 mot ett Våga 
Vilja-perspektiv genom att vidga innehåll och ansökningskriterier. Matte-piloten Kalle Palo 
redovisar enkätsvar från undersökningen om matematik i årets sommarskola. 
 
Samverkansgrupp 2007-08-21. 
 
Beslutsunderlag 
Utvärdering av sommarskola med elevkommentarer, bilaga AU § 42 a 
Sammanställning av enkätundersökning i ämnet matematik, bilaga AU § 42 b. 
Lärarkommentarer, bilaga AU § 42 c. 
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§ 103 Inspektion av enskilda förskolor 2007 
Dnr 07BUN227 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ser det som positivt att tillsynen följer en given struktur med syftet 
att säkerställa en god kvalitet även i de enskilda förskolorna.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att i 2008 års tillsyn (senast april 2008) redovisas 
resultatet av vidtagna åtgärder för att avhjälpa de brister som konstaterats i årets inspektion. 
 
Ärendebeskrivning 
I avtalet med de enskilda förskolorna och barn- och utbildningsnämnden har nämnden inom ramen 
för sitt tillsynsansvar rätt att inspektera lokaler och verksamhet. Föreningen är skyldig att 
informera kommunen om sin verksamhet. Senast den 1 september varje år ska kvalitets- och 
årsredovisning inlämnas. 
 
För- och grundskolechef Elisabeth Fjällström lämnar rapport från tillsyn vid Tallkottens enskilda 
förskola, Kottens enskilda förskola och Maskrosens enskilda förskola. Tillsynen bygger på de 
strategiska områdena i barn- och utbildningsplanen för att nå Piteå kommuns vision. Vissa brister 
har konstaterats och redovisas som åtgärder inför läsåret 2007/2008. 
 
Vid sammanträdet redovisas årsredovisning för Maskrosens ekonomiska förening, I Ur och Skur 
Tallkottens ekonomiska förening, Föräldrakooperativet Kotten ekonomiska förening. 
 
Samverkansgrupp 2007-08-21. 
 
Beslutsunderlag 
Tillsyn Kottens enskilda förskola, bilaga AU § 43 a 
Tillsyn Tallkottens enskilda förskola, bilaga AU § 43 b 
Tillsyn Maskrosens enskilda förskola, bilaga AU § 43 c 
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§ 104 Delårsbokslut januari till augusti 2007 
Dnr 06BUN144 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att i samband med årsredovisning 2007 begära en 
redovisning om utvecklingen av skolskjutskostnaderna, bl a när det gäller växelvis boende. 
 
Nämnden beslutar utifrån resultat och analys att ge Barn och Utbildning i uppdrag att vidta ett 
antal åtgärder: 
 

• Utreda hur gymnasiet kan stå sig i konkurrens mot övriga kommuner. (Enkätuppföljning 
till elever boende i Piteå som valt annan studieort kommer att ske) 

• Förbättra statistikunderlaget från fyrkantskontoret för interkommunala ersättningar för 
gymnasieskolan. 

• Varje rektorsområde analyserar varför mobbing ökat, främst skolår 8. 
• Bilda arbetsgrupp inom grundskolan för drogförebyggande arbete. 
• Kontrollera statistikunderlag kring lärartäthet i särskolan. 
• Förbättra områdesvisa prognoser för förskolan. 

 
Ärendebeskrivning 
Barn och Utbildnings ekonom Jan-Olov Thall samt verksamhetsutvecklare Anna-Lena Pogulis har 
sammanställt delårsbokslut januari till augusti 2007. Nyckeltalen i verksamhetsplan 2008 är 
utgångspunkten.  
 
Samverkansgrupp 2007-09-04. 
 
Beslutsunderlag 
Delårsbokslut januari till augusti 2007, bilaga BUN § 104. (Samtliga uppgifter i delårsbokslutet 
beräknas vara införda i början av vecka 37.) 
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§106 Delegerade ärenden 
 
Delegat 
 
Rektor Norrby ro, Lisbeth Lindmark 
Rektor Bergsvikens ro, Gitte Franzén 
Rektor Pitholms ro, Rita Eriksson 
Rektor Lillpite ro, Lena Engström 
Rektor Rosviks ro, Britt-Marie Mattsson 
Rektor Piteå resursskolor, Carina Burman 
Rektor IP-FP-Gysärskolan, Klas Lund 
För- och grundskolechef Elisabeth Fjällström 
För- och grundskolechef Gun Lindkvist 
Gymnasiechef Eva Jordahl 
Barn- och utbildningschef Maria Müller 
Skolskjutshandläggare Hans Fredricson 

Lista 
 
1 
2 
7 
2 
2 
6 
2 
6 – 7 
1 
2 
6 
1 

Ärende  
 
1 – 12 
3 – 6 
21 
2 
2 
12 
2 
27 - 45 
1 
2 – 3 
22 – 24 
1 - 2 

 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av delegerade beslut. 
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§107 Meddelanden 
 
Dnr 07BUN200 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2007-08-22 , § 39om yttrande till 
kommunfullmäktige när det gäller förfrågan om ökat antal introduktionsplatser 2007-2009. 
 
Dnr 03BUN78 
Skolverkets beslut 2007-06-01 att Tolvmans friskola uppfyller kraven för godkännande för 
fristående förskoleklass och grundskola och har därmed fortsatt rätt till bidrag från barnens och 
elevernas hemkommuner. Huvudmannen har vidtagit sådana åtgärder att den påtalade bristen i 
verksamheten i skolan har avhjälpts. 
 
Dnr 07BUN92 
Länsrättens dom 2007-06-26 att avslå överklagande i ärende om interimistiskt beslut av rektor vid 
Strömbackaskolan. 
 
Dnr 07BUN177 
Skolverkets beslut 2007-07-03 att med hänvisning till uppgifterna i Piteå kommuns redovisning 
kan ärendet om uppföljning av situationen vid Gripens förskola avslutas. 
 
Dnr 05BUN22 
Barn- och utbildningsnämndens i Luleå kommun beslut 2007-06-20 att anta gemensamma regler 
för inackorderingsstöd och resebidrag för fyrkantens gymnasieelever. 
 
Dnr 07BUN99 
Kommunfullmäktiges beslut 2007-06-18 om verksamhetsplan 2008-2010 samt årsbudget 2008. 
 
Dnr 06BUN152 
Kommunfullmäktiges svar 2007-05-28 om svar på motion om bättre skola i Piteå. 
 
Polisens anmälan om klotter och skadegörelse vid Munksunds skola 2007-06-12. 

Polisens anmälan om skadegörelse vid Klubbgärdsskolan 2007-06-16. 

Polisens anmälan om skadegörelse vid Pitholmsskolan 2007-06-14. 

Polisens anmälan om skadegörelse vid simhallen i Öjebynb 2007-06-10. 

Polisens anmälan om klotter vid Solanderskolan 2007-04-25. 

Polisens anmälan om stöld/inbrott vid Bergsviksskolan 2007-05-31. 

Polisens anmälan om skadegörelse vid Pitholsskolan 2007-05-25 

Polisens anmälan om skadegörelse vid Christinaskolan 2007-05-23.  

 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av meddelandena. 
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§ 108 Nya frågor 
 
Nils Dahlbäck informerar om en artikel i Expressen 2007-08-26 om Piteå kommuns betygsresultat 
på Skolverkets databas SALSA. Betygen presenteras på SALSA som förväntade och verkliga 
resultat. Socioekonomiska faktorer tas med i beräkningen. 
Ordföranden informerar att barn- och utbildningsnämnden får information om betygsstatistik för 
grundskola och gymnasieskola vårterminen 2007 vid nämndens sammanträde i oktober månad. 
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§ 109 Ledamöternas rapporter 
 

Nils Dahlbäck informerar om föreläsningen Pedagogisk debatt på Krokodil i november. 
 
Erland Eriksson lämnar rapport från konferensen Aktuell Skolorientering den 18-20 juni i Bollnäs.  
Årets skolkonferens hade temat Media. 
 
Ruth Rahkola och Kjell Johansson rapporterar från Aktuell Skolpolitik i Medlefors den 28-29 
augusti. 
 
För- och grundskolechef Gun Lindkvist informerar om Skolverkets statistikmaterial Öppna 
Jämförelser. 
 
Ruth Rahkola informerar om regler för uttagande av avgift i förskola och grundskola. 
 
Ruth Rahkola informerar om rektors redogörelse för Christinaskolans elev- och personalutflykt  
21-22 augusti. 
 
Peter Eriksson informerar från seminarier i samband med firandet av lärarutbildningens 100-
årsjubileum. 
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§ 110 Strukturplan 2008-2010 
 

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter får en föredragning om beslutsunderlaget till 
Strukturplan 2008 – 2010. 
 
Dokumentets uppbyggnad: 
 

• Inledning med bl a elevutveckling och ekonomiska konsekvenser 
• Områdesvis presentation 
• Konkreta förslag med ekonomiska konsekvenser ur ett kommunperspektiv 
• Ekonomisk utredning 
• VEP fördelat på år samt fördelning av investeringsmedel 2008 
• Konsekvensanalyser 

 
Beslut i ärendet fattas 2007-09-26. 
 
  
 
 
 
 
 
  

 


