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Beslutande 
 

Ruth Rahkola, ordförande 
Anders Berg 
Birgitta Elfgren 
Magnus Nyström, tjänstgörande ersättare 
Jenny Marklund, tjänstgörande ersättare 
Peter Eriksson 
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Mikael Borgh 
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Nils Dahlbäck 
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Övriga deltagare 
 

 
Gun Lindkvist, t f barn- och utbildningschef 
Carina Hammarsten, sekreterare 
Elisabeth Fjällström, för- och grundskolechef 
Elisabeth Oja, personalföreträdare Kommunal 
Britt Eriksson, personalföreträdare Kommunal 
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Jan-Olov Thall, ekonom, Anna-Lena Pogulis, 
verksamhetsutvecklare och Monika Lundkvist, vik för- och 
grundskolechef § 112 
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§112 Strukturplan 2008 
Dnr 06BUN180 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att genomföra lokalförändringar enligt bilaga 
BUN § 112. (Nämnden beslutar enbart om de objekt där förändringar genomförs, i 
bilagan markerat med texten BUN beslutar enligt AU:s förslag.) 
 
Nämnden beslutar därutöver  
 
att uppdra åt Barn och Utbildning att utreda leasing av modul kontra investering vid 
Ostronstigens förskola samt Kullen, 
 
att ge fortsatta utredningsuppdrag enligt följande: 
 
       Piteå centrala 

Arbetet med strukturplanen har ej gett nöjaktiga förslag på lösningar inom    
Piteå centrala varför områdeschef och rektorer får fortsatt utredningsuppdrag; 
- Möjlighet att samlokalisera administration. 
- Hur lokaler bäst kan nyttjas, (utifrån att elevhälsans administration flyttar, 

översyn av särskolans lokaler, samnyttjande av personalrum och 
uppehållsrum, beslut om att inte utöka dansklasser, nyttjande av specialsalar, 
matsalar). 

- Hur rektorsområden (Christinaskolan, Norrmalmskolan, Rönnskolan) kan 
samordnas/organiseras för att nå ett effektivare resursnyttjande 

- Förslag till besparingar läggs till Barn- och utbildningsnämnden senast  
2008-02-01, inför bokslutsberedning 2007 och budgetberedning 2009. 

- Utreda samlokalisering av resurscentrum, den centrala elevhälsan och 
Familjens hus (beakta även C-huset på Pitholm)  

- Utreda leasing av modul vid Ostronstigen 
 
       Pitholm 
       Se över ritningar för Pitholmsskolan med tanke på att samordna administrationen  
       och att C-huset kan avvecklas utifrån minskat elevunderlag. 
 
att  anpassningen av lokalerna vid Sjulnässkolan genomförs i dialog med personalen.     
      Nämnden begär återrapport och nulägesbeskrivning vid novembersammanträdet. 
 
Yrkanden 
Ledamoten Nils Dahlbäck (Fp) yrkar att lokalerna för Centrum för IT och Media 
(CMiT) inte flyttas till Christinaskolan enligt arbetsutskottets förslag. Dahlbäck 
föreslår att CMITs lokalisering fogas som ett tillägg till utredningsuppdraget om Piteå 
centrala. 
 
Ordföranden Ruth Rahkola (S), Anders Berg (S), Peter Eriksson (S), Erland Eriksson 
(S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Proposition 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och förklarar att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar flytta CMiT:s lokaler till Christinaskolan. 
 
Reservation 
Nils Dahlbäck avger reservation till förmån för eget yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Under en relativt begränsad period sker det stora förändringar av elevtalen i Piteå 
Kommuns skolor. Inom förskolan har antalet barn ökat de senaste åren, främst på 
grund av att fler föräldrar nyttjat möjligheten att placera sina barn i förskolan. 
Grundskolan har hittills minskat med 600 elever och prognosen är ytterligare 
elevminskning motsvarande 400 elever. En så stor elevminskning kan jämföras med 
att ta bort alla skolor inom Pitholmsområdet. Gymnasieskolan befinner sig just nu i en 
situation med fler elever än någonsin tidigare, eftersom de stora elevkullarna nu nått 
gymnasieåldern.  
 
För att hantera dessa svängningar så bra som möjligt genomför Barn och utbildning ett 
arbete som syftar till att anpassa verksamheten till nya förutsättningar. Disponibla 
resurser ska användas så effektivt och ändamålsenligt som möjligt.  
 
Barn- och utbildningsnämndens direktiv för arbetet med Strukturplan 2008-2010 
 
• Arbetet med strukturplanen skall resultera i en anpassning av verksamhetens 

kostnader utifrån ett minskat elevunderlag inom grundskolan. 
 
• Verksamheterna skall organiseras så att vi har en god och likvärdig kvalité för alla 

barn och unga. 
 
• Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat om följande 

prioriteringsordning 
1. Kostnader för personal 
2. Kostnader för stödverksamhet (t ex lokalvård, skolskjuts, vaktmästeri mm) 
3. Lokalkostnader 
 

• För att skapa effektivitet, skall lokalnyttjandet inom nämndens verksamhetsområde 
(förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola) samordnas. 

 
• Möjligheten att samordna lokalnyttjandet inom Piteå centrala område, med andra 

förvaltningar, skall undersökas. 
 
• Lokalerna skall nyttjas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.   
 
Remissförslagen skall innehålla en konsekvensanalys om vad den föreslagna åtgärden 
innebär för; 
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  - barn, elever och personal 
 
  - minskade kostnader 
 
  - eventuella investeringsbehov och tillkommande kostnader 
 
Tillkommande uppdrag från Kommunfullmäktige 
 
 
• Verka för ett genomsnitt på max 15 heltidsplatser per avdelning 
• Budget 2008 – 6 mkr för strukturplan inklusive utemiljö Hortlaxgården 
• Investeringsmedel för Porsnässkolan, Pitholmsskolan, Furubergsskolan och 

Myrans förskola 
• Inventarier, utemiljö och medieutrustning (hur ska de fördelas med tanke på 

strukturplan) 
 
 
Tidplan 
 
• Den nu aktuella översynen avser perioden 2008-2010 
• Remissförslag fastställdes av barn- och utbildningsnämnden 29 mars 2007 
• Remisstid pågick under tiden 10 april till 15 juni 2007 
• Utifrån inkomna synpunkter utarbetades ett konkret förslag för 2008 och 

2009 samt förslag på inriktning för 2010 
• Barn- och utbildningsnämnden behandlar slutligt förslag 5 och 26 september 

2007. 
 
För sent inkommet remissyttrande, 2008-08-22. 
 
Samverkansgrupp 2007-09-11 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till strukturplan 2008 -2010, bilaga AU § 48. 
Skrivelse från verksamhetsledaren för CMiT, 2007-09-19 
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§113 Ansökan om tillstånd att starta enskild förskola 
Dnr 06BUN386 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bevilja tillstånd för start av den 
enskilda förskolan Lyckan i Öjebyn med inriktning mot Reggio-Emilia enligt 
inlämnad ansökan. 
 
Yrkanden 
Ledamöterna Peter Eriksson och Magnus Nyström (S) yrkar i första hand 
bordläggning av ärendet till nästa sammanträde, i andra hand att ansökan 
avslås. 
Ordföranden Ruth Rahkola (S) yrkar att beslut i ärendet fattas vid dagens 
sammanträde. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och förklarar att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar behandla ärendet vid dagens sammanträde. 
 
Yrkanden 
Ledamöterna Peter Eriksson och Magnus Nyström (S) yrkar avslag på ansökan. 
Ordföranden Ruth Rahkola (S), ledamöterna Yvonne Häggström (S), Nils 
Dahlbäck (Fp) yrkar bifall till ansökan. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och förklarar att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar bevilja tillstånd för start av enskild förskola i 
Öjebyn. 
 
Reservation 
Peter Eriksson och Magnus Nyström avger reservation. 
 
Ledamoten Mikael Borgh (V) deltar inte i beslutet. Borgh anmäler att särskild 
skrivelse kommer att inlämnas. 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Sehlkvist och Anna Olofsson ansöker om tillstånd att starta enskild 
förskola i Öjebyn. Förskolan ska ha en inriktning mot Reggio-Emilia och hälsa 
och kan ta emot 20 barn i åldern 1-5 år. 
 
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet 2007-05-30 och beslutade 
då att utifrån kvalitetsbedömning och personliga referenser avslå 
tillståndsansökan. 
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De sökande har nu insänt en kompletterande ansökan till barn- och 
utbildningsnämndens tidigare bedömning och beslut. 
 
För- och grundskolechef Elisabeth Fjällström har gjort en kvalitetsbedömning 
utifrån kompletterad ansökan. Utifrån inlämnad beskrivning bedöms att den 
enskilda förskolan uppfyller Piteå kommuns kvalitetskrav. 
 
Samverkansgrupp 2007-09-11 
 
Beslutsunderlag 
Kompletterande ansökan, bilaga AU § 49 a. 
Kvalitetsbedömning, bilaga AU § 49 b. 
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§114 Utvärdering jouröppna förskolor och fritidshem sommaren 
2007 
Dnr 07BUN233 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av utvärderingen. 
 
Ärendebeskrivning 
De som har omsorgsbehov under juli månad erbjuds plats för sina barn på ett 
begränsat antal förskolor och fritidshem. Barn och Utbildning utvärderar årligen 
de sommaröppna förskolorna för att samla in uppgifter om närvaro, 
personalbemanning och personalens erfarenheter. 
 
Samverkan 2007-09-11 
 
Beslutsunderlag 
Utvärdering bilaga AU § 50 
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§115 Plan för Likabehandling 
Dnr 07BUN234 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta plan för Likabehandling för 
Piteå kommun enligt upprättat förslag samt att uppdra åt Elevhälsan att se över 
riktlinjerna för Mobbningbehandling enligt Pitemodellen så att den 
överensstämmer med Likabehandlingsplanen. 
 
Planen tillställs all personal i kommunen som arbetar med barn och unga. 
 
Ärendebeskrivning 
Lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling 
av barn trädde i kraft 1 april 2006 (Barn- och elevskyddslagen). 
 
Lagen förtydligar skolans ansvar när det gäller att garantera alla barns och 
elevers trygghet i skolan. 
 
I lagen framgår att huvudmannen ska se till att det finns en likabehandlingsplan 
för varje enskild verksamhet. Planen ska syfta till att främja barns och elevers 
lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och 
förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. I planen ska planerade 
åtgärder redovisas. Planen ska årligen följas upp och ses över. 
 
Huvudmannen kan åläggas att betala skadestånd till barnet eller eleven för 
kränkning, dels ersätta annan skada som har orsakats av åsidosättandet. 
Bevisbördan för att visa att diskriminering, annan kränkande behandling eller 
repressalier inte förekommit ligger på huvudmannen för verksamheten. 
 
Samverkansgrupp 2007-09-11. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till Likabehandlingsplan för Piteå kommun, bilaga AU § 51. 
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§116 Kvalitetsenkät 2007 
Dnr 07BUN235 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet enligt 
ordförandens förslag. Ärendet tas upp i nämnden i oktober månad. 
 
Yrkanden 
Ordföranden Ruth Rahkola (S) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare 
överläggningar med förvaltningsledningen om de resultat som kommit fram i 
enkäten och behovet av lämpliga insatser för att förbättra elevernas erfarenhet av 
skolmåltidsverksamheten, känsla av inflytande, förhållande till undervisning och 
främjande av den egna hälsan. 
 
Nils Dahlbäck (Fp) biträder återremiss. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildnings verksamhetsutvecklare genomför udda år en kvalitetsenkät 
till elever i grundskolan och grundsärskolan skolår 3, 5 och 8 samt 
gymnasieskolans år 2 och gymnasiesärskolans nationella program år 2. 
 
Kvalitetsenkäten är att betrakta som en slags kundundersökning och utgör en av 
delarna i kommunens arbete med att följa upp utbildningsverksamheten. Genom 
ett långsiktigt arbete med olika resultat, volym- och andra kundorienterande 
undersökningar så söker Barn och Utbildning säkerställa de nationellt och 
kommunalt beslutade målen för verksamheten. 
 
Enligt kommunfullmäktiges direktiv så ska alla kommunens utredningar belysa 
jämställdheten, barnperspektivet och folkhälsan. Dessa krav uppfylls i denna 
utvärdering genom att resultaten redovisas per kön, att elevernas åsikter helt 
utgör underlaget för rapporten samt att enkäten innehåller frågor som belyser 
folkhälsan i frågegrupperna Trivsel, Trygghet och Hälsa. 
 
Resultatet för de sju frågegrupperna har utfallit enligt följande: 
 

1. Trygghet får den största andelen positiva omdömen. 
2. Trivsel är hög bland eleverna och ger sammantaget det näst högsta 

värdet. 
3. Lärande får det genomsnittligt tredje högsta värdet. 
4. Undervisning 
5. Inflytande 
6. Hälsa 
7. Måltider har det lägsta medelvärdet. 

 
Skolår 8 har de lägsta medelresultaten i var och en av de sju frågegrupperna. 
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Samverkansgrupp 2007-09-11 
 
Beslutsunderlag 
Kvalitetsenkät 2007, bilaga AU § 52. 
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§117 Delegerad beslutanderätt 
Dnr 07BUN236 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar delegera till förvaltningsekonomen att 
fastställa bidrag till enskilda förskolor och fristående grundskolor enligt 
skollagens direktiv. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen ska lämna bidrag till enskild förskoleverksamhet som fått tillstånd, 
samt till fristående grundskolor som godkänts av Skolverket och förklarats 
bidragsberättigade. 
 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande föreslår att nämnden delegerar till 
förvaltningsekonomen att fastställa bidrag till enskilda förskolor och fristående 
grundskolor. 
 
Direktiv 

 
Skollagen 2 a kap 17 § (enskild förskoleverksamhet) 
Bidraget skall lämnas med ett belopp per barn som inte oskäligt avviker från 
kommunens kostnad per barn i motsvarande verksamhet. Om ett barn har ett 
omfattande behov av särskilt stöd, är inte kommunen skyldig att lämna bidrag för 
det särskilda stödet, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter 
uppstår för kommunen. 
 
Skollagen 9 kap, 6 § (fristående skolor) 
För varje elev som genomgår utbildning motsvarande den som ges i grundskolan 
lämnas bidrag av hemkommunen. Bidraget skall bestämmas med hänsyn till 
skolans åtagande och elevens behov efter samma grunder som kommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser i de egna grundskolorna. Om en elev har ett 
omfattande behov av särskilt stöd, är kommunen inte skyldig att lämna bidrag för 
det särskilda stödet, om  betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter 
uppstår för kommunen. 
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§118 Intagningsstatistik läsåret 2007/2008 Strömbackaskolan 
Dnr 07BUN248 
 

Gymnasiechef Eva Jordahl redovisar intagningsstatistik för Strömbackskolan 
läsåret 2007/2008, bilaga BUN § 118. 
 
Det är fortsatt stort intresse för yrkesutbildningarna. Strömbackaskolan gör 
anpassningar till elevernas förstahandsval utifrån vad som är möjligt vad gäller 
lokaler och ekonomi.  
 
Läsåret 2007/2008 finns 605 platser i årskurs 1. 580 elever är intagna, vilket 
innebär 25 lediga platser. Alla elever är garanterade en utbildningsplats men inte 
alltid på sitt förstahandsval. 
 
Förändringar i förhållande till läsåret 2006/2007: 
 
Byggprogrammet, + 13 platser 
Handels- och administrationsprogrammet, + 20 platser 
Naturvetenskapsprogrammet, -4 platser 
Samhällsvetenskapsprogrammet, -30 platser 
Teknikprogrammet, -15 platser 
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§119 Information om kvalitetsredovisning Service och Omsorg 
 
Barn- och utbildningsnämnden har i samband med beslut om rutiner för 
återkoppling av kvalitetsredovisning beslutat att årligen lotta in ett rektorsområde 
per områdeschef för föredragning av egen kvalitetsredovisning 
 
Rektor Ann-Charlotte Berglund redogör för kvalitetsredovisning för Barn- och 
fritidsprogrammet, Individuella programmet och Omvårdnadsprogrammet. 
 
Två elever från Barn- och fritidsprogrammet medverkar och informerar om 
uppdraget som Hälsoambassadörer och erbjudandet om frivilligt Hälsotest. 
 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för den väldisponerade och intressanta 
presentationen. Ledamöterna uppskattar att elever får komma tills och föra fram 
sina åsikter. 
  



 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum:  2007-09-26  

 

 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

16(19) 

§120 Delegerade beslut 
 
Delegat Lista Ärende 
 
Barn- och utbildningschef 

 
7 

 
25-26 

Barn- och utbildningsnämndens 
ordförande 

 
3 

 
4 

För- och grundskolechef Elisabeth 
Fjällström 

 
8 

 
46 

Rektor Naturvetenskap och Teknik 1 1-4 
Rektor Rosviks ro 3 3-4 
Gymnasiechefen 1 1 
Rektor Rita Eriksson, Pitholms ro 8 22-25 
Rektor Backens ro 3 8-9 
Rektor Rönnskolans ro 2 2-4 
Rektor Björklunda ro 3 4-5 
Rektor Britt-Marie Mattsson, 
Bergsvikens ro 

 
4 

 
6 

Rektor Gitte Franzén,  
Bergsvikens ro 

 
3 

 
7-8 

Rektor Lillpite ro 3 3-8 
 
 

 Barn- och utbildningsnämnden tar del av delegerade beslut. 
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§121 Meddelanden 
 
 
1/  Polisens anmälan om skadegörelse, klotter vid Strömbackaskolan,  
     2007-08-23 
 
2/  Polisens anmälan om skadegörelse vid Långskataskolan, 2007-08-10 
 
3/  Polisens anmälan om klotter vid Christinaskolan, 2007-08-14 
 
4/  Polisens anmälan om klotter vid Strömbackaskolan, 2007-08-13 
 
5/  Polisens anmälan om skadegörelse vid Solanderskolan, 2007-08-08 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av meddelandena. 
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§122 Nya frågor 
 
Inga nya frågor framfördes vid dagens möte. 
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§123 Ledamöters rapporter 
 
1/ 
Birgitta Elfgren rapporterar från Handikapprådets möte där Jan-Olov Ågren, 
Röda Korset, informerade om bemötande och diskriminering. Piteå kommun 
arbetar för närvarande med kartläggning av framkomlighet för handikappade. 
 
2/ 
Erland Eriksson, Peter Eriksson och Massoud Sari-Aslani deltog i konferensen 
Rektor till Rektor 20-21 september i Umeå.  
 
3/ 
Ordföranden informerar att utbildningsdagar för nämndens politiker kommer att 
anordnas den 6-7 december. Per-Olov Gunnarsson från Öhrlings Reveko 
kommer att föreläsa om politiskt arbete i styrelser och nämnder. 
 
4/ 
Utbildning om ordning och säkerhet i skolan anordnas av Kommunförbundet den 
22 november. Ruth Rahkola och Nils Dahlbäck anmäls. 
 
5/ 
De ledamöter som så önskar kan anmäla sig till det kvalitetsseminarium som 
matte-piloten Kalle Palo anordnar den 24 oktober. 
 
6/  
Erland Eriksson lämnar anmälan till gymnasiekonferens den 23 oktober i Luleå. 
Gymnasieskolan kommer att reformeras under de närmaste åren. Från och med 
2008 gäller frisök till alla kommuner. Det innebär att elev kan söka utbildning i 
annan kommun fastän utbildningen finns i hemkommunen (under förutsättning 
att det finns lediga platser.) 
 
7/ 
Ordföranden lämnar information från SAMBU:s sammanträde. Polisen i Piteå 
har fyra poliser som enbart arbetar med ungdomsärenden. Piteå kommun deltar i 
det drogförebyggande 3 x 3 projektet tillsammans med Jokkmokk och Luleå. 
Piteå arbetar med föräldrautbildning och utskänkningsärenden. 
 
 
 

 
 
  

 


