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§124 Samverkansavtal för gymnasieskolan i Fyrkanten 
Dnr 05BUN22 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att förlänga 
nuvarande samverkansavtal för gymnasieskolorna i Piteå, Luleå, Boden och Älvsbyn 
till och med 2009-06-30. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunerna i fyrkantskommunerna Boden, Luleå, Älvsbyn och Piteå har tecknat 
samverkansavtal för gymnasieskolan till och med 2008-06-30. 
 
Det föreslås att avtalsperioden förlängs främst med anledning av att den formella 
samverkan i ett fyrkantsperspektiv har varit igång för kort tid för att kunna utvärderas 
och se resultat av. Fyrkantssamverkan har formellt innefattat alla fyra kommuner så 
sent som från med hösten 2006. Med en förlängning kommer två intag av elever kunna 
följas och den mer långsiktiga planeringen av samverkan kan börja ta form och 
redovisas inför eventuellt ny avtalsperiod från och med 2009-07-01. 
 
Samverkansgrupp med arbetstagarorganisationer ägde rum 2007-10-16. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse upprättad av barn- och utbildningsnämndens ordförande, bilaga AU § 54. 
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§125 Utredningsuppdrag för marknadsföring av Strömbackaskolan 
Dnr 07BUN270 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Strömbackaskolan får i uppdrag att 
 

- bedriva marknadsföring om skolans utbud och kvalité generellt 
- bedriva informationsverksamhet om skolans utbud och kvalité riktat till elever 

och vårdnadshavare 
- hålla Piteås kommuns hemsida aktuell om skolans utbud och kvalité 
- utreda på vilket sätt elever kan erbjudas idrott inom elevens val liknande som 

idag finns utarbetat när det gäller ishockey. Inriktning skall vara främst mot 
aktuella lagidrotter som bedrivs i kommunen.  

- Utreda/diskutera om det finns behov inom näringslivet av nya utbildningar/ 
inriktningar som Strömbacka skulle kunna öppna inom ramen för de 
nationella program som finns idag och som man bedömer även kan ingå i 
kommande gymnasieutbildningar.   

 
Ovanstående redovisas till nämnden senast mars år 2008. 
 

Ärendebeskrivning 
Piteå kommuns gymnasieskola ingår sedan hösten 2007 i samverkan med Älvsbyn, 
Luleå och Boden om utbildningar i Fyrkanten. Vi ingår även i samarbetsavtal när det 
gäller gymnasieutbildningar inom Norrbottens län. Samtidigt med detta pågår en 
gymnasieutredning på statlig nivå där man aviserat om tre olika former av 
gymnasieutbildningar – studieförberedande, yrkesförberedande och lärlingsutbildning. 
Gymnasiereformen aviseras träda i kraft år 2009. Fr o m hösten år 2008 gäller frisök 
inom gymnasieutbildningarna, d v s att eleverna har fritt att söka till annan kommun 
och kan erbjudas utbildning i mån av plats.  
 
Ovanstående förändringar innebär utvidgade möjligheter för elever att söka sig till 
utbildning som de är intresserade av. Kommunen har elever som dels söker sig till 
utbildningar inom samverkansområdet, till riksrekryterande utbildningar och till 
utbildningar som finns inom de fristående gymnasieskolorna främst i Luleå och 
Skellefteå. För Piteå kommun innebär det att kostnaderna för interkommunala 
ersättningar ökar. De ökade kostnaderna har hittills inrymts inom ramen för 
gymnasieskolan budget, men om ökningen fortsätter så kommer det att påverka både 
utbud och kvalité inom Strömbacka skolan om förvaltningen inte får ekonomiskt 
resurstillskott. 
 
Piteå kommun har valt att satsa på de nationella programmen på Strömbacka och varit 
mån om att ha hög kvalité i de utbildningar som bedrivs. Detta är något vi skall värna 
om och det är viktigt att vi i den konkurrens som vi utsätts för, gör medborgare i Piteå 
kommun, samt kringliggande kommuner medvetna om det utbud och den kvalité vi 
har i våra gymnasieutbildningar. 
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Barn- och utbildningsnämndens ordförande föreslår att Strömbackaskolan får i 
uppdrag att se på vilket sätt allmän och riktad marknadsföring till elever kan utformas. 
 
 
Samverkansgrupp med arbetstagarorganisationer ägde rum 2007-10-16. 
 
 
  



 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum:  2007-10-31  

 

 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

7(24) 

§126 Sammanställning av IG-betyg i kärnämnen gymnasieskolan vt 
2007 
Dnr 07BUN271 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 

 
Ärendebeskrivning 
I barn- och utbildningsplanen anges att betygsstatistik årligen redovisas till barn- och 
utbildningsnämnden. Strömbackaskolan har upprättat sammanställning för elever med 
IG i kärnämnen i årskurs 3 vårterminen 2007. 
 
Gymnasiechefen informerar att statistiken analyseras av rektorer och personal i 
ledningsgrupp, ämneskonferenser och programkonferenser. 
 
Beslutsunderlag 
Betygssammanställning IG-betyg, bilaga AU § 56. 
 
Samverkansgrupp med arbetstagarorganisationer äger rum 2007-10-17 
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§127 Interkommunala ersättningar sam bidragsbelopp till fristående 
gymnasieskolor 2008 
Dnr 07BUN272 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att fastställa interkommunala ersättningar för elever som inte ingår i 
fyrkantssamverkan enligt bilaga AU § 57 a. Priserna uppräknas med skolindex 2008, 
 
att fastställa bidragsbelopp för fristående skolor enligt bilaga AU § 57 b. 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om interkommunala ersättningar till 
Strömbackaskolan samt bidragsbelopp till fristående skolor.  
 
Bilaga AU § 57 a visar interkommunala ersättningar vårterminen 2008 beräknade på 
det sätt som ekonomgruppen i fyrkanten kom överens om, d v s SCB-statistik för 
räkenskapsåret 2006 med indexuppräkning 2007, skolindex för 2008 är inte klart ännu. 
Alla siffror är angivna i 2007 års nivå.  
 
Bilaga AU § 57 b visar bidragsbeloppen för fristående skolor per läsår. Samma 
beräkning som för interkommunala ersättningar men med reduktion för 
kommungemensamma kostnader (10,95 %) samt skyldighet att anordna 
gymnasieutbildningar (5 %) för kommunens ungdomar. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga AU § 57 a 
Bilaga AU § 57 b 
 
Samverkansgrupp med arbetstagarorganisationer ägde rum 2007-10-16. 
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§128 Betygsstatistik grundskolan vårterminen 2007 
Dnr 07BUN273 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bordlägga ärendet till november månad. 

 
Ärendebeskrivning 
I barn- och utbildningsplanen anges att betygsstatistik årligen redovisas till barn- och 
utbildningsnämnden. Barn och Utbildning har upprättat betygsstatistik för skolår i 9 
grundskolan vårterminen 2007.  
 
596 elever avslutade grundskolan 2007 
30 elever saknar betyg i något/några basämnen = 5,03 % 
82 elever saknar betyg i något/några ämnen = 13,76 % 
 
Jämförelse med 2006 

611 elever avslutade grundskolan 
49 elever saknade betyg i något/några basämnen = 8,02 % 
96 elever saknade betyg i något/några ämnen = 15,7 % 
 
Orsaken till att elever saknar betyg beror i många fall på stor frånvaro och bristande 
motivation. Skolan erbjuder och arbetar med stödinsatser, men trots detta når eleverna 
inte målen för betyget Godkänt. 
 
Samverkansgrupp med arbetstagarorganisationer ägde rum 2007-10-17. 
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§129 Bussförbindelser mellan Alter, Sjulsmark och Porsnässkolan 
Dnr 07BUN232 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar återremittera ärendet till Barn och 
Utbildnings skolskjutsansvarige som får i uppdrag att undersöka möjlighet och 
kostnad att inrätta extra skolskjuts från skolan till hemmet 1 dag per månad för 
skolskjutselever vid senareskolorna. 
     

 
Ärendebeskrivning 
NN har i e-post till barn- och utbildningsnämnden begärt att nämnden tillskjuter medel 
till skolskjutsbudgeten så att elever i Alterdalen och Sjulsmark får fler skolskjutsar 
som är anpassade till tiderna för skoldagens början och slut. 
 
Rektor för Porsnässkolan har inlämnat yttrande angående schemaläggning och 
busstider. 
 
Beslutsunderlag 
Epost från föräldrarna, bilaga AU § 59 a 
Rektors yttrande, bilaga AU § 59 b 
Ordförandens förslag till svar, bilaga AU § 59 c 
 
Yrkanden 
Ledamoten Majvor Sjölund (C ) yrkar att Barn och Utbildnings skolskjutsansvarige får 
i uppdrag att undersöka möjlighet och kostnad att inrätta extra skolskjuts från skolan 
till hemmet 1 dag per månad för skolskjutselever vid senareskolorna. 
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§130 Kvalitetsenkät 2007 
Dnr 07BUN235 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av kvalitetsenkäten.  
 
Kvalitetsenkäten är en del av innehållet i Kvalitetsredovisning 2007 som ligger till 
grund för det framtida arbetet med budget och verksamhetsplanering 2009. 

 
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. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2006-09-26 att återremittera ärendet 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. 
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§131 Jämställdhetsplan för Piteå kommuns förskolor och skolor ur 
ett elevperspektiv 
Dnr 07BUN274 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa jämställdhetsplan för Piteås 
förskolor och skolor i ett elevperspektiv åren 2007 – 2009 enligt bilaga AU § 61 med 
tillägget att planen kompletteras med uppgiften att det finns en övergripande resurs 
motsvarande 25 % som genuspedagog. 
 

Ärendebeskrivning 
I skollagen och läroplanerna föreskrivs att skolan skall främja jämställdhet. För att 
skapa ett övergripande genusperspektiv har RUC, Regionalt utvecklingscentrum för 
skolutveckling i Norrbottens, län bedrivit projektet Forma framtiden. I projektet har 3 
rektorer och 3 pedagoger deltagit. I projektet fick kommunen i uppdrag att fastställa en 
handlingsplan för jämställdhetsarbetet i förskolor och skolor.  
 
För- och grundskolechef Elisabeth Fjällström och kommunens projektdeltagare har 
utarbetat förslag till Jämställdhetsplan för Piteå kommuns förskolor och skolor 2007-
2009. Dokumentet är en handlingsplan som beskriver hur Barn och Utbildning konkret 
ska nå de mål som finns för jämställdhetsarbetet i förskola och skola. 
 
Piteå kommun har en jämställdhetsplan i ett personalperspektiv som är övergripande 
och omfattar alla förvaltningar. Det övergripande målet i Jämställdhetsplanen är att 
2008 ska jämställdhetsperspektivet finnas med i alla policydokument och beaktas i allt 
arbete. Denna plan revideras 2008. 
 
Beslutsunderlag 
Jämställdhetsplan för Piteå förskolor och skolor i ett elevperspektiv, bilaga AU § 61. 
 
Samverkansgrupp med arbetstagarrepresentanter ägde rum 2007-10-16. 
 
Yrkanden 
Nils Dahlbäck (Fp) föreslår att planen kompletteras med uppgiften att det finns en 
övergripande resurs motsvarande 25 % som genuspedagog. 
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§132 Information om ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning 
angående medborgarförslag 
Dnr 07BUN264 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

 
Ärendebeskrivning 
Tidigare har alla förslag som har väckts i kommunfullmäktige också varit tvungna att 
beslutas av fullmäktige. Från och med den 1 juli 2007 ändras kommunallagen, vilket 
gör det möjligt för fullmäktige att överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att 
besluta om medborgarförslagen. Ett beslut som bör beslutas på nämndsnivå skickas 
direkt till ansvarig nämnd utan föregående beredning. Beslut om medborgarförslag får 
inte delegeras till tjänstemän. Medborgarförslag ska avgöras inom ett år från det att det 
väcktes i fullmäktige. 
 
Den nämnd som handlägger medborgarförslagsärenden är skyldig att minst en gång 
per år informera fullmäktige om de beslut som fattas med anledning av väckta 
inkomna förslag. Nämnden ska även informera om de ärenden som inte avgjorts inom 
ett år. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-09-24 att medge kommunstyrelsen och 
nämnderna med stöd av kommunallagen 6 kap 19 a § att beslut om att den eller de 
som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar 
ärendet och delta i överläggningarna, men inte besluten. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2007-09-24, bilaga AU § 62. 
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§133 Granskning av barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsutövande 
Dnr 07BUN185 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av revisorernas granskning med följande 
notering till protokollet: 
 
• ett dokument har upprättats med berörda förvaltningar kring ansvarsfrågan för 

ungdomar 16-19 år som avbryter gymnasiestudier, 
• barn- och utbildningsnämnden fastställer en jämställdhetsplan i ett elevperspektiv 

för Piteås förskolor och skolor 2007-10-31, 
• förvaltningsekonom Jan-Olov Thall får i uppdrag att undersöka regelverket för 

EU-projektarbete. 

 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna ska varje år uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser. 
För att möjliggöra bedömningar och skapa en tydlig grund för detta anger 
kommunallagen att all verksamhet ska granskas årligen. Syftet är att bedöma om 
nämndernas aktiva åtgärder för att styra, följa upp och kontrollera verksamheten är 
tillfredsställande.  
 
Revisorerna hade ett sammanträde med barn- och utbildningsnämnden 2007-06-20 då 
ett antal frågor med inriktning på nämndens ledning, styrning och kontroll 
diskuterades. Frågorna baserades på genomgångar av reglemente, protokoll, 
måldokument och övriga styrande dokument för verksamheten. 
 
Intryck och synpunkter från överläggningarna sammanfattats i revisionsskrivelse 
2007-06-20. 
 
Beslutsunderlag 
Revisorernas skrivelse 2007-06-20, bilaga AU § 63. 
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§134 Delegerad beslutanderätt 
Dnr 07BUN275 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förändra delegationen så att beslut om 
inskrivning i särskild undervisningsgrupp Resursskolorna skolår 1-9, Hörselklassen 
och Aspergerklassen fattats av berörd rektor. 

 
Ärendebeskrivning 
Enligt nuvarande delegationsordning har rektor för Piteå resursskolor delegation att 
besluta om inskrivning av elev i särskild undervisningsgrupp: Resursskolorna 1-9, 
Hörselklassen och Aspergerklassen. 
 
Efter förändringar av ledningsorganisationen under 2007 är nu tre rektorer ansvariga 
för verksamheterna. Barn och Utbildning föreslår att nämnden förändrar delegationen 
så att beslutsrätten åvilar berörd rektor. 
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§135 Information om kommunblad med jämförelsetal för huvudmän 
Dnr 07BUN276 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

 
Ärendebeskrivning 
Skolverket har publicerat Jämförelsetal för huvudmän – Förskoleverksamhet, 
skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning, Del 2, 2007. 
 
Materialet är publicerat på Skolverkets hemsida på Internet under adressen 
http://www.skolverket.se under Statistik.  
 
Kommunbladet innehåller några av de jämförelsetal som publiceras i denna rapport 
(Skolverkets rapport nr 297). 
 
Samverkansgrupp med arbetstagarrepresentanter ägde rum 2007-10-16. 
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§136 In- och omvärldsanalys 
Dnr 06BUN144 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslag till in- och 
omvärldsanalys enligt bilaga BUN § 136.  
 
Nämnden begär att ärendet behandlas vid ett särskilt temasammanträde kommande år. 

 
Ärendebeskrivning 
Nämnder och styrelser ska i samband med årsredovisning 2007 ta fram en analys över 
trender, händelser och förändringar i in- och omvärlden. I analysen anges 
lagförändringar, befintliga strukturer och överenskommelser att förhålla sig till. 
Syftet är att ange vilka ytterligare resursbehov som krävs beroende på företeelser 
lokalt i kommunen och i omvärlden. Dokumentet är inledningen på arbetet med 
budget och verksamhetsplan 2009. 
 
Verksamhetsutvecklare Anna-Lena Pogulis har tagit fram ett underlag till barn- och 
utbildningsnämnden diskuterat i ledningsgrupp, stab, rektorskonferens och 
samverkansgrupp. 
 
Samverkansgrupp med arbetstagarorganisationer 2007-08-21. 
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§137 Rapport om 30 minuter daglig rörelse 
Dnr 06BUN194 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporten.   
 
Nämnden noterar att arbetet har kommit längre i de lägre åldrarna än i 
senareskolorna. Strömbackaskolan kan uppvisa en utveckling inom arbetet med 
daglig rörelse. I rapporten finns många goda exempel att sprida vidare i kommunens 
skolor.  
 
Uppdraget att erbjuda alla elever 30 minuters daglig rörelse kvarstår. Rektorerna får i 
uppdrag att fortsätta arbetet mot ökad måluppfyllelse. 

 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att begära en återrapport av vilka åtgärder 
som genomförts och planeras i rektorsområdena i syfte att nå målet om 30 minuters 
daglig rörelse i barn- och utbildningsplan 2007 – 2009. 
 
Nämndssekreterare Anette Christoffersson har sammanställt de åtgärder som redovisas 
i rektorsområdenas kvalitetsredovisningar 2007. 
 
Beslutsunderlag 
Uppföljningsrapport nr 92, bilaga BUN § 137. 
 
Samverkansgrupp med arbetstagarrepresentanter ägde rum 2007-10-16. 
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§138 Information om kvalitetsredovisning för Piteå förskolor och 
skolor 2007 
Dnr 07BUN294 
 

Verksamhetsutvecklare Anna-Lena Pogulis presenterar årets kvalitetsredovisning för 
Piteå förskolor och skolor. 
 
I rapporten finns både styrkor och utvecklingsområden. Utvecklingsområden är 
Lärande, Hälsa och Demokrati. 
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§139 Information om handlingsprogram för våld och hot om våld, 
ordningsregler i förskolor och skolor 
Dnr 07BUN295 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Nämnden uppdrar åt Jan-Olov Thall att till novembersammanträdet inhämta 
synpunkter från elevråden vid senareskolorna och Strömbackaskolan om riktlinjerna i 
allmänhet samt vad gäller förslag till att fotografering och filmning inte är tillåten i 
skolans lokaler utan tillstånd. 

Ärendebeskrivning 
Nya bestämmelser har införts i skollagen för att ge förutsättningar för att skapa en 
förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan. Skolans ordningsregler och 
likabehandlingsplan ska kännetecknas av ett helhetstänkande. Rektor ansvarar för att 
ta fram ordningsregler för skolan. 

Genom barn- och elevskyddslagen har kraven på att skolan ska agera om en elev 
trakasseras eller utsätts för andra kränkningar skärps. Arbetet med ordningsreglerna 
och likabehandlingsplanen hänger ihop och bör präglas av en helhetssyn. 
Barn- och utbildningsnämnden antog Likabehandlingsplan för Piteås förskolor och 
skolor 2007-09-26. Med den övergripande planen om grund utarbetar rektorsområdena 
lokala likabehandlingsplaner. 
 
Förvaltningsekonom Jan-Olov Thall informerar om handlingsprogram för våld och hot 
om våld samt övergripande ordningsregler för Piteås förskolor och skolor.  
 

Samverkansgrupp med arbetstagarrepresentanter ägde rum 2007-10-16. 
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§140 Delegerade beslut 
 
 

Delegat Lista Ärende 
 
T f barn- och utbildningschef  
Gun Lindkvist 
Rektor Monica Öhman, Strömnäs ro 
Rektor Rita Eriksson, Pitholms ro 
Rektor Carina Burman, Strömnäs ro 
Rektor Margareta Sundin, Solanders ro 
Rektor Mona Johansson Marklund, Solanders 
ro 
Rektor Gun-Britt Malmström, Backgårds ro 
Rektor Sara Rönnbäck, Porsnäs ro 
Rektor Carina Stridsman Fjällström, 
Svensbyns ro 
Rektor Britt Andreasen, HP-SP 
Gymnasiechef Eva Jordahl 
Skolskjutshandläggare Hans Fredricson 

 
 
7 
2 
8 
7 
1 
 
1 
1 
4 
 
2 
1 
3 
2 

 
 
25-27 
5 
22 
13 
1-3 
 
1-3 
1-2 
5 
 
4 
1 
4-5 
3 

 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av delegerade beslut. 
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§141 Meddelanden 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, på förslag av ledamoten Majvor Sjölund, att 
begära en sammanställning av kostnader för skadegörelse som betalas av Barn och 
Utbildning respektive fastighetskontoret. 

 
1/  Dnr 07BUN144 
Länsrättens dom 2007-09-26 att avslå överklagande av rektor Rita Erikssons beslut att 
inte bevilja ansökan om ledighet för eleven NN , Pitholmsskolan. 
 
2/  Dnr 06BUN144 
Kommunstyrelsens beslut 2007-09-03 om kompletteringsbudget 2007 för 
löneökningar. 
 
3/  Dnr 07BUN266 
Skolverkets meddelande 2007-09-27 om utbetalningar av statsbidrag september 2007. 
Statsbidrag för maxtaxa: 6 266 880 kronor. 
Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: 
1 003 520 kronor. 
 
4/  Dnr 07BUN259 
Barn- och utbildningsnämndens i Luleå beslut 2007-08-30 att fordonsprogrammet i sin 
helhet förläggs till Boden, exklusive inriktningen flygmekaniker, som har eget intag i 
Luleå till årskurserna 1-3. Boden utökar antalet platser med 16 i årskurs 1. 
 
5/  Dnr 07BUN254 
Kommunstyrelsens beslut 2007-09-11 att ansöka om medel hos Länsstyrelsen i 
Norrbottens län till förebyggande insatser inom alkohol och drogområdet 2008-2009. 
 
6/  Polisens anmälan om skadegörelse vid Solanderskolan 2007-09-17.  
 
7/  Polisens anmälan om skadegörelse vid Strömbackaskolan 2007-09-30. 
 
8/  Polisens anmälan om skadegörelse vid Strömbackaskolan 2007-09-05. 
 
9/  Polisens anmälan om klotter vid Björklundaskolan 2007-10-03. 
 
10/  Polisens anmälan om klotter vid Christinaskolan 2007-10-04. 
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§142 Nya frågor 
 

1/  
Ledamoten Majvor Sjölund redovisar en föräldraskrivelse i vilken efterfrågas 
barnomsorg i Storsund. Ordföranden meddelar att skrivelsen är inkommen och 
diarieförd hos Barn och Utbildning. Ärendet har överlämnats till för- och 
grundskolechef Elisabeth Fjällström för handläggning. 

2/ 
Nils Dahlbäck har haft telefonsamtal från föräldrar angående den psykosociala 
arbetsmiljön vid Långskataskolan. Ordföranden och förvaltningschefen 
rekommenderar ledamöter som blir uppringda av vårdnadshavare att i första hand 
föreslå dem att kontakta rektor eller nästa instans, d v s för- och grundskolechef eller 
gymnasiechef. Vårdnadshavare kan även upplysas om möjligheten att anmäla ärendet 
till Skolverket som är kommunernas tillsynsmyndighet. 
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§143 Rapporter 
 
Ledamoten Erland Eriksson lämnar rapport från Gymnasiekonferens den 23 oktober i 
Luleå. Dagen innehöll information om aktuella skolfrågor och pågående reformarbete 
i gymnasieskolan. 
 
  

 


