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Plats och tid 
Framnäs folkhögskola, 2009-01-21, kl 08:30 – 15:30 

Beslutande 
Se sida 2 

Övriga deltagare Se sida 2 

Utses att justera Kjell Johansson 
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och tid 

 
 
Stadshuset, Barn och Utbildning, 2009-01-26 

Sekreterare Carina Hammarsten Paragrafer 1-17 
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Beslutande 
 

Ruth Rahkola 
Anders Berg 
Kjell Johansson 
Massoud Sari Aslani, tjänstgörande ersättare 
Magnus Nyström, tjänstgörande ersättare 
Erland Eriksson 
Mikael Borgh 
Lage Hortlund 
Nils Dahlbäck 
Gudrun Berglund, tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare 
 

Barn- och utbildningschef Maria Müller 
Sekreterare Carina Hammarsten 
Ekonom Jan-Olov Thall, § 1 
Gymnasiechef Eva Jordahl, §§ 10-11 
IT- och mediestrateg Mats Bälter, § 8 
Kommundoktorand IT/Media Niclas Ekberg, § 13 
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§1 Bokslut och årsredovisning 2008 
Dnr 07BUN99 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar bokslut och årsredovisning för 2008. 
 
Barn- och utbildningsnämnden begär en separat redovisning från Hortlax rektorsteam 
(rektorsområdena Hortlax, Hemmingsmark och Bergsviken) om orsakerna till 
redovisat budgetunderskott på 1 miljon kronor. 
 
Ärendebeskrivning  
Vid sammanträdet informerar förvaltningsekonom Jan-Olov Thall om upprättat förslag 
till årsbokslut samt årsredovisning för 2008, bilaga BUN § 1. 
 
Resultaträkningen uppvisar för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde ett 
totalt underskott på 920 000 kronor.  
 
Beslutsunderlag 
Årsbokslut och årsredovisning 2008, bilaga BUN § 1 
Samverkansgrupp – 2009-01-20 
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§2 Nytt resursfördelningssystem 
Dnr 08BUN192 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att under rubriken Förskola stryka punkten 
”att from 2009 används barnens födelseår istället för barnens ålder vid beräkning av 
resurser” i tidigare fastställt resursfördelningssystem. 
 
Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningsnämnden fastställde vid sammanträde 2008-09-24 ett nytt 
resursfördelningssystem från och med läsåret 2009/2010.  
 
Eftersom beslutet visade sig ge oförutsedda effekter så föreslås att under rubriken 
Förskola stryks raden ”att from 2009 används barnens födelseår istället för barnens 
ålder vid beräkning av resurser”. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2008-09-24, bilaga BUN AU § 1 
Samverkansgrupp 2009-01-08 
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§3 Motion angående förarbevis för terrängskoter 
Dnr 08BUN301 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avge yttrande enligt bilaga BUN AU 
§ 2 b.   
 
Ärendebeskrivning  
Johnny Åström (ns) har överlämnat en motion till fullmäktige angående möjlighet att 
som tillval i årskurs 9 bereda ungdomar möjlighet att ta förarbevis för terrängskoter 
under skoltid.  
 
För- och grundskolechef Gun Lindkvist har utarbetat ett svar på motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollutdrag, Kommunfullmäktige 2008-10-13, bilaga BUN AU § 2 a 
Svar på motion angående förarbevis för terrängskoter, bilaga BUN AU § 2 b 
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§4 Detaljplan för Bondön 1:1, Piteå Kommun 
Dnr 08BUN306 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte lämna något yttrande då barn- och 
utbildnings verksamhetsområde inte berörs. 
 
Ärendebeskrivning  
Detaljplan för samrådsyttrande angående Bondön 1:1, Piteå Kommun har inkommit 
från Miljö- och byggkontoret.  
 
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för dels en kanal 
genom Bondön, anläggandet av en småbåtshamn med tillhörande servicefunktioner för 
kustnära fritidsbåtstrafik samt ge förutsättningar för camping med tillhörande service 
och verksamhetsområden för fritidsändamål och fritidshus.  
 
För- och grundskolechef Elisabeth Fjällström finner efter genomgång av den bifogade 
planbeskrivningen inget som påverkar Barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde och föreslår därför att inget yttrande lämnas.  
 
Beslutsunderlag 
Detaljplan Bondön 1:1 
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§5 Inbjudan till Kommunal skolriksdag 24-25 mars 2009 
Dnr 08BUN322 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anmäla maximalt fyra ledamöter till 
konferensen. 
 
Vid sammanträdet anmäler Erland Eriksson och Gudrun Berglund intresse. 
 
Ärendebeskrivning  
Inbjudan från Sveriges Kommun och Landsting till Kommunal Skolriksdag 24-25 
mars 2009 har inkommit.  
 
Beslutsunderlag 
Program Kommunal Skolriksdag 2009, bilaga BUN AU § 4 
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§6 Val av kontaktpolitiker 
Dnr 08BUN323 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden utser Monica Lövgren som kontaktpolitiker för 
grundskolan, södra området. Sammankallande i gruppen är Karl-Oskar Burlin.  
 
Ärendebeskrivning  
Monica Löfgren (m) är utsedd till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
Monica ersätter Marcus Holmgren.  
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§7 Frånvaroredovisning grundskolan höstterminen 2008 
Dnr 08BUN324 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.  Nämnden noterar att 
rektorerna har uppmärksammat problematiken och har kontroll över situationen i 
skolorna. 
 
Ärendebeskrivning  
Vid sammanträde 2008-09-02 beslutade barn- och utbildningsnämnden att uppdra till 
rektorerna att följa upp frånvaron en gång per termin. För- och grundskolecheferna 
redogör för sammanställningen av frånvaron i grundskolan höstterminen 2008. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av frånvaro, bilaga BUN AU § 6 
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§8 IT- och mediastrategi 
Dnr 08BUN325 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer IKT- och Mediestrategi för Barn och 
Utbildning i Piteå kommun enligt bilaga BUN AU § 7. 
 
Med IKT menas Informations- och kommunikationsteknik. 
 
Ärendebeskrivning  
Hittills har det i kommunen funnits tre olika strategiska dokument avseende media och 
IT: ett för förskolan, ett för grund- och särskolan, och ett för gymnasieskolan, och 
parallellt med detta två olika drifts- och stödorganisationer. Som en följd av det 
kommungemensamma beslutet att skapa en enda driftorganisation blir det naturligt att 
även se över stödorganisationen, och därmed kommer också behovet av ett gemensamt 
strategidokument.  
En arbetsgrupp har under hösten 2008 tillsatts som arbetat fram ett förslag till en IKT- 
och mediestrategi. Arbetsgruppen har bestått av: 
 
Karin Ceder, förskolan 
Anna Brännström, grundskolans tidigarestadier 
Sara Hylander, grundskolans senarestadier 
Sara Kåhrström, gymnasieskolan 
Hans Hedlund, gymnasiesärskolan 
Niclas Ekberg, kommundoktorand och IT-utvecklare 
Mats Bälter, IT-strateg Barn och Utbildning 
 
Parallellt med arbetet med ny IKT- och mediestrategi har en omfattande förändring av 
befintlig stödorganisation pågått, vilket har gjort det svårt för arbetsgruppen att i detalj 
beskriva hur en ny organisation ska se ut. Personal har flyttats från CMiT till delvis 
andra arbetsuppgifter och en ny utvecklingsenhet är under bildande. Införande av nya 
it-system kommer att ställa nya krav på en stödorganisation, med nya roller både lokalt 
på enskild skola men även centralt. Arbetsgruppen har därför valt att beskriva 
organisation utifrån funktionella krav så att nuvarande organisation med kontaktlärare 
och CMiT bibehålls, men även kan kompletteras med andra stödpersoner.  
 
Innehållet i strategin har vid olika tillfällen redovisats för kontaktlärarnätverket, 
rektorer, Medie&IT-rådet, facklig samverkansgrupp, och förvaltningens 
ledningsgrupp. 
 
Beslutsunderlag 
IKT och Mediestrategi, Barn och Utbildning, Piteå Kommun, bilaga BUN AU § 7 
Samverkansgrupp 2009-01-08 
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§9 Information genomförd utredning gymnasiesärskolan 
Dnr 08BUN136 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har begärt en kartläggning över hur gymnasiesärskolan 
fungerar utifrån engagemang, bemötande, samarbete, trygghet, möjlighet till 
inflytande samt hur in- och utslussning för eleverna fungerar. I uppdraget har även 
ingått att ta reda på om det finns förhållanden som inte fungerar, det som fungerar bra 
och förslag på förbättringsåtgärder. 
 
Legitimerad psykoterapeut Lotta Lindgren har intervjuat elever, föräldrar och personal 
vid gymnasiesärskolan (Strömbackaskolan). 
 
Resultat med åtgärdsförslag presenteras i rapporten Möten mellan människor. 
 
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde informerar barn- och 
utbildningschefen om innehållet i rapporten och skolans fortsatta arbete med 
förbättringsområdena. 
 
Beslutsunderlag 
Rapport Möten mellan människor, bilaga BUN § 9. 



 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum:  2009-01-21  

 

 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

13(20) 

§10 Öppna jämförelser gymnasieskolan 2008 
Dnr 09BUN1 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Gymnasiechef Eva Jordahl informerar om ett utdrag ur rapporten Öppna jämförelser 
gymnasieskolan 2008. Rapporten beskriver elevernas resultat för åtta kvalitetsmått 
inom fyra områden: Slutbetyg, Arbetsmiljö och hälsa, Etablering i arbetslivet samt 
högre studier och Demokrati.  
 
Resultatet utgår utifrån gymnasieelever med Piteå som hemkommun, oavsett studieort. 
Analys av materialet ger vid handen att Strömbackaskolan påverkar ungefär 80 % av 
resultatet. 
 
Värdena i tabellerna är färgade med grönt, gult och rött. Grön färg får de kommuner 
vars värden på indikatorn ligger bland de 25 procenten med bäst värden. Röd färg 
tilldelas de kommuner vars värden är bland de 25 procenten med sämst värden och gul 
färg tilldelas de 50 procent av kommuner vars indikatorvärden ligger däremellan.  
 
Gymnasieskolan i Piteå får grönt ljus inom följande områden: 
 
 Piteås värde Ranking 
Andel som fullföljer 
gymnasieutbildning inom 
tre år – examen 06/07 
eller tidigare 
 

 
79,6  

 
13:e plats i landet 
Grönt ljus 

Andel som har 
grundläggande behörighet 
till universitet eller 
högskola – slutbetyg 
2006/2007 

 
91,5 

 
93.e plats i landet 
Grönt ljus 

 
Andel förstagångsväljare 
som röstade i 2006 års val 
till kommunfullmäktige 

 
77,9 

 
22:a plats i landet 
Grönt ljus 

 
Beslutsunderlag 
Utdrag ur Rapporten Öppna jämförelser gymnasieskolan 2008, bilaga BUN § 10. 
  
 



 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum:  2009-01-21  

 

 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

14(20) 

§11 Information om pågående saneringsarbete Strömbackaskolan 
 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Gymnasiechef Eva Jordahl informerar om pågående saneringsarbete vid 
Strömbackaskolan. Enligt gällande ansvarsfördelning är fastighetskontoret ansvarig 
för fastighetsunderhållet. Strömbackaskolan hyr lokalerna. 
 
Skolan har haft problem med takläckage under flera års tid som vid upprepade 
tillfällen anmälts till fastighetskontoret. Gymnasiechefen har beslutat att påträffat 
skadat material skall analyseras. Efter analys har svartmögel konstaterats i sal S 21.3. 
 
Personal som arbetar i riskområdet har möjlighet att genomgå hälsoundersökning hos 
Pitehälsan. Eleverna hänvisas till skolhälsovården. 
 
Under pågående saneringsarbete används inte lektionssalar och arbetsrum i anslutning 
till arbetet. I dagsläget arbetar totalt 8 personer med saneringsarbete. 
 
Skolan nyttjar 2 klassrum i f d NAB-huset. Behövs ytterligare ersättningslokaler blir 
nästa steg att hyra externa lokaler. 
 
Gymnasiechefen har beslutat om en ny hälsoutredning och att expertis ska anlitas för 
detta uppdrag. 
 
En styrgrupp har inrättats i vilken berörda parter ingår. Styrgruppen leds av en extern 
projektledning. 
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§12 Information måltidsverksamheten 
Dnr  
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 
  

Ärendebeskrivning 
Teknik- och servicenämnden har 2008-12-11 fattat ett antal beslut som berör barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde med genomförande från 2009-01-01 i syfte 
att motverka effekten av höjda livsmedelspriser. 
 
Besparingar icke kärnverksamhet  Besparing 

 
Strömbackas personalmatsal flyttats till 
elevmatsalen 1 st 100 % tjänst 

340 000 kronor 
Konsekvenser: Beslutet påverkar elever 
inom Hotell- och restaurangprogrammet 
får delar av undervisningen i matsalen 3 
dagar per vecka.  

 
Annan driftansvarig av Café Zenith ej 
under Fastighets- och Servicekontoret 

 
200 000 kronor 
Konsekvenser: Strömbackaskolan 
bekostar delar av verksamheten. 
Tveksamt om verksamheten kan gå med 
överskott med annan driftsansvarig på 
grund av jul- och sommarferier. 

 
Matersättning vid prao utgår ej till 
gymnasieelever (prao-elev hänvisas till 
närmaste skolmatsal) 

 
135 000 kronor 
Konsekvenser: Beslutet strider mot 
principen om kommunal likställighet 
och kostnadsfria skolmåltider. 

 
Barn- och utbildningschefen informerar att ingen samverkan har genomförts varken 
med Strömbackaskolans fackliga organisationer eller Barn och 
utbildningsförvaltningens ledning. De fackliga organisationerna har insänt 
protestskrivelser till Barn och Utbildning. 
 
Efter påtryckningar från barn- och utbildningschef och nämndsordförande har 
genomförandet skjutits upp till hösten 2009. 
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§13 Kommundoktorand Niclas Ekberg informerar om sitt 
forskningsuppdrag 
Dnr  
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Niclas Ekberg har en tjänst som kommundoktorand inom barn- och 
utbildningsförvaltningen inom IT och Media.  
 
Niclas informerar om den sociala webben, d v s dagens digitala mötesplatser. Han 
visar de möjligheter som finns för kontakter och informationsutbyte mellan lärare och 
elever via Facebook, Wikis, Bloggar, Google, Windows Live Spaces. 
 
Niclas Ekbergs har formulerat en forskningsfråga vilken lyder ”Synliggöra, analysera 
och skapa förståelse för hur användning av den sociala webben påverkar 
undervisningen och synen på lärande. 
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§14 Delegationsbeslut 
 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av delegerade beslut. 
 
  

Delegat Lista  Ärende 

Barn- och utbildningschef, 
Maria Müller 

1 1-6 

Rektor Strömnäs ro, Monica 
Öhman 

1 1 

Rektor Munksunds ro, 
Carina Burman 

1 1 

Rektor Solanders ro, 
Margareta Sundin 

1 1 

Rektor Rosviks ro, 
Margareta Hansén 

1 1-2 

Rektor Lillpite ro, Lena 
Engström 

1 1-6 

För- och grundskolechef 
Södra området, Elisabeth 
Fjällström 

1 1-10 

Skolskjutshandläggare Hans 
Fredricson 

1 1-3 
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§15 Delgivning 
 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av delgivningsärendena. 
 
 

• Dnr 08BUN97-5, 612 
Skolinspektionens beslut att den fristående Gymnasieskolan John Bauergymnasiet i 
Skellefteå kommun ska vara berättigad till bidrag för utbildningen 
”Teknikprogrammet inriktning IT” från och med bidragsåret 2009. 
 
• Dnr 08BUN118-4, 612 
Skolinspektionens beslut att den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i 
Bodens kommun ska vara berättigad till bidrag för utbildningarna ”Communication 
Program med inriktning reklam och information, Specialutformad utbildning 
inriktning energi. Specialutformad utbildning inriktning industri, specialutformad 
utbildning inriktning naturbruk” från och med bidragsåret 2009. 
 
• Dnr 08BUN85-8 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige, 2008-11-17, KF § 228, Fastställande av 
verksamhetsplan 2009-2011 och årsbudget 2009 samt kommunens skattesats för 2009. 
 
• Dnr 08BUN280-1, 048 
Skolverkets beslut om statsbidrag till förberedande dansutbildning 2008. 
 
• Dnr 08BUN137-2, 048 
Specialpedagogiska myndighetens beslut om preliminär fördelning ur anslaget, 
Särskilda insatser på skolområdet (SIS), budgetåret 2009. 
 
• Dnr 08BUN41-3, 611 
Skolinspektionens uppföljning av utbildningsinspektionen i den fristående 
grundskolan I Ur och Skur Forsen Friskola i Piteå. 
 
• Dnr 07BUN54, 612 
Ledningsgruppen för gymnasiesamverkan har beslutat att avsluta projektet med Vård 
och omsorgscollege i Fyrkantsområdet på grund av bristande intresse från 
socialförvaltningar och Norrbottens läns landsting. Beslutat avrapporteras till 
kommunstyrelsen. 
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§16 Rapporter 
 
 

Nils Dahlbäck informerar att Piteå Nya föreläsningsförening arrangerar en föreläsning 
med temat ”Friskolor i Luleå, varför inte i Piteå?” den 12 februari, kl 19:00. 
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§17 Nya frågor 
 
 

1/ Nils Dahlbäck har hört rykten om att särskolan eller delar av den skall flyttas till 
Framnäs folkhögskola.  
 
Ordföranden informerar om Framnäs folkhögskolas vision/utvecklingsprojekt att 
Framnäs och Grans Naturbruksskola senast år 2013 ska vara en motor och ett nav för 
forskning, utbildning och rehabilitering/habilitering inom neuropedagogik. 
 
I dagsläget finns inga beslut om en flyttning av träningsskolan till Framnäs-området. 
Barn och Utbildning har visat ett intresse att flytta verksamheten till Öjebyn eftersom 
det skulle medföra en möjlighet att erbjuda multihandikappade elever stöd och hjälp i 
paritet med deras behov. Det neuropedagogiska centrat skulle ge träningsskolan ett 
komplement med resurser och kompetenser som förvaltningen inte har möjlighet att ge 
denna elevgrupp för närvarande.  
  
 
 


