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§19 Elevinflytande Strömbackaskolan 
Dnr 09BUN15 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporten.
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsutvecklare Britt Andreasén fick våren 2008 i uppdrag av barn- och utbildningschef 
Maria Müller att titta närmare på elevinflytande i undervisningen vid Strömbackaskolan. 
Rapporten bygger på intervjuer med elever och lärare vid Strömbackaskolan om hur de ser på 
elevinflytandet i undervisningen. Rapporten är tänkt att kunna användas som 
diskussionsunderlag inom respektive rektorsområde på gymnasieskolan men även för 
grundskolans senarestadie. 
 
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde redogör verksamhetsutvecklare Britt 
Andreasén för innehållet i rapporten.  
 
Beslutsunderlag 
Rapport ”Idékatalog beträffande elevinflytande i undervisningen vid Strömbackaskolan i Piteå”, 
bilaga BUN AU § 16 
Samverkansgrupp 2009-02-10 
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§20 Redovisning och resultat av statistik Resurscentrum 
Dnr 05BUN13 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden bordlägger ärendet till mars månads sammanträde. 
 
Ärendebeskrivning  
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2008-11-26 beslutades att verksamheten 
Resurscentrum skulle permanentas. Det beslutades också att resultat och statistik för att 
säkerställa att produktivitet och effektivitet bibehålls och helst utvecklas ska redovisas till barn- 
och utbildningsnämnden årligen i februari.  
 
Materialet delas ut vid sittande bord då det blivit klart först i går morse. Eftersom ledamöterna 
får materialet vid sittande bord och varken ledningsgrupp eller fackliga representanter haft 
möjlighet att sätta sig in i materialet så föreslår barn- och utbildningsnämndens ordförande att 
ärendet bordläggs till mars månads sammanträde. 
  
Beslutsunderlag 
Analys av Resurscentrums verksamhet 2008, bilaga BUN AU § 12 
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§21 Förslag på inriktningen med arbetet med läs-, skriv- och språksatsningen 
i Piteå kommun 
Dnr 05BUN75 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden återremitterar ärendet till mars månads sammanträde.
 
Ärendebeskrivning  
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2005-04-27 gavs verksamheten uppdraget att 
utarbeta en vision och ett mål för läsinlärning samt att försöka utarbeta ett förändrat arbetssätt 
för att uppnå ett bättre resultat vid läsinlärning. 
 
Specialpedagog Ingrid Bolander har utarbetat ett förslag på inriktning av arbetet med läs-skriv 
och språksatsningen i Piteå kommun. Förslaget bygger på aktuell forskning och goda exempel 
som finns runt om i kommunen.  
 
Vid nämndens sammanträde redogör specialpedagog Ingrid Bolander angående arbetsgången 
för utredning av elevers läs- och skrivsvårigheter i grundskolan. Då det förslag som Ingrid 
redogör för i dag delvis har förändrats efter samverksansgruppens möte så föreslår barn- och 
utbildningsnämndens ordförande att ärendet återremitteras till mars månads sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag på inriktning av arbetet med läs-skriv och språksatsningen i Piteå kommun, bilaga BUN 
AU § 14 
Samverkansgrupp 2009-02-10 
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§22 Skoltävling för elever med funktionshinder 
Dnr 09BUN36 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beviljar Norrbottens Handikappidrottsförbund ett bidrag på 
1000 kr för anordnandet av en skoltävling för elever med funktionshinder. 
 
Ärendebeskrivning 
Norrbottens Handikappidrottsförbund (NHIF) arrangerar för nionde året i rad en skoltävling för 
elever med funktionshinder. Arrangemanget genomförs 11-12 mars i Arcushallen, Luleå. 
 
För att minska sina kostnader för att genomföra detta arrangemang ansöker NHIF om ett bidrag 
på 1000 kr eller valfritt belopp från er kommun.  
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bidrag till skoltävling för elever med funktionshinder, bilaga BUN AU § 18 
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§23 Antagningskriterier för Aspergerklass 
Dnr 04BUN49 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta det förslag som utarbetats med den 
förändringen att barn- och utbildningsnämndens ordförande inte längre ingår i 
antagningsnämnden.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ändra benämningen antagningsnämnd till 
antagningsgrupp. 
 
Ärendebeskrivning  
2005-08-31 antog Barn- och utbildningsnämnden intagningskriterier för Aspergerklass enligt 
nedanstående: 

- som första och avgörande kriterier gäller diagnosen Asperger 
- intagningsnämnden får material för genomläsning 
- psykolgutlåtande viktigt 
- intagningsnämnden träffas för samråd. Rektor beslutar 

 
Intagningsnämndens representanter: 

- BUN-ordförande 
- Ansvarig rektor 
- Psykolog 
- AE-ledare från ASPenheten 
-  

Under höstterminen 2008 blev ansvarig rektor vid Aspergerenheten uppringd av psykologen 
Kerstin Bånkestad, BUP, angående det första intagningskriteriet. Hon menar att det inte finns 
något som heter första diagnos. En första diagnos är enbart den diagnos som barnet får först, den 
behöver ej vara den som är det största funktionshindret för barnet. Detta gör att ett barn efter 
några år kan få en ny eller en tilläggsdiagnos, som är av större vikt för barnet. 
 
Följande förändringar föreslås: 
- intagningskriterier ändras till antagningskriterier 
- Aspergerklass är riktad till elever i åk 3 -9 med Asperger, högfungerande autism.  
- Individuell prövning sker av samtliga ansökningar. 
- Intagningsnämnd ändras till antagningsnämnd 
- I denna nämnd ska även en barnneurolog ingå. 
 
Antagningen till Aspergerenheten skulle då se ut på följande sätt: 
Antagning till Asperger sker kontinuerligt under året.  
Antagningsnämnd: 

• BUN-ordförande 
• Ansvarig rektor Aspergerenheten 
• Psykolog 
• Barnneurolog 
• Specialpedagog i Aspergerenheten 
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forts BUN § 23 
 
Antagningsnämnden får materialet för genomläsning.  
Antagningsnämnden träffas för samråd. Rektor beslutar. 
Antagningskriterier: 

- Aspergerklass är riktad till elever i åk 3 -9 med Asperger, högfungerande autism.  
- Individuell prövning sker av samtliga ansökningar. 

 
Beslutsunderlag 
Samverkansgrupp 2009-02-10 
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§24 Inbjudan konferens om "Konsten att leda en skola som är i ständig 
rörelse" 
Dnr 09BUN25 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anmäla Peter Eriksson, Ruth Rahkola, Birgitta 
Elfgren, Ferid Letic och Andreas Nilsson till konferensen. 
 
Ärendebeskrivning  
Kommunförbundet Norrbotten anordnar den 13 mars 2009 en konferens med temat ”Konsten att 
leda en skola som är i ständig rörelse – både bakåt och framåt”. Konferensen hålls vid Luleå 
Tekniska Universitet, Aula Aurorum.  Anmälan senast 2009-02-26. 
 
Beslutsunderlag 
Inbjudan till konferens, bilaga BUN AU § 17 
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§25 Samverkansavtal för gymnasieskolan i Fyrkanten 
Dnr 05BUN22 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden återremitterar ärendet till mars månad då det inte varit upp till 
samverkan med de fackliga representanterna. 
 
Ärendebeskrivning  
Kommunerna i fyrkanten har via avtal förbundet sig att etablera ett nära gymnasiesamarbete 
under den 2005-11-01 till och med 2006-09-30. Vid arbetsutskottets sammanträde finns inget 
nytt förslag till avtal upprättat . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Barn- och 
utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2009-02-25  

 
 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

12(26)

§26 Specialskolemyndighetens förslag till förändring av specialskolans 
timplan 
Dnr 08BUN321 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden avger yttrande enligt bifogat förslag. Barn- och 
utbildningsnämnden har inga invändningar mot de föreslagna timplaneförändringarna.  
 
Ärendebeskrivning  
Regeringen har uppdragit åt Specialskolemyndigheten att utarbeta ett förslag till ny timplan för 
specialskolan för döva och hörselskadade elever. Piteå Kommun är en av remissinstanserna och 
rektor för hörselklasserna, Solanderskolan, Erik Jonsson, har utformat ett förslag till yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Specialskolemyndighetens redovisning av uppdrag angående översyn av timplanen för 
specialskolan, bilaga BUN AU § 15 a 
Förslag på yttrande, bilaga BUN AU § 15 b 
Samverkansgrupp 2009-02-10 
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§27 Studie- och yrkesvägledarna informerar om sitt pågående projekt 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
 
Ärendebeskrivning 
Studie- och yrkesvägledarna ger en nulägesbeskrivning av sitt arbete på grund- och 
gymnasieskolan, informerar om samverkan mellan grund- och gymnasieskolan samt samverkan 
mellan studie- och yrkesvägledarna och näringslivet. 
 
Nulägesbeskrivning grundskolan 
Senaste 1 ½ åren har studie- och yrkesvägledarna varit med i ett projekt genom Myndigheten för 
Skolutveckling. Syftet med projektet har varit att utveckla och stärka kvalitén i studie- och 
yrkesvägledningen. Utvecklingspunkterna har varit;  
 

1. Utveckla samsyn och skapa ett gemensamt ansvar för alla som arbetar inom skolan vad 
gäller studie- och yrkesvägledning. 

2. Utveckla tråden i ett 1-19 års perspektiv. 
3. Delta i utvecklingssamtal och IUP (individuella utvecklingsplaner) som ger underlag för 

val till gymnasieskolan. 
4. Bättre, ökat samarbete mellan grund- och gymnasieskolan.  

 
Under året som projektet har pågått så har utvecklingsområdena varit; enkät, träffar 
grundskolan-gymnasieskolan, utvecklingssamtal, samsyn och gemensamt ansvar.  
 
Studie- och yrkesvägledarna har deltagit i en spridningskonferens i Skellefteå och en 
föreläsningsserie.  
 
Mittuniversitetet har utvärderat projektet och utvärderingen visar att det finns ett behov av att 
fortsätta utveckla studie- och yrkesvägledningen.  
 
Nulägesbeskrivning gymnasieskolan 
På Strömbacka finns 4,75 % tjänst på 6 rektorsområden. Studie- och yrkesvägledarna arbetar 
löpande med både studievägledning och yrkesvägledning. Arbetet består bland annat av 
information kring de olika valen eleverna gör inför årskurs 2 på gymnasiet, de arbetar också 
med elever som känner att de hamnat på fel utbildning och vill byta utbildning eller avbryta sin 
utbildning och också med vägledning inför fortsatta studier eller arbete efter gymnasieskolan.  
 
Övergång mellan grund- och gymnasieskolan 
Samarbetet fungerar bra mellan grund- och gymnasieskolan. På grundskolan erbjuds minst ett 
enskilt samtal per elev. Studie- och yrkesvägledarna är med på föräldramöten. Gymnasieskolan 
bjuder in grundskolans studie- och yrkesvägledare årligen för att de ska få information om 
studieplaner, de estetiska valen mm. I slutet av november varje år så anordnas ett Öppet Hus på 
gymnasieskolorna i Fyrkanten och gymnasiet studie- och yrkesvägledare deltar vid Strömbackas 
Öppet Hus och besöker även de andra orterna.  
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forts BUN § 27 
 
KES - kontaktgrupp för elever i behov av särskilt stöd.  
Målet är att elever med behov av särskilt stöd ska så snabbt som möjligt få det stöd de behöver 
när de börjar på Strömbackaskolan. Gymnasiets studie- och yrkesvägledare hämtar in skriftliga 
KES-rapporter som grundskolan har förberett. Rapporterna analyseras och lämnas över till 
respektive rektor. Arbetet fungerar väldigt bra och rektorerna har överlämnandekonferenser på 
hösten.  
 
Samverkan studie och yrkesvägledarna - näringsliv grundskolan 
Kontakterna med näringslivet är främst kring prao. I höst har industrirådet bjudit in 
grundskolans studie- och yrkesvägledare till sina träffar. Svenskt näringsliv bjuder då och då in 
till informationsdagar.  
 
Studie- och yrkesvägledaren vid Solanderskolan informerar om det projekt som skolan arbetar 
med, där man från årskurs 7 dels bjuder in personer med olika yrken för att berätta om sitt val 
arbete samt även gör studiebesök till närliggande företag.  
 
Samverkan studie- och yrkesvägledarna – näringsliv, gymnasieskolan 
Alla yrkesprogram har arbetsplatsförlagd utbildning, 15 veckor.. Alla program ska ha 
programråd och där ska näringslivet ingå. Programråden är mer eller mindre livaktiga. Vissa 
branscher jobbar oerhört nära, t.ex. byggområdet. Studie- och yrkesvägledarna har också nära 
kontakt med arbetsförmedlingen. 
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§28 Information Måttbandet 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till ekonomiteamet att med utgångspunkt i rapporten 
analysera resultaten för effektivitet. Uppdraget ska återrapporteras till nämnden vid juni 
månads sammanträde. 
 
Ärendebeskrivning 
Jämförelseprojketet bedrivs av Sveriges kommuner och landsting (SKL), Rådet för kommunal 
analys (RKA) och Finansdepartementet. Dess primära syfte är att ta fram effektiva 
arbetsmodeller där jämförelser i olika nätverk leder till praktiska förbättringar i verksamheten. 
Inriktningen är att försöka finna sambandet mellan kostnad och kvalitet. Det är också en uttalad 
ambition att skapa en arbetskultur där kontinuerliga jämförelser blir ett bestående inslag i 
kommunernas arbete med att förbättra sina verksamheter. För att lyckas med detta bygger 
projektets arbetsmetod på kommunernas egen kraft och uppfinningsrikedom. 
 
Syftet med bildande av nätverk är att ur ett brukar- och medborgarperspektiv ge underlag och 
tips för att förbättra kvaliteten i de deltagande kommunernas verksamheter. I samband med detta 
ska man kunna bedöma kvaliteten på arbetet i den egna kommunen i förhållande till insatta 
medel, och kunna jämföra vad som görs i andra kommuner. Goda exempel ska lyftas fram och 
vara en inspirationskälla för andra. 
 
De kommuner som deltar i nätverket, Måttbandet är: Kalix, Luleå, Piteå, Skellefteå, Sollefteå, 
Sundsvall, Östersund och Umeå. Tillsammans finns det nästan 500 000 invånare i dessa 
kommuner. Styrgruppen för Måttbandets nätverk beslutade att som första område försöka mäta 
effektviteten inom kommunernas äldreomsorg. Slutrapport för äldreomsorgen redovisades i 
januari 2008. Som andra område beslutades att mäta effektiviteten inom individ- och 
familjeomsorgen (IFO). Där presenterades en första delrapport för nätverkets styrgrupp hösten 
2008. Nu redovisas Måttbandets tredje område som är grundskolan. 
 
Måttbandets inriktning är att fortsätta med de nätverk som byggts upp inom respektive område 
samt att någon av de i nätverket ingående kommunerna tar ansvar för ledning och samordning 
för respektive område. Skellefteå kommun har ledningen för äldreomsorgen och Sundsvall 
ansvarar för individ- och familjeomsorgen. 
 
För att lyckas har Måttbandet tagit fram ett antal riktlinjer för arbetet: 

• Undvika att ta fram en ny sifferskog. Ett par enkla och mer eller mindre ”givna” mått 
ska ges uppmärksamhet 

• Ta fram kvalitetsmått utifrån i första hand ett kommunlednings- eller 
medborgarperspektiv - inte ett professionellt (producent) perspektiv 

• Fokus på att hitta goda exempel. Dessa exempel ska lyftas fram och andra kommuner 
ska ges tillfälle att plocka idéer till den egna verksamheten 

• Effektiviteten, dvs. sambandet mellan kostnad/resurs och kvalitet, ska belysas. Syftet är
att se om det finns ett direkt samband mellan hög kostnad och hög kvalitet 

• Förklaringar överlämnas till respektive kommun att analysera 
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• Jämförelserna kan inte ge en heltäckande bild av verksamhetens kvalitet. Måtten ska 
ses som indikatorer på att det finns skillnader i kvalitet. Dessa skillnader kan sedan ges 
olika förklaringar 

 
Vid nämndens sammanträde redogör kommunstrateg Anna-Lena Pogulis för de resultat som 
framkommit. Piteå uppvisar goda resultat både vad gäller effektivitet och resultatkvalitet.  
”Måttbandet” föreslår i rapporten att SKL med utgångspunkt från ”Måttbandets” arbete ska 
utveckla ett processkvalitetsindex i ”Lathund för grundskola” för att kunna mäta processernas 
betydelse för kunskapsresultat, för fler kommuner än vad ”Måttbandet” utgör. ”Måttbandet” 
föreslår också att SKL utvecklar ett självärderingsinstrument utifrån skolkompassens fråga om 
Kvalitetsredovisning, som kan ingå i ovanstående processkvalitetsindex, alternativt som ett 
fristående mått för styrning och ledning. 
 
Beslutsunderlag 
Rapport ”Måttbandet mäter grundskola”, bilaga BUN § 28 
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§29 Information om integration 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
 
  
Ärendebeskrivning 
Inga Johansson, integrationssamordnare, NAV, informerar om kommunens arbete med 
nyanlända invandrare och flyktingar.  
 
Nyanlända invandrare erbjuds ett introduktionsprogram som består av sfi (Svenska för 
invandrare), praktik, samhällsinformation, yrkesutbildningar och instegsjobb när de kommer till 
Piteå. För flyktingar finns en introduktionsplan. En introduktionsperiod omfattar 2 år och en 
individuell introduktionsplan upprättas. Flyktingen får en introduktionsersättning som är lönelik 
och prestationsbunden.  
 
I Piteå kommun finns 1 682 personer som är utlandsfödda (4 % av befolkningen) Under 2008 
kom 19 stycken flyktingar till Piteå (inklusive ensamkommande barn). Under 2008 har 116 
personer från 25 olika länder studerat på sfi. . 
 
I Öjebyn på Alfa finns ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Boendet har 12 platser och 
är i dagsläget fullbelagt. De boende är pojkar mellan 16 och 17 år som kommer från Irak, 
Somalia och Afghanistan.  När ensamkommande flyktingbarn kommer till Sverige så placeras 
de först i ett så kallat transitboende som migrationsverket ansvarar för. De kommunplaceras 
sedan så fort som möjligt – de ska helt inte vara på transitboendet mer än två veckor. På boendet 
i Öjebyn finns 8 boendestödjare som arbetar med ungdomarna. Boendet har personal dygnet 
runt, året om. En god man finns tillsatt för var och en av ungdomarna. De som finns på boendet 
väntar på migrationsverkets utredning angående deras skäl att få stanna i Sverige.  
 
Hamnar först i transitboende som Migrationsverket står för – helst inte vara där mer än två 
veckor – kommunplaceras så fort som möjligt. 8 boendestödjare som jobbar i Öjebyn – personal 
dygnet runt och året runt. God man även tillsatt för de här ungdomarna. Migrationsverket 
utreder pojkarna och deras skäl till att få stanna i Sverige. När/om de får permanent 
uppehållstillstånd så ingår ungdomen i den allmänna flyktingmottagningen.  
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§30 Information om utbildningar med inriktning mot vindkraft och energi 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Rektorerna Stefan Wigren och Fred Öhlund, Strömbackaskolan informerar om planerna kring 
utbildningar med inriktning mot vindkraft och energi vid Strömbackaskolan.  
 
Vindkraftssatsning planeras för i Markbygden. För den satsningen kommer det att behövas 
arbetskraft med olika typer av kompetens, bland annat cirka 300-350 underhållstekniker. 
Underhållstekniker är en gymnasieutbildning. I dag finns Elprogrammet vid Strömbackaskolan 
med tre olika inriktningar, El-teknik, datateknik och automation. Automationsutbildningen 
riktar sig redan nu mot underhållstekniker och det behövs inga större förändringar i utbildningen 
för att utbildningen ska få inriktning mot vindkraft. Utbildningen har redan anpassats på så satt 
att eleverna nu får den grundläggande behörigheten som behövs, BB1 och BB2.  
 
Strömbackaskolan hade under förra veckan besök av representanter från högskolan på Gotland. 
De har av energimyndigheten fått i uppdrag att titta på vindkraftsutbildningar. 
Strömbackaskolan ska vara med i den förstudie som ska genomföras av Gotlands högskola. 
 
Representanter från Strömbackaskolan har även deltagit i ett möte angående energiproduktion 
där samtliga aktörer i Piteå inom energiproduktion inbjudits. I mötet deltog representanter från 
vindkraftsindustrin, från biobränsleindustrin, från gymnasiet, komvux med mera. Tanken med 
mötet var att göra en inventering och se vilka utbildningsbehov som finns. Inom 
biobränsleindustrin vill företagen ha arbetskraft med grundläggande kunskaper i kemi. Hur 
många som skulle kunna få arbete i Piteå inom biobränsleindustrin är i nuläget svårt att säga. 
Det gäller att skapa intresse för de utbildningar som redan finns med inriktningen kem och 
naturvetenskap och eventuellt ”spetsa” till en del kurser som redan nu finns inom 
gymnasieskolan. 
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§31 Hortlax rektorsteam – information angående årsredovisning 2008 
Dnr 07BUN99 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att ett budgetunderskott inte är acceptabelt och 
uppmanar Hortlax rektorsteam att arbeta mer teamainriktat i fortsättningen.  
 
Ärendebeskrivning 
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2009-01-21 redogjorde förvaltningsekonom 
Jan-Olov Thall för upprättad årsredovisning 2009. Hortlax rektorsteam (rektorsområdena 
Hortlax, Hemmingsmark och Bergsviken) uppvisade ett budgetunderskott på 1 miljon kronor. 
Barn- och utbildningsnämnden begär därför en separat redovisning från Hortlax rektorsteam om 
orsakerna till redovisat budgetunderskott. Vid dagens sammanträde redogör rektorerna i Hortlax 
rektorsteam om orsakerna till budgetunderskottet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Barn- och 
utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum:  2009-02-25  

 
 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

20(26)

§32 Frågeställningar vid revisionens möte med BUN  
Dnr 08BUN271 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden återemitterar ärendet till mars månads sammanträde.
 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna ska varje år uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser. Vid 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2008-11-26 träffade revisorerna nämndens 
ledamöter och diskuterade ett antal frågeställningar.  
 
Revisorerna gör bedömningen att nämndens kontroll och styrning är tillräcklig och har 
utvecklats sedan föregående år.  
 
Beslutsunderlag 
Revisorernas rapport 
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§33 Från kartläggning till handling för barns och ungdomars bästa i dag och 
i framtiden 
Dnr 09BUN10 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporten
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och ungdomars hälsa och livssituation kopplat till skolsköterskornas hälsosamtal 
dokumenteras i så gott som samtliga kommuner i Norrbotten. Norrbottens folkhälsopolitiska råd 
har gjort en sammanställning av rapporten ”Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten 
2007-2008. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanfattning ”Bästa möjliga hälsa” 
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§34 Delegationsbeslut 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av delegationsbesluten.
Delegat Lista Ärende 

Rektor Munksunds ro, Carina 
Burman 

2 2 

För- och grundskolechef 
Elisabeth Fjällström 

2 11-26 

Rektor Sjulnäs ro, Jan 
Berggren 

1 1 

Rektor Pitholms ro, Lars 
Berglund 

1 1 

Rektor Backgårds ro, Lena 
Lidström 

1 1 

Rektor Solanders ro, 
Margareta Sundin 

2 2-3 

Rektor Björklunda ro, Margot 
Kaatari och rektor Kullens ro, 
Inger Eriksson 

1 1 

Maria Müller, barn- och 
utbildningschef 

2 7-8 

Rektor Pitholms ro, Rita 
Eriksson 

1 1 

Ordförande barn- och 
utbildningsnämnden, Ruth 
Rahkola 

1 1-2 

Rektor Porsnäs ro, Sara 
Rönnbäck 

1 1 

Rektor Långskata ro, Zi 
Dannberg-Alm 

1 1 

Rektor Långskata ro, Zi 
Dannberg-Alm och rektor 
Backens ro, Karin Lidman 

1  1 
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§35 Delgivning 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av delgivna meddelanden.

 

Dnr 09BUN8,600 

Jenny Marklund (s) säger upp sin plats som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Dnr 08BUN118, 612 

Skolinspektionens beslut på Thorensgruppens ansökan om rätt till bidrag och därmed 
statlig tillsyn för utbildningar vid Thoren Business School i Bodens kommun.  

Dnr 08BUN120, 612 

Skolinspektionens beslut på ansökan från Baggium Utbildning AB om rätt till bidrag och 
statlig tillsyn för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Luleå Praktiska 
Gymnasium i Luleå kommun. 

Dnr 08BUN128,612 

Skolinspektionens beslut på ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB om rätt till 
bidrag och därmed statlig tillsyn för den fristående gymnasieskolan Mikael Elias 
Teoretiska Gymnasium i Luleå kommun.  

Dnr 08BUN119, 612 

Skolinspektionens beslut på ansökan från ThorenGruppen AB om rätt till bidrag och 
därmed statlig tillsyn för utbildningar vid Yrkesgymnasiet en fristående gymnasieskola i 
Skellefteå kommun.  

Dnr 08BUN127, 612 

Skolinspektionens beslut på ansökan från Framtidsgymnasiet i Göteborg AB om rätt till 
bidrag och statlig tillsyn för utökning av utbildningar vid den fristående gymnasieskolan 
Framtidsgymnasiet i Luleå kommun. 

Dnr 07BUN99, 10 

Kommunstyrelsens beslut att godkänna omfördelning av 3 miljoner kronor av beviljade 
investeringsmedel till barn- och utbildningsnämnden, avsedda för strukturplaneåtgärder 
inom förskola och grundskola, till ombyggnad av energihuset på Strömbackaskolan.  
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forts BUN § 35 

Dnr 08BUN247, 2 

Kommunfullmäktiges beslut att anta samverkansavtal mellan Norrbottens läns landsting 
och kommunerna om genomförande av gymnasieskolans naturbruksprogram vid Grans 
och Kalix naturbruksgymnasium.  

Dnr 08BUN246, 2 

Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde 2008-12-17, § 150, Gemensamma 
riktlinjer – Norrbus. 

Dnr 05BUN13, 15 

Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde 2008-12-17, § 153, BUS. 
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§36 Rapporter 
 
Ledamot, Peter Eriksson rapporterar från en konferens kring HBT-frågor som anordnades den 
10 december 2008.  
 
Nils Dahlbäck rapporterar från en debatt som Piteå föreläsningsförening anordnade på Krokodil.
Toivo Hofslagare och Ruth Rahkola deltog och debatten handlade om friskolornas för- och 
nackdelar.  
 
Ruth informerar om Skolinspektionens besök vid Strömbackaskolan.  Strömbackaskolan 
kommer att bli inbjudna att delta på en konferens för att berätta om hur de arbetar med att få så 
många elever som möjligt att fullfölja sina gymnasieutbildningar.  
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§37 Nya frågor 
 

• Nils Dahlbäck har blivit kontaktad av personal vid träningsskolan. Personalen är negativt 
inställda till en eventuell flytt av träningsskolan till Framnäs. Anledningen är att det är 
mycket få av träningsskolans elever som har behov av det som Framnäs kan erbjuda. 
Personalen anser att det är viktigt att den typen av elever som finns vid träningsskolan 
har närhet till centrum där saker händer som utvecklar deras sinnen Ordförande Ruth 
Rahkola informerar om att det i uppdraget ingår att titta på de olika möjligheterna och att 
utredningen som är påbörjad har som syfte att belysa för- och nackdelar med en flytt av 
träningsskolans verksamhet till Framnäs. 

 
• Musik- och Dansskolan har haft 40-årsjubileum. Barn- och utbildningsnämnden har 

skänkt en gåva, 5000 kr, till Musik- och Dansskolans stipendiefond med anledning av 
jubileet. 

 
• Den preliminära intagningen till Strömbackaskolan är klar. Till dansutbildningen så 

finns bara en sökande från Piteå. Varför söker inte våra egna elever från Christinaskolan 
till Strömbacka? Barn- och utbildningsnämnden ger rektor för Christinaskolan, Bo 
Olovzon i uppdrag att undersöka frågan och återkomma till nämnden i april med en 
rapport.  

 
• Ledamot Andreas Nilsson har blivit uppringd av föräldrar och personal från Rosvik 

angående skolmaten. Ordförande Ruth Rahkola uppmanar ledamöterna att när det gäller 
kostfrågor hänvisa till ansvarig nämnd som är Teknik- och Servicenämnden. Ordförande 
Ruth Rahkola och förvaltningschef Maria Müller kommer att träffa teknik- och 
servicenämndens ordförande för att diskutera kostfrågor.  

 
• Ledamot Majvor Sjölund undrar om de ungdomar, flyktingar eller nyanlända, som 

kommer till Piteå, och önskar få börja på Strömbackaskolan får det? Barn- och 
utbildningschefen svarar att enligt den överenskommelse som finns mellan 
Strömbackaskolan och NAV så erbjuder Strömbackaskolan fortlöpande intag för dessa 
ungdomar utifrån deras kunskaper i svenska och engelska.  

 
• Ledamot Majvor Sjölund frågar också varför det inte går att få till ett samarbete mellan 

Grans naturbruksskola och Strömbackaskolan då många av ungdomarna på 
gymnasiesärskolan skulle vilja gå på Grans utbildningar. Ordförande Ruth Rahkola 
svarar att diskussioner har förts med Grans. Det eleverna främst vill är att gå 
hästutbildningen men Grans har svarat att deras hästar inte är lämpliga för den typen av 
utbildning. Det Grans har erbjudit är en kurs i odling men för den kursen finns inget 
större intresse. Ett möte är på gång med representanter från Grans, Strömbacka, föräldrar 
och elever. Ordförande Ruth Rahkola kommer att delta vid mötet och återrapportera till 
nämndens ledamöter när mötet har ägt rum.  
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