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Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2015-09-30

Beslutande
Ruth Rahkola (S), ordförande
Catrin Gisslin (MP) vice ordförande, §§ 129-142
Louise Mörk (S), tjänstgörande ersättare
Anna Bogren Dalberg (S)
Marianne Hedkvist (S)
Ferid Letic (S)
Peter Forss (S)
Maria Holmquist Ek (V)
Lage Hortlund (M), §§ 128-129, 135-142
Ewa Åström (NS)
Petra Fojtikova (SKOLP)
Anna-Lena Samuelsson (C), tjänstgörande ersättare
Carlotta Burman (KD), tjänstgörande ersättare
Ersättare från kl. 13.00-17.00
Massoud Sari Aslani (S)
Lena Jarblad (S)
Florian Seibicke (MP)
Övriga deltagare
Ingemar Jernelöf, förvaltningschef
Mona Öman, nämndsekreterare
Elisabeth Fjällström, chef för- och grundskola § 128
Lena Engström, chef för- och grundskola §§ 129-130
Carina Hammarsten, förvaltningshandläggare § 131
Kristina Hansson, vetenskaplig ledare, lektor i pedagogiskt arbete § 134
Margareta Sundin, utredare §§ 135-136
Stefan Bengtsson, lokalstrateg § 136
Per Boman, rektor Strömbackaskolan § 136
Linda Ström, verksamhetschef hörsel och stöd § 136
Eva Lundström § 128
Gunnar Jonsson § 129
Karin Berglund § 129
Caroline Sandberg § 129
Agneta Nordlund § 129
Gerd Forsberg § 129

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2015-09-30

§ 128
Medborgarförslag om att införa årliga allergironder i samtliga skolor
i kommunen
Diarienr 15BUN236
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget med motiveringen att
hur städning utförs är en verksamhetsfråga och är rektor i samarbete med städenheten och
fastighetsförvaltning som beslutar om vilka metoder som ska användas vid allergistädning.
Ärendebeskrivning
Förslagsställaren har som önskemål att alla skolor genomför årliga allergironder som ska
hjälpa till att skapa framtidens skola – en skola för alla.
Med allergironden menar förslagsställaren att varje skola använder sig av ett digitalt verktyg
som heter allergironden som är gratis. Allergironden är tänkt att hjälpa skolor och förskolor
att tidigt upptäcka och åtgärda allergiker (www.allergironden.se). Man lagrar sina svar
elektroniskt och gör därefter en genomgång där man beslutar vad som ska göras omgående,
vad som behöver budgeteras för, vad som kanske behöver äskas medel för och så vidare. I och
med att man genomför ronden varje år så ser man vad som gjorts sedan sist och vad som kan
bli bättre. Ju fler skolor som gör allergironden och skapar en handlingsplan, desto bättre blir
skolmiljön för både elever och personal. Även barn utan allergier och astma påverkas av dålig
inomhusmiljö – de blir tröttare, presterar sämre och blir lättare sjuka.
Allergironden innehåller 9 områden:
1. Rutiner och information
2. Inredning och material
3. Ventilation och fukt
4. Städning
5. Kemiska produkter och dofter
6. Rökning
7. Växter
8. Pälsdjur
9. Mat
Elisabeth Fjällström, chef för- och grundskola lämnar förslag till yttrande och informerar om
förvaltningens åtgärder för elever och personal med allergier.
Inbjudan är skickad till medborgare som lämnat in förslaget.
Eva Lundström har lämnat in medborgarförslaget och deltar vid sammanträdet. Lundström
delar ut bilaga ”Allergironden” och informerar om allergier hos barn och elever.
Oppositionen begär ajournering 5 minuter.
Sammanträdet återupptas.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Ordförande Ruth Rahkola (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avslå
medborgarförslaget med tillägg i motiveringen att städning är en verksamhetsfråga och det är
rektor som i samarbete med städenheten och fastighetsförvaltningen beslutar om vilka
metoder som ska användas vid allergistäd, med stöd från ledamot Lage Hortlund (M)
Ledamot Petra Fojtikova (Skolp) yrkar bifall till medborgarförslaget med motivering att se till
barnens bästa.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att barn- och utbildningsnämnden
beslutar enligt ordförandes förslag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige 2015-06-22, bilaga BUN § 128a
Medborgarförslag, bilaga BUN §128b
Yttrande, bilaga BUN § 128c
Bilaga Allergironden, bilaga BUN § 128d

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 129
Medborgarförslag om att fortsätta driva Alterdalens skola i
kommunal regi även efter 2016
Diarienr 15BUN238
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå medborgarförslagen med hänvisning till
tidigare utredning och beslut i ärendet ”Översyn av skolstrukturen i Piteå kommun”.
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att skicka ut ny förfrågan till vårdnadshavarna om
behov av fritidshem samt hur elevens färdtid till och från fritidshemmet kommer att se ut när
Alterdalens skola är nedlagd.
Reservation
Ledamot Lage Hortlund (M) reserverar sig till förmån för eget förslag, med stöd från
ledamöterna Anna-Lena Samuelsson (C), Eva Åström (NS), Charlotta Burman (KD) samt
Petra Fojtikova (Skolp)
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har lämnats in i vilket det föreslås fortsätta driva Alterdalens skola i
kommunal regi efter 2016.
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden
för beslut.
Lena Engström, chef för- och grundskola, norra området informerar om yttrandet samt
tidigare beslut om skolstrukturen.
Inbjudan är skickad till medborgare som lämnat in förslaget. Två inbjudningar har kommit
tillbaka på grund av okänd eller ofullständig adress.
Gunnar Jonsson, Karin Berglund, Caroline Sandberg, deltar vid sammanträdet och informerar
om medborgarförslagen. Agneta Nordlund och Gerd Forsberg deltar vid sammanträdet men
avstår från att yttra sig.
Yrkanden
Ordförande Ruth Rahkola (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ett tillägg, att avslå
medborgarförslagen med hänvisning till tidigare utredning och beslut i ärendet ”Översyn av
skolstrukturen i Piteå kommun”, med stöd från ledamöterna Anna Bogren Dalberg (S), Ferid
Letic (S) samt Catrin Gisslin (MP).
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att skicka ut ny förfrågan till vårdnadshavarna om
behov av fritidshem samt hur elevens färdtid till och från fritidshemmet kommer att se ut när
Alterdalens skola är nedlagd.
Oppositionspartierna (M), (NS), (KD), (Skolp) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att barn- och utbildningsnämnden
beslutar enligt ordförandes förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige protokoll 2013-12-16
Policy ”Modell för attraktiv skola i Piteå kommun”
Barn- och utbildningsnämnden protokoll 2014-02-26
Barn- och utbildningsnämnden protokoll 2015-02-25
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2015-06-22, bilaga BUN § 129a
Medborgarförslag, bilaga BUN § 129b
Yttrande, bilaga BUN § 129c

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 130
Medborgarförslag om att från ht 2016 bedrivs Alterdalens skola i
kommunal regi för förskoleklass t o m årskurs 3 inklusive fritidshem
Diarienr 15BUN237
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till
tidigare utredning och beslut i ärendet ”Översyn av skolstrukturen i Piteå kommun”.
Reservation
Ledamot Petra Fojtikova (Skolp) reserverar sig till förmån för eget förslag med stöd från
ledamöterna Anna-Lena Samuelsson (C), Eva Åström (NS) och Charlotta Burman (KD)
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har lämnats in i vilket det föreslås att det i kommunal regi ska bedrivas
skolverksamhet från förskoleklass till tredjeklass samt fritidshem vid Alterdalens skola från
höstterminen 2016.
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden
för beslut.
Inbjudan är skickad till medborgarna som lämnat in förslaget.
Yrkande
Ordförande Ruth Rahkola (S) yrkar bifall på arbetsutskottets förslag samt ett tillägg, att avslå
medborgarförslaget med hänvisning till tidigare utredning och beslut i ärendet ”Översyn av
skolstrukturen i Piteå kommun”, med stöd från ledamöterna Anna Bogren Dalberg (S) och
Catrin Gisslin (MP)
Ledamot Petra Fojtikova (Skolp) yrkar bifall till medborgarförslaget med stöd från
ledamöterna Anna-Lena Samuelsson (C), Eva Åström (NS) och Charlotta Burman (KD
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att barn- och utbildningsnämnden
beslutar enligt ordförandes förslag.
Beslutsunderlag
Protokoll Kommunfullmäktige 2013-12-16
Policy ”Modell för attraktiv skola i Piteå kommun”
Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-26
Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 2015-02-25
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2015-06-22 § 186, bilaga BUN § 130a
Medborgarförslag, bilaga BUN § 130b
Namnunderskrifter, bilaga BUN § 130c
Yttrande, bilaga BUN § 130d

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 131
Regler och villkor för godkännande, rätt till bidrag för fristående
förskola
Diarienr 15BUN266
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa reviderat stöddokument ”Regler och
villkor för godkännande, rätt till bidrag för fristående förskola”.
Förvaltningen återkommer efter kontroll av vad som gäller juridiskt med underskrifter från
båda vårdnadshavarna vid placering av barn i förskola.
Ärendebeskrivning
I skollagen 2 kap 5 § finns bestämmelser om enskilda huvudmän inom skolväsendet.
Enskilda får efter ansökan hos kommunen godkännas som huvudmän för fristående förskola
eller fritidshem.
Godkännande ska lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som
gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för
eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där
utbildningen ska bedrivas.
Huvudmannen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande styrdokument.
Fristående förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet bedrivs helt fristående från
kommunen. Det innebär att verksamheten har en annan huvudman än kommunen.
Fristående förskola omfattar barn i åldern 1-5 år, fritidshemmet barn i ålder från 6 år till och
med det år eleven fyller 13 år. Från och med det år då eleven fyller 10 år får öppen
fritidsverksamhet erbjudas i stället för fritidshem, om eleven inte på grund av fysiska,
psykiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan
erbjudas i fritidshem.
Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2009-11-25 § 148, Regler och villkor för
godkännande, rätt till bidrag och tillsyn för enskild förskola och enskild skolbarnsomsorg.
På grund ny skollag från och med 1 juli 2011 har riktlinjerna uppdaterats.
Carina Hammarsten, förvaltningshandläggare informerar om förändringarna i reviderade
riktlinjer.
Yrkande
Ordförande Ruth Rahkola (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att fastställa reviderat
stöddokument ”Regler och villkor för godkännande, rätt till bidrag för fristående förskola”.
Förvaltningen återkommer efter kontroll av vad som gäller juridiskt med underskrifter från
båda vårdnadshavarna vid placering av barn i förskola
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Ordförande finner att det bara finns ett förslag, vilket blir barn- och utbildningsnämndens
beslut.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderade riktlinjer, bilaga BUN § 131

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 132
Plan för hållbarhet Utbildningsförvaltningen
Diarienr 15BUN280
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att sammanföra och
uppdatera planerna till en plan, ”Plan för hållbarhet”.
Förvaltningen återkommer till nämnden med redovisning när planen är klar.
Ärendebeskrivning
År 2010 antog kommunfullmäktige en ”Klimat och energiplan”. I planen finns uppsatta mål
och nyckeltal för samtliga förvaltningar. För utbildningsförvaltningen gäller att ”Samtliga
förskolor och skolor i kommunen ska senast å 2020 inneha utmärkelsen ”Skola för hållbar
utveckling”
År 2015 ersattes ”Klimat och energiplanen” av en ”Plan för hållbarhet”. Planen utgår från tre
kategorier: social, ekologisk samt ekonomisk hållbarhet.
Förvaltningschef Ingemar Jernelöf informerar om planen.
Yrkande
Ordförande Ruth Rahkola (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att ge förvaltningen i
uppdrag att sammanföra och uppdatera planerna till en plan ”Plan för Hållbarhet”.
Förvaltningen återkommer med redovisning när planen är klar.
Ordförande finner att det bara finns ett förslag, vilket blir barn- och utbildningsnämndens
beslut.
Beslutsunderlag
Plan för hållbarhet, Utbildningsförvaltningen, bilaga BUN § 132

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

11 (22)

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-30

§ 133
Kommunalförbund för gymnasierna i 4-kanten
Diarienr 13BUN146
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna följande yttrande till kommunfullmäktige:
- Nämnden anser inte att det finns skäl att idag bilda kommunalförbund.
-

Samarbetet inom 4-kantens gymnasiesamverkan fortsätter och målsättningen är att
samverkan skall fördjupas i ett nytt samverkansavtal.

Ärendebeskrivning
Under slutet av 2013 har respektive kommunfullmäktige ställt sig bakom en intresseanmälan
angående fortsatt utredning om att eventuellt bilda ett kommunalförbund för de kommunala
gymnasieorganisationerna i 4-kanten.
Ärende
Kommunalråden har gett i uppdrag till kommunchefer och skolchefer att i respektive kommun
via barn- och utbildningsnämnderna vidare till kommunstyrelsen och därefter till
kommunfullmäktige besluta om en intresseanmälan om att fortsätta utreda bildandet av ett
kommunalförbund avseende de kommunala gymnasieskolorna i 4-kanten. Kommuncheferna
beslutade att utredningen skulle upphandlas av skolchef Karina Pettersson Hedman i Luleå.
Utredningen genomfördes under 2014 och slutrapport överlämnades av extern utredare 201412-10. Utredningen är presenterad för kommunalråd och kommunchefer i 4-kanten i mars
2015. Vid det mötet gav kommuncheferna skolchef Karina Pettersso-Hedman ett muntligt
uppdrag till samverkans-området att arbeta fram ett fördjupat nytt samverkansavtal för 4kanten.
Yrkande
Ordförande Ruth Rahkola (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att lämna följande
yttrande till kommunfullmäktige:
- Nämnden anser inte att det finns skäl att idag bilda kommunalförbund.
-

Samarbetet inom 4-kantens gymnasiesamverkan fortsätter och målsättningen är att
samverkan skall fördjupas i ett nytt samverkansavtal.

Ordförande finner att det bara finns ett förslag, vilket blir barn- och utbildningsnämndens
beslut.
Beslutsunderlag
Utredning: Utvecklad samverkan mellan huvudmännen för gymnasieutbildning i 4-kanten,
eventuellt inom ett kommunalförbund, 2014-12-10, bilaga BUN § 133

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 134
Återrapport - Skolans utveckling, vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet
Diarienr 14BUN151
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av återrapporten.
Ärendebeskrivning
Den 25 juni 2014 antog nämnden en lokal policy, Skolans utveckling, vetenskaplig grund och
berövad erfarenhet, för arbetet med att forskningsanknyta lärarens arbete i enlighet med
skollagens krav att utbildnings skall vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (SFS
2011). I policyn finns utgångspunkter för arbetet med att iscensätta forskning och utveckling i
kommunens skolor. Det gäller dels att tillföra lärare vetenskaplig kompetens och dels att
skapa strukturer för samverkan mellan skola och lärarutbildning samt att bygga ett system där
lärare kan forska i sin egen praktik.
Sammanfattningsvis har det arbete som bedrivits hittills resulterat i följande:
En vetenskaplig ledare/lektor har anställts inom förvaltningen, med uppgift att
1. leda utvecklingen med en skola på vetenskaplig grund
2. bygga kunskapssystem som utgår från undervisningen och lärarens praktiska arbete
3. Verka för sådan forskning bedrivs som syftar till att synliggöra och bepröva lärares
erfarenheter
4. Utveckla kurser som syftar till att ge lärare kompetens att bedriva studier i sin egen
praktik
5. Samverka med andra forskare och universitet
I dagsläget pågår ett sonderande och orienterande arbete som syftar till att sätta frågan om
forskning i skolan på agendan, exempelvis genom workshops, föreläsningar för lärare och
rektorer. Vidare pågår ett samverkansprojekt med Umeå universitet, inom ramen för Umeå
universitets Akademin-UT finansiering. Projektets syftar till att utforma en utbildning på
avancerad nivå för lärare, men också att hitta formar för långsiktig samverkan mellan forskare
och lärare.
Vidare har ett formellt samarbete inletts med professor Tomas Kroksmark, Jönköpings
Universitet. Kroksmark har betydelsefulla kunskaper om hur den vetenskapliga grunden kan
integrerar i skolans vardag, bland annat genom det så kallade Modellskoleprojektet – en skola
på vetenskaplig grund med forskande lärare. Tankarna bakom Modellskoleprojektet ligger till
grund för det pågående arbetet med att utforma ett likande projekt i Piteå.
Beslutsunderlag
Skolans utveckling, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, bilaga BUN § 134

Signatur justerare
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§ 135
Granskning av kommunens integrationsarbete
Diarienr 15BUN212
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna yttrande till revisionen.
Ärendebeskrivning
Revisionen genomför en granskning av integrationsarbetet, mottagandet av flyktingar inom
den kommunala verksamheten.
Piteå kommun tar årligen emot flyktingar och ensamkommande barn enligt avtal med
Länsstyrelsen och Migrationsverket. Antalet har ökat under senare år och kommer att öka
ytterligare enligt gällande prognoser.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrning, genomförande och uppföljning av
arbetet med att integrera nyanlända och andra invandrare fungerar på ett ändamålsenligt sätt.
Resultatet av granskningen redovisas i bilagd rapport.
Revisionen överlämnar granskningsrapporten för kännedom och yttrande. Yttrande från
kommunstyrelsen och berörda nämnder önskas senast 1 oktober 2015.
Yrkande
Ordförande Ruth Rahkola (S) yrkar bifall till att lämna yttrande till revisionen.
Ordförande finner att det bara finns ett förslag, vilket blir barn- och utbildningsnämndens
beslut.
Beslutsunderlag
Granskning av kommunens integrationsrapport, bilaga BUN § 135a
Granskningsrapport Integrationsarbete, bilaga BUN § 135b
Yttrande, bilaga BUN § 135c
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§ 136
Informationsärenden

Lokaler inom förvaltningen
Lokalstrateg Stefan Bengtsson informerar om nulägesbeskrivning av genomförande av
skolstrukturen.
EU-emigranter
Utredare Margareta Sundin informerar om EU-emigranterna i kommunen.
Nyanlända
Utredare Margareta Sundin, verksamhetschef Linda Ström och rektor Strömbackaskolan Per
Boman informerar om nyanlända.
15 oktober 2015 har förvaltningen utbildning i hederskulturer. Politikerna anmälser sig till
utredare, Margareta Sundin.

Förvaltningschef Ingemar Jernelöf informerar att kommunen har tillsatt en arbetsgrupp som
planerar bostadslösningar för asylsökande.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-30

§ 137
Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier eller
diskriminering
Diarienr 15BUN8
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av anmälda och avslutade kränkningsärenden.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden antog 18 januari 2012 riktlinjer för att anmäla, utreda och
vidta åtgärder mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Senaste
revideringen av rutinerna genomfördes 2014-12-10.
Den nya skollagen har tydliga bestämmelser om huvudmannens ansvar.
- Skapa system och rutiner för att förebygga och förhindra att kränkningar, trakasserier
och diskriminering förekommer.
- Skyldighet att upprätta rutiner för att säkerställa att uppgifter om kränkningar utreds
tillräckligt, åtgärder vidtas och följs upp.
- Har det juridiska och ekonomiska ansvaret om barn och elever far illa.
Bakgrunden till skärpningen i lagstiftningen är att myndigheter och frivilligorganisationer
uppmärksammast att kränkningar i skolmiljön är ett stort problem. Det har gjorts flera
skadeståndsprocesser där elever blivit utsatta för kränkningar och försökt få rätt mot
skolhuvudmannen men misslyckats Ett annat skäl till lagändringen är att huvudmannen vid
skadeståndskrav inte känt till missförhållandena i skolan. Därför har kravet på att
huvudmannen ska informeras om incidenter införts.
Arbetsgång för systematiskt arbete, skollagen 6 kap 10 § - handlingsplikten
Steg 1 Upptäcka och anmäla till förskolechef, rektor och barn- och utbildningsnämnden
Steg 2 Utreda och analysera
Steg 3 Åtgärda, vidta verkningsfulla åtgärder
Steg 4 Följa upp och utvärdera regelbundet
Steg 5 Ärendet avslutas
Steg 6 Skicka återrapport till barn- och utbildningsnämnden
Inkomna anmälningar till barn- och utbildningsnämnden
Hortlax skolenhet
Dnr 15BUN299-1
Porsnäs skolenhet
Dnr 13BUN451-9
Strömbackaskolan
Dnr 15BUN316-1
Redovisning av avslutade ärenden
Porsnäs skolenhet
Dnr 13BUN430-4, 14BUN255-2
Sjulsmark skolenhet
Dnr 13BUN455-4
Christina skolenhet
Dnr 15BUN200-2, 15BUN201-2, 15BUN95-2
Redovisning av elev som kränker
Hortlax skolenhet
Dnr 15BUN297-1
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-30

§ 138
Kurser/konferenser
Diarienr 15BUN9
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
- ledamöterna Catrin Gisslin (MP) och Ferid Letic (S) anmäls till Gymnasiekonferenser
2015.
- ledamöterna Maria Holmquist Ek (V) och Catrin Gisslin (MP) anmäls till Skolans
utmaningar och möjligheter. Ledamot Petra Fojtikova meddelar sekreterare om hon
har möjlighet att delta vid konferensen.
Ärendebeskrivning
Gymnasiekonferenser 2015
Konferensen innehåller översikt och fördjupningspass. Tema för i år är : yrkesutbildning,
ungdomar till arbete och elever från andra länder.
Skolans utmaningar och möjligheter
Konferens som anordnas av Skolinspektionen och Skolverket.
Beslutsunderlag
Gymnasiekonferenser 2015, bilaga BUN § 138a
Skolans utmaningar och möjligheter, bilaga BUN § 138b

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-30

§ 139
Delegationsbeslut
Diarienr 15BUN10
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av delegerade beslut.
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 6 kap får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare
eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en
viss grupp av ärenden.
Det är inte möjligt att delegera ärende som gäller verksamhetens mål, inriktning, omfattning,
kvalitet, yttranden till kommunfullmäktige, myndighetsutövning av principiell beskaffenhet
eller större vikt.
Beslut dokumenteras och skickas till nämnds sekreterare för anmälan till barn- och
utbildningsnämnden senast följande månad. Beslut vinner laga kraft 21 dagar efter
protokollets justering.
Delegat
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Ingemar Jernelöf, förvaltningschef
Carina Hammarsten, förvaltningshandläggare
Lena Engström, chef för- och grundskola, Norra området
Elisabeth Fjällström, chef för- och grundskola, Södra området
Britta Dahlén, gymnasiechef
Jeanette Grandin, administratör Strömbackaskolan

Handling nr
2015:21-22
2015:3, 6
2015:66-81
2015: 11
2015:33-35
2015:21-23
2015:6-41

Delegations
punkt
5.9
Beslut i skolpliktsärenden med bedömning att det inte är
aktuellt att vitesförelägga vårdnadshavarna
6.1
Placering av barn vid avvikelse från förskolereglerna
11.36 Beslut att bevilja studier vid folkhögskola för elev
under 18 år
11.37 Beslut att betala serviceavgift för elev
under 20 år
16.2
Prövning om rätt till utbildning eller annan verksamhet
för personer inom EU, EES (fri rörlighet för personer)
17.4
Prövning och beslut om skolskjuts på grund av särskilda
skäl

Antal beslut

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

2
4
1
2
1
16
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Barn- och utbildningsnämnden

18.1
19.1

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-30

Verkställande av dagliga resor för studiehjälpsberättigade
elever
7
Verkställande av inackorderingstillägg för gymnasieelever29

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-30

§ 140
Delgivningsärenden
Diarienr 15BUN11
Inget delgivningsärende meddelas till barn- och utbildningsnämnden vid dagens
sammanträde.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-30

§ 141
Rapporter
Diarienr 15BUN12

Ordinarie och ersättare i barn- och utbildningsnämnden informerar varandra från gårdagens
verksamhetsbesök i förskolor och skolor.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2015-09-30

§ 142
Nya frågor
Diarienr 15BUN13

Ingen ny fråga tas upp vid dagens sammanträde.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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