Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-01-20

Plats och tid

NOLIA-City konferens, 2016-01-20

Beslutande

Ruth Rahkola (S) ordförande
Catrin Gisslin (MP) vice ordförande
Stefan Askenryd (S)
Anna Bogren Dahlberg (S)
Marianne Hedkvist (S)
Ferid Letic (S)
Peter Forss (S)
Massoud Sari-Aslani (S), tjänstgörande ersättare
Lage Hortlund (M)
Ewa Åström (NS )
Petra Fojtikova (Skolp)
Erik Nilsson (FP)
Eva-Britt Danielsson (C)

Övriga deltagare

Ingemar Jernelöf, förvaltningschef
Carina Hammarsten, sekreterare
Irene Johansson Worrsjö, förvaltningsekonom
Sofia Franzén, kvalitetscontroller
Elisabeth Fjällström, chef för- och grundskola
Florian Seibicke (MP) adjungerad ledamot
Stefan Eriksson, personalrepresentant

Utses att justera

Eva-Britt Danielsson

Justeringens tid och plats

2016-01-20, Nolia City konferens
Paragrafer 3, 5

Sekreterare

Carina Hammarsten

Ordförande

Ruth Rahkola (S)

Justerande

Eva-Britt Danielsson (C )
Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-01-20, justering avser §§ 3 och 5

Anslags uppsättande

2016-01-20

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift/anslaget av

Anslags nedtagande
2016-02-11
Utbildningsförvaltningen

1 (4)

Barn- och utbildningsnämndens

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-01-20

Innehållsförteckning................................................................................................... Sid
§ 3 Fastställande av upprättad årsredovisning och bokslut 2015 .............................................. 3
§ 5 Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap SOU 2015:81 .......................................... 4

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2016-01-20

§ 3
Fastställande av upprättad årsredovisning och bokslut 2015
Diarienr 14BUN66
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer årsredovisning och bokslut enligt bilaga BUN § 3.
Barn- och utbildningsnämnden begär anslagsöverföring 2015 hos kommunfullmäktige enligt
nedan:


Ramökning för kostnadsökning skolskjutsar p g a nytt avtal från hösten 2015,
2 500 000 kronor.



Ramökning för bidragskostnader till fristående verksamhet.
Måltider och IT vilket barn- och utbildningsnämnden inte har i ramen, 2 500 000 kronor.



Överföring av investeringsbudget.
Ej färdigställda investeringsprojekt, 6 972 000 kronor.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Ingemar Jernelöf, ekonom Irene Johansson Worrsjö och kvalitetscontroller Sofia
Franzén redogör för förslag till upprättad årsredovisning och bokslut 2015.
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde visar ett budget överskott på 11 miljoner
kronor. I resultatet ingår ökad semesterlöneskuld om 2,4 miljoner kronor. Överskottet består av
högre intäkter, betydligt lägre kostnader för gymnasieutbildning hos annan huvudman samt en
god ekonomisk hushållning hos budgetansvariga.
Nämnden har visat positiva resultat ett antal år i följd. De verksamhetsansvariga har god kunskap
om sin ekonomi och kontroll över budgeten samtidigt som förvaltningen bedriver verksamhet med
erkänt god kvalitet. Den interna styrningen och kontrollen bedöms tillräcklig.
Beslutsunderlag
Årsredovisning och bokslut 2015, bilaga BUN § 3
_______
Denna paragraf förklaras som omedelbart justerad.
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§ 5
Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap SOU 2015:81
Diarienr 15BUN401
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden överlämnar upprättat förslag remissyttrande till kommunstyrelsen,
enligt bilaga BUN § 5 b.

Ärendebeskrivning
Utbildningsdepartementet har remitterat betänkandet Mer tid för kunskap – förskoleklass,
förlängd skolplikt och lovskola till Piteå kommun. Kommunstyrelsen har remitterat
betänkandet till barn-och utbildningsnämnden. Piteå kommuns remissvar behandlas i
kommunstyrelsen.
Obligatorisk förskoleklass eller sexårsklass i grundskolan
Grundskoleutredningen har i uppdrag att analysera, utreda och föreslå två olika alternativ till
utbildning för sexåringar. I det första alternativet kvarstår förskoleklassen som en egen
skolform men blir obligatorisk. Det andra alternativet, som utredningen benämner
sexårsklass, innebär att sexårsklassen blir ett första förberedande år i en tioårig grundskola.
Utredningen föreslår att skolplikt ska inträda vid sex års ålder i båda alternativen.
Förlängd skolplikt
Utredningen föreslår att skolpliktens upphörande ska ändras på så sätt att skolplikten ska
upphöra vid utgången av högsta årskursen.
Lovskola
Huvudmannen ska erbjuda undervisning i lovskola till elever som går i årskurs 9 och riskerar
att inte nå kunskapskraven eller som har gått ut årskurs 9 och inte blivit behöriga till ett
nationellt program i gymnasieskolan. Lovskola ska även erbjudas till elever i årskurs 8.
Beslutsunderlag
Sammanfattning av remiss Mer tid för kunskap – förskoleklass, förlängd skolplikt och
lovskola (SOU 2015:81), bilaga BUN § 5 a
Förslag till remissyttrande, bilaga BUN § 5 b
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