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Sammanträdesprotokoll
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2016-06-29

Beslutande

Ruth Rahkola (S) (ordförande)
Catrin Gisslin (MP) (vice ordförande)
Stefan Askenryd (S)
Massoud Sari Aslani (S), tjänstgörande ersättare
Lena Jarblad (S), tjänstgörande ersättare
Ferid Letic (S)
Peter Fors (S)
Maria Holmquist Ek (V)
Lage Hortlund (MP)
Eva Åström (NS)
Erik Nilsson (L)
Eva-Britt Danielsson (C)

Övriga deltagare

Ingemar Jernelöf, förvaltningschef
Mona Öman, nämndsekreterare
Elisabeth Fjällström, chef för- och grundskola §§78-83
Per Boman, rektor Strömbackaskolan §84
Lena Engström, chef för- och grundskola §85
Åsa Ådemo, verksamhetsutvecklare §85

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

2 (19)

Sammanträdesprotokoll
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2016-06-29

Innehållsförteckning................................................................................................... Sid
§ 78 Motion (KD) om att ge personalen arbetskläder inom förskolan ...................................... 4
§ 79 Medborgarförslag om att köpa in arbetskläder till personal inom förskolan .................... 5
§ 80 Medborgarförslag angående arbetskläder i förskolan ....................................................... 6
§ 81 Medborgarförslag angående arbetskläder barnomsorgen ................................................. 7
§ 82 Statsbidrag till Lågstadiesatsningen .................................................................................. 8
§ 83 Statsbidrag för Fritidshemssatsningen .............................................................................. 9
§ 84 Timplan för fjärde året på teknikprogrammet (T4) ......................................................... 10
§ 85 Slutrapport matematikprojekt SKL PISA 2015 .............................................................. 11
§ 86 Anmälan om kränkande behandling, trakasserier, diskriminering .................................. 12
§ 87 Kurser/konferenser .......................................................................................................... 13
§ 88 Redovisning av delegerade beslut ................................................................................... 14
§ 89 Delgivningsärenden ......................................................................................................... 15
§ 90 Rapporter ......................................................................................................................... 17
§ 91 Nya frågor ....................................................................................................................... 18
§ 92 Extraärende - Utdelning av ett extra Solanderstipendium .............................................. 19

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

3 (19)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-06-29

Barn- och utbildningsnämnden

§ 78
Motion (KD) om att ge personalen arbetskläder inom förskolan
Diarienr 16BUN119

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom upprättat förslag till yttrande som svar till
kommunfullmäktige, gällande motion om att ge personalen arbetskläder inom förskolan.
Ärendebeskrivning
Helén Lindbäck (KD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ge personalen
arbetskläder inom förskolan.
Lindbäck föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att se över vilket
behov av utrustning och arbetskläder berörda yrkesgrupper har som arbetar inom Piteå
kommun.
Motionen är skickad till Barn- och utbildningsnämnden för svar till kommunfullmäktige
senast 4 augusti 2016.
Elisabeth Fjällström, chef för- och grundskola informerar om motionen och förslag till
yttrande.
Yrkanden
Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att ställa sig bakom upprättat förslag till yttrande
som svar till kommunfullmäktige, gällande motion om att ge personalen arbetskläder inom
förskolan.
Ordförande Ruth Rahkola (S), ledamöterna Maria Holmquist Ek (V), Stefan Askenryd (S),
Catrin Gisslin (MP), Eva-Britt Danielsson (C), Erik Nilsson (L) och Lage Hortlund (M)
bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande finner att det bara finns ett förslag, vilket blir nämndens beslut.
Beslutsunderlag
Motion (KD) om att ge personalen inom förskolan arbetskläder, bilaga BUN § 78a
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag § 88, bilaga BUN § 78b
Yttrande Motion gällande arbetskläder 16bun119, bilaga BUN § 78c
Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN 2016-06-14
MBL §19 Kommunal 2016-06-14

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 79
Medborgarförslag om att köpa in arbetskläder till personal inom
förskolan
Diarienr 16BUN160

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget på grund av
att nämnden saknar förutsättningar inom nuvarande budgetram att avsätta medel till
arbetskläder till personal i förskolan.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag att köpa in arbetskläder till personal inom
förskolan.
Förslagsställaren anser att förskolans personal behöver arbetskläder med tanke på att de
utsätts för otroligt mycket slitage på deras kläder, samt att smitta som följer med mellan hem
och förskola. Förslagsställaren anser att utbildningsförvaltningen är den enda förvaltning som
utsätts för färg, kroppsvätskor, mat mm. På deras kläder och inte har arbetskläder.
Elisabeth Fjällström, chef för- och grundskola informerar om medborgarförslaget och förslag
till yttrande.
Förslagsställaren är inbjuden till sammanträdet men deltar inte.
Yrkanden
Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att avslå medborgarförslaget på grund av
att nämnden saknar förutsättningar inom nuvarande budgetram att avsätta medel till
arbetskläder till personal i förskolan.
Ledamöterna Stefan Askenryd (S) och Lage Hortlund (M) bifaller arbetsutskottets förslag till
beslut.
Ordförande finner att det bara finns ett förslag, vilket blir nämndens beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag angående arbetskläder inom förskolan, bilaga BUN § 79a
Protokollsutdrag Medborgarförslag angående arbetskläder inom förskolan, bilaga BUN § 79b
Svar på medborgarförslag 16BUN160, bilaga BUN § 79c
Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN 2016-06-14
MBL §19 Kommunal 2016-06-14

Signatur justerare
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 80
Medborgarförslag angående arbetskläder i förskolan
Diarienr 16BUN158

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget på grund av
att nämnden saknar förutsättningar inom nuvarande budgetram att avsätta medel till
arbetskläder till personal i förskolan.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag att köpa in arbetskläder till personal inom
förskolan.
I varje arbete/företag och andra kommunala, statliga yrken där professionalitet/klädkod ingår
är arbetskläder självklart. Förslagsställaren tycker för att ytterligare understryka jämställdhet i
kommunens policy behövs arbetskläder i förskolan då detta är ett klart kvinnodominerat
yrkesval.
Elisabeth Fjällström, chef för- och grundskola informerar om medborgarförslaget och förslag
till yttrande.
Förslagsställaren är inbjuden till sammanträdet men deltar inte.
Yrkanden
Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att avslå medborgarförslaget på grund av
att nämnden saknar förutsättningar inom nuvarande budgetram att avsätta medel till
arbetskläder till personal i förskolan.
Ledamöterna Stefan Askenryd (S) och Lage Hortlund (M) bifaller arbetsutskottets förslag till
beslut.
Ordförande finner att det bara finns ett förslag, vilket blir nämndens beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag angående arbetskläder i förskolan, bilaga BUN § 80a
Protokollsutdrag - Medborgarförslag angående arbetskläder i förskolan, bilaga BUN § 80b
Svar på medborgarförslag 16BUN158, bilaga BUN § 80c
Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN 2016-06-14
MBL §19 Kommunal 2016-06-14

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-06-29

Barn- och utbildningsnämnden

§ 81
Medborgarförslag angående arbetskläder barnomsorgen
Diarienr 16BUN159

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget på grund av
att nämnden saknar förutsättningar inom nuvarande budgetram att avsätta medel till
arbetskläder till personal i förskolan.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag att köpa in arbetskläder till personal inom
förskolan.
Förslagsställaren anser att de som jobbar inom barnomsorgen sliter otroligt mycket på deras
egna privata kläder, eftersom att det inte finns några arbetskläder. Även ytterkläderna är deras
egna. Tänk vilket förhandlingsläge det skulle vara om kommunen kunde gå ut med att dessa
ingår i tjänsten. Det är ju även en jämställdhetsfråga. Varför har parkarbetarna arbetskläder
och inte personalen inom förskolan.?
Elisabeth Fjällström, chef för- och grundskola informerar om medborgarförslaget och förslag
till yttrande.
Förslagsställaren är inbjuden till sammanträdet men deltar inte.
Yrkanden
Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att avslå medborgarförslaget på grund av
att nämnden saknar förutsättningar inom nuvarande budgetram att avsätta medel till
arbetskläder till personal i förskolan.
Ledamöterna Stefan Askenryd (S) och Lage Hortlund (M) bifaller arbetsutskottets förslag till
beslut.
Ordförande finner att det bara finns ett förslag, vilket blir nämndens beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag angående arbetskläder barnomsorgen, bilaga BUN 81a
Protokollsutdrag - Medborgarförslag angående arbetskläder barnomsorgen, bilaga BUN § 81b
Svar på medborgarförslag 16BUN159, bilaga BUN § 81c
Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN 2016-06-14
MBL §19 Kommunal 2016-06-14

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 82
Statsbidrag till Lågstadiesatsningen
Diarienr 15BUN258

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen om statsbidraget som förvaltningen
tilldelats för Lågstadiesatsningen samt hur förvaltningen kommer att fördela statsbidraget.
Ärendebeskrivning
Statsbidraget till Lågstadiesatsningen kan sökas av huvudmän, för insatser i förskoleklass
samt årskurserna 1–3 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Syftet
med bidraget är att höja utbildningens kvalitet.
Stasbidrag får lämnas till huvudmän för de verksamheter som anges
Statsbidrag får lämnas till huvudmän för kostnader som innebär att:
1. utöka antalet lärare eller förskollärare inklusive speciallärare eller fritidspedagoger eller
motsvarande i fritidshemmet i förhållande till antalet elever, eller
2. utöka antalet annan personal i verksamheterna i förhållande till antalet elever om lärarna
därigenom i större utsträckning kan bedriva undervisning.
Statsbidrag får även lämnas för kostnader för att bibehålla det utökade antal årsarbetskrafter
som huvudmannen tidigare har fått bidrag för enligt första stycket om antalet elever inte har
sjunkit markant sedan dess.
Till ansökan ska det bifogas en redogörelse för huvudmannens lokala rekryteringsstrategi som
i tillämpliga delar ska innehålla sådant som hur
1. rekrytering av personal ska hanteras i förhållande till pensionsavgångar,
2. rekrytering av personal ska hanteras i förhållande till mottagandet av nyanlända barn,
3. tillgången till legitimerade och behöriga lärare samt utbildade fritidspedagoger eller
motsvarande kan säkras,
4. huvudmannen arbetar med ledarskap, främst när det gäller rektorerna, och
5. de ändamål som bidraget söks för ska uppnås.
Piteå kommun har blivit tilldelad 7 217 220 kronor för läsåret 2016/2017 från Förskoleklass
till årskurs 3.
Bidraget kommer att fördelas enligt nedan:
1 tjänst per rektor för skolor årskurs 1-3 = sammanlagt 11 tjänster
1 tjänst fördelas till det skolområde med årskurs 1-3 som har många nyanlända elever.
2 tjänster fördelas till förskoleklasserna inom kommunen
Elisabeth Fjällström, chef för- och grundskola informerar om statsbidrag för
Lågstadiesatsningen.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 83
Statsbidrag för Fritidshemssatsningen
Diarienr 16BUN201

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen om statsbidraget som förvaltningen
tilldelats för Fritidshemssatsningen samt hur förvaltningen kommer att fördela statsbidraget.
Ärendebeskrivning
Statsbidrag för Fritidshemssatsningen läsåret 2016-2017.
Syftet är att höja verksamhetens kvalitet.
Bidraget ska användas under bidragsåret 1 juli 2016 – 30 juni 2017. Bidraget kan användas
till personalkostnader för:
1. Förstärkning av grundlärare med inriktning mot fritidshem, fritidspedagoger eller
motsvarande, förskollärare, speciallärare och övriga lärare med pedagogisk
högskolekompetens i förhållande till antal elever
2. Förstärkning av annan personal i förhållande till antal elever om grundlärare med inriktning
mot fritidshem därigenom i större utsträckning kan bedriva undervisning.
Piteå kommun har blivit tilldelad 1 822 253 kronor för läsåret 2016/2017.
Bidraget motsvarar 3,8 tjänst.
Bidraget kommer att fördelas till kommunens fritidshem i åldrarna förskoleklass – årskurs 3 i
förhållande till antal placerade barn.
Rekryteringsstrategi.
Om kommunen ansöker om bidrag inom både Lågstadie- och Fritidshemssatsningarna
behöver kommunen endast svara på frågorna om lokal rekryteringsstrategi i en av
ansökningsblanketterna.
Elisabeth Fjällström, chef för- och grundskola informerar om statsbidraget för
Fritidshemssatsningen.

Signatur justerare
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 84
Timplan för fjärde året på teknikprogrammet (T4)
Diarienr 15BUN249

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förslag till timplan för fjärde året på
teknikprogrammet T4.
Ärendebeskrivning
Det fjärde året på teknikprogrammet innebär att eleven får en gymnasieingenjörsexamen som
ger stora möjligheter till jobb direkt efter utbildningen. Det fjärde året ger också praktiska
kunskaper som gör det lättare att klara en högskole- eller civilingenjörsutbildning. Under studietiden varvas arbete i skolan och arbetsplatsförlagt lärande.
Tillsammans med branschföreträdare och lärare har vi kommit fram till följande kurser som
ska ingå i timplanen.
Förslag till beslut
Timplan för fjärde året på teknikprogrammet.
Rektor Per Boman redovisar timplan för T4.
Yrkanden
Arbetsutskottet beslutar föreslå nämnden att anta förslag till timplan för fjärde året på
teknikprogrammet T4.
Ordförande finner att det bara finns ett förslag, vilket blir nämndens beslut.
Beslutsunderlag
Timplan T4
Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN 2016-06-14

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 85
Slutrapport matematikprojekt SKL PISA 2015
Diarienr 12BUN65

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av slutrapporten för matematikprojektet SKL PISA.
Ärendebeskrivning
Piteå Kommun har under perioden 2012-2016 deltagit i SKL:s satsning på matematik PISA
2015, styrning och ledning.
Piteå kommun har tillsammans med ytterligare 6 kommuner från Norr- och Västerbotten haft
regelbundna nätversträffar där de olika kommunerna har fått möjlighet att utveckla sina egna
styrkor och tillägna sig erfarenheter från andra kommuner. Syftet med nätverksträffarna har
varit att bidra till att kommunerna utvecklar strukturer och arbetssätt som leder till förbättrad
undervisning så att eleverna får ökade kunskaper.
Inför avslutningen 2016 har kommunens deltagare haft i uppdrag att formulera en slutrapport
till SKL.
Lena Engström, chef för- och grundskola och Åsa Ådemo matematikutvecklare informerar
om slutrapporten.
Beslutsunderlag
Sammanfattning SKL Slutrapport PISA 2015, bilaga BUN § 85

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 86
Anmälan om kränkande behandling, trakasserier, diskriminering
Diarienr 16BUN10

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden bordlägger ärendet till sammanträdet 7 september 2016, på
grund av att alla ledamöter inte hinner läsa inkomna och avslutade kränkningsärenden under
sammanträdet.
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
uppmärksammat 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 kvavet 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
Beslutsunderlag
Anmälan om kränkningar, trakasserier, diskriminering juni 2016

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 87
Kurser/konferenser
Diarienr 16BUN11
Ingen kurs eller konferens tas upp vid dagens sammanträde.
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§ 88
Redovisning av delegerade beslut
Diarienr 16BUN12

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av delegerade beslut.
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 6 kap får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot, 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 nämndsekreterare för anmälan till barn- och
utbildningsnämnden senast följande månad. Beslut vinner laga kraft 21 dagar efter
protokollets justering.
Beslutsunderlag
Delegerade beslut, bilaga BUN § 88

Signatur justerare
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 89
Delgivningsärenden
Diarienr 16BUN13
Nämnden delges nedanstående ärenden.
16BUN4
Närvarostatistik i förskola och fritidshem februari 2016
16BUN73
Beslut om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för läsåret 2016/2017
12BUN422
Önskemål från Skol- och landsbygdspartiet (SLP) att Holmträskskolan används för
undervisning istället för vårdcentralen i Norrfjärden under renovering av Backgårdsskolan.
16BUN102
Fortsatt utredning av strukturplan.
15BUN394-15
Barn- och elevombudets uppföljning av beslut gällande skyldigheten att motverka kränkande
behandling vid Porsnässkolan.
Anmälaren har getts tillfälle att lämna synpunkter på huvudmannens redovisning, men har
inte hörts av.
Beslutet: Mot bakgrund av uppgifterna i redovisningen bedömer Barn- och elevombudet att
Piteå kommun vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av ärendet kan avslutas.
15BUN389-12
Beslut från skolinspektionen gällande anmälan om skolsituation för grundskoleelev i Piteå
kommun.
Skolinspektionen avstår från att ingripa när det gäller bristerna i arbetet mot kränkande
behandling och disciplinära åtgärder.
Piteå kommun har följt bestämmelserna när det gäller elevens rätt till utbildning.
Ärendet avslutas.
16BUN81
Beslut från skolinspektionen angående anmälan om skolsituation för grundskoleelev i Piteå
kommun.
Skolinspektionen ger Piteå kommun en anmärkning när det gäller skyldigheten att motverka
kränkande behandling.
Signatur justerare
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Det har inte visat att Piteå kommun och rektor vid skolan brutit mot bestämmelserna gällande
stöd och tillsyn.
Ärendet avslutas.
16BUN217-1
Klagomål har inkommit från en granne till Pilens förskola, om att det är för hög ljudnivå på
barnen som leker på gården.
14BUN160-71 till 75
Beslut efter uppföljning för fritidshem, förskoleklass och grundskola, grundsärskola,
gymnasiesärskola och gymnasiesärskola.
Beslut: Skolinspektionen konstaterat att huvudmannen avhjälpt påtalade brister.
Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen vid ovanstående verksamheter.
16BUN92-2
Beslut från Skolväsendets överklagandenämnd
Beslut: Överklagandenämnden upphäver det överklagade beslutet och föreskrivet att eleven
ska tas emot som sökande i första hand till Estetiska programmet med inriktning Bild och
formgivning i Piteå kommun. Mottagandet gäller under förutsättning att eleven innan
utbildningen startar uppfyller gällande behörighetskrav.
Beslutet får inte överklagas.
15BUN129-4
Rapport Internationell samverkan i grundskolan under år 2016
Beslutsunderlag
Rapport Internationell samverkan i grundskolan 2016, bilaga BUN § 89a
Närvarostatistik febr 2016 förskola-fritids, bilaga BUN § 89b
Beslut om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan läsåret 2016-2017 - med
kompletterande bidrag, bilaga BUN § 89c
Beslut från Skolverket om mindre barngrupper i förskolan läsåret 2016-2017, bilaga BUN
§89d
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Utdragsbestyrkande
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§ 90
Rapporter
Diarienr 16BUN14
Ordförande Ruth Rahkola informerar om:
- antagning till Strömbackaskolan läsåret 2016/2017 som fyller alla program hösten 2016.
- antagning till Grans Naturbruksgymnasium läsåret 2016/2017
61 elever är antagna till Grans till hösten.

Förvaltningschef Ingemar Jernelöf informerar om beslut som kommit från skolinspektionens
tillsyn våren 2015.
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§ 91
Nya frågor
Diarienr 16BUN15
Ledamot Ferid Letic (S) ställer fråga om hur bedömningen görs inför Lärarlönelyftet?
Förvaltningschef Ingemar Jernelöf svarar att rektorerna och förskolecheferna kommer att utgå
från skolverkets kriterier. Det kan variera på vilket sätt rektorerna/förskolecheferna väljer att
skaffa information inför bedömning och lönesättning.

Ledamot Maria Holmquist Ek (V) frågar om det finns någon förteckning/redovisning över
frågor som ledamöterna har väckt under denna stående punkt?
En sammanställning skulle synliggöra för ledamöterna samt allmänheten ärenden som
ledamöter har väckt.
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§ 92
Extraärende - Utdelning av ett extra Solanderstipendium
Diarienr 16BUN243

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att dela ut ett extra Solanderstipendium till en elev vid
Strömbackaskolan som ska studera vidare till sjuksköterska
Det extra stipendiet finansieras med pengar avsatta till internationella medel som inte använts.
Ärendebeskrivning
Solanderstipendiet kan sökas av gymnasieelev/elever i årskurs 3 som då är folkbokförd i Piteå
kommun.
Stipendiet ska tillfalla gymnasieelev/elever som ämnar gå vidare till längre högskolestudier.
Strömbackaskolans stipendiekommitté beslutar vilka elever som ska erhålla stipendiet
som utbetalas efter en termins högskolestudier på heltid.
Ordförande Ruth Rahkola lyfter utdelning av Solanderstipendiet som ett extraärende. Rahkola
sitter med i Strömbackaskolans stipendiekommitté som beslutar vilka elever som ska erhålla
stipendiet. Kommittén utser två elever varje år som får vardera 1/3 basbelopp (år 2016, 7 383
kr). Bland årets elever finns tre elever som kommittén anser ska erhålla Solanderstipendium.
Yrkanden
Ordförande föreslår att nämnden beslutar att dela ut ett extra Solanderstipendium till en elev
vid Strömbackaskolan som ska studera vidare till sjuksköterska.
Det extra stipendiet finansieras med pengar avsatta till internationella medel som inte använts.
Ordförande finner att det bara finns ett förslag, vilket blir nämndens beslut
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