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Yttrande Svar på motion angående överskridande av sin befogenhet
Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) har inlämnat ovanstående motion och
kommunfullmäktige har 2016-09-05 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har begärt yttrande från Barn- och utbildningsnämnden.
Motionären hänvisar till beslut i BUN 2015-02-15 och yrkar att ”förändringen av skolstrukturfrågan återföres till kommunfullmäktige för beslut inkluderande att nedläggningsbesluten
som fattats av Barn- och utbildningsnämnden ogiltigförklaras och därmed återföres till kommunfullmäktige för beslut”.
Barn- och utbildningsnämndens beslutade 2014-02-26 om skolstrukturen för kommunens förskolor och skolor, vilket innebar att skol- och fritidshemsverksamheten i Hemmingsmark,
Lillpite och Holmträsk skulle upphöra. Nämnden beslutade att årligen, i samband med VEP
(Verksamhetsplan), se över och vid behov revidera beslut i anslutning till strukturplanen. Beslutet i februari år 2015 var i en uppföljning av skolstrukturbeslutet år 2014.
Nämndens beslut om skolstruktur år 2014 överklagades till Förvaltningsrätten i Norrbottens
län av 23 personer inklusive Anders Nordin. Klaganden framförde bland annat att ”en kommuns skolstruktur har stor påverkan på kommunens övriga verksamheter och därmed andra
nämnders ansvarsområden. Med beaktande av detta bör en nedläggning av en skola vara ett
ärende av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt för kommunen” Klagande framförde att nedläggning av en skolverksamhet skall tas i kommunfullmäktige .
I yttrande till Förvaltningsrätten har Barn- och utbildningsrätten framfört att kommunfullmäktige den 21 mars år 2005 i ett motionssvar beslutat att det alltid är den nämnd som ansvarar
för verksamheten som med beaktande av alla aspekter har att fatta de slutliga besluten om
verksamhetens organisation. Olika policys är styrande för alla nämnder och förvaltningar.
Med fullmäktiges beslut om antagande av ”Modell för attraktiv skola i Piteå kommun”, samt
”Modell för attraktiv förskola i Piteå kommun” fick barn- och utbildningsnämnden ansvaret
att utforma den framtida strukturen för skola och förskola.
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Förvaltningsrätten har i dom 2014-12-19 gjort följande bedömning: ”Klaganden har vidare
gjort gällande att barn- och utbildningsnämnden har överskridit sina befogenheter då de fattat
beslutet, samt att frågan är av sådan principiell beskaffenhet att beslut ska fattas av kommunfullmäktige”… ”Vad gäller nämndens behörighet att fatta det överklagade beslutet har inte
annat framkommit än att barn- och utbildningsnämnden har att fullgöra kommunens uppgifter
som huvudman för det kommunala skolväsendet. Det åligger därmed nämnden att ta ställning
till förvaltningsorganisatoriska frågor inom de av fullmäktige givna ekonomiska ramarna. I
enlighet med de ovan redovisande vägledande avgöranden innefattar denna behörighet beslut
om förändring av skolstrukturen. Förvaltningsrätten anser vidare att ärendet inte kan anses ha
sådan principiell beskaffenhet eller vikt för kommunen att endast kommunfullmäktige haft
behörighet att besluta i ärendet. Förvaltningsrätten finner därför att nämnden inte överskridit
sin behörighet när den fattat det överklagade beslutet.”
Förvaltningsrätten beslutade att avslå överklagandet.

Piteå den 17 oktober 2016

Ruth Rahkola
Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden
Piteå kommun
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