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Beslutande

Ruth Rahkola (S) ordförande
Stefan Askenryd (S)
Massoud Sari Aslani (S) tjänstgörande ersättare
Marianne Hedkvist (S)
Ferid Letic (S)
Peter Forss (S)
Catrin Gisslin (MP) vice ordförande
Maria Holmquist Ek (V)
Lage Hortlund (MP)
Eva Åström (NS)
Petra Fojtikova (SLP)
Erik Nilsson (L)
Eva-Britt Danielsson (C)

Övriga deltagare

Ingemar Jernelöf, förvaltningschef
Mona Öman Blylod, sekreterare
Irene Johansson Worrsjö, förvaltningsekonom § 50
Elisabeth Fjällström, chef för- och grundskola §§ 51-52
Elice Ökvist, verksamhetschef elevhälsan § 54
Hans Öhlund (C) (Åhörare)
David Sundström (Näringslivschef) § 53
Jessica Nilsson (Projektledare) § 53
Marianne Rova Eriksson Medicinsk ledningsansvarig (MLA) § 54

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

2 (21)

Sammanträdesprotokoll
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2017-04-26

Innehållsförteckning................................................................................................... Sid
§ 50 Verksamhetsplan (VEP) 2018-2020 samt budget 2018 .................................................... 4
§ 51 Medborgarförslag angående informationskampanj och resurser för Piteå Sensomotoriska
Centrum ............................................................................................................................ 5
§ 52 Återkallelse av profilering i ämnet matematik och engelska vid Pitholmsskolan ............ 8
§ 53 Christinaprojektet – inriktningsbeslut samt flytt av bibliotek ........................................... 9
§ 54 Patientsäkerhetsberättelse 2017....................................................................................... 12
§ 55 Information om övergripande granskning 2016 .............................................................. 13
§ 56 Val av ersättare i arbetsutskottet ..................................................................................... 14
§ 57 Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering ..... 15
§ 58 Kurser/konferenser .......................................................................................................... 16
§ 59 Delegationsbeslut ............................................................................................................ 17
§ 60 Delgivningsärenden ......................................................................................................... 18
§ 61 Rapporter ......................................................................................................................... 20
§ 62 Nya frågor ....................................................................................................................... 21

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

3 (21)

Sammanträdesprotokoll
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2017-04-26

§ 50
Verksamhetsplan (VEP) 2018-2020 samt budget 2018
Diarienr 17BUN49
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Majoritetspartiernas (S, V, MP) förslag till
verksamhetsplan 2018-2020 samt budget 2018, enligt bilaga BUN § 50e.
Eva-Britt Danielsson (C) deltar inte i beslutet.
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Ingemar Jernelöf, kvalitétscontroller och förvaltningsekonom Irene
Johansson Worrsjö presenterar utbildningsförvaltningens förslag till VEP 2018-2020.
I förslaget till verksamhetsplan för 2018-20 och budget 2018 beskrivs
hur utbildningsförvaltningen förväntas bidra till de övergripande målen om 43 000
innevånare, samhällsgemenskap med mångfald som grund samt attraktiva och varierande
boendemiljöer. Det mest centrala för utbildningsförvaltningen kring de målen är fullföljande
av skolstrukturplanen, den stora bristen på förskolelokaler och kompetensbristen.
Övriga prioriteringar i verksamhetsplanen koncentreras på de konsekvenser som de framtida
stora volymökningarna kommer att få för nämnden samt den nationella strategin för skolans
digitalisering.
Yrkande
Majoritetspartierna (S, V och MP) föreslår barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt
bilaga BUN § 50e med stöd av ledamöterna Lage Hortlund (M), Erik Nilsson (L), Eva
Åström (NS) och Petra Fojtikova (SLP).
Propositionsordning
Ordförande finner att det bara finns ett yrkande vilket blir nämndens beslut.
Beslutsunderlag
§20 Verksamhetsplan (VEP) 2018-2020 samt budget 2018
Förvaltningens förslag till Verksamhetsplan VEP 2018-2020, bilaga BUN § 50a
Priskompensation år 2018, bilaga BUN § 50b
Förslag debitering lokalhyra UBF 2018, bilaga BUN § 50c
Sammanfattning utvärdering 1-1 satsning Strömbacka, bilaga BUN § 50d
Majoritetspartiernas förslag till Verksamhetsplan 2018-2020, bilaga BUN § 50e
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§ 51
Medborgarförslag angående informationskampanj och resurser för
Piteå Sensomotoriska Centrum
Diarienr 16BUN446
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden vet att Piteå Sensomotoriska centrum är en uppskattad
verksamhet, men ser inte möjlighet till att avsätta ytterligare resurser till verksamheten inom
nuvarande budgetram.
Ärendebeskrivning


Ett medborgarförslag har inkommit från Mats Hedman.

Han skriver:
Jag skulle vilja slå ett slag för Sensomotoriskt centrum med terapeuterna Anders Nilsson och
Siv Lundberg. Kommunen borde ta fram en informationsplan inom Piteå kommuns skolor
vad sensomotoriskt centrum kan påverka inom skolmiljön, deras arbete skulle kunna hjälpa
elever som har svårt med koncentrationen under lektionerna, dessutom ökar
inlärningsförmågan både motoriskt och teoretiskt. I korta drag påverkar man
inlärningsförmågan, rörelseförmågan, koncentration vilket skulle hjälpa många elever inom
Piteå kommuns skolor. Exempel störande elever som får hjälp via sensomotorisk centrum
kommer det att påverka hela klassens arbetsmiljö som i sin tur påverkar resultatet i Piteå
kommuns skolor. Hoppas på resurser till Anders och Siv för att arbeta heltid med detta.
Piteå sensomotoriska centrum arbetar med sensomotorik - ett sätt att undanröja hinder för
lärande
Fysiologiska hinder kan vara en av de grundläggande orsakerna till barnens olika svårigheter.
Genom en sensomotorisk utredning bedöms om en neurologisk utvecklingsfördröjning ligger
som grund för elevens svårigheter. Med neurologisk utvecklingsfördröjning menas att
primitiva reflexer är aktiva även efter första levnadsåret och/eller att posturala reflexer är
outvecklade i tidiga utvecklingsskeenden. Reflexprofilen ger en tillförlitlig bild av det
centrala nervsystemets mognad.
Motoriska systemets funktion
All inlärning är på något sätt sammankopplad till det motoriska systemets funktion. Läsning
är beroende av stabila ögonrörelser – detta är en motorisk förmåga. Skrivning kräver
koordination mellan hand och öga med automatiskt stöd av det posturala systemet. Social
interaktion kräver förmåga att läsa andras verbala språk och kroppsspråk för att anpassa den
egna reaktionen.
En stor del av kommunikation baserar sig på kroppsspråk. Barn som har problem med
kroppshållning och koordination har ofta svårt att anpassa sitt eget kroppsspråk till
omgivningens behov, vilket påverkar förmågan att läsa och svara på sociala signaler.
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Svag impulskontroll och opassande beteende kan vara symtom på denna underliggande
omognad.
En sensomotorisk utredning innehåller en bedömning av motorisk mognad; primitiva och
posturala reflexer, balansreaktioner (vestibulär funktion) samt syn- och lyssningsfunktioner
(visuell och auditiv perception).
Individuellt träningsprogram
Utifrån resultatet av hela utredningen upprättas ett individuellt träningsprogram som ska
utföras dagligen i hemmet. Med ca 8-10 veckors mellanrum kommer eleven på återbesök med
sina föräldrar då en ny utredning görs och övningsprogrammet uppdateras. Hela
träningsprogrammet tar ca 1-1½ år att genomföra. Programmet avser att undanröja de
fysiologiska hindren för barnet lärande.
Piteå Sensomotoriska Centrum är en kommunal verksamhet och tar emot elever från Piteå
kommun och andra kommuner. De flesta eleverna går i åk 1-6.
Motivering
Det finns ingen specifik informationskampanj eller informationsplan för sensomotoriskt
centrum däremot finns information om sensomotoriskt centrum på Piteå kommuns hemsida.
I övrigt ges information om deras verksamhet till rektorer vid deras skolledarkonferens
ungefär en gång per år.
När utbildningsförvaltningen anordnade en gemensam fortbildningsdag för all personal
hösten 2016 gavs det tillfälle för dem att lyssna på en föreläsning av sensomotoriskt centrum
och dess verksamhet.
2016-01-20 höll även sensomotoriskt centrum ett föredrag om sin verksamhet för barn- och
utbildningsnämnden.
Utbildningsförvaltningen har inga intentioner att utöka verksamheten med ytterligare resurser
vid sensomotoriskt centrum som medborgarförslaget har som önskemål.
Elisabeth Fjällström, för- och grundskolechef föredrar ärendet.
Mats Hedman är inbjuden att delta vid dagens sammanträde men närvarade inte.
Yrkande
Arbetsutskottet föreslår följande yttrande till medborgarförslaget:
Piteå Sensomotoriska centrum är en uppskattad verksamhet, men ser inte möjlighet till att
avsätta ytterligare resurser till verksamheten inom nuvarande budgetram.
Propositionsordning
Ordförande finner att det bara finns ett förslag vilket blir nämndens beslut.
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Beslutsunderlag
§21 Medborgarförslag angående informationskampanj och resurser för Piteå Sensomotoriska
Centrum
Protokollsutdrag Medborgarförslag angående informationskampanj och resurser för Piteå
Sensomotoriska Centrum, bilaga BUN § 51a
Medborgarförslag angående informationskampanj och resurser för Piteå Sensomotoriska
Centrum, bilaga BUN § 51b
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§ 52
Återkallelse av profilering i ämnet matematik och engelska vid
Pitholmsskolan
Diarienr 17BUN116
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återkalla profileringen i matematik och engelska
vid Pitholmsskolan.
Ärendebeskrivning
2012-01-18 beslutade Barn- och utbildningsnämnden att godkänna profilering i ämnet
engelska och matematik vid Pitholmsskolan.
2017-01-20 har ansvarig rektor vid Pitholmsskolan inkommit med önskemål att återkalla
profileringen i ämnet engelska och matematik.
Motivering:
Vid arbetsplatsträff 2017-01-18 lyftes frågan vid Pitholmsskolan om det fortfarande fanns
önskemål att behålla profileringen vid skolan.
En övervägande majoritetröstade enligt följande:
- A-lag En av personalen i arbetslaget önskade att behålla profileringen vid skolan
- B-lag Hela arbetslaget röstade för att inte ha kvar profileringen
- C-lag Hela arbetslaget röstade för att inte ha kvar profileringen
Totalt var det en personal som önskade behålla profileringen vid skolan.
Rektor beslutar att skicka frågan vidare till Barn- och utbildningsnämnden med önskemål att
avstå från profileringen.
Yrkande
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att återkalla profileringen i matematik och engelska.
Propositionsordning
Ordförande finner att det bara finns ett förslag vilket blir nämndens beslut.
Beslutsunderlag
§27 Återkallelse av profilering i ämnet matematik och engelska vid Pitholmsskolan
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§ 53
Christinaprojektet – inriktningsbeslut samt flytt av bibliotek
Diarienr 17BUN101
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden förordar scenario 4.
Barn- och utbildningsnämnden känner till att det har varit problem med vattenläckage i
byggnaden och anser att förutsättningen för att genomföra scenario 4 är att fastighetskontoret
kan garantera att ombyggnaden ger en god inomhusmiljö för personal och elever. I
ombyggnadsplanerna måste man även tillgodose behovet av bra utemiljö och säker trafikmiljö
kring skolbyggnaden.
Ärendebeskrivning
Piteå växer och befolkningsmängden ökar, och så även behovet av fler förskole-/skolplatser
samt bostäder.
På Norrmalmområdet i centrala Piteå finns Norrmalmskolan belägen vilken idag kräver stora
och kostsamma renoveringsåtgärder. Samtidigt finns möjlighet att bebygga markytan som är i
direkt anslutning till Christinaskolan.
För att minska drift och reinvesteringsbehov samt att ta hänsyn för behovet av skol och förskoleplatser i området finns ett förslag om att flytta Norrmalmskolans verksamheter till nya
lokaler i Christinaskolan.
Norrmalmskolan kan förslagsvis därför rivas och därmed frigöra byggbar mark. Den frigjorda
markytan tillsammans med markytan framför Rönnskolan ger plats för ny bostadsbebyggelse.
Mitt i centrala Piteå finns kvarteret Löjan som till viss del består av det nybyggda parkeringshuset Stadsberget, övriga kvarteret har ett stort utvecklingsbehov.
Under 2014 genomfördes en handelsstudie för Piteå centrum som visade kommunen ska fokusera på handelsytor efter Storgatan, därför är det inte fördelaktigt med stora handelsytor i
området runt kvarteret Löjan.
Fastighetsägaren av delar av ”Löjan 1” har inkommit med ett förslag på ny byggnad som
skulle inrymma bostäder samt en offentlig lokal i bottenplan, som både skulle kunna stärka
parken/torgets attraktionskraft samtidigt som rörelsemönstret i staden förändras för att potentiellt stärka ovan nämnda område.
Utifrån ovanstående förutsättningar har ett antal utredningar genomförts och ett antal möjliga
scenarier har tagits fram. De olika scenarierna har varit att:
- Scenario 0. Norrmalmskolan behålls och renoveras.
- Scenario 1. Ny tillbyggnad på 2500 m2 för låg-och mellanstadiet,
- Scenario 2. Ombyggnad delar av fastigheten som idag inrymmer bibliotek, konferenslokaler samt restaurang till skoländamål samt ny tillbyggnad på 1700 m2 för låg- och
mellanstadiet.
- Scenario 3. Ombyggnad delar av fastigheten som idag inrymmer bibliotek, konferensSignatur justerare
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lokaler samt restaurang till skoländamål samt ny tillbyggnad 1200 m2 för låg-och mellanstadiet.
- Scenario 4. Fastigheten som idag inrymmer bibliotek, konferenslokaler samt restaurang
byggs om för skoländamål, dvs all verksamhet av ”allmänt intresse” avvecklas eller avskärmas från fastigheten. Biblioteket flyttas till Löjan 1.
De olika scenarierna har konsekvensbedömts utifrån totalekonomi gällande drift och investeringar, verksamhet vid skola och bibliotek samt konsekvenser för övrig verksamhet i
befintliga lokaler.
Konsekvensbedömningen har visat att det i ett långsiktigt perspektiv fördelaktigaste för Piteå
ur ett socialt, ekonomisk, ekologisk perspektiv är scenario 4, dvs att renodla hela fastigheten
för skoländamål och att flytta biblioteket till Löjan 1.
Förutom att detta möjliggör ytterligare bostadsbyggande och utveckling på Löjan 1 är detta är
en bra ekonomisk lösning, både- kort och långsiktigt. Kommunen minskar den totala ytan och
nyttjar kommunala fastigheter som redan finns. Skolans verksamhet renodlas i byggnaden.
Förslaget bidrar till bättre parkeringsmöjligheter, en avgränsad utemiljö för yngre barn och
trafiksituationen vid skolan underlättas väsentligt. Christinasalen kommer fortsatt att kunna
nyttjas av allmänheten.
För Piteå som helhet förväntas förslaget gynna tillväxt och bidra till att nå målen om att Piteå
ska år 2020 ha 43 000 invånare, och till 2030 46 000 invånare samt att Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer.
Budgeten för genomförandet äskas i Verksamhetsplan 2018-2020.
Ärendet är föredraget i Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN 2017-04-11.
Näringslivschef David Sundström och projektledare Jessica Nilsson föredrar projektet.
Yrkande
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och utbildningsnämnden förordar scenario 4.
Barn- och utbildningsnämnden känner till att det har varit problem med vattenläckage i
byggnaden och anser att förutsättningen för att genomföra scenario 4 är att fastighetskontoret
kan garantera att ombyggnaden ger en god inomhusmiljö för personal och elever. I
ombyggnadsplanerna måste man även tillgodose behovet av utemiljö och säker trafikmiljö
kring skolbyggnaden.
Propositionsordning
Ordförande finner att det bara finns ett förslag vilket blir nämndens beslut.
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Beslutsunderlag
§22 Christinaprojektet – inriktningsbeslut samt flytt av bibliotek
Christinaprojektet, bilaga BUN § 53a
Beslutsprocess, Christinaprojektet och Löjan (flytt av bibliotek), bilaga BUN § 53b
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§ 54
Patientsäkerhetsberättelse 2017
Diarienr 17BUN76
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden konstaterar utifrån patientsäkerhetsberättelse 2016 att det
under året bedrivits ett väl fungerande utvecklings- och patientsäkerhetsarbete gällande
elevhälsans medicinska del.
Ärendebeskrivning
Av patientsäkerhetslagen framgår det att varje vårdgivare ska bedriva ett systematiskt
patientsäkerhetsarbete och därigenom förebygga att patienter drabbas av vårdskador.
Där framgår också att vårdgivaren senast den 1 mars varje år ska upprätta en
patientsäkerhetsberättelse.
Förslag till beslut:
Utifrån patientsäkerhetsberättelse 2016 kan vårdgivaren konstatera att det under året bedrivits
ett väl fungerande utvecklings- och patientsäkerhetsarbete gällande elevhälsans medicinska
del
Föredragande i ärendet är Elice Ökvist, verksamhetschef elevhälsan och Marianne Rova
Eriksson medicinsk lednings ansvarig (MLA).
Beslutsunderlag
§23 Patientsäkerhetsberättelse 2017
Patientsäkerhetsberättelse 2017, bilaga BUN § 54
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§ 55
Information om övergripande granskning 2016
Diarienr 17BUN87
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av revisorernas rapport och fortsätter det goda arbetet
med integration.
Ärendebeskrivning
Revisorerna granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom nämndens
verksamhetsområden. Revisionens uppgift enligt kommunallagen är att ge underlag till
fullmäktiges prövning om:
-Verksamheten sköts ändamålsenligt
-Verksamheten ur ekonomisk synvinkel sköts tillfredsställande
-Räkenskaperna är rättvisande
-Den interna kontrollen är tillräcklig
Förvaltningschef Ingemar Jernelöf informerar om övergripande granskning 2016
Beslutsunderlag
§24 Information om övergripande granskning 2016
Slutdokument på årliga övergripande granskning 2016, bilaga BUN § 55a
Rapport gällande Årlig grundläggande granskning 2016, bilaga BUN § 55b
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§ 56
Val av ersättare i arbetsutskottet
Diarienr 15BUN14
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Anna Åström (MP) som ersättare i barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott.
Ärendebeskrivning
19 januari 2015 valdes ordinarie ledamöter och ersättare till barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott.
Ersättare för miljöpartiet har slutat och ny ersättare ska väljas till arbetsutskottet för resten av
mandatperioden.
Yrkande
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att utse Anna Åström (MP) som ersättare i barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott.
Propositionsordning
Ordförande finner att det bara finns ett yrkande vilket blir nämndens beslut.
Beslutsunderlag
§25 Val av ersättare i arbetsutskottet

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

14 (21)

Sammanträdesprotokoll
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2017-04-26

§ 57
Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier eller
diskriminering
Diarienr 17BUN1
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisade ärenden gällande kränkande behandling,
trakasserier eller diskriminering.
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 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
Beslutsunderlag
Anmälan om kränkning, trakasserier, diskriminering, bilaga BUN § 57
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§ 58
Kurser/konferenser
Diarienr 17BUN2
Ingen kurs eller konferens tas upp vid dagens sammanträde.
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§ 59
Delegationsbeslut
Diarienr 17BUN3
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
Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut
Redovisning av delegationsbeslut, bilaga BUN § 59
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§ 60
Delgivningsärenden
Diarienr 17BUN4
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av delgivna handlingar.
Ärendebeskrivning
Skolverket
17BUN92 Statsbidrag för handledare inom Läslyftet för läsåret 2017/18
Beslut: 610 500 kr beviljas.
17BUN93 Statsbidrag för att främja lärlingsutbildning för bidragsåret 2017
Beslut: Avslag.
17BUN95 Statsbidrag till kvalitetssäkrade åtgärder för 2017
Beslut: 1 753 290 kr beviljas.
17BUN107-1 Statsbidrag till huvudmän som inrättar karriärsteg för lärare för 2017/2018
Beslut: 5 780 000 kr beviljas.
17BUN107-2 Statsbidrag för Specialpedagogik för lärande för läsår 2017/18.
Beslut: 361 200 kr beviljas.
17BUN107-3 Statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd vårterminen
2017. Beslut: 125 133 kr beviljas.
17BUN107-4 Statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen för 2017
Beslut: 79 000 kr beviljas
17BUN 107-5 Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds 2017
Beslut: 317 184 kr beviljas.
17BUN107-6 Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare bidragsåret
2017/2018. Beslut: 5 780 000 kr beviljas
17BUN112 Piteå kommun Miljö- och tillsynsnämnden
Föreläggande om inomhusmiljö angående undervisningslokaler på Solanderskolan.
15BUN94-72 Piteå kommun, kommunfullmäktige (KF)
Årsredovisning/bokslut samt koncernredovisning för år 2016 och anslagsöverföring till år
2017
Beslut:
KF beslutar att godkänna årsredovisning och koncernredovisning för år 2016 och fastställa det
upprättade bokslutet i föreliggande skick.
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KF bedömer att Piteå kommun har uppnått målet med God ekonomisk hushållning för år 2016
då bedömningen görs att måluppfyllelsen i verksamheterna är i huvudsak fortsatt god.
Kommunens och kommunkoncernens ekonomiska resultat är fortsatt relativt starkt under
2016.
KF beslutar att av årets resultat 2016 avsätta 7 600 tkr till resultatutjämningsreserv (RuR) som
inrättades av KF 2013-06-17 (§93). RuR uppgår då till 90 300 tkr.
På resultatbudgeten för 2017 förändras finansieringen med totalt +41 617 tkr, på grund av
minskade premier för avtalspensioner (+20 000 tkr) och ökade skatteintäkter/generella
statsbidrag (+21 617 tkr).
KF beslutar att till kommunens styrelse/nämnder bevilja anslagsöverföring från år 2016 till år
2017 med 19 162 tkr på driftsbudgeten och med 39 781 tkr på investeringsbudgeten.
KF beslutar att för anslagsöverföring på driftsbudgeten anvisa 19 162 tkr och för
investeringsbudgeten anvisa 39 781 tkr från egna kapitalet.
17BUN49-4 Piteå kommun, Kommunfullmäktige (KF)
Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2018-2020 samt budget för 2018
Beslut: KF fastställer riktlinjer för verksamhetsplanering 2018-2020 samt för budgetarbetet
2018.
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§ 61
Rapporter
Diarienr 17BUN5

Verksamhetsbesök i kommunens verksamheter
Catrin Gisslin (MP) informerar om verksamhetsbesök vid Norrfjärdens förskola och
Gymnasiets yrkeslinjer.
Skolriksdag 2017
Ruth Rahkola (S), Ferid Letic (S), Catrin Gisslin (MP) informerar från seminarier vid
Skolriksdag 2017.
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§ 62
Nya frågor
Diarienr 17BUN6
Ingen ny fråga tas upp vid dagens sammanträde.
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