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§ 105
Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente
Diarienr 16KS751
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer nytt reglemente för barn-och utbildningsnämnden enligt
bilaga 16KS751-8.
Kommunfullmäktige beslutar att reglementet gäller fr.o.m. 10 maj 2017.
Reservationer
Håkan Johansson (M), Lage Hortlund (M), Karl-Erik Jonsson (M), Ulf Karlsson (M),
Charlotte Elworth (M), Daniel Bergman (M) Helén Lindbäck (KD), Rickard Brännström
(KD), Majvor Sjölund (C), Bo Andersson (C), Britt-Louise Nyman (C), Marika Risberg (C),
Johannes Johansson (C), Åke Forslund (L) och Ulla Persson (L), Anders Nordin (SLP) och
Johnny Åström (NS) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i riktlinjer för budget 2017 och VEP 2017-2019 gett
kommunledningskontoret i uppdrag att se över samtliga nämnders reglemente i syfte att
säkerställa att de har ett aktuellt innehåll utifrån lagar och förordningar. Ett förslag till nytt
reglemente har upprättats.
________________________
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-13 § 7 att återremittera ärendet genom
minoritetsåterremiss för översyn av vilken instans som ska besluta om skolnedläggning.
________________________
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2017-03-16
I förslaget till nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden ges nämnden mandatet att
fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom.
Nämndens uppgifter omfattar förskoleklass, grundskola och gymnasieskola inklusive
särskolan och kommunal musikskola.
Detta är i allt väsentligt samma skrivelse som tidigare funnit i barn och utbildningsnämndens
rådande reglemente. Det ger nämnden rätten att ta ställning till förvaltningsorganisatoriska
förändringar inom de av fullmäktige fastställda budgetramarna.
Detta styrks av de domslut som berör tidigare överklagningar av nedläggningsbeslut av
skolenheter i kommunen.
Förvaltningsrätten i Luleå anför i dom 617-14, 2014-12-19 gällande nedläggningen av
skolenheten i Hemmingsmark (Barn och utbildningsnämndens beslut 26 februari 2014, § 14,
dnr: 12BUN422):
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”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 redovisade vägledande avgörandena 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 i Luleå har även tagit samma ställningstagande i dom 442-15, 2016-02-29
angående avveckling av Alterdalens skola (Barn och utbildningsnämndens beslut 25 februari
2015, § 21, dnr: 12BUN422)
”Piteå kommun är huvudman bl.a. för den del av skolväsendet som avser grundskolan. I
enlighet härmed har fullmäktige fastställt ett reglemente för barn- och utbildningsnämnden
som gäller utöver vad som föreskrivs i KL. Där anges att nämnden ska fullgöra kommunens
uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Det åligger därmed nämnden
att ta ställning till förvaltningsorganisatoriska frågor inom de av fullmäktige givna
ekonomiska ramarna. Enligt förvaltningsrättens uppfattning får det överklagade beslutet anses
röra förvaltningens organisation, vilket nämnden har ansvar för. 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
därmed att barn- och utbildningsnämnden inte överskridit sin befogenhet när de fattade det
överklagade beslutet”.
För att ge barn och utbildningsnämnden vägledning gällande skolstrukturen har
Kommunfullmäktige förutom reglementet antagit en Policy för ”Modell för attraktiv skola i
Piteå kommun”
Med det anser kommunledningsförvaltningen det klargjort att barn och
utbildningsförvaltningen både med rådande reglemente och med förslaget till nytt reglemente
har befogenhet att ta ställning till förvaltningsorganisatoriska frågor inom de av fullmäktige
givna ekonomiska ramarna. Kommunledningsförvaltningen tillstyrker med det att förslaget
till beslut kvarstår oförändrat förutom punkt 2 där datum för när reglementet börjar gälla
förskjuts.
Yrkanden
Håkan Johansson (M), Lage Hortlund (M), Johnny Åström (NS) Åke Forslund (L), Majvor
Sjölund (C) Marika Risberg (C), Elin Håkansson (SD), Anders Nordin (SLP) och Helén
Lindbäck (KD): i "Reglemente för barn- och utbildningsnämnden" göra tillägg under 1 §
med, "Undantag från vad som sägs i paragraferna 1 och 2 ska gälla frågor om nedläggning
eller geografisk flytt av förskoleklass eller grundskola. I dessa fall ska ärendet alltid återföras
till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut."
Helena Stenberg (S): Stefan Askenryd (S), Peter Roslund (S), Mats Johansson (S) och Simon
Granberg (MP): bifall kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden
 Dom 617-14_ förvaltningsrätten 2014-12-19
 Dom 442-15 förvaltningsrätten 2016-02-29
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