Sammanträdesprotokoll

1 (14)

Sammanträdesdatum
2018-02-14

Barn- och utbildningsnämnden

Plats och tid

Stadshuset, sammanträdesrum Ovalen
kl. 13:00-16:00

Beslutande

Se sida 2

Övriga deltagare

Se sida 2

Utses att justera

Catrin Gisslin (MP)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen, 2018-02-16

Paragrafer 19-28

Sekreterare

Mona Öman Blylod

Ordförande

Ruth Rahkola (S)

Justerande

Catrin Gisslin (MP)

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-14 §§ 19-28

Anslags uppsättande

2018-02-19

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningsförvaltningen

Underskrift/anslaget av

Mona Öman Blylod

Anslags nedtagande

2018-03-13

(1 av 14)

Sammanträdesprotokoll
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-02-14

Beslutande

Ruth Rahkola (S) (ordförande)
Catrin Gisslin (MP) (vice ordförande)
Stefan Askenryd (S)
Massoud Sari Aslani (S)
Marianne Hedkvist (S)
Ferid Letic (S)
Peter Forss (S)
Maria Holmquist Ek (V)
Lage Hortlund (M)
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Lorentz Eriksson (rektor Strömbackaskolan) §§ 21-22
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§ 19
Dansprofilering på Christinaskolan
Diarienr 17BUN49
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återkomma i ärendet i samband
med verksamhetsplan (VEP) 2019-2021, då verksamheten kräver ekonomiskt tillskott utöver
utgiven elevpeng.
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har fått i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden att utreda om det finns
förutsättningar att bedriva dansutbildning helt eller till största delen med utgiven elevpeng.
Elice Ökvist, chef för- och grundskola har utrett frågan och föreslår i bilagan fyra alternativ.
Förslag till beslut
Vill man i framtiden behålla en kvalitet som motsvarar musikklasserna förespråkar utredaren
alternativ 4 i annat fall alternativ 1.
Chef för- och grundskola har informerat om ärendet vid Samverkansgrupp/Skyddskommitté
BUN samt till Kommunal 30 januari 2018.
Yrkande
Ordförande yrkar att nämnden beslutar att återkomma i ärendet i samband med
verksamhetsplan (VEP) 2019-2021, då verksamheten kräver ekonomiskt tillskott utöver
utgiven elevpeng.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns ett förslag, vilket blir nämndens
beslut.
Expedieras till
Kristina Enkvist, rektor Musik- och Dansskolan
Elice Ökvist, chef för- och grundskola
Beslutsunderlag
BUN AU §13 Dansprofilering på Christinaskolan
Utredning Dansprofilering på Christinaskolan, bilaga BUN § 19a
Sammanfattning av uppdraget dansprofilering, bilaga BUN § 19b
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§ 20
Information om EU-projekt
Diarienr 18BUN43
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden får information om EU-projekt inom förvaltningen..
Ärendebeskrivning
2014 konstaterade utbildningsförvaltningen att det EU arbete som bedrevs inom kommunens
förskolor och skolor under föregående projektperiod i princip var försumbart. Endas några
enstaka projekt hade genomförts på en sjuårsperiod. För att stimulera och stödja ett mera
aktivt arbete inom området inrättades därför en halvtidstjänst EU- samordnare. Tjänsten
inriktades i huvudsak mot två program, Erasmus plus samt nord plus
Under 2014 tilldelades tre enheter inom utbildningsförvaltningen medel från EU:s
Erasmusplus program. (Mobilitet) Dessa var Strömbackaskolan, Norrbyskolan samt
Porsnässkolan. Totalsumman för de tre projekten var 102370 EURO.
En sammanfattning av projekten finns i bilaga 1.
Under 2015 bedrev utbildningsförvaltningen sex EU-projekt, varav fyra nya, tre inom
Erasmus+ området samt ett inom Nord+ området. Infjärdens förskoleområde tilldelades
27401 EURO för ett mobilitetsprojekt samt 8220 EURO för ett samarbetsprojekt inom Nord+.
Piteå kommun beviljades tillsammans med organisationer i Italien och Lettland 178279
EURO för projektet ”My best Idea”, Erasmus+, Strategiskt partnerskap. Strömbackaskolan
beviljades tillsamman med fyra skolor från Europa (Finland, Turkiet, Tjeckien och Danmark)
98865 EURO för projektet ”Train to work”.
En sammanfattning av nystartade projekt finns i bilaga 2.
Under 2016 har utbildningsförvaltningen bedrivit tio EU-projekt med en total omsättning på
ca 10 000 000 SEK, detta i EU-bidrag. De nya projekt som startats var. Musikalisk
improvisation, Musik och dansskolan, samarbetsprojekt. ”European Student Climate report”,
Strömbackaskolan, samarbetsprojekt. Metoder för integrering av nyanlända,
Strömbackaskolan, samarbetsprojekt. What´s up in education, Öjebyns förskolor,
samarbetsprojekt. ”Sounds of Childhood” Öjeby förskola Nord + projekt.
En sammanfattning av nystartade projekt finns i bilaga 3.
Under 2017 bedriver utbildningsförvaltningen 12 EU-projekt. Fyra av dessa är
kompetensutvecklingsprojekt, sju samarbetsprojekt samt ett Nord + projekt.
Nystartade projekt: Kompetensutvecklingsprojekt, Sjulnäs skola.
Kompetensutvecklingsprojekt Klubbgärdsskolan. Kompetensutvecklingsprojekt Bergsvikens
förskola. ”Creative Minds”, Norrbyskolan. Samarbetsprojekt.
En sammanfattning av nystartade projekt finns i bilaga 4.
Göran Dahlén, EU-samordnare informerar om pågående EU-projekt.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Information om EU-projekt
Bilaga1 Erasmus projekt 2014, bilaga BUN § 20a
Bilaga 2 Erasmus projekt och Nord plus projekt 2015, bilaga BUN § 20b
Bilaga 3 Erasmus projekt och Nord plus projekt 2016, bilaga BUN § 20c
Bilaga 4 Erasmus projekt och Nord plus projekt 2017, bilaga BUN § 20d
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§ 21
Förslag till förändrad timplan för Industritekniska programmet
Diarienr 18BUN42
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslag till förändrad timplan.
Tre yrkesutgångar blir en samt att följande kurser plockas bort TRÄTRK01 Trä 1 – stommar,
TRÄTRK02 Trä 2 – beklädnad, AUOALL0 Allmän automationsteknik samt DARDAT02
Datorstyrd produktion 2.

Ärendebeskrivning
Förslag till förändring i timplan för Industritekniska programmet, inriktning processteknik trä.
Eleverna har erbjudits tre yrkesutgångar men det har konstaterats att det är svårt att
genomföra dessa praktiskt. Skolan har för avsikt att endast erbjuda yrkesutgång träindustri,
vilket innebär att det är en bred utbildning som gör eleverna anställningsbara på samtliga
tidigare profileringar.
Rektor föreslår att:
Tre yrkesutgångar blir en samt att följande kurser plockas bort TRÄTRK01 Trä 1 – stommar,
TRÄTRK02 Trä 2 – beklädnad, AUOALL0 Allmän automationsteknik samt DARDAT02
Datorstyrd produktion 2.
att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förändrad timplan för Industritekniska
programmet.
Rektor har informerat om ärendet vid Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN samt till
Kommunal 30 januari 2018.
Expedieras till
Gymnasiechef
Rektor Lorentz Eriksson
Beslutsunderlag
BUN AU §14 Förslag till förändrad timplan för Industritekniska programmet
Timplan Industritekniska programmet 2018-2021, bilaga BUN § 21
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§ 22
Förslag till förändrad timplan för gymnasiesärskolan
Diarienr 18BUN42
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslag till ny timplan.
Kursen ENTENT 51, Entreprenörskap 1 byts ut till IDCIDR52 Idrott och hälsa 2.
Ärendebeskrivning
Förslag till förändring i timplan för gymnasiesärskolan, programmet för Hotell restaurang och
bageri samt programmet Hantverk och produktion.
Efter möte med föräldrar vars elever kommer att söka till dessa program framkom ett
önskemål om mer fysisk aktivitet i timplanerna vilket skolan härmed lämnar förslag på.
Förslag till beslut:
Kursen ENTENT 51, Entreprenörskap 1 byts ut till IDCIDR52 Idrott och hälsa 2.
att Barn- och utbildningsnämnden beslutar om förändrad timplan.
Rektor har informerat om ärendet vid Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN samt till
Kommunal 30 januari 2018.
Expedieras till
Gymnasiechef
Rektor Lorentz Eriksson
Beslutsunderlag
BUN AU §15 Förslag till förändrad timplan för gymnasiesärskolan
Timplan GYSÄR 2018-2022 Hotell, bilaga BUN § 22a
Timplan GYSÄR 2018-2022 Hantverk, bilaga BUN § 22b
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§ 23
Återrapportering till Granskning av grundskolans ledningsfunktion
Diarienr 17BUN229
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden informeras om återrapportering till revisionens granskning av
grundskolans ledningsfunktion.
Ärendebeskrivning
KPMG fick av Piteå kommuns revisorer våren 2017 i uppdrag att granska grundskolans
ledningsfunktion/rektors uppdrag. Granskningen fokuserade på såväl organisation som
ledningsstöd.
Utbildningsförvaltningen har utifrån granskningsrapporten utformat ett förslag till åtgärdsplan
för att möta de behov som påtalats i rapporten. Granskningen är föredragen på
Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN samt till Kommunal 2017-09-12.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade (§ 102 BUN 2017-09-27) att ställa sig bakom
förvaltningens förslag till åtgärder för att möta granskningens rekommendationer och påtalade
förbättringsområden, samt begärde återrapport på förvaltningens åtgärder.
Förvaltningschef Malin Westling föredrar återrapport av åtgärdsplanen och förvaltningens
vidtagna åtgärder.
Förslag till beslut:
Barn- och utbildningsnämnden lägger återrapporten till handlingarna.
Förvaltningschefen har informerat om ärendet vid Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN
samt till Kommunal 30 januari 2018.
Expedieras till
Revisionen
Beslutsunderlag
BUN AU §16 Återrapportering till Granskning av grundskolans ledningsfunktion
Åtgärdsplan Grundskolans ledningsfunktion, bilaga BUN § 23
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§ 24
Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier eller
diskriminering
Diarienr 17BUN1
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av anmälda och avslutade anmälningar om kränkning,
trakasserier och diskriminering som bordlades vid nämndens sammanträde i december 2017.
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
Nämnden bordlade ärendet vid sammanträdet 20 december 2017 eftersom alla ledamöter inte
hunnit läsa igenom anmälningarna. Redovisningen avser därför inkomna anmälningar och
avslutade ärenden för december 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier eller
diskriminering
Anmälan om kränkning, trakasserier, diskriminering, bilaga BUN § 24
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§ 25
Kurser/konferenser
Diarienr 18BUN2
Ingen kurs eller konferens tas upp vid dagens sammanträde.
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§ 26
Delegationsbeslut
Diarienr 18BUN3
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden får information om 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
Delegationsbeslut, bilaga BUN § 26
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§ 27
Rapporter
Diarienr 18BUN5
Ordförande Ruth Rahkola (S) informerar om
- möte med föräldrar till elever vid Svenska Balettskolan
- Christinaprojektet
- diskussioner kring nyanländas möjligheter att gå färdigt påbörjade gymnasiestudier
- från verksamhetsbesök vid särskolan.
Ledamöterna informerar från förmiddagens verksamhetsbesök
Stefan Askenryd (S) från Musik- och dansskolan
Hans Öhlund (C) från Strömbackaskolan, Mimer
Eva Åström (NS) från Backgårdsskolan
Catrin Gisslin (MP) från Helgenäs förskola
Maria Holmquist Ek (V) från språkslussen
Massoud Sari Aslani (S) från Björklunda förskola
Peter Forss (S) från Bergsvikens förskola
Marianne Hedkvist (S) från Norrmalmskolan
Ferid Letic (S) från Strömbackaskolan, Munin
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 28
Nya frågor
Diarienr 18BUN6
Ingen ny fråga tas upp vid dagens sammanträde.
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