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Beslutande

Louise Mörk (S) (ordförande)
Ken Åman (S) (vice ordförande)
Carola Bergman (S)
Lena Jarblad (S)
Jonas Sköld (S)
Maria Platni (V)
Lisa Karlström (MP)
Malin Stenvall Viksten (M)
Cornelia Johansson (M)
Hans Öhlund (C)
Åke Forslund (SJV)
Eva Åström (SJV)
Niklas Lundgren (S) (tjänstgörande ersättare)

Övriga deltagare

Malin Westling (förvaltningschef)
Mona Öman Blylod (sekreterare)
Charlotta Burman (adjungerad ledamot)
LeeHau Li Nilsson (förvaltningsekonom) §§97-98
Elisabeth Fjällström (chef för- och grundskola) §99
Stefan Bengtsson (lokalstrateg) §§102-103
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§ 97
Delårsrapport augusti 2019
Diarienr 18BUN157
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsrapport augusti 2019.
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Malin Westling och förvaltningsekonom LeeHau Li Nilsson redogör för
Barn- och utbildningsnämndens måluppfyllelse och ekonomiska resultat per augusti 2019
samt en ekonomisk prognos för helåret 2019.
Handlingar delas ut vid sittande bord.
Förslag till beslut:
Barn- och utbildningsnämnden godkänner Delårsrapport augusti 2019
Propositionsordning
Ordförande finner att det bara finns ett förslag vilket blir nämndens beslut.
Expedieras till
Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag
Delårsrapport augusti 2019
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§ 98
Fördjupad analys kring SCB:s statistikuppgifter gällande förskolans,
grundskolans och gymnasieskolans kostnader
Diarienr 19BUN337
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av analysen och beslutar att lägga den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Samtliga kommuners ekonomiska resultat sammanställs i ett Räkenskapssammandrag av
Statistiska centralbyrån. Detta utgör grund för de ekonomiska nyckeltalen vilka tas fram av
Kommun- och landstingsdatabasen. Utifrån en teoretisk modell baserat på olika antaganden
och kostnadsutjämningen tar SCB fram en referenskostnad, vilket är en kostnad som en
strukturellt jämförbar kommun med genomsnittlig ambitionsnivå bör ha för respektive
verksamhet. Analysen redogör för Piteå kommuns kostnader för förskola, grundskola och
gymnasium i förhållande till referenskostnaden samt strukturellt jämförbara kommuners
kostnader. En jämförelse görs mellan Piteå kommuns kostnad och referenskostnaden, men
även mellan Piteå kommun och andra, enligt Kolada, strukturellt jämförbara kommuner.
Förskola
Piteå kommuns kostnad för förskoleverksamheten är högre än referenskostnaden samt för
flera av de strukturellt jämförbara kommunerna. Analysen visar att möjliga förklaringar till
detta är Piteå kommun har en högre personaltäthet samt högre andel personal med
förskollärarlegitimation än de kommuner vilka är strukturellt jämförbara med Piteå.
Grundskola
Kostnaden för grundskoleverksamheten är högre jämfört med referenskostnaden samt för
samtliga strukturellt jämförbara kommuner. En jämförelse gjordes och resultaten visar att för
de kostnadskategorier som uteslutande arbetas upp inom Utbildningsförvaltningen
(undervisning, lärverktyg, skolskjuts) är kostnaderna i paritet med eller lägre än strukturellt
jämförbara kommuner. För kostnadskategorin Övrigt ingår samtliga kostnadskategorier som
ej tidigare har redovisats, däribland studie- och yrkesvägledare, skolvärdar, elevassistenter
och särskilt stöd. I räkenskapssammandraget redogör kostnadskategorin Övrigt för
bruttokostnader, det vill säga att intäkter inte tas i beaktande. Den här redovisade kostnaden
för övrigt är därmed inte den ekonomiska belastningen för Piteå kommun, utan stora delar är
finansierade via statsbidrag. Avseende olika kvalitetsmått har Piteå kommun högst meritvärde
jämfört med strukturellt jämförbara kommuner samt högst andel elever som uppnått
kunskapskraven i årskurs 9.
Gymnasiet
Gymnasieverksamheten inom Piteå kommun är mest kostsam i förhållande till
referenskostnaden samt strukturellt jämförbara kommuner. En faktor som kan påverka
kostnaden för en gymnasieskola kan vara det programutbud som tillhandahålls.
Strömbackaskolan tillhandahåller en bred variation med tyngd på yrkesprogram. Dessa är mer
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kostsamma än teoretiska program av olika anledningar, bland annat elevgruppernas storlek av
säkerhetsskäl samt dyrare lärverktyg i forma av lastbilar, maskiner och robotar. För 2017 gick
41 procent av Strömbackaskolans elever på yrkesprogram i förhållande till strukturellt
jämförbara kommuners genomsnitt om 25 procent. Även för kvalitetsmåtten inom
gymnasieskolan har Strömbackaskolan bäst resultat i förhållande till jämförbara kommuner.
Över åren 2015, 2016 och 2017 har 83 procent av gymnasieeleverna erhåller examen inom 3
år jämfört med strukturellt jämförbara kommuners genomsnitt om 71 procent.
Slutsats
Kolada tillhandahåller många olika nyckeltal för att mäta kvalitet och ekonomisk effektivitet
inom kommunal verksamhet. Nyckeltalen är relevanta för att kunna mäta och jämföra olika
kommuner emellan. Analysen har redogjort för att en direkt koppling mellan
nettokostnadsavvikelsen samt besparingsmöjligheter inte är rättvisande. För
kostnadskategorin Övrigt som är förhållandevis hög inom de olika skolformerna är det inte
Piteå kommuns ekonomiska belastning. En kommun som har en hög ambition avseende
sökandet samt erhållandet av statsbidrag ser kostsam ut trots att den egentliga kostnaden för
kommunen är lägre.
En annan faktor att ta i beaktande är att nyckeltalen som analysen baseras på är utfall från
kommunens räkenskapssammandrag. Det är en kommunövergripande produkt trots att
kostnaderna läggs på pedagogisk verksamhet. Det innebär att kostnaderna inte nödvändigtvis
arbetas upp inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter, exempelvis måltider samt
lokaler.
Referenskostnaden är en teoretisk modell och slutsatser vilka dras utifrån denna bör vara
nyanserade. Det baseras på en genomsnittlig ambitionsnivå och kostnadsutjämningen, i
enlighet med Koladas bedömning. Piteå kommun har för förskoleverksamheten mindre
barngrupper än strukturellt jämförbara kommuner samt högre täthet avseende personal med
förkollärarlegitimation. Båda dessa är förenat med högre kostnader. Även
grundskoleverksamheten har högre kvalitetsresultat än jämförbara kommuner och
gymnasieskolan har fler elever på yrkesprogram än jämförbara kommuner. Att genomföra
större besparingar utifrån de ekonomiska nyckeltalen i Kolada utan att dessa goda
kvalitetsresultat ska påverkas bedöms vara små.
Förvaltningsekonom LeeHau Li Nilsson informerar nämnden om analysen.
Analysen är föredragen vid Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN 20 augusti 2019.
Beslutsunderlag
Fördjupad analys kring SCBs statistikuppgifter
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§ 99
Återrapport – Fler män i förskolan
Diarienr 19BUN121
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till strategi för att
anställa fler män i förskolan
• Målet för Piteå är att öka andelen män i förskolan från 2% till 4% senast år 2021 utifrån ett
jämställdhetsperspektiv samt att fler barn får uppleva manliga förebilder
• Vid annonseringar i förskolan skrivs det in att förvaltningen gärna ser manliga sökande.
• Utbildningsförvaltningens ambition är att VFU (verksamhetsförlagd utbildning /praktik) blir
en positiv erfarenhet för manliga förskollärarstudenter.
• Målet är att fortsätta utveckla det manliga nätverket.
• I samverkan med barn- och fritidsprogrammet ska manliga förebilder marknadsföra
förskolan som arbetsplats vid två olika tillfällen under elevernas gymnasietid.
• Utbildningsförvaltningen fortsätter att marknadsföra sig som attraktiv arbetsgivare genom
att delta vid rekryterings och arbetsmarknadsmässor.
• Viktigt med ett öppet och tillåtande klimat där även män ses som en tillgång i förskolan.
Därför får utbildningsförvaltningen ett uppdrag att kontakta studenterna som går
förskollärarprogrammet i Luleå och Umeå för ett erbjudande om att delta i det manliga
nätverket i Piteå.
Ärendebeskrivning
2019-02-27 beslutade Barn- och utbildningsnämnden att ge förvaltningschefen i uppdrag att:
Ta fram en strategi för att anställa fler män i förskolan. Uppdraget skall vara genomfört och
redovisas för nämnden senast 2019-09-05.
I december 2018 hade Utbildningsförvaltningen i Piteå 1524 anställda och 1343 årsarbetare,
dvs. heltidstjänster. 40 % av de anställda är över 50 år vilket föranleder ett fokus på strategin
för att behålla och rekrytera personal. Kompetensförsörjningen är en utmaning utifrån ökande
pensionsavgångar, bristen på nyutexaminerade lärare samt att andelen barn har ökat i
förskolan med ca 12% (220 barn).
I Piteå arbetar 2 % män arbetar i förskolan vilket är lägre än andelen på riksnivå som är 4 %
(för kommunala huvudmän).
Vad gör Piteå idag för att öka andelen män i förskolan?
Ett manligt nätverk har bildats för de som jobbar i Piteås kommunala verksamheter. Det
manliga nätverket samverkar med Luleå nätverk. Idén till ett manligt nätverk i Piteå kommun
skapades hösten 2017 under en workshop vid Luleå tekniska universitet.
Förskolan samverkar med Barn- och fritidsprogrammet genom att i årskurs 3 inspirera
studenter till att arbeta i förskolan. I detta deltar en manlig ambassadör från förskolan.
Utbildningsförvaltningen är representerad genom att delta vid rekryterings- och
arbetsmarknadsmässor.
Signatur justerare
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Förslag till beslut:
• Målet för Piteå är att öka andelen män i förskolan från 2% till 4% senast år 2021 utifrån ett
jämställdhetsperspektiv samt att fler barn får uppleva manliga förebilder
• Vid annonseringar i förskolan skrivs det in att förvaltningen gärna ser manliga sökande.
• Utbildningsförvaltningens ambition är att VFU (verksamhetsförlagd utbildning /praktik) blir
en positiv erfarenhet för manliga förskollärarstudenter.
• Målet är att fortsätta utveckla det manliga nätverket.
• I samverkan med barn- och fridisprogrammet ska manliga förebilder marknadsföra
förskolan som arbetsplats vid två olika tillfällen under elevernas gymnasietid.
• Utbildningsförvaltningen fortsätter att marknadsföra sig som attraktiv arbetsgivare genom
att delta vid rekryterings och arbetsmarknadsmässor.
• Viktigt med ett öppet och tillåtande klimat där även män ses som en tillgång i förskolan.
Därför får utbildningsförvaltningen ett uppdrag att kontakta studenterna som går
förskollärarprogrammet i Luleå och Umeå för ett erbjudande om att delta i det manliga
nätverket i Piteå.
Elisabeth Fjällström, chef för- och grundskola, Södra området föredrar återrapporten.
Återrapporten är föredragen vid Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN 20 augusti 2019.
Propositionsordning
Ordförande finner att det bara finns ett förslag vilket blir nämndens beslut.
Expedieras till
Chef för- och grundskola, Södra området
Beslutsunderlag
Rapport Fler män i förskolan
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§ 100
Förslag till förändring i timplanen för
Samhällsvetenskapsprogrammet vid Strömbackaskolan
Diarienr 19BUN270
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslaget till förändring i timplanen för
samhällsprogrammet, Strömbackaskolan.
Ärendebeskrivning
Vid Strömbackaskolan erbjuder vi två programinriktningar inom
samhällsvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskap och beteendevetenskap. Enligt nuvarande
timplan läser båda inriktningarna en kurs i åk 3 inom programfördjupningen som heter
internationella relationer.
Rektor har tillsammans med lärare vid samhällsvetenskapsprogrammet tagit fram ett förslag
där elever som läser inriktningen beteendevetenskap läser samhällskunskap 3 istället för internationella relationer eftersom sistnämnda kurs passar bra som en spetskurs inom inriktningen
samhällsvetenskap. Samhällskunskap 3 är en bredare kurs och passar bättre som
programfördjupning inom beteendevetenskap.
Förslaget innebär ingen kostnadsökning eftersom samhällskunskap 3 samläses med
inriktningen samhällsvetenskap som har denna kurs i sin programinriktning.
Förslaget är att kursbyte kommer att ske från och med hösten 2020 för de elever som påbörjar
åk 3 då. Se bifogade timplaner för läsåren 2018-2021 samt 2019-2022.
Förvaltningschef Malin Westling föredrar ärendet.
Propositionsordning
Ordförande finner att det bara finns ett förslag vilket blir nämndens beslut.
Expedieras till
Gymnasiechef
Rektor
Beslutsunderlag
Timplan 2019-2022
Timplan 2018-2021
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§ 101
Extraärende Förslag till biblioteksplan för Piteå kommun 2020-2023
Diarienr 19BUN335
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat remissvar till biblioteksplan för åren
2020-2023.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har fått möjlighet att inkomma med yttrande gällande det
förslag till Biblioteksplan för Piteå kommun för åren 2020 – 2023 som kultur, park och fritid
utformat.
Förvaltningschef Malin Westling redogör för de synpunkter som förvaltningen har på
förslaget.
Kultur, park och fritid önskar ett svar på remissen senast 15 september 2019.
Förslag till beslut:
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningschefs tjänsteskrivelse ”Yttrande över förslag
till Biblioteksplan för Piteå kommun 2020 – 2023”, som sitt remissvar.
Förvaltningschef Malin Westling föredrar ärendet.
Förslag till biblioteksplan är informerad vid Samverkansgrupp/Skyddskommitté 20 augusti
2019.
Propositionsordning
Ordförande finner att det bara finns ett förslag vilket blir nämndens beslut.
Expedieras till
Kultur, park- och fritid
Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen
Beslutsunderlag
Förslag till Biblioteksplan för Piteå kommun 2020-2023
Remissvar Biblioteksplan för PK 2020
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§ 102
Information Fördjupad översiktsplan Öjebyn
Diarienr 19BUN339
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av information om fördjupad översiktsplan, Öjebyn.
Ärendebeskrivning
I Piteå kommuns översiktsplan ÖP2030 Vårt framtida Piteå anges strategier och planering för
bland annat utvecklade och attraktiva stadsdelar. Strategierna ska konkretiseras genom
fördjupade översiktsplaner (FÖP), utvecklingsplaner och gestaltningsprogram. Samtliga
strategier i planförslaget ska syfta till att göra Piteå till en än mer attraktiv och uthållig
kommun att leva i, verka i och att besöka, för både dagens och morgondagens befolkning. Allt
arbete genomlyses med perspektiven barn och unga, jämlikhet och jämställdhet samt
integration.
Arbetet med FÖP Öjebyn har påbörjats under våren 2019 där etapp 1 avser Solanderskolans
verksamhetsområde. Fortsatt arbete med FÖP Öjebyn kommer att pågå fram till 2021 och
ytterligare dialoger kommer att genomföras med medborgare utifrån olika målgrupper under
det fortsatta arbetet med FÖP Öjebyn som helhet. Dialogerna för etapp 1 är genomförda,
sammanställning och analys pågår Utifrån detta kommer ett förslag på inriktning för
skolområdet att tas fram. Förhoppningen är att under 2020 kunna påbörja
renovering/tillbyggnad av skolan.
Stefan Bengtsson, lokalstrateg, informerar om ärendet.
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§ 103
Svar på av ledamöter väckta ärenden
Diarienr 19BUN6
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.
Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde redovisas följande väckta ärenden:
Jonas Sköld (S) ”Rektor på Christinaskolan skickade med en fråga vid vårt
verksamhetsbesök. Hon ville få klarhet i frågan runt Nolias eventuella flytt och hur det
påverkar projektet att bygga ny skola intill Christinaskolan”.
Hans Öhlund (C) ”En förklaring/analys kring behovet av lokaler för förskolan, nu och
framåt”.
Cornelia Johansson (M) ”Vill ha redovisat:
- hur långa kontrakten på lokaler är
- vad man betalar per kvm för ”vanliga” lokaler (ej moduler/tillfälliga)
- hur ser avtalen ut och vad ingår
- hur stora de kostnaderna är”
Stefan Bengtsson, lokalstrateg informerar ledamöterna om ovanstående ärenden.
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§ 104
Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier eller
diskriminering
Diarienr 19BUN1
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av inkomna kränkningsanmälningar och avslutade
ärenden.
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
Ärendet är inte öppet för allmänheten.
Beslutsunderlag
Anmälan om kränkande behandling, trakasserier och diskriminering
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§ 105
Kurser/konferenser
Diarienr 19BUN2
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att de ledamöter som vill delta vid konferensen ” Den
offentliga måltidens betydelse” anmäler sig själv.
Inget arvode utgår.
Ärendebeskrivning
Konferens i Piteå 17 september 2019
Den offentliga måltidens betydelse
Beslutsunderlag
Den offentliga måltidens betydelse. - Tickster
Den offentliga måltidens betydelse. - Tickster2
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§ 106
Delegationsbeslut
Diarienr 19BUN3
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av delegationsbeslut.
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 6 kap får en nämnd uppdra till 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 ärenden 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
Delegationsbeslut
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§ 107
Delgivningsärenden
Diarienr 19BUN4
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av delgivningsärenden.
Nämnden begär redovisning av besluten från Migrationsverket till nästa sammanträde 25
september 2019.
Ärendebeskrivning
19BUN285-1
Migrationsverket avslår Piteå kommuns ansökan om extra ordinära kostnader för utbildning.
Migrationsverket anser att Piteå kommun har inte styrkt sin rätt till ersättning för extra
lokalkostnader.
Beslutet har överklagats.
19BUN285-2
Migrationsverket avvisar Piteå kommuns ansökan om ersättning för kvartal 1-2 eftersom
ansökan för dessa kostnader inte inkommit i rätt tid.
Migrationsverket avslår Piteå kommuns ansökan om ersättning för extra eller extraordinära
kostnader gällande kvartal 3-4.
Beslutet har överklagats.
19BUN285-3
Migrationsverket avvisar Piteå kommuns ansökan om ersättning för kvartal 1-2 eftersom
ansökan för dessa kostnader inte inkommit i rätt tid.
Migrationsverket avslår Piteå kommuns ansökan om ersättning för extra eller extraordinära
kostnader gällande kvartal 3-4.
Beslutet har överklagats.
19BUN303-1
Migrationsverket beviljas Piteå kommun 974 640 kronor för 94 påbörjade
fyraveckorsperioder efter ansökan om ersättning enligt asylersättningsförordningen.
Migrationsverket avslår Piteå kommuns ansökan p, ersättning med 31 440 kronor för 3
fyraveckorsperioder.
Beslutet har överklagats.
--19BUN98-24
Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds för 2019
Skolverket beslutar att bevilja Piteå kommun 135 432 kronor, statsbidraget avser VT 2019.
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19BUN98-25
Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier för 2018/2019
Piteå kommun beviljas 5 793 812 kronor för perioden 2019-01-01 – 2019-06-30.
19BUN98-26
Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare för 2018/2019
Piteå kommun beviljas 2 675 168 kronor för perioden 2019-01-01 – 2019-06-30.
19BUN98-27
Statsbidrag för handledare i Läslyftet 2019/2020
Beslut om omprövning av ansökan.
Skolverket beslutar att bevilja Piteå kommun 104 000 kronor.
19BUN98-28
Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 2020
Piteå kommun beviljas 10 334 333 kronor för år 2020.
19BUN98-30
Statsbidrag för ett fjärde tekniskt år för 2020/2024
Skolverket avslår ansökan om statsbidrag
19BUN98-31
Statsbidrag för fler anställda i lågstadiet för 2019/2020
Skolverket beviljar delvis ansökan. Piteå kommun beviljas 7 163 252 kronor i statsbidrag
(ansökt om 7 344 753 kronor)
19BUN98-32
Statsbidrag för Fritidshemssatsningen för 2019.
Skolverket beviljar delvis ansökan. Piteå kommun beviljas 843 536 kronor i statsbidrag
(ansökt om 935 913 kronor)
--18BUN381-11
Dom från Kammarrätten.
Kammarrätten upphäver Förvaltningsrättens dom och fastställer barn- och
utbildningsnämndens delegationsbeslut. Eleven beviljas buss istället för taxi.
--Beslut från Kommunfullmäktige
19BUN122-16-17
Beslut gällande Budget 2020 och verksamhetsplan (VEP) 2020-2022 (se bilaga)
19BUN128-4
Allmän och särskild trafik med buss i Piteå kommun.
Kommunfullmäktige beslutar att linje- och tidtabellsförlagd skolskjuts med buss övergår till
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att vara tillgänglig för allmänhetens resor från och med 2020-01-01.
18BUN260-8
Motion (SLP) – Kommunal visselblåsarfunktion i kommunens skolor.
Kommunfullmäktige avslår motionen- Kommunal visselblåsarfunktion i kommunens skolor.
Beslut från Kommunstyrelsen
18BUN157-57
Kommunstyrelsen godkänner Månadsrapport april 2019.
--19BUN307
Slutrapport Lovskola 2019 (se bilaga)
--18BUN330-60
Uppföljningsbeslut från Skolinspektionen.
Efter regelbunden kvalitetsgranskning vid Björklundskolan identifierade Skolinspektionen ett
antal utvecklingsområden för skolenheten och begärde med anledning av detta en
återredovisning av vidtagna åtgärder. Piteå kommun inkom med sådan redovisning 7 augusti
2019 och Skolinspektionen väljer nu att avsluta ärendet.
19BUN342
Skolinspektionen kommer 2019/2020 att genomföra en tematisk kvalitetsgranskning för att
kartlägga vilka förutsättningar elever ges inför eget arbete med särskilt fokus på
inlämningsuppgifter. Sjulnässkolan har slumpmässigt valts ut att delta.
Beslutsunderlag
Delgivning Protokollsutdrag KF
Delgivning Slutrapport lovskola 2019

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

18 (19)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-09-05

Barn- och utbildningsnämnden

§ 108
Rapporter
Diarienr 19BUN5
Ärendebeskrivning
Ledamöterna informerar från dagens verksamhetsbesök
Carola Bergman (S) informerar från Porsnässkolan.
Maria Platni (V) informerar från rektorsområde Frigg vid Strömbackaskolan.
Lena Jarblad (S) och Cornelia Johansson (M) informerar från förskolor inom Piteå Centrala
området.
Charlotta Burman (KD) informerar om hennes och Massoud Sari Aslani (S) besök vid
Kullens förskola och hörselklassen i Öjebyn.
Jonas Sköld (S) och Eva Åström (SJV) informerar från rektorsområde mimer,
Strömbackaskolan.
Louise Mörk(S) och Åke Forslund (SJV) informerar från Strömbackaskolans elevbyggen och
samarbete med Grans Naturbruksskola samt Strömbacka skolans VVS-, Elteleoch Byggprogrammet.
Ken Åman (S) informerar från Rosviks skola och förskola.
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