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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-01-29

1 (20)

Plats och tid

Stadshuset, 2004-01-29, kl 13.00-16.30

Beslutande

Ruth Rahkola
Anders Berg
Birgitta Elfgren
Lina Bergman
Peter Eriksson
Kjell Johansson
Erland Eriksson, tjg ersättare (frånvarande §§ 6,3,7)
Gösta Turesson, tjg ersättare §§ 3,6,7,9,10,11,14,15,16
Massoud Sari-Aslani
Susanne Sandström
Lars-Ivar Pettersson
Aila Jonsson
Åke Forslund
Magnus Burström
Inger Ingesson, barn- och utbildningschef
Anette Christoffersson, sekreterare
Gösta Turesson, adjungerad, §§ 2,4,5,8,12,13
Elisabeth Oja, personalföreträdare för Kommunal
Inger Lundgren, personalföreträdare för Lärarförbundet
Margareta Granberg, personalföreträdare för Lärarförbundet

Övriga deltagande

Utses att justera

Magnus Burström

Justeringens plats och tid

Barn och Utbildning, Stadshuset, 2004-02-03

Underskrifter

Sekreterare

Anette Christoffersson
Ordförande

Justerande

Paragraf
er

§§ 2-16

Ruth Rahkola
Magnus Burström
Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Sammanträdesdat
um
Anslags
uppsättande
Förvaringsplat
s för
protokollet
Underskrift

Barn- och utbildningsnämnden
2004-01-29
2004-02-03

Anslags
nedtagande

2004-02-25

Barn och Utbildning, Stadshuset
Anette Christoffersson
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2004-01-29

BUN § 2
Dnr 2003/250
0RWLRQDQJnHQGHEHW\JVIULWWLVNRODQ

008

Daniel Tukia (mp) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige med
hemställan att Piteå kommun begär att få bli försökskommun med att avskaffa
betygstvånget i grundskolan, bilaga BUNAU § 1 a.
Ärendet har lämnats till kommunstyrelsen för beredning. Barn- och
utbildningsnämnden uppmanas att inkomma med yttrande före 3 februari 2004.
Barn- och utbildningschef Inger Ingesson har utformat ett förslag till yttrande,
bilaga BUN AU § 1 b.
I förslaget till yttrande skriver barn- och utbildningschefen att det för närvarande
inte finns någon anledning att begära hos regeringen att få bli en försökskommun
med en betygsfri grundskola.
_____
Samverkansgrupp 2004-01-13
_____
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid
sammanträde 2004-01-14, § 1.
_____
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämndens besluta att lämna
yttrande till kommunfullmäktige enligt förslag från barn- och utbildningschefen,
bilaga BUN AU § 1 b.
Vid arbetsutskottets sammanträde yrkar Susanne Sandström (v) att barn- och
utbildningsnämnden ska ställa sig bakom motionen och begära att få bli
försökskommun med att avskaffa betygstvånget.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Susanne
Sandströms förslag och finner att arbetsutskottets förslag bifallits.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2004-01-29

forts BUN § 2
_____
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta
att
_____

lämna yttrande till kommunfullmäktige enligt bilaga
BUN AU § 1 b.

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde yrkar Susanne Sandström (v)
att barn- och utbildningsnämnden ska ställa sig bakom motionen och begära att
få bli försökskommun med att avskaffa betygstvånget.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Susanne
Sandströms förslag och finner att arbetsutskottets förslag bifallits.
Ledamot Susanne Sandström (v) avger reservation.
_____
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

lämna yttrande till kommunfullmäktige enligt bilaga
BUN AU § 1 b. Barn – och utbildningsnämnden ser för
närvarande ingen anledning att begära att få bli försökskommun med att avskaffa betygstvånget.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-01-29

BUN § 3
Dnr 2003/244
048
$QV|NDQRPELGUDJWLOO%5,6UHJLRQ1RUG±YHUNVDPKHWVnUHW
BRIS (Barnens rätt i samället) region Nord ansöker om bidrag för
verksamhetsåret 2004. Ansökan avser 3 kronor per barn upp till 18 år i Piteå
kommun som en del i att finansiera barns och ungdomars fria tillgång till
Barnens Hjälptelefon och BRIS övriga stödverksamheter.
Ansökan redovisas i bilaga BUN AU § 3.
____
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid
sammanträde 2004-01-14, BUN AU § 3.
_____
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden
att

bevilja BRIS 5 349 kronor vilket motsvarar ett bidrag på
1 krona per barn i åldern 6-16 år i Piteå Kommun.

_____
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde föreslår ledamot Massoud
Sari-Aslani (s) att BRIS ska beviljas ett anslag om 3 kr per barn.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande ställer proposition på arbetsutskottets
förslag och förslag från Massoud Sari-Aslani och finner att arbetsutskottets
förslag bifallits.
_____
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att
_____

Justerandes sign

bevilja BRIS 5 349 kronor vilket motsvarar ett bidrag på
1 krona per barn i åldern 6-16 år i Piteå Kommun.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-01-29

BUN § 4
Dnr 2003/224
611
7LOOJRGRUlNQDQGHDYPHULWSRlQJYLGDQV|NDQWLOOJ\PQDVLHVNROD
Rektor Porsnäs rektorsområde och ordförande elevrådet Porsnäs föreslår i en
skrivelse till barn- och utbildningsnämnden att de elever som i åk 7-9 innehar
uppdraget elevrådsordförande, sekreterare och kassör får tillgodoräkna sig upp
till 10 meritpoäng för det arbete de utfört vid ansökan till gymnasieskolan.
Skrivelsen redovisas i bilaga BUN AU § 3.
_____
Samverkansgrupp 2004-01-13
_____
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid
sammanträde 2004-01-14, BUN AU § 3.
_____
Barn- och utbildningsnämnden anser att det är positivt att elever engagerar sig i
elevkårsarbetet. Den kunskap dessa elever får har de nytta av i skolans olika
kurser samt i sitt framtida yrkes- och föreningsliv.
Då arbetssituationen kan variera mellan ledamöter i elevkåren och mellan olika
elevkårer bedömer nämnden att man inte generellt kan bevilja meritpoäng till en
grupp av elevkårsledamöter. Varje enskild elev har dock rätt, enligt
bestämmelserna i gymnasieförordningen 6 kap, § 6, att ansöka om maximalt 10
meritpoäng.
_____
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

avslå begäran angående tillgodoräknande av meritopäng för
elevrådsordföranden, sekreterare och kassör i åk 7-9

______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-01-29

BUN § 5
Dnr 2002/209
.RPSOHWWHULQJDULGHOHJDWLRQVRUGQLQJHQ

002

Barn- och utbildningschefen föreslår att barn- och utbildningsnämnden
kompletterar nuvarande delegationsordning på följande punkter:
PLANERING OCH ORGANISATION
Ny delegationspunkt

Ärende

Delegat

Anm

2.16

Beslut om fördelning av språkval
vid Sjulsmarks skola

Lokal
Gruf 2 kap, 17,18§
styrelse
Sjulsmarks
skola

2.17

Beslut om utbud av
elevens val vid
Sjulsmarks skola mot
bakgrund av fastställda
riktlinjer grsk

Lokal
styrelse
Sjulsmarks
skola

Gruf 2 kap, 19,20§
Skolstyrelsens
riktlinjer
St § 10 1995

ÖVRIGT
4.5

Rätt att utse ombud
Barn- och utbildningschef
för barn- och utbildningsnämnden i ärenden eller mål
vid allmän domstol eller
förvaltningsdomstol

_____
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid
sammanträde 2004-01-14, BUN AU § 4.
_____
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att
_____
Justerandes sign

komplettera nuvarande delegationsordning med ovanstående
punkter.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-01-29

BUN § 6
Dnr 2003/268
610
3URJUDPI|UNYDOLWHWVXWYHFNOLQJLQRP%DUQRFKXWELOGQLQJ
Utredare Anna-Lena Pogulis redogör för ett förslag på mindre justeringar i
”Program för kvalitetsutveckling 2001-2004. Justeringarna görs i avvaktan på
jämförande mått/indikatorer nationellt, beslut om ny skollag samt ev föreskrifter
till ny lag angående redovisning.
Förslagen på förändringar redovisas i bilaga BUN AU § 5.
_____
Samverkansgrupp 2004-01-13
_____
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid
sammanträde 2004-01-14, BUN AU § 5.
_____
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna förslag till förändringar redovisade i bilaga BUN AU § 5.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 7
3ULQFLSHUI|UUHVXUVI|UGHOQLQJ

2004-01-29

Dnr 2004/10

611

Barn och utbildning har utarbetat förslag till principer för fördelning av
personalresurser till förskola, förskoleklasser, fritidsverksamhet och grundskola
för verksamhetsåret 2004-2005 enligt bilaga BUN AU § 8.
Administrativ chef Lars Nilsson redogör för principerna för fördelning av
personalresurser.
_____
Samverkansgrupp 2004-01-13.
_____
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid
sammanträde 2004-01-14, BUN AU § 8.
_____
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

fastställa principer för resursfördelning enligt bilaga BUN AU § 8.

att

efter läsårets slut begära återrapportering av hur medel avsedda för
särskilda insatser använts.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2004-01-29

Dnr 2000/71

001

Skolverket beslutar 2004-01-15 att godkänna Tolvmansskolan som en fristående
grundskola i Piteå kommun. Huvudman är Tolvmansskolans ekonomiska
förening. Godkännandet avser årskurserna 1-3 och gäller från och med den 1 juli
2004 och under förutsättning att skolan startat senast vid början av läsåret
2005/2006. Skolverket godkänner också att fristående förskoleklass får bedrivas
vid Tolvmansskolan. Godkännandet gäller från och med den 1 juli 2004 och
under förutsättning att verksamheten startat senast vid början av läsåret 20052006.
Skolverket förklarar att Tolvmansskolan har rätt till bidrag från och med den 1
juli 2004. Enligt Skolverkets bedömning uppfyller Tolvmansskolan de villkor för
godkännande och rätt till bidrag som anges i 2 b kap 6,7 och 10 a §§ samt 9 kap 2
och 6 §§ skollagen (1985:1100).
Skolverkets beslut om godkännande och rätt till bidrag får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Om klaganden är en part som företräder det allmänna skall
överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet
meddelades.
_____
Barn- och utbildningsnämndens ordförande yrkar att nämden ska överklaga
Skolverkets beslut och redogör för innehållet i besvärsskrivelse, bilaga
BUN § 8 a.
Vice ordförande Anders Berg (s), ledamöterna Erland Eriksson (s), Massoud
Sari-Aslani (s), Susanne Sandström (v) och Aila Jonsson (kd) yrkar bifall till
ordförandes förslag.
Ledamot Åke Forslund (fp) yrkar att nämden ej ska överklaga Skolverkets beslut.
Ledamöterna Magnus Burström (ns) och Lars-Ivar Pettersson (c) yrkar bifall till
Åkes Forslunds förslag.
Ordföranden ställer proposition på förslag från ledamot Åke Forslund (fp) och
förslag från ordförande och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller
ordförandes förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-01-29

BUN § 8 forts
Ledamot Åke Forslund (fp) avger skriftlig reservation vilken redovisas i bilaga
BUN § 8 b. Ledamöterna Magnus Burström och Lars-Ivar Pettersson avger
reservationer.
_____
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

överklaga Skolverkets beslut att godkänna Tolvmansskolan som
fristående grundskola.
Besvärsskrivelse skickas till Länsrätten i Stockholms län, bilaga
BUN § 8 a.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2004-01-29

BUN § 9
,QIRUPDWLRQRPEHW\JVVlWWQLQJIUnQ0\QGLJKHWHQI|U6NROXWYHFNOLQJ
Myndigheten för Skolutveckling har utarbetat tre olika broschyrer i vilka man
förklarar hur betygen sätts och vilka lagar och regler som gäller. Broschyrerna
vänder sig till elever i grund- respektive gymnasieskola samt till
föräldrar/vårdnadshavare.
Barn- och utbildningschefen informerar om att man på gymnasieskolan beslutat
att dela ut broschyren till samtliga elever i årskurs 1. Frågan om att dela ut
broschyrerna till eleverna i grundskolan kommer att diskuteras på nästa
rektorskonferens.
_____
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2004-01-29

BUN § 10
,QIRUPDWLRQ
Barn- och utbildningschefen informerar kort kring resultatet av den psykosociala
arbetsmiljöundersökningen som genomförts för fjärde året i rad. (PAK)
Enkäten består av 25 frågor uppdelade i 5 olika områden; Egenkontroll i arbetet,
Arbetsledningsklimat, Stimulans från arbetet, Arbetsgemenskap och
Arbetsbelastning.
Alla områden förutom ”Arbetsledningsklimat” har förbättrats eller ligger lika
från föregående år. Barn- och utbildningschefen har gett områdescheferna i
uppdrag att analysera varje rektorsområde gällande området
”Arbetsledningsklimat.”
Barn- och utbildningschefen redovisar positiva siffror gällande antalet
långtidssjukskrivna i förvaltningen. Mars 2003 fanns det 99 personer som var
långtidssjukskrivna i förvaltningen, december 2003 hade antalet sjunkit till 75
personer - 24 personer färre. Av dessa 24 har 5 fått förtidspension, 2 har slutat, 2
är föräldralediga och 15 har gått tillbaka i arbete.
_____
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-01-29

BUN § 11
5HGRYLVQLQJDYERNVOXW
Förvaltningsekonom Jan-Olov Thall informerar angående bokslutet för år 2003.
Bokslutet visar ett överskott på 3 308 milj kr.
_____
Barn och utbildningsnämnden tar del av informationen enligt bilaga BUN § 11
och beslutar
att

godkänna redovisat bokslut för år 2003.

att

rikta ett tack till all personal inom barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsområde för det arbete man utfört under året.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2004-01-29

BUN § 12
,QIRUPDWLRQ(8SURMHNW
Karl-Erik Björkén, Barn och Utbildning, informerar angående möjligheterna att
via Internationella programkontoret söka ekonomiskt stöd för att satsa på
internationella projekt. Karl-Erik berättar bland annat om Commenius som är
EU:s stora skolprogram samt Arion som är ett studiebesöksprogram för
beslutsfattare och experter inom skolområdet.
_____
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2004-01-29

BUN § 13
'HOHJHUDGHEHVOXW
Rektor Strömnäs RO
Rektor Backgårds RO
Rektor Rosviks RO
Rektor Munksunds RO
Rektor Norrby RO
Rektor Hortlax RO
Rektor Pitholms RO
Rektor Solanders RO
Rektor Bergsvikens RO
Rektor Bergsvikens RO
Barn- och utbildningschefen
Administrativ chef
Rektor Gymnasiesärskolan
Rektor Service och Omsorg
Områdeschef centrala området
Handläggare PPC
Ordförande Barn- och utbildningsnämnden

Lista 1
Lista 1
Lista 1
Lista 1
Lista 1
Lista 1
Lista 1
Lista 1
Lista 1
Lista 1
Lista 1
Lista 1
Lista 1
Lista 1
Lista 1
Lista 6
Lista 1

Ärende 1-2
Ärende 1
Ärende 1-3
Ärende 1-3
Ärende 1-6
Ärende 1-5
Ärende 1-2
Ärende 1-3
Ärende 1
Ärende 1-6
Ärende 1-2
Ärende 1-2
Ärende 1
Ärende 1-2
Ärende 1
Ärende 31-39
Ärende 1

BBBBB
Barn- och utbildningsnämnden tar del av fattade delegationsbeslut.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-01-29

BUN § 14
0HGGHODQGHQ
1.

Dnr 2004/7, 511
Protokollsutdrag från Trafikutskottets sammanträde 2003-12-16. Trafikutskottet har behandlat ansökan från rektor för Lillpite rektorsområde
angående sänkt hastighet till 30 km/h på väg 543 förbi skolområdet i
Lillpite. Trafikutskottet beslutar att avstyrka ansökan.

2.

Dnr 2004/6, 511
Protokollsutdrag från Trafikutskottets sammanträde 2003-12-16. Trafikutskottet har behandlat ansökan från rektor för Lillpite rektorsområde
om att gällande föreskrift 30 km/h på väg 550 utökas ca 100 m österut förbi
Källans förskola i Böle. Trafikutskottet beslutar att befintlig reglering utökas med ca 110 meter åt nordost. I övrigt ska samma villkor gälla.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Justerandes sign

Protokoll fört vid sammanträde för lokal föräldrastyrelse Sjulsmarks
skola 2003-09-18.
BRIS-rapport och verksamhetsberättelse för BRIS region Nord.
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2003-10-13,
§ 127, Svar på motion angående kulturella skolklasser.
Dnr 2003/258, 007
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 2003-12-01,
§ 220, revisionsrapport – granskning av personalredovisning, frånvarorapportering i skolan.
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2003-12-15,
§ 184, avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2003-12-15,
§ 183, avsägelse av uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden
och ersättare i kommunfullmäktige.
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-01-29

forts BUN § 14
9.

10.

Dnr 2003/266, 007
Skrivelse från revisorerna angående intryck och synpunkter från överläggningarna med barn- och utbildningsnämnden den 29 oktober 2003.

11.

Dnr 2003/2, 624
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2003-11-17,
§ 150, svar på motion angående skolskjuts vid växelvis boende.

12.

Dnr 2003/249, 001
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott, sammanträde
2003-11-24, § 209, måltidsutredning i Piteå kommun.

13.
14.

Justerandes sign

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2003-11-17,
§ 154, fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige har beslutat att utse S Marie Gustavsson, Porsnäsvägen 63,
945 32 Norrfjärden som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden
återstående mandatperiod.

Rapport internationellt utbyte Strömbackaskolan.
Polisens anmälan angående skadegörelse vid Hortlax skola, 2003-11-07.

15.

Dnr 2003/229, 612
Avtal mellan Piteå kommun och Älvsbyns kommun om samverkan
beträffande gymnasial utbildning.

16.

Dnr 2001/82, 710
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2003-11-17,
§ 147, taxa och tillämpningsföreskrifter för barnomsorgen i Piteå Kommun.

17.

Dnr 2003/208, 623
Länsrättens dom 2003-12-08 angående överklagat beslut skolskjuts.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-01-29

forts BUN § 14
18.
Dnr 2003/91, 612
Skolverkets beslut om återkallande av ansökan från Information och
Kompetens i Sverige AB om rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola
i Luleå kommun.
19.

Polisens anmälan angående stöld av bärbar dator, Hedskolan, Piteå,
2003-12-09.

_____
Barn- och utbildningsnämnden tar del av inkomna meddelanden.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2004-01-29

BUN § 15
5DSSRUWHU
Ordförande Ruth Rahkola rapporterar från den konferens med temat ” Styr
styrelsen skolan?” som ordförande tillsammans med ledamöterna Birgitta
Elfgren, Peter Eriksson, Susanne Sandström och Filip Ceder deltog i 22-23 jan
2004. Konferensen anordnades av Centrum för skolledarutbildning. Umeå
universitet. Konferensen innehöll bra föreläsningar och givande diskussioner.
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Sammanträdesdatum

2004-01-29

BUN § 16
1\DIUnJRU
Vid sammanträde 2003-10-29 beslutade nämnden att då anmälningsavgiften ej
betalas till musikskolan så stängs eleven av. Då hade krav + inkassoavgift ställts
till cirka 40 föräldrar. Nämndens ledamöter begär redovisning av hur situationen
ser ut för närvarande.
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