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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-05-26

1 (18)

Plats och tid

Solander konferens, Solanderskolan Öjebyn, Kl 08.30-15.30

Beslutande

Ruth Rahkola
Magnus Nyström, tjg ersättare
Birgitta Elfgren
Lina Bergman
Peter Eriksson
Kjell Johansson, §§ 63, 70,71
Erland Eriksson, tjg ersättare
Massoud Sari-Aslani
Susanne Sandström
Gudrun Berglund, tjg ersättare
Aila Jonsson
Åke Forslund
Magnus Burström
Gösta Turesson, tjg ersättare §§ 62,64,65,66,67,68,69,72,73,74,75
Inger Ingesson, barn- och utbildningschef
Anette Christoffersson, sekreterare
Elisabeth Oja, personalföreträdare Kommunal
Margareta Granberg, personalföreträdare Lärarförbundet
Monika Lundkvist, Gun Lindkvist, Elisbeth Fjellström, områdeschefer
Eva Jordahl, gymnasiechef, Anna-Lena Pogulis, verksamhetsutv

Övriga deltagande

Utses att justera

Massoud Sari-Aslani

Justeringens plats och tid

Piteå Kommun, Stadshuset, Barn och Utbildning, 2004-02-01

Underskrifter

Sekreterare

Anette Christoffersson
Ordförande

Justerande

Paragraf
er

§§ 62-75

Ruth Rahkola
Massoud Sari-Aslani
Anslag/Bevis

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

Barn- och utbildningsnämnden
2004-05-26
2004-06-02

Anslags
nedtagande

2004-06-21

Stadshuset, Barn och Utbildning
Anette Christoffersson
Utdragsbestyrkande
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BUN § 62

2

Sammanträdesdatum

2004-05-26

Dnr 2002/209

002

.RPSOHWWHULQJDYEDUQRFKXWELOGQLQJVQlPQGHQVGHOHJDWLRQVRUGQLQJ
En nämnd får enligt kommunallagen 6 kap 36 § uppdra åt ordföranden eller
annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden
som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Det finns ej
någon begränsning av möjligheterna att delegera brådskande ärenden. Nämnden
kan precisera och begränsa uppdraget till vissa typer av ärenden. Sådana beslut
skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Alternativet till att utnyttja
möjligheten till delegering i brådskande ärenden är att påkalla extra sammanträde
med nämnden.
Barn- och utbildningschefen föreslår att barn- och utbildningsnämnden delegerar
till barn- och utbildningsnämndens ordförande att besluta på nämndens vägnar i
brådskande fall för att undvika att nämnden måste kallas till extra sammanträde.
Beslut anmäls till nämnden vid kommande sammanträde.
_____
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

delegera till barn- och utbildningsnämndens ordförande att besluta
på nämndens vägnar i brådskande elevärenden

att

delegera till barn- och utbildningsnämndens ordförande att avge
yttranden i brådskande ärenden

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-05-26

BUN § 63
Dnr 2003/141
)UnQHOHYYnUGRFKVNROKlOVRYnUGWLOO(OHYKlOVD

624

I SOU 2000:19 ”Från dubbla spår till Elevhälsa” föreslår utredaren att de
verksamheter som tidigare kallades elevvård och skolhälsovård bör benämnas
Elevhälsa. Inom Elevhälsan ska det finnas högskoleutbildade yrkesgrupper med
följande kompetenser; social, psykologisk, medicinsk, omvårdnads,
specialpedagogisk och studie- och yrkesvägledning. Elevhälsan ska finnas
tillgänglig för elever, föräldrar, lärare, arbetslag och skolledning.
Elevhälsans personal ska delta i skolans arbete för att skapa miljöer som främjar
lärande, god allmän utveckling och en god hälsa hos varje elev Utredaren anser
att en rad åtgärder måste till för att förbättra samarbetet mellan skolans
pedagogiska, psykosociala och medicinska verksamhet. Dubbla spår kallas
betänkandet eftersom utredaren anser att bristen på verklig integrering mellan
den pedagogiska och de elevvårdande verksamheterna är ett stort problem i
skolan.
Vid sammanträde 2003-08-26, BUN § 109, beslutade barn- och
utbildningsnämnden att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att ge förslag på
Elevhälsans arbete och organisation i Piteå Kommun.
Verksamhetsutvecklare Anna-Lena Pogulis redogör vid barn- och
utbildningsnämndens sammanträde för arbetsgruppens arbete. Arbetsgruppens
arbete redovisas i bilaga BUN AU § 42.
Specialpedagogerna PPC och skolpsykologer har inlämnat skrivelse med
synpunkter på arbetsgruppens förslag till barn- och utbildningsnämnden.
_____
Samverkansgrupp 2004-05-11
_____
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta
3URFHVVHU
att
Justerandes sign

anta följande målformulering;
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2004-05-26

BUN § 63 forts
+XYXGPnO
• $OODEDUQHOHYHUXSSOHYHUDWWGHKDUHQJRGOlUDQGHPLOM|
• /lUDQGHPLOM|Q XWJnU IUnQ  HQ  KHOKHWVV\Q Sn KlOVD  OlUDQGH RFK
DUEHWVPLOM|
'HOPnO
• (OHYHQ NlQQHU ´YDU ±GDJ´ DWW GH lU GHODNWLJD L VLQ HJHQ
XWYHFNOLQJVSURFHVV
• )|UlOGUDUQD NlQQHU DWW GHUDV GHODNWLJKHW lU YLNWLJ I|U GHUDV EDUQV
XWYHFNOLQJ
• $OODNRPSHWHQVHUNRPPHUEDUQHWHOHYHQWLOOJRGR
'LWQnUYLJHQRP
*HPHQVDPWI|UKnOOQLQJVVlWW
- Respekt för individen är vår utgångspunkt, genom ett gott bemötande.
- Skapa goda relationer, tillit och en öppen kommunikation
- Ge tid för reflektion
(OHYHQVXWYHFNOLQJ
- Följa varje barns utveckling utifrån de mål som finns i styrdokumenten
- Dokumentera, följa upp och utvärdera varje barns utvecklingsprocess
- Arbeta förebyggande så tidigt som möjligt.
- Arbeta för att varje barn känner trygghet, delaktighet, framgång och
självinsikt.
6DPYHUNDQPHGYnUGQDGVKDYDUH
- God samverkan/delaktighet med vårdnadshavare (föräldrar)
- Tidig och kontinuerlig information till vårdnadshavare (föräldrar)
6DPYHUNDQPHOODQROLNDSHUVRQDOJUXSSHU
- Goda överlämningar mellan yrkesgrupper/skolor
- Samverka mellan de olika yrkesgrupperna för att underlätta för barnet/eleven.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-05-26

BUN § 63 forts
2UJDQLVDWLRQ
- Skapa en organisation som främjar samverkan i det vardagliga arbetet
- Arbete i arbetslag runt barnet/eleven för att få en helhetssyn på elevens
lärande/utveckling.
- Eftersträva likvärdiga rutiner, dokument för elevhälsan inom kommunen
- Dokumentera, följa upp och utvärdera elevhälsans arbete årligen
- Insikt i /förståelse för varandras arbetssätt
att

anta checklista för ” Ett elevärendes gång” .

att

anta checklista för ” Kartläggning/utredningsskyldighet” samt för
åtgärdsprogram (bilaga 1, rapport nr 67, ” Elevhälsa” ).

att

ge rektorer i uppdrag att utveckla rutiner i sitt rektorsområde
tillsammans med elevhälsans personal för att ” dubbla spår ska
utvecklas till Elevhälsa” .

8SSI|OMQLQJNYDOLWHWVXWYHFNOLQJ
att

Elevhälsan årligen upprättar kvalitetsredovisning.

att

ge Elevhälsans personal i uppdrag att fortsätta utveckla metoder för
kvalitetsutveckling samt att presentera resultat som kan ingå i dels
rektorsområdenas och dels kommunens kvalitetsredovisning.

)|UXWVlWWQLQJDUEODRUJDQLVDWLRQORNDOHU

Justerandes sign

att

anta förslag på ramorganisation.

att

ge assistent på PPC och Barn- och utbildningsnämndens sekreterare i
uppdrag att tillsammans med specialpedagoger och psykolog på PPC
hitta former för var/hur journaler ska förvaras i den nya
organisationen.

att

fastställa komplettering av lokal dokumenthanteringsplan enligt
bilaga 2 i elevhälsoutredningen.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-05-26

BUN § 63 forts
att

ge ledningsgruppen i uppdrag att fastställa datum för genomförande
utifrån när rektorsområdena börjat formera sitt arbete och när lokaler
finns tillgängliga.

,PSOHPHQWHULQJ
att

ett särskilt material (innehållande främst sidorna 23-26 samt bilaga 1
och 2 ur rapport nr 67 ” Elevhälsa” ) tas fram för att implementera
beslutet.

att

arbetsgruppen får ett fortsatt uppdrag att efter Barn- och
utbildningsnämndens beslut arbeta fram riktlinjer för lokaler för de
regionala teamen samt att arbeta vidare med hur dokumentationen
kan utvecklas så att ett elevärende kan följas över tid.

_____
Ordförande Ruth Rahkola och ledamot Susanne Sandström (v) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Ledamot Åke Forslund (fp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med
ändringen att områdescheferna även fortsättningsvis ska fungera som chef för
elevhälsan.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att barn- och
utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Åke Forslund (fp) avger reservation till förmån för eget förslag.
_____
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-05-26

BUN § 64
Dnr 2004/70
004
'RNXPHQWRFKJDOOULQJVSODQI|U%DUQRFK8WELOGQLQJORNDOQLYn
I Arkivlagen finns regler om myndigheternas skyldighet att svara för
arkivbildning och arkivvård. Allmänna handlingar får inte gallras utan
myndighetens gallringsbeslut.
En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens
verksamhet som myndigheten beslutar skall tas om hand för arkivering.
Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet.
Myndigheternas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de
tillgodoser
1. rätten att ta del av allmänna handlingar,
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
3. forskningens behov.
Varje myndighet ansvarar för vården av sitt arkiv. Vid sammanträde 2004-03-31,
§ 20, beslutade nämnden att fastställa reviderad dokumenthanteringsplan.
Nämndens arkivansvarige föreslår nu en komplettering till dokumenthanteringsplanen enligt bilaga BUN AU § 43.
_____
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

komplettera dokumenthanteringsplanen enligt bilaga BUN AU § 43

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6DPPDQWUlGHVSURWRNROO

3,7(c.20081

8

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-05-26

BUN § 65
Dnr 2003/235
627
$QKnOODQRPELGUDJIUnQ)|UlOGUDI|UHQLQJHQI|U'|YDK|UVHOVNDGDGHRFK
VSUnNVW|UGDEDUQL1RUUODQG
Föräldraföreningen för Döva, hörselskadade och språkstörda barn i Norrland,
DHB Norra, vill härmed framföra sitt tack för tidigare erhållna bidrag till
verksamheten. Samtidigt vill föreningen erhålla om bidrag till 2003/2004 års
verksamhet.
Föreningen anhåller om ett bidrag motsvarande tio kronor per elev och skoldag,
2 800:-.
Ansökan samt verksamhetsberättelse 2002-2003 redovisas i sin helhet i bilaga
BUN AU § 44.
Barn- och utbildningsnämnden beviljade vid sammanträde 2004-04-28
Föräldraföreningen, DHB Mellersta, ett bidrag på 1000 kr.
_____
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

bevilja Föräldraföreningen för Döva, hörselskadade och språkstörda
barn i Norrland, DHB Norra ett bidrag på 1000 kr.

___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2004-05-26

BUN § 66
Dnr 2003/61
,QIRUPDWLRQRPGHOnUVERNVOXW

041

Barn- och utbildningschef Inger Ingesson lämnar information om delårsbokslut
för perioden januari t o m april 2003, bilaga BUN AU § 45.
_____
Samverkansgrupp 2004-05-11
_____
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2004-05-26

BUN § 67
Dnr 2004/154
042
1\FNHOWDOLQRPEDUQRFKXWELOGQLQJVQlPQGHQVYHUNVDPKHWVRPUnGH
Enligt barn- och utbildningsplanen ska årligen i maj månad nedanstående
ekonomiska mått redovisas för:
)|UVNRODnU
• Kostnad per barn 1-5 år
)ULWLGVKHP
• Inskrivna barn per årsarbetare
Barn och utbildning har tagit fram ovanstående nyckeltal för 2003, bilaga BUN
AU § 46.
*\PQDVLHVNROD
Andel elever som påbörjat högskola inom tre år (2003) efter avslutad
gymnasieutbildning 2000, Piteå Kommun

46%

Andel elever som påbörjat högskola inom tre år (2003) efter avslutad
gymnasieutbildning 2000, samtliga kommuner

43 %

_____
Samverkansgrupp 2004-05-11
_____
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2004-05-26

BUN § 68
Dnr 2004/155
042
5HGRYLVQLQJQlUYDURLQRPI|UVNRODRFKIULWLGVKHPIHEUXDUL
Barn och Utbildning genomför två gånger årligen mätning av
• antal placerade barn i medeltal per dag samt
• antal närvarotimmar per barn i medeltal per dag
I bilaga BUN AU § 47 redovisas mätning för februari 2004.
_____
Samverkansgrupp 2004-04-11
_____
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2004-05-26

BUN § 69
5HYLGHULQJDYEDUQRFKXWELOGQLQJVSODQHQ
Skollagskommittén föreslår att skolplan tas bort som obligatorisk plan. Beslut
beräknas ske i riksdagen under 2005 och den nya lagen kan möjligen gälla från
2006 eller 2007. Piteå Kommuns plan går ut 2004 och förslaget är att revidera
planen för 2005 och 2006. Efter beslut om ny skollag kan kommunen ta ställning
till om Piteå fortsättningsvis ska ha ett lokalt styrdokument för skolan genom att
fortsätta att arbeta med en Barn- och utbildningsplan.
7LGSODQI|UUHYLGHULQJDY%DUQRFKXWELOGQLQJVSODQHQ
• Mars/April förslag till utkast inför revidering har diskuterats i ledningsgrupp
och rektorsträff.
• Maj – Diskussion kring första utkast i Barn- och utbildningsnämnden. Ev
ändringar.
• Juni-augusti – Fortsatt diskussion. Inspektionsrapport presenteras i augusti
och kan innebära vissa tillägg.
• Sept – Andra diskussion i Barn- och utbildningsnämnden.
• Okt – Beslut BUN.
• Nov – Beslut KS.
• Dec – Beslut KF.
_____
Anna-Lena Pogulis redogör för rektorernas och ledningsgruppens förslag på
förändringar. Nämndens ledamöter diskuterar gruppvis de olika områdena –
Värdegrund, Lärande och utveckling, Hälsa och arbetsmiljö och Piteå lokalt och i
omvärlden.
Synpunkterna från barn- och utbildningsnämndens ledamöter samlas in av
områdescheferna och vidarebefordras till Anna-Lena Pogulis.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2004-05-26

BUN § 70
Dnr 2003/61
,QIRUPDWLRQXSSWDJQLQJVSODWVHUVNROVNMXWVDU

041

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde 2003-08-26 att
uppdra åt förvaltningen att göra en översyn av upptagningsplatser för
skolskjutsar.
_____
Skolskjutshandläggare Hans Fredricson redogör angående skolskjutsteamets
arbete med upptagningsplatser, förändringar i skolskjutsreglementet samt
besvarar frågor från nämndens ledamöter angående skolskjutsar och trafik.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2004-05-26

BUN § 71
6RODQGHUSURMHNWHW
%DNJUXQG
Solanderskolan ligger i Öjebyn som tillhör Piteå kommun. På skolan finns ca 300
hörande elever från 12-16 år och ca 40 hörselskadade elever från 6-16 år. Till
Solanderskolan pendlar hörselskadade barn från fyra olika kommuner.
Undervisningen bedrivs i egna grupper sk hörselklasser och innefattar både
teknisk utrustning och teckenspråk. Alla barn har talad svenska som sitt första
språk vilket också i första hand är undervisningsspråket. Inom skolområdet ligger
även Björklundaskolan som är en tidigareskola med elever från 1-11 år. Projektet
innefattar 55 barn från desa två skolor och pågår tre och ett halvt år, från vt 2000
till vt 2004.
I Piteå kommun bedriver Kommunala musikskolan frivillig musik- och
dansundervisning för 1300 elever varje vecka. Piteå betraktas av många som en
musikstad där Musikhögskolan är en viktig del. Solanderprojektet initierades av
en specialpedagog inom hörselverksamheten på Solanderskolan och har
utvecklats i samarbete med en musiklärare från kommunala musikskolan. Tankar
och idéer har kontinuerligt utbytts med en av Musikhögskolans professorer i
musikpedagogik.
6\IWHRFKPnO
Syftet med detta projekt har varit, att tillsammans med föräldrar och personal
intensivt arbeta med musikens och motorikens personlighetsutvecklande kraft,
som ingång i elevernas lärande - med fokus på läsning.
Projektbeskrivningen redovisas i bilaga BUN § 71.
Barn- och utbildningsnämnden får ta del av en intressant redovisning som börjar
med en kort stunds musicerande av de 55 elever som deltagit i projektet.
Projektledare Ann-Christine Wennergren och de klasslärare och musiklärare som
varit involverade i projektet berättar sedan om vilka enfarenheter de känner att de
fått genom projektet, vad som har varit positivt och vad som har varit negativt.
Den vetenskaplige ledare för projektet, Sture Brändström, avslutar redovisningen
med att tacka alla inblandade i projektet.
______
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2004-05-26

BUN § 72
'HOHJHUDGHEHVOXW
Specialpedagog PPC
Rektor Pitholms RO
Rektor Hortlax RO
Rektor Bergsvikens RO
Rektor Munksunds RO
Barn- och utbildningschefen
Gymnasiechefen
Rektor Piteå Resursskolor

Lista 7
Lista 1
Lista 1
Lista 4
Lista 3
Lista 4
Lista 2
Lista 2

Ärende 41-43
Ärende 1
Ärende 1
Ärende 10
Ärende 5-6
Ärende 8-10
Ärende 2
Ärende 2-3

_____
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av fattade delegationsbeslut.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2004-05-26

BUN § 73
0HGGHODQGHQ
1.

Polisens rapport angående skadegörelse vid Bergsviksskolan söndag
2004-04-25.

2.

Dnr 2004/125, 008
Interpellation angående fattiga barn i Piteå Kommun.

3.

Dnr 2004/158, 611
Rapport nr 66 ” Sommarskola – en möjlighet att nå målen för godkänd” .

4.

Dnr 2004/130, 007
Revisorernas rapport angående projektverksamhet.

_____
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av inkomna meddelanden.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2004-05-26

BUN § 74
5DSSRUWHU
Gösta Turesson (v) rapporterar från den manifestation för skolans bevarande som
ordnades i Sikfors.
Massoud Sari-Aslani (s) berättar att han besökt Långskataskolan under en
föräldrakväll.
Birgitta Elfgren (s) rapporterar från ett möte med Landsbygdspolitiska rådet och
Byaforum. Där presenterades den nyanställda landsbygdsutvecklaren, Roger
Johansson.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2004-05-26

BUN § 75
1\DIUnJRU
Gösta Turesson (v) överlämnar en skrivelse till ordförande Ruth Rahkola där han
förordar att Barn- och utbildningsnämnden tillsammans med nämnden för
vuxenutbildningen ska betala resor för elever som måste åka buss till sitt
fereiarbete. Gösta föreslår att det busskort eleven använder under skoltid ska
gälla även under de tre veckor eleven feriearbetar. Ordförande Ruth Rahkola tar
med skrivelsen till nästkommande beredning (2004-05-28).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

