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Sammanträdesdatum

2004-08-25

BUN § 91
Dnr 2004/183
cUVEXGJHWVDPWYHUNVDPKHWVSODQHULQJ

041

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter fick vid sammanträdet 2004-06-23
information om kommunfullmäktigtes beslut 2004-06-21 om budgetdirektiv för
VEP 2005-2007 och årsbudget 2005.
Under kommande planperiod har kommunen följande prioriterade områden:
• Näringsliv och sysselsättning
• Utbildning och kompetens
• Livsmiljö
• Barnen i centrum
Senast 2010 ska det finansiella målet att verksamhetens nettokostnad maximalt
får uppgå till 91 % av skattintäkter och generella statsbidrag vara uppfyllt. De
ekonomiska ramarna som finns i direktiven ska följas. Underskott som
uppkommer under löpande år ska i första hand klaras inom nämndens totala
nettoram.
Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att redovisa olika alternativ för
bedrivande av dansundervisning i gymnasieskolan. Alternativen ska innehålla
verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser.
Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att göra en
översyn av hur elevhälsans och IFO:s resurser gemensamt kan utvecklas och
optimeras till stöd för barn med behov av tidiga social insatser.
Driftbudgetram
Under perioden 2005 - 2009 har nämnden en neddragning av driftbudgetramen
med totalt ca 24 Mkr. Det motsvarar i genomsnitt 4.8 Mkr per år. Nämnden får
på grund av gällande statsbidragsregler möjlighet att lägga mindre besparingar i
början av planperioden och en större under senare delen för att inte förlora
Wärnersson-pengar.
Barn- och utbildningsnämnden får en ramhöjning/engångsanslag på 500.000 kr
under 2005 för ökade kostnader i samband med nytt skolskjutsavtal för bussar.
Ökade kostnader för skolskjuts i samband med gemensam vårdnad och växelvis
boende måste finansieras inom ordinarie budgetram.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-08-25

BUN § 91, forts
Investeringsbudget
På grund av att kommunen står inför ett antal tunga investeringar under 2005 och
2006 ska samtliga nämnder prioritera mycket hårt inom investeringsområdet.
_____
Samverkansgrupp 2004-08-10
_____
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid
sammanträde 2004-08-11, BUN AU § 62.
_____
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde yrkar barn- och
utbildningsnämndens ordförande om förändringar i arbetsutskottets förslag till
investeringsbudget. Förslaget redovisas i bilaga BUN § 91 a.
Ledamot Susanne Sandström (v) yrkar om förändringar i arbetsutskottets förslag
till investeringsbudget. Förslaget redovisas i bilaga BUN 91 b.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att barn- och
utbildningsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden.
_____
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Justerandes sign

att

fastställa förslag till driftsbudget enligt bilaga BUN AU § 62 a

att

fastställa förslag till investeringsbudget enligt bilaga
BUN § 91 a.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-08-25

BUN § 91 forts
att
_____

Justerandes sign

fastställa förslag till redovisning av direktiv samt översyner enligt
bilaga BUN AU § 62 c

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 92
)DPLOMHQV+XV

2004-08-25

Dnr 2004/195

007

På uppdrag av Revisionen, Piteå Kommun har Komrev granskat verksamheten
vid Familjens Hus med fokus på nedanstående revisionsfrågor;
• Är räkenskaperna rättvisande och är den interna kontrollen tillräcklig?
• Är verksamheten ändamålsenlig och finns det tillräcklig intern kontroll?
Revisionsrapporten redovisas i sin helhet i bilaga BUN AU § 63.
_____
Samverkansgrupp 2004-08-10
_____
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid
sammanträde 2004-08-11, BUN AU § 63.
_____
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

utse Susanne Sandström (v) som politisk representant i styrgruppen
för Familjens Hus

att

uppdra åt styrgruppen för Familjens Hus att lämna förslag på
projektplan, mål och delmål för Familjens Hus

att

uppdra åt förvaltningsekonom och personal vid Familjens Hus
att se över redovisningen av räkenskaperna

att

ovanstående uppdrag ska redovisas för barn- och utbildningsnämnden vid november månads sammanträde

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2004-08-25

BUN § 93
Dnr 2004/176
612
$QV|NDQIUnQ0XQNHU|GV8WELOGQLQJVFHQWHU$%RPVWDWOLJWLOOV\QRFKUlWW
WLOOELGUDJWLOOHQIULVWnHQGHJ\PQDVLHVNRODL/XOHnNRPPXQ
Munkeröds Utbildningscenter AB har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn
och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Luleå kommun fr o m
läsåret 2005/2006. Skolan skall erbjuda floristutbildning.
Piteå Kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap 2 §
förordning (1996:1206) om fristående skolor. Yttrandet skall vara Skolverket
tillhanda senast den 15 september 2004. Ansökan redovisas i bilaga BUN AU §
64 a.
Förslag till yttrande redovisas i bilaga BUN AU § 64 b.
_____
Samverkansgrupp 2004-08-10
_____
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid
sammanträde 2004-08-11, BUN AU § 64.
_____
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Ruth Rahkola föreslår att i yttrandet
till Skolverket tillstyrka godkännande av och bidrag till en fristående
gymnasieskola i Luleå Kommun. Ledamot Åke Forslund (fp) yrkar bifall till
förslag från ordföranden.
Ledamot Susanne Sandström (v) föreslår att i yttrandet till Skolverket avslå
godkännande av och bidrag till en fristående gymnasieskola i Luleå Kommun.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att barn- och
utbildningsnämnden beslutar enligt förslag från ordförande.
Ledamot Susanne Sandström reserverar sig till förmån för eget förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-08-25

forts BUN § 93
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

i yttrandet till Skolverket tillstyrka godkännande av och bidrag till en
fristående gymnasieskola i Luleå Kommun.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2004-08-25

BUN § 94
Dnr 2004/2
*HQRPI|UGWLOOV\QDYVLPNXQQLJKHW

620

Skolverket har under våren 2004 genomfört en tillsyn av samtliga kommuner och
huvudmän för fristående skolor vad avser simkunnighet och förmåga att hantera
nödsituationer vid vattnet.
Den 14 juni fick Piteå Kommun ett beslut från Skolverket där de riktar kritik på
två punkter där de bedömer att kommunen inte uppfyller kraven i kursplanen.
1/ Piteå Kommun uppgav våren 2003 att 99 % av eleverna i skolår 5 kunde
simma.
Skolverket skriver i sitt beslut att de förutsätter att alla elever ges förutsättning att
lära sig simma. Kritiken avser om kommunen ger alla elever förutsättningar att
nå målen. Skolverket har förståelse för att det finns elever som inte har
förutsättningar att uppnå simkunnighet på grund av tex medicinska skäl.
2/ Piteå kommun har uppgett att det sker obligatoriska simprov i skolår 3.
Därefter erbjuds de elever som inte uppfyllt målen fortsatt simundervisning i
skolår 3-5. De elever som deltar i simundervisningen får avsluta sin undervisning
när simläraren bedömer att de klarar proven. Enligt skolverkets beslut bör en
kontroll genom praktiska prov ske för alla barn i slutet skolår 5 för att
måluppfyllelsen ska kunna kontrolleras.
I skrivelse från verksamhetsutvecklare Anna-Lena Pogulis och Kent Eriksson,
arbetsledare Kultur och Fritid föreslås att man för att få möjlighet att genomföra
prov för alla elever i skolår 5 minskar simundervisningen för skolår 2 med cirka
3 lektioner och i stället kallar samtliga elever i skolår 5 för simprov.
Skolverkets rapport samt skrivelse från verksamhetsutvecklare Anna-Lena
Pogulis och Kent Eriksson, arbetsledare Kultur och Fritid redovisas i bilaga BUN
AU § 65.
_____
Samverkansgrupp 2004-08-10
_____
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid
sammanträde 2004-08-11, BUN AU § 65.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-08-25

BUN § 94 forts
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

antalet simlektioner för skolår 2 och 3 minskas (2 lektioner)

att

obligatoriskt simprov för elever i skolår 5 ska genomföras

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-08-25

BUN § 95
Dnr 2004/203
$QV|NDQRPSURILOHULQJDYI|UVNRORU

611

Barn- och utbildningsnämnden stödjer tanken om profilering inom förskolan. För
profilering enligt Montessori, I Ur och Skur, Reggio Emilia och Musikförskola
ska vissa förutsättningar uppfyllas enligt tidigare beslut. Varje enskild förskola
som vill profilera sig måste lämna ansökan som prövas av nämnden.
En ansökan om profilering, Reggio Emilia, har inkommit från Kullens
Rektorsområde, Fagotten, bilaga BUN AU § 66.
_____
Samverkansgrupp 2004-08-10
_____
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid
sammanträde 2004-08-11, BUN AU § 66.
_____
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

avslå ansökan från Kullens rektorsområde, Fagotten med
motiveringen att kraven enligt nämndens tidigare beslut ej uppfylls.
All personal har inte utbildning i ”Reggio Emilias förhållningssätt”
10 poäng. När samtlig personal har föreskriven utbildning kan de
återkomma med en ny ansökan.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-08-25

BUN § 96
Dnr 2003/246
/DJOLJKHWVSU|YQLQJHQOLJWNRPPXQDOODJHQ

001

Länsrätten i Norrbottens län har begärt yttrande från Barn- och
utbildningsnämnden med anledning av att Sikfors skolas föräldragrupp via
Krister Hansén har anfört besvär över nämndens beslut 2004-06-23 om
” Strukturplan för förskola och skola 2005-2007” . Besvärsskrivelsen redovisas i
bilaga BUN § 96 a.
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden redovisas i bilaga BUN § 96 b.
_____
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

i yttrande till Länsrätten yrka på att Länsrätten avvisar besvären från
Hansén då nämndens beslut inte strider mot lag eller annan
författning, beslutet har tillkommit i laga ordning och beslutet
härrör sig till angelägenheter som Barn- och utbildningsnämnden
har rätt att fatta beslut om

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2004-08-25

BUN § 97
Dnr 2004/166
0RWLRQDQJnHQGHOl[RUI|UHOHYHUL3LWHn.RPPXQ

008

Kitty Holm (v) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige med
hemställan om att Piteå Kommun gör en utredning om hur våra elever mår vad
gäller läxorna samt att Piteå Kommun blir en försökskommun där läxor ska vara
frivilliga för eleverna, motionen redovisas i bilaga BUN § 97 a.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Ruth Rahkola redogör för förslag till
yttrande. I mars 2002 kom barn- och utbildnings egen rapport, nr 45 ” Hur
utvärderas elevernas kunskaper inför omdömen och betyg?”
I den undersökningen intervjuades elever även om läxor i skolår 5-6 samt skolår
7. Där framkom att i skolår 5-6 har de flesta elever tre läxor per vecka. Någon
enstaka skola har färre. Oavsett hur många läxor eleverna har, tycker de flesta att
det är lagom. Någon tycker att det är på gränsen för mycket och ingen anser att
de har för få läxor.
I skolår 7 har tre skolor tre läxor per vecka, två skolor 3-4 läxor per vecka och två
skolor 4-5 läxor per vecka. Elever tycker att det blir jobbigt de veckor då de
också har flera prov. Därför är det viktigt att lärarna tillsammans med eleverna
gör en vettig planering av läxor och prov. Det arbetet är påbörjat och har lett till
förändringar på några skolor.
En utredning har alltså redan gjorts angående hur våra elever upplever
läxsituationen i kommunens skolor.
Då det i olika internationella studier har visat sig att vi, i landet som helhet,
jämfört med övriga europeiska länder har lite läxor och den gjorda utredningen i
Piteå inte ger anledningen till oro över läxsituationen i kommunen finns ingen
anledning till att Piteå ska bli försökskommun med frivilliga läxor. I vilken
utsträckning läxor ska användas som ett pedagogiskt verktyg är upp till de
professionella att besluta om i samråd med eleverna.
Förslaget till yttrande från barn- och utbildningsnämnden redovisas i sin helhet i
bilaga BUN § 97 b.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-08-25

BUN § 97 forts
Ordförande Ruth Rahkola, ledamöterna Kjell Johansson (s), Lars Andersson (s),
Aila Jonsson (kd) och Åke Forslund (fp) yrkar avslag på motionen enligt förslag
till yttrande, bilaga BUN § 97 b.
Ledamot Susanne Sandström (v) yrkar bifall till andra att-satsen i motionen
” att Piteå kommun blir en försökskommun att läxor ska vara frivilliga för
eleverna” .
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att barn- och
utbildningsnämnden beslutar yrka avslag på motionen.
Susanne Sandström (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.
_____
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att
_____

Justerandes sign

i yttrande, bilaga BUN § 97 b, yrka avslag på motionen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-08-25

BUN § 98
)|UYDOWQLQJVFKHIHQV\WWUDQGHUlWW
I Kommunallagen 6:19 regleras frågan om utomståendes närvaro- och
yttranderätt. Det är nämnden som beslutar om man ska ge tjänsteman i
kommunen, särskilt sakkunnig eller annan förtroendevald närvaro- och/eller
yttranderätt.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta att ge barn- och utbildningschef Inger Ingesson
närvaro- och yttranderätt vid dagens sammanträde samt att frågan angående
permanent närvaro- och yttranderätt tas upp vid nästa sammanträde.
_____
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

barn- och utbildningschef Inger Ingesson har närvaro- och
yttranderätt vid dagens sammanträde

att

frågan angående permanent närvaro- och yttranderätt tas
upp nästkommande sammanträde

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 99
6DPYHUNDQVGDJDU

2004-08-25

Dnr 2004/177

600

Politikerna i barn- och utbildningsnämnden har årligen två samverkansdagar med
rektorerna inom Barn och Utbildning.
Årets konferens förläggs till Medlefors Folkhögskola den 14-15 oktober.
Nämndens ledamöter uppmanades vid sammanträdet juni månad att vid dagens
sammanträde lämna förslag på tema för samverkansdagarna.
Ordförande Ruth Rahkola föreslår som tema för dag 1,” Elevinflytande” och att
man dag två ska arbeta med tema ” Kontaktpolitikerrollen – rektorsrollen” .
_____
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

vid samverkansdagarna 14-15 oktober 2004 arbete med två teman;
dag 1, ” Elevinflytande” och dag 2 ” Kontaktpolitikerrollen – rektorsrollen” .

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3,7(c.20081
Barn- och utbildningsnämnden
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Sammanträdesdatum

2004-08-25

BUN § 100
*\PQDVLHXWELOGQLQJLNDQWHQ
Kommuncheferna i fyrkanten har gett barn- och utbildningscheferna uppdraget
att presentera en uppdragsbeskrivning som underlag för utvecklad
gymnasiesamverkan mellan de fyra kommunerna.
Barn- och utbildningscheferna har tillsammans med gymnasiecheferna valt att
ange förslag till övergripande mål och att lyfta fram ett antal viktiga
frågeställningar som måste belysas i ett sådan arbete.
Barn- och utbildningschef Inger Ingesson redogör för gruppens arbete, förslag på
övergripande mål och syfte med gymnasiesamverkan samt vilka frågeställningar
som är viktiga att belysa.
Gruppen föreslår att en extern utredare ska anlitas för utredningsuppdraget och
att en slutrapport med förslag till framtida gymnasiesamverkan skall föreligga
senast april 2005.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2004-08-25

BUN § 101
'HOHJHUDGHEHVOXW
Rektor Sjulnäs RO
Rektor Solanders RO
Rektor Strömnäs RO
Områdeschef Södra området
Rektor Industri och Fordon
Rektor Naturvetenskap och Teknik
Gymnasiechef
Rektor Piteå Resursskolor

Lista 2
Lista 2
Lista 4
Lista 1
Lista 2
Lista 1
Lista 4
Lista 4

Ärende 2-3
Ärende 4-7
Ärende 6
Ärende 1-2
Ärende 2
Ärende 1
Ärende 7-8
Ärende 5

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-08-25

BUN § 102
0HGGHODQGHQ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Dnr 2004/189,007
Revisionsrapport ” Uppföljning av leasingbilar” .
Polisens rapport angående inbrott vid Björklunda förskola.
Polisens rapport angående inbrott vid Mellangårdsskolan, Öjebyn.
Dnr 2003/61,041
Kommunstyrelsens beslut angående finansiering av projektledare för
kunskapsbanken vid Akva.
Hälsning från Skolekorps.
Revisionsrapport ” Granskning av åtaganden i verksamhetsplan 2003-2005.

7.

Dnr 2004/201,625
” När mamma eller pappa dricker...” Rapport om stödgruppsverksamheten
Nova, läsåret 2003/2004.

8.

Dnr 2004/193,625
Verksamhetsberättelse Skolhälsovården, Piteå Kommun, läsåret 2003/2004.

9.

Dnr 2004/196,625
Verksamhetsberättelse för Skolkuratorerna, Piteå Kommun, läsåret
2003/2004.
Arbetsplan för skolkuratorerna, Piteå Kommun, läsåret 204/2005.

_____
Barn- och utbildningsnämnden tar del av meddelanden.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2004-08-25

BUN § 103
5DSSRUWHU
Barn- och utbildningschef Inger Ingesson redogör för rapporten angående den
genomförda utbildningsinspektionen i Piteå kommun.
Skolverkets bedömning är att Piteå kommun har en väl fungerande verksamhet
som i de flesta avseenden håller god kvalitet. Omsorg och skola har goda
förutsättningar både personellt och lokalmässigt. Relationen mellan personal och
elever är god och bygger på ömsesidig respekt. Kännetecknande är att eleverna
överlag trivs och är trygga såväl i skolans yttre som inre miljö. Rektorerna är väl
förtrogna med verksamheten.
Skolverket pekar i sin rapport på både förbättrings- och kritikområden.
Förbättringsområdena ska redovisas vid uppföljningen av inspektionen, dvs om
två år. Vilka åtgärder som vidtagits inom kritikområdena ska redovisas den 16
november 2004.
Hela rapporten presenteras på Skolverkets hemsida; www.skolverket.se
_____
Vid juni månads sammanträde ställde ledamot Susanne Sandström (v) frågan
varför så få kuratorer finns representerade s k högriskkvällar. Barn- och
utbildningschefen redovisar angående det beslut som ledningsgruppen fattat
gällande denna fråga. Beslutet är fattat utifrån fältassistenternas
rekommendationer. Ledningsgruppen beslut innebär att två kuratorer arbetar de
så kallade högriskkvällarna, dvs samma antal som fältassistenterna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3,7(c.20081
Barn- och utbildningsnämnden
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Sammanträdesdatum

2004-08-25

BUN § 104
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Ledamot Susanne Sandström (v) ställer en fråga om det är vanligt förekommande
att barn som mobbas flyttas från sina skolor. Barn- och utbildningschefen lovar
att till nästa månads sammanträde undersöka om detta förekommer och i så fall i
vilken omfattning.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

