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PITEÅ KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-09-29

1 (20)

Plats och tid

Stadshuset, Piteå, 2004-09-29, Kl 08.30-17.00

Beslutande

Ruth Rahkola, frånvarande § 115
Anders Berg
Birgitta Elfgren
Lina Bergman
Peter Eriksson
Kjell Johansson
Erland Eriksson, tjg ersättare, frånvarande §§ 117-123
Massoud Sari-Aslani, frånvarande §§ 109,110,111,117-124
Susanne Sandström
Gudrun Berglund, tjg ersättare
Aila Jonsson
Åke Forslund
Magnus Burström
Marianne Rydberg-Åström, tjg ersättare §§ 109,110,111,117-124
Inger Ingesson, barn- och utbildningschef
Anette Christoffersson, sekreterare
Gösta Turesson, adj ersättare, frånvarande §§ 109,110,111, 117-124
Marianne Rydberg-Åström, adj ersättare
Birgitta Strand, personalrepresentant Kommunal
Margareta Granberg, personalrepresentant Lärarförbundet

Övriga deltagande

Utses att justera

Aila Jonsson

Justeringens plats och tid

Stadshuset, Barn och utbildning, 2004-10-06

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 106-124

Anette Christoffersson
Ordförande

Justerande

Ruth Rahkola
Aila Jonsson
Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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2004-10-06

Anslags
nedtagande

2004-10-28

Stadshuset, Barn och Utbildning

Anette Christoffersson
Utdragsbestyrkande
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2

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-09-29

BUN § 106
Dnr 2004/223
Närvaro- och yttranderätt för förvaltningschef

600

I kommunallagen 6:19 regleras frågan om utomståendes närvaro- och
yttranderätt.
En nämnd får kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, en annan nämnd
eller beredning, en revisor eller en revisorsersättare, en anställd hos kommunen
eller landstinget eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med
nämnden för att lämna upplysningar. Den som har kallats till ett sammanträde
får, om nämnden beslutar det, delta i överläggningarna men inte i besluten.
Det är nämnden som beslutar om man ska ge tjänsteman i kommunen, särskilt
sakkunnig eller annan förtroendevald närvaro- och/eller yttranderätt. Det kan
vara ändamålsenligt och praktiskt att föreskriva permanent närvaro- och
yttranderätt för förvaltningschefen.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta att ge barn- och utbildningschefen permanent
närvaro- och yttranderätt.
_____
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

enligt förslag från barn- och utbildningsnämndens ordförande ge
barn- och utbildningschefen permanent närvaro- och yttranderätt
vid arbetsutskottets och nämndens sammanträden.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-09-29

BUN § 107
Dnr 2002/129
Allmänhetens verksamhetsbesök

600

Under åren 2000 och 2002 har allmänheten inbjudits till besök i förskolan och
skolan. Verksamhetsbesöken har erbjudits i två olika former, dels ett s k Öppet
Hus lördagen den 2 oktober 2000, dels spridda aktiviteter under vårterminen
2002 vilka rektorsområdena bestämt tidpunkten för samt utformningen av dessa.
Informationen har lämnats till allmänheten i månadsvisa samlingsannonser.
_____
Samverkansgrupp 2004-09-14
_____
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid
sammanträde 2004-09-14, BUN AU § 69.
_____
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

uppdra åt verksamheten att anordna Öppet Hus-dag 1 gång per år

att

verksamheterna själva beslutar om tidpunkt och utformning

att

rektor har ansvar för att allmänheten inbjuds

att

uppföljning ska göras under höstterminen 2006

______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-09-29

BUN § 108
Dnr 1999/185
Skolbibliotek på Pitholmsskolan

882

Rektorn vid Pitholmsskolan har till Kultur- och fritidsnämnden aktualiserat
frågan om skolbibliotek för elever vid Pitholmsskolan.
Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde är folkbibliotek och de
vidarebefordrar därför ärendet till barn- och utbildningsnämnden, bilaga BUN
AU § 73.
_____
Samverkansgrupp 2004-09-14
_____
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid
sammanträde 2004-09-14, BUN AU § 73.
_____
Barn- och utbildningschef Inger Ingesson redogör för ärendet. Pitholmsskolan är
den enda högstadieskola i kommunen som ej har något folkbibliotek i samma
byggnad eller i närheten av skolan.
Barn- och utbildningsnämnden förfogar ej över några centrala medel för
skolbibliotek. Frågan om skolbibliotek på Pitholmsskolan måste lösas inom
ramen för rektors egen budget.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

då några centrala medel ej finns för skolbibliotek får frågan lösas
inom ramen för rektors egen budget.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-09-29

BUN § 109
Dnr 2000/55
605
Kostnadsbidrag till resor för elever från annan kommun som undervisas i
dansklass vid Christinaskolan
Piteå kommun har sedan läsåret 99/00 särskild undervisning för grundskoleelev,
åk 7-9 vid Christinaskolan med inriktning, dans och musik.
I skollagen 4 kap, § 8 a stadgas att efter önskemål från vårdnadshavare, har en
kommun rätt att i sin grundskola ta emot en elev från annan kommun.
Kommunen har rätt till ersättning för elevens utbildning från elevens
hemkommun. I kommentarerna nämns ingenting om skolskjutskostnader.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde 2000-09-27 att bevilja
elev från annan kommun som undervisas i dansklass vid Christinaskolan
kostnadsbidrag för busskort bostaden – Piteå tur och retur t o m årskurs 9.
Innevarande läsår har två elever hemmahörande i Kiruna kommun börjat
undervisning i dansklass. Eleverna bor inackorderade. Barn- och
utbildningschefen har fått frågan från vårdnadshavarna om det finns möjlighet att
få ersättning för elevernas hemresor.
_____
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

Justerandes sign

bevilja elev från annan kommun som undervisas i dansklass vid
Christinaskolan kostnadsbidrag för hemresor, mot uppvisande
av kvitto, med maximalt 11.400 kronor för läsåret 2004/2005.
_____

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-09-29

BUN § 110
Dnr 2004/219
Skolskjuts i Lakaforsområdet

623

Från höstterminsstarten 2004 åker Backgårds år f-4 samt Porsnässkoleelever
år 5-6 buss på morgonen till respektive skola. Backgårdselever byter vid
Porsnässkolan till Öbergs Buss. Chauffören går ur sin buss och möter eleverna
vid den ankommande bussen som är en Länstrafiklinje benämnd linje 210.
Öbergs Buss transporterar år f –4-elever till Backgårdsskolan.
Skrivelse har inkommit från en förälder i Lakafors som begär omprövning av
beslutet som gäller skolbarnen som ska åka från Lakaforsvägen till
Backgårdsskolan då hon anser att det är olämpligt att skicka 6-åringar, låg- och
mellanstadieelever i en linjebuss med ansvar att kliva av på rätt ställe för att
sedan byta buss på Porsnässkolan.
Skrivelsen från föräldern redovisas i sin helhet i bilaga BUN § 110 a.
Svar från Hans Fredricson, skolskjutsteamet redovisas i bilaga BUN § 110 b.
_____
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

då resorna sker på ett säkert sätt ställa sig bakom skrivelse från
skolskjutshandläggare Hans Fredricson. Resorna kommer även
fortsättningsvis att ske på det sätt som beskrivits i skrivelsen från
skolskjutshandläggare Hans Fredricson. Utvärdering kommer
att göras under höstterminen 2004.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-09-29

BUN § 111
Dnr 2002/209
Revidering av delegationsordningen

002

Enligt gällande delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden har
skolskjutshandläggare inom Barn och Utbildning delegerad beslutanderätt när det
gäller:
Trafiksäkerhetsskjuts
Skolskjuts mellan hem och fritidshem
Väntetider för skolskjutsar

(delegationspunkt 6.1)
(delegationspunkt 6.2)
(delegationspunkt 6.3)

Denna typ av ärenden har bedömts ligga inom ramen för självständigt
beslutsfattande.
När det gäller övriga skolskjutsärenden har Barn och Utbildning ansett dessa
ligga inom området för ren verkställighet med stöd av gällande
skolskjutsreglemente.
_______
Kammarrätten konstaterar i beslut 2004-06-28 att av vedertagen praxis framgår
att beslut om skolskjuts inte är av rent verkställande art.
Med anledning av ovanstående föreslår barn- och utbildningsnämndens
ordförande att handläggare för skolskjutsar får delegationsrätt att inom ramen för
gällande skolskjutsreglemente besluta om samtliga förekommande
skolskjutsärenden för förskoleklass och grundskola.
Skolskjutsreglementet korrigeras i enlighet med beslutet.
_____
Barn och utbildningsnämnden beslutar
att

handläggare för skolskjutsar får delegationsrätt att inom ramen för
gällande skolskjutsreglemente besluta om samtliga förekommande
skolskjutsärenden för förskoleklass och grundskola.
Skolskjutsreglementet korrigeras i enlighet med beslutet.

_____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 112
Ekonomiska mått

2004-09-29

Dnr 2004/222

042

Barn- och utbildningsplanen anger uppföljning och utvärdering av ett antal
ekonomiska mått i september månad.
Grundskola
Andel åk 9 ej behöriga till gymnasieskolan

5,14 %

Andel med fullständigt slutbetyg

Bilaga BUN AU § 71 a

Andel som klarat lästest skolår 3
månads

Redovisat vid april
sammanträde.

Gymnasieskola
Antal elever som påbörjat högskola inom 3 år
efter avslutad gymnasieutbildning, 2000,
Piteå kommun

46 % (avser 2003)

Antal IG i kärnämnen

Bilaga BUN AU § 71 b

Antal intagning på gymnasiet av sökande

Bilaga BUN AU § 71 c

_____
Samverkansgrupp 2004-09-14
_____
Barn- och utbildningsnämnden tar del av uppföljning och redovisning.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-09-29

BUN § 113
Dnr 2003/61
Information om delårsbokslut

041

Förvaltningsekonom Jan-Olov Thall lämnar information om delårsbokslut för
perioden januari till augusti 2005, bilaga BUN AU § 74.
Prognostiserat överskott med 1,2 mkr. Överskottet beror främst på lägre
kapitalkostnader beroende på att vissa investeringar kommer senare under året
än budgeterat samt att en del investeringar kommer först år 2005.
_____
Samverkansgrupp 2004-09-14
_____
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-09-29

BUN § 114
Information om rektorsområdenas kvalitetsredovisning
Barn- och utbildningsnämnden har i samband med beslut om rutiner för
återkoppling av kvalitetsredovisning beslutat att årligen lotta in fyra
rektorsområden för föredragning av egen kvalitetsredovisning.
Inlottade rektorsområden:
Strömbacka, Naturvetenskap och
Teknik

13.00-13.30

Stefan Wigren

Backens RO

13.30-14.00

Karin Lidman

Lillpite RO

14.00-14.30

Lena Engström

Pitholms RO

14.50-15.20

Rita Eriksson

Kvalitetsredovisningarna är utsända till samtliga ledamöter och ersättare i barnoch utbildningsnämnden.
_____
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-09-29

BUN § 115
Revidering av barn- och utbildningsplanen
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.
Tidplan för revidering av Barn- och utbildningsplanen
• 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.
Vid nämndens sammanträde 26 maj diskuterade ledamöterna gruppvis de olika
områdena – Värdegrund, Lärande och Utveckling, Hälsa och arbetsmiljö och
Piteå lokalt och i omvärlden.
Vid dagens sammanträde går ledamöterna igenom diskussionsunderlag till
revidering.
_____
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter går tillsammans med
verksamhetsutvecklare Anna-Lena Pogulis igenom förslag på revidering av barnoch utbildningsplan.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-09-29

BUN § 116
Information angående Personuppgiftslagen (PUL)
Inga-Britt Andersson, handläggare Barn och utbildning lämnar information till
nämndens ledamöter angående Personuppgiftslagen.
Personuppgiftslagen trädde i kraft den 24 oktober 1998. Lagen ersätter datalagen.
Enligt personuppgiftslagen skall varje helt- eller delvis automatiserade
behandlingar omfattande personuppgifter anmälas till datainspektionen.
Inga-Britt redogör kortfattat för lagens innehåll samt för den instruktion för
behandling av personuppgifter som upprättats för barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsområde.
_____
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter tar del av informationen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-09-29

BUN § 117
Dnr 2003/264
001
Yttrande till Länsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen
(mål nr 1614-04 Rotel 3)
Barn- och utbildningsnämnden har avgett yttrande till länsrätten i rubricerade
ärende. Krister Hansén har, efter att ha tagit del av nämndens yttrande, yttrat sig
över innehållet i nämndens yttrande. Länsrätten har gett Barn- och
utbildningsnämnden tillfälle att yttra sig över innehållet i Krister Hanséns
skrivelse, bilaga BUN § 117 a.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande har utformat ett förslag på yttrande
enligt bilaga BUN § 117 b.
_____
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

avge yttrande till Länsrätten enligt bilaga BUN § 117 b.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 118
Inbjudan Hemmingsmark

2004-09-29

Dnr 2003/246

001

Hemmingsmarks föräldragrupp har inkommit med en begäran att få träffa barnoch utbildningsnämndens arbetsutskott före arbetsutskottets sammanträde den
13/10, bilaga BUN § 118. Föräldragruppen har sedan tidigare avtalat en tid med
barn- och utbildningsnämndens ordförande samt tjänstemän från förvaltningen
den 18/10.
Arbetsutskottet får vid sammanträdet den 13/10 en redogörelse av det
tjänstemannaförslag som tagits fram.
_____
Då arbetsutskottet endast lägger förslag till nämnden som fattar beslut i frågan
den 27 oktober ser nämndens ledamöter ingen anledning att tidigarelägga mötet
utan tidigare datum, den 18/10 står fast.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

15

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-09-29

BUN § 119
Kurser och konferenser
2004 års Ungdomsforum
Inbjudan från PURE (Piteås ungdomar reagerar och engagerar) och UNG Kultur
Fritid till dialog med elevråd/elevkår inom högstadie- och gymnasieskolan i Piteå
kommun. Ungdomsforumet kommer att gå av stapeln den 22 oktober, kl 9-15,
Skoogs City Hotel i Piteå.
Susanne Sandström och Peter Erikson deltar från nämnden.
Konferens Samsynt och Framsynt
Konferens om barn och ungdomar. Mats Trondman, professor i sociologi är
huvudtalare. Konferensen äger rum den 28-29 oktober, Piteå Havsbad.
Lina Bergman deltar från nämnden.
Kvalitet i klassrum och skola
Konferensens tema är ständiga förbättringar. Den tar upp möjligheter som
medarbetare och elever i skola, förskola och vuxenutbildning äger samt åtgärder
som de själva kan vidta för att utveckla och förbättra verksamheten och det
dagliga arbetet.
Konferensen är i år förlagd till Piteå, Strömbackaskolan.
Ruth Rahkola, Anders Berg, Kjell Johansson och Gudrun Berglund deltar från
nämnden.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-09-29

BUN § 120
Delegerade beslut
Barn- och utbildningschefen
Gymnasiechefen
Rektor Pitholms RO
Rektor Munksunds RO
Rektor Strömnäs RO
Rektor Kullens RO
Rektor Björklunda RO
Rektor Hortlax RO
Rektor Sjulnäs RO
Rektor Hemmingsmarks RO
Rektor Bergsvikens RO
Rektor IP-FP-SÄR

Lista 6
Lista 5
Lista 3
Lista 5
Lista 5
Lista 1
Lista 4
Lista 1
Lista 3
Lista 2
Lista 4
Lista 3

Ärende 12
Ärende 9
Ärende 3-10
Ärende 10-13
Ärende 7-9
Ärende 1-7
Ärende 6-8
Ärende 1-2
Ärende 4-5
Ärende 2-3
Ärende 9-11
Ärende 3

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-09-29

BUN § 121
Meddelanden
1/

Dnr 2003/208, 623
Kammarrättens dom angående laglighetsprövning i mål angående skolskjuts
enligt 4 kap 7 § skollagen; nu fråga om besluts överklagbarhet.

2/
Polisens rapport angående stöld vid Solanderskolan.
Anmälningsdatum 2004-09-14.
3/
Polisens rapport angående klotter, Pitholmsskolan.
Anmälningsdatum 2004-09-13.
4/
Polisens rapport angående inbrottsstöld, Kullenskolan.
Anmälningsdatum 2004-09-15.
5/
Polisens rapport angående skadegörelse, Rosviksskolan.
Anmälningsdatum 2004-08-25.
6/
Polisens rapport angående klotter, Solanderskolan (mellanstadiet).
Anmälningsdatum 2004-08-25.
7/
Polisens rapport om mordbrand, (eld enlagd i container på skolområdet)
Strömbackaskolan.
Anmälningsdatum 2004-08-26.
8/

Polisens rapport om inbrottsstöld elevvårdshuset, Solanderskolan.
Anmälningsdatum 2004-08-25.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-09-29

BUN § 122
Rapporter
Vice ordförande Anders Berg (s) presenterar förslaget från
kontaktpolitikergruppen.
Förslaget ska diskuteras vidare tillsammans med skolledarna vid
samverkansdagarna 14-15 oktober.
Ordförande Ruth Rahkola (s) informerar angående regeringens förskolesatsning
vilken kommer att innebära extra pengar till förskolan.
Ledamot Birgitta Elfgren (s) har deltagit vid möte med Landsbygdsrådet samt vid
möte med Handikapprådet.
Barn- och utbildningschefen besvarar fråga ställd av ledamot Susanne Sandström
(v) vid augusti månads sammanträde. Frågan gällde huruvida det är vanligt
förekommande att barn som mobbas flyttas från sina skolor. Barn- och
utbildningschefen har efter att ha lämnat frågan till rektorerna fått besked att två
elever har bytt skola pga mobbing. Dessa uppgifter överensstämmer ej med
Susanne Sandströms uppgifter och barn- och utbildningschefen undersöker
därför frågan vidare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN
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19

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-09-29

BUN § 123
Nya frågor
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2004-06-23 beslutades att
åk 4-6 från Sikfors skola ska flyttas till Öjebyn alternativt Böle.
Vid dagens sammanträde yrkar Åke Forslund (fp) att frågan ska tas upp för ny
behandling (BUN § 124).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-09-29

BUN § 124
Dnr 2003/246
Strukturplan för förskola och skola 2005-2007

001

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2004-06-23 beslutades att
åk 4-6 från Sikfors skola ska flyttas till Öjebyn alternativt Böle.
Vid dagens sammanträde yrkar Åke Forslund (fp) att frågan ska tas upp för ny
behandling och att förvaltningen ska ges uppdraget att presentera nya alternativ
för nämnden med målsättningen att behålla skolan intakt.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Ruth Rahkola (s), vice ordförande
Anders Berg (s), ledamot Susanne Sandström (v) och ledamot Kjell Johansson
(s) yrkar att beslutet ska stå fast då inga ändrade förutsättningar kan presenteras.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar att
ej ta upp frågan för ny behandling.
Votering begärs.
Voteringsordning:
Ja-röst
Nej-röst

Beslut att frågan ska tas upp för ny behandling.
Beslut att ej ta upp frågan på nytt.

Votering verkställs. 1 ja-röst och 10 nej-röster, 1 ledamot avstår från att rösta.
Omröstningsresultat framgår av bilaga BUN § 124.
Åke Forslund avger reservation.
_____
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

ej ta upp frågan angående Sikfors skola för ny behandling.

_____
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