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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-08-31

BUN § 111
Dnr 2005/147
710
Översyn av regler för placering av barn i förskola och fritidshem
Kommunfullmäktige har i sina budgetdirektiv för 2006-2008 gett barn- och
utbildningsnämnden i uppdrag att genomföra en översyn av regelverket för
förskola och fritidshem. Utredningen ska redovisa vilka ekonomiska och
verksamhetsmässiga konsekvenser eventuella förändringar kan medföra.
De ekonomiska konsekvenserna ska särredovisa dels bruttoeffekter, samt vilka
delar som ska finansiera bland efterfrågeökningar och vad som eventuellt blir en
nettospareffekt.
Verksamhetsutvecklare Anna-Lena Pogulis har gjort en översyn av regler i
förskola och deltidshem, del 2, bilaga AU § 77. I rapporten lämnas en
redovisning av möjliga förändringar av regel- och resursfördelningssystem inom
förskola och fritidshem i syfte att nå besparingar med nettoeffekt.
Anna-Lena redogör vid sammanträdet för ekonomisk beräkning och andra
konsekvenser för regeländringar som skulle kunna ge nettospareffekt.
a/ Avgift 12 månader i förskola och fritidshem
Att utöka avgiften till att gälla 12 månader istället för 11 månader skulle ge en
nettoinkomstökning på 1.8 miljoner.
Konsekvenser: Höjd avgift för alla familjer som har placering i förskola och
fritidshem. Kraven på familjer som inte betalar avgift i tid skulle troligen stiga
vilket skulle innebära en ökad administration.
b/ Låglönesatsning
Att beräkna vad ett beslut om att ta bort låglönetaxan skulle ge i inkomstökning
kräver en studie på familjenivå. Barn- och utbildningsnämnden fick en
ramökning på 200 000 kronor när taxan infördes 2002-01-01.
Konsekvenser: Familjer med låga inkomster som har placering i förskola och
fritidshem skulle få en höjd avgift. Det är troligt att kraven på familjer som inte
betalar sin avgift i tid skulle stiga, vilket innebär ökad administration.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-08-31

BUN § 111 forts
c/ Minskad tid i förskoleklass
En minskning av tiden i förskoleklass från 5 timmar per dag till att omfatta
lagens skyldighet om 3 timmar per dag. En förändring kan innebära att ett antal
skulle ansöka om fritidshemsplacering och betala avgift. Det är svårt att beräkna
hur många som skulle ansöka om fritidshem.
Enligt den teoretiska beräkningen i rapporten skulle förslaget kunna innebära en
nettospareffekt på ca 130 000 kronor.
Konsekvenser:
• Lägre servicenivå för förskoleklass. Det är troligt att många medborgare
skulle reagera negativt på förändringen.
• Den tid som fritidspedagogerna utför i skolan skulle eventuellt minska på
grund av färre tjänster.
• Barnens inlärningstid skulle minska med 2 timmar per dag vilket kan få
konsekvenser senare i grundskolan.
• Marginell besparing, med stora kvalitetsförsämringar.
d/ Krav om ledighet
Ett tillägg i reglerna att barn som har placering i förskola eller fritidshem har rätt
till minst 4 veckors sammanhängande ledighet från gruppvistelse under ett
kalenderår har diskuterats.
Enligt jurist vid Skolverket i Umeå är det svårt att hitta stöd i lagen för sådan
regel.
e/ Nedre gräns för placering
Att införa en nedre gräns för placering i förskola och fritidshem skulle kunna
innebära en minskad nyttjandegrad.
Enligt jurist vid Skolverket i Umeå är det svårt att hitta stöd i lagen för en sådan
regel, utifrån hur lagtexten i Skollagen 2a kap 6 § är utformad. Det är
föräldrarnas arbete/studier eller barnets behov som styr rätten till plats och
verksamhetens omfattning.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-08-31

BUN § 111 forts
f/ Eftermiddagshem/minskad resursfördelning för äldre barn i fritidshem
Äldre barn i fritidshem från skolår 3 och uppåt har en lägre vistelsetid än yngre
barn från förskoleklass till skolår 2. Att införa eftermiddagshem för barn i skolår
3 och uppåt, skulle troligen innebära att resursfördelningen för dessa barn skulle
minska, samtidigt kan det innebära att lokalkostnaderna ökar. Alla områden har
inte barnunderlag för eftermiddagshem.
Som ett alternativ skulle resursfördelningen kunna förändras för äldre barn.
I mars fanns det 260 barn i skolår 3, 103 i skolår 4 och 18 i skolår 5-6 med
placering i fritidshem. En teoretisk beräkning med 0,75 % resursfördelning för
skolår 3 och 0,50 % resursfördelning för barn i skolår 4-6, skulle innebära
ungefär 5 tjänster för skolår 3 och 5 tjänster för skolår 4-6 tjänster mindre vilket
motsvarar en total kostnadsminskning motsvarande 3 500 000 kronor.
Konsekvenser:
- Minskad personaltäthet, vilket skulle kunna innebära att fritidspedagogerna
inte kan delta lika mycket i skolans verksamhet alternativt en ökad
arbetsbörda på fritidspersonalen.
- Besparingen skulle kunna genomföras tidigast ht 2006 med hänsyn till
Wärnerssonpengarna.

Tjänstemännens förslag till barn- och utbildningsnämnden är att göra
förändringar i reglerna enligt förslag a och f.
______
Samverkansgrupp 2005-08-16
Extra samverkansgrupp 2005-08-30
______

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-08-31

BUN § 111 forts
_____
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde utdelas som underlag till
förslaget om förändrad personalresurs till fritidshemmen en nulägesbeskrivning
innehållande statistik över personaltäthet och närvaro i fritidshemmen, bilaga
BUN § 111. I dokumentet redovisas även ledningsgruppens konsekvensanalys.
Ordföranden Ruth Rahkola yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar om
förändrad resursfördelning till äldre barn i fritidshem.
______
Beslut:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

utöka avgiften i förskola och fritidshem till att gälla 12 månader,

att

uppdra till verksamheten att till ”Regler för placering i kommunens
barnomsorg” lägga till skrivning angående vikten av att barn får en
sammanhängande ledighet,

att

förändra resursfördelningen till äldre barn i fritidshem enligt följande:

Skolår 3

Skolår 4

Skolår 5

0,06 tjänst per
inskrivet barn

0,04 tjänst per
inskrivet barn

0,04 tjänst per
inskrivet barn

Åtgärder:
I god tid innan förändringen genomförs görs en riskbedömning enligt
arbetsmiljölagen där arbetstagarna ges möjlighet att medverka.
Under verksamhetsåret 2005/2006 görs en översyn av de lokala timplanerna i
syfte att begränsa tiden till den av staten angivna ramen.
Effekterna av förändringen följs upp under senare delen av hösten 2006.
_____

Justerandes sign
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Barn- och utbildningsnämnden

2005-08-31

BUN § 112
Dnr 2005/195
Bemanningspoolen för förskola och grundskola

023

Hösten 2002 skapades en bemanningspool för att täcka vikariebehov inom
förskola och grundskola. Under de två första åren bedrevs bemanningspoolen i
projektform. I början av 2004 utvärderades verksamheten och beslut togs om att
permanenta poolen fr o m läsåret 2004/2005. Personalen minskades till 35 från
tidigare 45 tillsvidareanställda.
Överlag har bemanningspoolen fungerat bra. Nackdelen har funnits på
kostnadssidan. Den årliga kostnaden har uppgått till ca 5 miljoner kronor.
Beloppet är skillnaden mellan de anställdas löner och de debiteringar för vikariat
som görs till rektorsområdena. Kostnaden beror bl a på att behovet av vikarier
varierar vilket innebär att nyttjandegraden inte uppgår till 100 %. Personalen är
tillsvidareanställd och då finns kostnader för semester, fortbildning m m. De som
är anställda i bemanningspoolen har förmånligare avtal än motsvarande grupper
inom Barn och Utbildning.
På grund av den kommande elevminskningen i grundskolan inträffar en situation
med övertaliga lärare. Samtidigt ökar antalet tillsvidareanställda genom § 5 i
lagen om anställningsskydd (LAS). Som helhet riskerar Barn och Utbildning att
få en situation med många tillsvidareanställda som ska sysselsättas med vikariat.
Som ett led i förvaltningens besparingar och för att försöka motverka en hotande
kostnadsökning föreslås att bemanningspoolen i sin nuvarande form avskaffas
fr o m höstterminen 2006.
Föredragningspromemoria med förslag till åtgärder, bilaga AU § 78.
_______
Samverkansgrupp 2005-08-16
Extra samverkansgrupp 2005-08-30
_______
Representanter för personal vid bemanningspoolen har inlämnat en skrivelse för
att göra vissa förtydliganden med anledning av nämndens sparförslag, bilaga
BUN § 112 a.
_______
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-08-31

BUN § 112, forts

Vid barn- och nämndens sammanträde redovisas ledningsgruppens
konsekvensbedömning vid ett avskaffande av bemanningspoolen, bilaga BUN §
112 b.
Ledamoten Aila Jonsson, Kd, yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Bemanningspoolen bör behållas i nuvarande omfattning med hänvisning till
barnperspektivet. Den har varit till stor nytta, både för elever och för personal.
Ledamöterna Anders Berg S, Susanne Sandström V, Nils Dahlbäck Fp, och
Massoud Sari-Aslani S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslut:
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och förklarar att barn- och
utbildningsnämnden beslutar att Bemanningspoolen avskaffas i sin nuvarande
form från och med höstterminen 2006.
Åtgärder:
•
•
•
•
•

Bemanningspoolen får finnas kvar i sin nuvarande form under läsåret
2005/2006. Det innebär att man har ett år på sig för att söka sig till andra
alternativ.
Arbetsledaren för bemanningspoolen genomför medarbetarsamtal under
september – oktober 2005 där den enskilde får möjlighet att diskutera sin
speciella situation.
Fortlöpande erbjudanden om tjänster och längre vikariat.
Möjlighet att finnas kvar i en pool även efter 1 juli 2006, dock utan de
särskilda förmåner som gäller idag.
Innan förändringen träder i kraft hösten 2006, görs en riskbedömning enligt
arbetsmiljölagen där berörda ges möjlighet att medverka.

______

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-08-31

BUN § 113
Dnr 2005/145
Årsbudget 2006 och verksamhetsplanering 2006-2008

041

En viktig förutsättning för att utveckla de prioriterade områdena är att alla
förvaltningar utgår ifrån en helhetssyn på kommunens verksamhet och
tillsammans verkar för att hushålla med kommunens samlade resurser så att en
god ekonomi kan bibehållas. Gränsöverskridande frågor ska präglas av
medvetenhet, samverkan och gemensamt arbete.
Kommunfullmäktiges utredningsuppdrag till barn- och utbildningsnämnden:
•

Piteå kommun har i jämförelse med andra, jämförbara kommuner höga
strukturkostnader inom förskolan. Detta, tillsammans med den under senare
år drastiskt ökande efterfrågan på förskoleplatser, gör att kommunfullmäktige
ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att genomföra en översyn av
befintligt regelverk och i denna utredning redovisa vilka ekonomiska och
verksamhetsmässiga konsekvenser dessa förändringar medför. Avseende de
ekonomiska konsekvenserna ska särredovisas dels bruttoeffekter, vilka delar
som ska finansiera bland annat efterfrågeökningen och vad som eventuellt
blir en nettospareffekt.

•

Barn- och utbildningsnämnden ska redovisa hur många 1-avdelningsförskolor som finns kvar efter den översyn som genomfördes för några år
sedan.

Ekonomi
•

Nämnden har anstånd från kommunfullmäktige att ligga ”baktunga” i
sparbetingen. Den del av kostnadsminskningarna som inte genomförts under
2005 och 2006 ska tas igen 2007. Nämnden ska redovisa vilka sparåtgärder
som kan vidtas utan att de så kallade Wärnersson-pengarna äventyras.
Nämnden ska även fortsättningsvis vidta allmän återhållsamhet under de år
som sparbetingen inte uppfylls fullt ut.

Förslag till årsbudget 2006 och verksamhetsplanering 2006-2008 redovisas i
bilaga AU § 79 a.
_______
Samverkansgrupp 2005-08-16
Extra samverkansgrupp 2005-08-30
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-08-31

BUN § 113 forts
Lärarförbundet har inlämnat en skrivelse där förbundet framför kritik mot den
dåliga framförhållningen i budgetprocessen och avsaknad av konsekvensbedömningar och riskanalyser enligt arbetsmiljöverkets direktiv. I skrivelsen
framförs även synpunkter på eftermiddagshem, bemanningspoolen och
talpedagogtjänsterna, bilaga BUN § 113 a.
______
Vid nämndens sammanträde informerar ekonom Carin Engström om vidtagna
åtgärder för att klara resursfördelningen till förskolor och fritidshem inom de
ekonomiska ramarna under våren och hösten 2005.
Rektor för Musik & Dansskolan har inlämnat ett förslag till förnyelse och
komplement till nuvarande rekryteringsformer, bilaga AU § 79 b. Rekrytering
föreslås ske på tre sätt fr o m hösten 2005. Åtgärderna ryms inom budgetramen.
1. Kompanjonundervisning (som idag).
2. Samverkan mellan kompanjonundervisning och Dans i skolan.
(Organisatorisk fråga)
3. Musiklust som är ett individuellt val som elever i skolår 1 söker till.
I skolår 2 får eleverna möjlighet att spela ett instrument ur några utvalda
instrumentgrupper med verksamhetens helhetsbild som utgångspunkt.
Avgiften för Musiklust sätts till 150 kronor per termin.
Rektor Christer Laru redogör för kösituationen till kommunala musikskolan och
bakgrunden till förslaget ”Musiklust.” Många elever är anmälda till gitarrspel och
sång. Intresset för de klassiska orkesterinstrumenten cello, fagott, klarinett m m
är lågt. Syftet med ”Musiklust” är att intressera elever för bristinstrumenten och
därmed bevara den västerländska orkestertraditionen.
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde redovisas ledningsgruppens
konsekvensanalys i samband med indragning av tre talpedagogtjänster, bilaga
BUN § 113 b.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott begärde 2005-08-17 en
komplettering av beslutsunderlaget för omdisponering av investeringsmedel, hus
Ymer vid Strömbackaskolan. Ekonom Jan-Olov Thall lämnar följande uppgifter:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-08-31

BUN § 113, forts
Utgiften för att endast bygga lärararbetsplatser och inget personalrum
Det blir endast marginell skillnad eftersom ventilationen är en stor del av utgiften
samt att väggar måste byggas i båda alternativen.
Sätta upp en barack på gården
Kostnaden för en barack i den storlek som nu finns vid Christinaskolan kostar
20 000 kr per månad, dessutom tillkommer en utgift för indragning av el och
vatten med 50 000 kronor till 100 000 kr. Ytorna ökas vilket kommer att innebära
en kostnad för uppvärmning och städning
Yrkanden:
Ordföranden Ruth Rahkola yrkar om förändringar i förslag till
investeringsbudget 2006-2008 till förmån för eget förslag enligt bilaga BUN §
113 c.
(Förslag till investeringsbudget, bilaga AU § 79 a, underbilaga 4).
Ledamoten Susanne Sandström, V, yrkar att barn- och utbildningsnämnden
beslutar om investeringsbudget enligt förslag bilaga BUN § 113 d.
Omröstning:
Ordföranden ställer proposition på yrkanden och förklarar att barn- och
utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
Susanne Sandström avger reservation till förmån för eget yrkande.
Yrkanden:
Ordföranden Ruth Rahkola yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska begära en
omdisponering av medel från Pitholmsskolan, (ombyggnad av hemkunskapslokaler och administration) för tillskapande av arbetsplatser och personalrum
Ymer, Strömbackaskolan, 1 miljon kronor, samt till utemiljön vid
Porsnässkolan, 1 miljon kronor.
Susanne Sandström yrkar avslag på omdisponering av medel från Pitholmsskolan
(ombyggnad av hemkunskapslokaler och administration) för tillskapande av
arbetsplatser och personalrum Ymer, Strömbackaskolan samt till utemiljön vid
Porsnässkolan.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-08-31

BUN § 113, forts
Omröstning:
Ordföranden ställer proposition på yrkanden och förklarar att barn- och
utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
Susanne Sandström avger reservation till förmån för eget yrkande.
Yrkanden:
Susanne Sandström yrkar att 320 000 kronor anslås till Familjens Hus i samband
med en permanentning av verksamheten.
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag som innebär ett anslag på
300 000 kronor.
Ordföranden ställer proposition på yrkanden och förklarar att barn- och
utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Votering begärs. Voteringsordning:
Ja-röst för arbetsutskottets förslag
Nej-röst för Sandströms yrkande
Omröstningsresultat: 7 ja-röster och 6 nej-röster
Omröstningsresultat framgår av bilaga BUN § 113 e.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Ledamoten Susanne Sandström avger reservation till förmån för eget yrkande.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

Justerandes sign

att de tre centralt placerade talpedagogtjänsterna avskaffas från och med
hösten 2006. Tanken är att befintliga specialpedagogtjänster, med inriktning
mot tal, fortsättningsvis ska svara för verksamheten inom detta kompetensområde, bilaga AU § 79 a, underbilaga 1.
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-08-31

BUN § 113 forts
Åtgärder:
Chefen för Elevhälsan genomför medarbetarsamtal med berörda under
september till och med oktober månad 2005:
I den fortsatta planeringen av elevhälsans arbete, säkerställs barns och
elevers möjlighet att få hjälp inom kompetensområdet ”tal”.

Justerandes sign

att

avgift för förskola, dagbarnvårdare och skolbarnsomsorg ska
debiteras för 12 månader istället för som närvarande 11 månader
(se § 111),

att

förändra resursfördelningen till äldre barn i fritidshem enligt följande
(se § 111)

Skolår 3

Skolår 4

Skolår 5

0,06 tjänst per
inskrivet barn

0,04 tjänst per
inskrivet barn

0,04 tjänst per
inskrivet barn

att

avskaffa bemanningspoolen i sin nuvarande form. Anställda sägs
upp från nuvarande avtal men behåller anställning i kommunen.
(se § 112),

att

besluta om överföring av medel från grundskolan till gymnasieskolan enligt bilaga AU § 79 a, underbilaga 1,

att

godkänna redovisningen i bilaga ”Översyner och uppdrag”,
bilaga AU § 79 a, underbilaga 3,

att

godkänna redovisningen ”Mål och nyckeltal utifrån Fokusområden”
bilaga AU § 79 a, underbilaga 5,

att

besluta om äskade ramökningar enligt bilaga AU § 79 a, underbilaga 1,

att

besluta om äskanden i investeringsbudget 2006 – 2008 enligt bilaga BUN
§ 113 f.

att

begära hos kommunfullmäktige att en avgift på 150 kronor per termin får
tas ut för tillvalskursen ”Musiklust” vid Musik & Dansskolan fr o m
vårterminen 2006.
Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

13

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-08-31

BUN § 113 forts

att

hos kommunfullmäktige begära en omdisponering av medel från
Pitholmsskolan, 1 miljon kronor, (ombyggnad av hemkunskapslokaler och
administration) för tillskapande av arbetsplatser och personalrum Ymer,
Strömbackaskolan samt till utemiljön vid Porsnässkolan, 1 miljon kronor.

______

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-08-31

BUN § 114
Dnr 2005/140
611
Ansökan om start av fristående förskoleklass och grundskola i Sikfors
Fastighetsbolaget Sikforsbygden AB har hos skolverket ansökt om godkännande
av och bidrag till en fristående förskoleklass och en fristående grundskola i Piteå
kommun fr o m läsåret 2006/2007. Skolan kommer att ha inriktning mot
Friluftsfrämjandets pedagogik ”I Ur och Skur ”.
Piteå kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan senast den 15 september
2005.
Utdrag ur ansökningshandlingarna, bilaga AU § 80 a.
I beredningens förslag till yttrande föreslås att Skolverket ska avstyrka en
etablering av en fristående skola i Sikfors.
Barn- och utbildningschefen redogör för de orsaker som anges som skäl för att
ansökan ska avstyrkas.
I en sammanfattning i yttrandet anges nedanstående skäl;
1. En logisk och oundviklig effektivisering för att bibehålla en budget i
balans och anpassa resurserna efter det vikande elevunderlaget i
grundskolan och det ökande elevunderlaget i gymnasieskolan.
2. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att förskoleklass och år 1-3
skall finnas kvar i Sikfors.
3. Betydande pedagogiska fördelar för eleverna i år 4-6 uppnås.
4. Den kommunala resurstilldelningen överstiger friskolans med nästan 2
tjänster vilket har betydelse för undervisningens kvalitet.
5. Elever i år 4-6 som går in i befintlig organisation får arbeta i rimliga
undervisningsgrupper.
6. Elever i år 4-6 får skolskjuts 22 km. Kommunens skolskjutsverksamhet
har erkänt god kvalitet.
7. Den pedagogiska inriktningen som friskolan kommer att ha finns i dag
delvis på annat håll i kommunen och kommer att finnas fullt ut efter en
utbildningsinsats för personalen.
Beredningen föreslår i sitt yttrande att Skolverket ska avstyrka en etablering av
en fristående grundskola i Sikfors
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-08-31

BUN § 114 forts
_______
Samverkansgrupp 2005-08-16
_______
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde yrkar ledamoten Nils
Dahlbäck, Fp, att barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom
Sikforsbygdens ansökan om att få starta en fristående förskoleklass och en
fristående grundskola i Piteå kommun.
Ledamöterna Anders Berg, S, och Peter Eriksson, S, yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag som innebär att Piteå kommun avstyrker en etablering.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att barn- och
utbildningsnämnden beslutar föreslå i sitt yttrande, bilaga AU § 80 b, att
Skolverket ska avstyrka en etablering av en fristående grundskola i Sikfors.
Nils Dahlbäck begär votering. Votering verkställs.
Voteringsordning:
Ja-röst för arbetsutskottets förslag
Nej-röst för Nils Dahlbäcks yrkande.
Omröstningsresultat: 9 ja-röster och 4 nej-röster
Omröstningsresultatet redovisas i bilaga BUN § 114 a.
Beslut:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå i sitt yttrande, bilaga AU § 80 b,
att Skolverket ska avstyrka en etablering av en fristående grundskola i Sikfors.
Nils Dahlbäck avger skriftlig reservation, bilaga BUN § 114 b.
Lars-Ivar Pettersson, C, ställer sig bakom Dahlbäcks reservation.
_______
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-08-31

BUN § 115
Dnr 2005/170
612
Ansökan om start av fristående gymnasieskola i Arvidsjaurs kommun
Fårösunds Skeppsakademi AB har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Arvidsjaurs kommun fr o m
läsåret 2006/2007.
Planerad omfattning för skolverksamheten:
1. Naturbruk/ekoturism
2. Internationella insatsprogrammet
3. Energi
4. Specialutformat spelutvecklingsprogram
Piteå kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan senast den 15 september
2005.
Skolverket begärde komplettering av ansökan 2005-06-09 eftersom den saknar
information på ett flertal punkter.
Ansökan redovisas i bilaga AU § 81 a.
Barn- och utbildningschefen redogör för innehållet i yttrandet.
Från 1 juli 2007 reformeras gymnasieskolan. En del i reformen gäller elevens rätt
till frisökning, rätt att söka en utbildning på ett nationellt program i en annan
kommun, även om utbildningen erbjuds av hemkommunen. Införandet av
frisökning kan skapa helt nya situationer i kommunerna och många kommuner
arbetar i dag med att bygga upp samverkan med närliggande kommuner för att
bereda sina elever möjligheter att kunna få så brett utbildningsutbud som möjligt
i sitt närområde. Piteå deltar i ett sådant samarbete inom Fyrkanten och
samverkan i dessa frågor diskuteras även för hela Norrbotten. Utifrån detta och
den stora elevminskningen på gymnasiet från läsåret 2008/2009 är det oroande
om Arvidsjaur tilldelas fyra nya gymnasieprogram som fullt utbyggda kommer
att omfatta 600 elevplatser.
Beredningen föreslår i sitt yttrande att Skolverket ska avstyrka en etablering av
de sökta utbildningarna i Arvidsjaur.
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-08-31

BUN § 115
_______
Samverkansgrupp 2005-08-16
_______
Ledamöterna Nils Dahlbäck, Fp, och Lars-Ivar Pettersson, C, yrkar att barn- och
utbildningsnämnden avstår från att lämna yttrande eftersom ansökan från
Fårösunds Skeppsakademi AB är ofullständig.
Barn- och utbildningschefen ställer proposition på förslagen och finner att barnoch utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslut:
Barn- och utbildningsnämnden föreslår i sitt yttrande, bilaga AU 81 b, att
Skolverket ska avstyrka en etablering av de sökta utbildningarna i Arvidsjaur.
Lars-Ivar Pettersson avger reservation.
_______
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-08-31

BUN § 116
2005/196
002
Beslutsrätt om tillgodoräknande av meritpoäng vid ansökan till
gymnasieskolan
Enligt gymnasieförordningen 6 kap 6 § får styrelsen för utbildningen besluta att
en sökande skall få tillgodoräkna sig poäng för en upprepad förstahandsansökan eller för särskilda kunskaper eller erfarenheter av betydelse för den sökta
utbildningen. Meritvärdet får i sådana fall höjas med högst 10.
Barn och Utbildning förslår att barn- och utbildningsnämndens ordförande tillika
ordförande för intagningsnämnden får delegationsrätten att besluta om
tillgodoräknande av meritpoäng vid ansökan till gymnasieskolan enligt
gymnasieförordningen 6 kap 6 §.
______
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barn- och utbildningsnämndens
ordförande tillika ordförande för intagningsnämnden får delegationsrätten att
besluta om tillgodoräknande av meritpoäng vid ansökan till gymnasieskolan
enligt gymnasieförordningen 6 kap 6 §.
_______
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Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 117
Politikerdatorer

2005-08-31

Dnr 2005/156

029

Kommunfullmäktige antog 2005-05-23 bestämmelser för politikerdatorer till
Piteå kommuns förtroendevalda, bilaga AU § 83.
Kommunens samtliga kostnader för anskaffning av datorer, service och support
samt månadsersättning enligt de nya bestämmelserna debiteras respektive nämnd.
Berörd nämnd beslutar om förtroendevald ska få tillgång till kommunal hemdator
i bostaden samt rätt till fast månadsersättning för vissa förtroendevalda.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande har tillgång till kommunal hemdator i
bostaden.
______
Ledamöterna Nils Dahlbäck, Fp, Susanne Sandström, V, Lars-Ivar Pettersson, C,
och ordföranden yrkar att ärendet återremitteras.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet. Tre nämndsledamöter får i uppdrag att ta fram förslag till vilka regler som ska gälla för barnoch utbildningsnämndens politiker utifrån kommunfullmäktiges bestämmelser.
I arbetsgruppen ingår Peter Eriksson, Massoud Sari-Aslani och Lars-Ivar
Pettersson.
______
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-08-31

BUN § 118
Dnr 2004/251
048
Underrättelse om eventuellt föreläggande enligt 7 kap 7 § arbetsmiljölagen
Huvudskyddsombudet för Lärarförbundet, Piteå lokalavdelning, begär att
Arbetsmiljöverket ska meddela Piteå kommun ett föreläggande eller förbud när
det gäller tidigare fattat beslut om förändringar av regler och resursfördelning för
placering av ”15-timmarsbarn” inom förskolan. Arbetstagarorganisationerna
påtalar att förändringen får både ekonomiska och pedagogiska konsekvenser för
hela verksamheten, vilket kan leda till ökad arbetsbelastning för personalen.
Till barn- och utbildningsnämnden har inkommit en underrättelse om att lämna
yttrande i ärendet till Arbetsmiljöverket senast den 1 september 2005, bilaga AU
§ 84 a.
______
Samverkansgrupp 2005-08-16.
Vid samverkansgruppens sammanträde framför huvudskyddsombudet för
Lärarförbundet, Piteå lokalavdelning synpunkter angående den inledande texten i
föredragningslistan. I sin skrivelse till Arbetsmiljöverket har
huvudskyddsombudet begärt en prövning av ärendet, ej ett föreläggande eller
förbud. Arbetsutskottet anser ej att skrivningen ska ändras då inledningen är en
avskrift av texten i underrättelsen från Arbetsmiljöverket.
_____

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avge yttrande enligt bilaga AU § 84 b.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN

21

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 119
Val av kontaktpolitiker

2005-08-31

Dnr 2005/197

600

Under våren 2005 beslutade kommunfullmäktige om fyllnadsval i barn- och
utbildningsnämnden.
De nya ersättarna Roland Alm (S) och Henrik Jonsson (M) har att tilldelas
kontaktpolitikerområden i grundskolan.
I anslutning till detta ärende begär ordföranden en rapport från ledamöterna om
genomförda kontaktpolitikerbesök i skolorna.
______
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tilldela Roland Alm (S)
kontaktpolitikerområde Grundskolan, Södra området.
Vid nämndens sammanträde meddelar ordföranden att Henrik Jonsson flyttat från
orten och därmed kommer att avsäga sig uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
_______
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Barn- och utbildningsnämnden

2005-08-31

BUN § 120
Dnr 2005/198
Rikskonferens Elevinflytande

027

Hudiksvalls kommun, Kommunförbundet Gävleborg, Myndigheten för
skolutveckling, Elevorganisationen i Sverige och Sveriges elevråd inbjuder till
rikskonferensen Elevinflytande den 25 och 26 oktober i Hudiksvall.
Målgrupp är elever i grund- och gymnasieskola samt tjänstemän och
förtroendevalda inom skolområdet.
Konferensens syfte är att stärka och fördjupa elevinflytandet i skolorna.
Konferensavgift exklusive moms:
Tjänstemän och förtroendevalda: 2.750 kr
Elever: 900 kr
Kostnader för logi och resa tillkommer
_______
Samverkansgrupp 2005-08-16
_______
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att erbjuda 1 elevrådsrepresentant från
varje senareskola och 1 elevrådsrepresentant från varje programområde
Strömbackaskolan samt 1 en representant från centrala elevrådet
Strömbackaskolan möjlighet att åka på konferensen. Barn- och
utbildningsnämnden står för kostnaderna för resa, boende och
anmälningsavgiften till konferensen.
Barn- och utbildningsnämnden uppmanar verksamheten att skicka
personalrepresentanter och representanter från ledningsgruppen till konferensen.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att erbjuda 5 av nämndens ledamöter
tillfälle att delta vid konferensen.
Ordföranden Ruth Rahkola, ledamöterna Susanne Sandström, Peter Eriksson,
Lars-Ivar Pettersson och Erland Eriksson anmäler sig till konferensen.
_______
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Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 121
Intagning till resursskolorna

2005-08-31

Dnr 2004/49

610

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2004-02-25 att inrätta en
intagningsnämnd för Piteå resursskolor och att anta en särskild arbetsgång vid
intagningen. Ansökan till resursskolorna skall vara inlämnad senast den 31
januari årligen. Antagningsbeslut fattas av rektor senast den 1 april årligen.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande är sammankallande till
intagningsnämnden.
Intagningsnämnden begär hos barn- och utbildningsnämnden att förändra
arbetsgången fr o m läsåret 2005/2006. I stället för att ansökan skall vara inne ett
visst datum, görs löpande intagning. Vidare föreslås att rektor för Piteå
resursskolor är sammankallande till träffarna.
______
Samverkansgrupp 2005-08-16
______

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förändra arbetsgången för intagning
till Piteå resursskolor från och med läsåret 2005/2006. Från läsåret 2005/2006
görs löpande intagning och rektor för Piteå resursskolor är sammankallande till
träffarna.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

24

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-08-31

BUN § 122
Dnr 2005/162
100
Att fånga kunnandet om lärande och undervisning.
Om villkoren för skolledare och lärare att ta del av systematiskt framtagen
kunskap om utbildningsverksamhet
Utbildnings- och kulturdepartementet har utsänt rubricerad rapport (Ds 2005:16)
på remiss. Piteå kommun är remissinstans. Remisstiden utgår den 10 september
2005.
Barn- och utbildningschef Maria Müller har upprättat förslag till remissyttrande,
bilaga AU § 88.
Utbildnings- och kulturdepartementet har utsänt rapporten Att fånga kunnandet
om lärande och undervisning. Om villkoren för skolledare och lärare att ta del
av systematiskt framtagen kunskap om utbildningsverksamhet på remiss. Piteå
kommun är remissinstans. Remisstiden utgår den 10 september 2005.
Barn- och utbildningschef Maria Müller har upprättat förslag till remissyttrande
och redogör för innehållet i yttrandet, bilaga AU § 88.
Piteå kommun instämmer i att det är angeläget att det inom förvaltningen finns
befattning/befattningar med inriktning mot utvärdering och utredning, alternativt
att ovan nämnda arbetsuppgifter ingår som en väsentlig del i uppdraget i redan
befintliga befattningar.
Förslaget att koppla forskar/utbildningsmeriter tillsammans med dokumenterad
framgång som pedagog till lönebildning är delvis förverkligat i dag. Piteå
kommun anser att det är en intressant tanke att systematisera meriter och
kunnande i en portfölj och stödjer förslaget att till exempel Myndigheten för
Skolutveckling ska ta fram förslag på utformningen av ett sådant dokument.
Förslaget att inrätta tre kvalificeringsbeteckningar inom läraryrket (behöriga
lärare, kvalificerade lärare och högt kvalificerade lärare) är ett tidsödande och
resurskrävande arbete och det är tveksamt om det skulle innebära en ökad
måluppfyllelse för lärande. Piteå kommun stödjer ej förslaget.
Att bidra till systematisk kunskapsbildning genom beställningar till
lärarutbildningen är i viss mån möjligt i dag. Här behövs en tydlighet från
lärarutbildningens sida som kan upplevas som en begränsning av valda områden
för de studerande men som bättre gagnar verksamhetens behov. Den studerandes
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-08-31

BUN § 122 forts
arbete skall återkopplas och återföras till verksamheten. Piteå kommun stödjer
förslaget att öka samverkan mellan skolor, högskolor och universitet.
Piteå kommun avstår från att kommentera den del av rapporten som berör det
interna arbetet inom lärarutbildningarna samt ansvarsfördelning mellan olika
lärosäten.
Förslaget att inrätta en internetportal för att systematiska och sprida
forskningsresultat, uppsatser mm inom lärande stöds av Piteå kommun.

______
Samverkansgrupp 2005-08-16
______
Ledamot Nils Dahlbäck (Fp) stödjer rapportskrivarens förslag angående
kvalificeringsbeteckningar inom läraryrket och yrkar att Piteå kommun stödjer
förslaget om att inrätta tre kvalificeringsbeteckningar. Dahlbäck ställer sig i
övrigt bakom barn- och utbildningschefens yttrande.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och förklarar att barn- och
utbildningsnämnden beslutar att avge yttrande enligt bilaga AU § 88.
Nils Dalbäck avger reservation.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

26

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-08-31

BUN § 123
Dnr 2005/151
008
Motion angående kartläggning av upplevd trivsel och mobbingförekomst i
kommunens skolor
Folkpartiet har inlämnat en motion till kommunfullmäktige med förslag att
fullmäktige uppdrar åt barn- och utbildningsnämnden att genomföra en seriös
och grundlig kartläggning av upplevd trivsel och mobbingförekomst i
kommunens skolor, bilaga AU § 89 a.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
Verksamhetsutvecklare Lennart Andersson har upprättat förslag till
motionsyttrande, bilaga AU § 89 b.
I yttrandet redogörs för de uppföljningar och utvärderingar som görs för att
undersöka upplevd trivsel och förekomst av kränkande särbehandling inom
kommunens skolor. Barn- och utbildningsnämnden antog vid sammanträde 200308-26 Riktlinjer för att förebygga och hantera kränkande särbehandling. Då
beslutades också att all personal inom Barn och utbildning ska genomgå en
utbildning rörande kränkande behandling. Den utbildningen pågår fortfarande.
Arbetsmiljöundersökning för alla elever genomförs udda år i en enkät som ska
vara lika utformad för hela kommunen. Kvalitetsenkät genomförs vartannat år
med studerande i grund-/särskolans skolår 3,5 och 8 samt studerande i
gymnasieskolans och gymnasiesärskolans år 2.
Vid 4 tillfällen, 1998, 2000, 2002 och 2004 har SAMBU i Piteå kommun
genomfört en enkätundersökning bland skoleleverna med syftet att få information
om viktiga hälsofrågor – livsstilsfrågor. I Barn- och utbildningsplanen 2005-2006
finns angett att Barn och utbildning genomför ”Personligt år 2006” i skolår 7 och
9 i grundskolan samt år 2 i gymnasieskolan.
_______
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avge yttrande enligt bilaga AU § 89 b.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

27

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-08-31

BUN § 124
Dnr 2005/123
008
Motion angående utbildningar för att göra Piteå HBT-vänligare
Miljöpartiet de gröna har lämnat en motion till kommunfullmäktige med förslag
om genomförande av utbildningar i syfte att göra Piteå HBT-vänligare (homo-,
bi- och transsexuella), bilaga AU § 90 a.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
Verksamhetsutvecklare Anna-Lena Pogulis har upprättat förslag till
motionsyttrande, bilaga AU § 90 b.
Varje skola har ett ansvar för att upprätta rutiner och metoder för att förebygga,
upptäcka och arbeta med kränkande behandling. I de fall ett bekymmer eller en
kränkning leder till behov av särskilt stöd, så finns utarbetade rutiner för hur
skolorna ska arbeta med och dokumentera detta arbete.
Varje rektor har ett ansvar för att upprätta kompetensutvecklingsplaner utifrån
verksamhetens, enhetens och de enskildas behov och att därefter möjliggöra
kompetensutveckling inom definierade områden. Att genomföra generella
utbildningar för all personal inom alla områden som kan innebära kränkningar
skulle innebära stora kostnader, stort tidsuttag från ordinarie verksamhet och ett
stort vikariebehov vilket i sig skulle leda till försämrad kontinuitet och kvalitet
för våra elever.
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om en utbildning i att förebygga,
upptäcka och hantera alla former av kränkande behandling för all personal.
Utbildningen omfattar såväl politiker som anställda. Utbildningen har påbörjats
och fortgår kontinuerligt till dess alla rektorsområden har genomfört
utbildningen.
______
Ledamoten Susanne Sandström, V, yrkar att barn- och utbildningsnämnden
ställer sig bakom de åtgärder som föreslås i motionen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och förklarar att barn- och
utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Yttrande avges enligt
bilaga AU § 90 b.
Susanne Sandström avger reservation.
_______
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-08-31

BUN § 125
Dnr 2005/152
008
Motion angående mer idrott och hälsa i Piteå kommuns skolor
Folkpartiet har lämnat en motion till kommunfullmäktige med förslag om att
ämnet idrott och hälsa kraftfullt stärks med ett utökat antal schemalagda
idrottstimmar i Piteå kommuns skolor och att motorisk utveckling och
rörelseinslag likaledes ges en högre prioritet. Barn- och utbildningsnämnden ges i
uppdrag att låta utreda hur ett återställande och en vidareutveckling av
idrottsämnet och den motoriska träningen i skolan bäst kan genomföras, bilaga
AU § 91 a.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
Verksamhetsutvecklare Anna-Lena Pogulis har upprättat förslag till
motionsyttrande, bilaga AU § 91 b.
För att minska ohälsan bland barn och unga har olika nationella åtgärder vidtagits
Under 2003 infördes ändringar i läroplanerna.
Ökad fysisk aktivitet är även syftet med Handslaget mellan regeringen och
idrottsrörelsen som pågår sedan några år tillbaka. Regeringen har också beslutat
att inrätta ett nationellt centrum (NCFF) för främjande av fysisk aktivitet som är
placerat vid Örebro universitet. NCFF kommer har anställt ett antal skolledare
bland annat en skolledare från Piteå Kommun. Uppdraget är att inspirera, sprida
erfarenheter och stödja skolorna i regionen med arbetet kring ökad fysisk
aktivitet inom ramen för skoldagen. De skall även medverka och leda regionala
konferenser, lokala mötesplatser och utbildningar.
Även lokalt har arbete för ökad fysisk aktivitet skett de senaste åren. Inför 20052006 har Kommunfullmäktige i enlighet med läroplanerna beslutat om ett mål i
Barn och utbildningsplanen som innebär att alla barn/elever ska erbjudas daglig
fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.
Inom elevens val och skolans val inom grundskolan och inom det individuella
valet i gymnasieskolan kan de elever som så önskar välja fler idrottstimmar. Det
finns också grundskolor som erbjuder hälsa/motion som elevens val. Ett antal
grundskolor arbetar inom projekt ”Handslaget” och arbetar bl.a. för att starta
skolidrottsföreningar och öka samverkan med lokala idrottsföreningar. I de lägre
årskurserna finns det exempel på lärare som i olika arbetsscheman har lagt in
aktiviteter som att t.ex. studsa på studsmatta, hoppa rep o.d. Ett flertal skolor för
yngre barn har också en ”utedag” varje vecka där barnen ges möjlighet till
rörelse. Inom Grundskolan finns en danspedagog anställd som undervisar i dans
för ett antal klasser varje läsår. Inom gymnasiet har omvårdnadsprogrammet
utökat antal idrottstimmar som obligatorium, Industri och fordonsprogrammet
har fått extra medel via Perssonpengar för projekt ”Inlärning genom rörelse”.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-08-31

BUN § 125, forts
_______

Vid nämndens sammanträde yrkar ledamöterna Nils Dahlbäck, Fp, Aila Jonsson,
Kd, och Lars-Ivar Pettersson, C, att barn- och utbildningsnämnden avger
motionsyttrande enligt upprättat förslag, bilaga AU § 91 b, med tillägget att
ämnet idrott och hälsa stärks med ett utökat antal schemalagda timmar i Piteå
kommuns skolor. Motorisk utveckling och rörelseinslag ges en högre prioritet.
Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att låta utreda hur ett återställande
och en vidareutveckling av idrottsämnet och den motoriska träningen i skolan
bästa kan genomföras.
Ordföranden Ruth Rahkola och ledamoten Anders Berg, S, yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och förklarar att barn- och
utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Barn- och utbildningsnämnden avger yttrande enligt bilaga AU § 91 b.
Nils Dahlbäck avger reservation till förmån för eget yrkande.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-08-31

BUN § 126
Dnr 2004/267
Information om fördelning av Wärnerssonpengar

041

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2004-11-24 om fördelning av
Wärnerssonpengar för läsåren 2005/2006 och 2006/2007.
Enligt beslutet fördelas13 pedagogtjänster till grundskolan, 6-16 år, läsåret
2006/2007. Härmed meddelas att beslutet för detta läsår inte gäller eftersom
Wärnerssonpengarna då ingår i det generella statsbidraget till kommunen.
______
Samverkansgrupp 2005-08-16.
______
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-08-31

BUN § 127
Information om revisionsrapporter
För barn- och utbildningsnämndens kännedom lämnas information om inkomna
revisionsrapporter. Rapporterna har utsänts till ledamöter och ersättare.
1.

Synpunkter och intryck från överläggningar med barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott (dnr 2004/250, 007)

2.

Granskning av prognossäkerheten (dnr 2005/192, 007)

3.

Viktiga principiella kommunfullmäktigebeslut under en treårsperiod
(dnr 2005/193, 007)

4.

Granskning av hemstudiedagar (dnr 2005/194, 007)

_______
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna. Inga frågor framförs vid
sammanträdet.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-08-31

BUN § 128
Delegerade beslut
Delegat

Lista

Ärende

För- och grundskolechef
Monika Lundkvist
Skolskjutshandläggare
Margareta Larsson
Handläggare intagningskansliet Strömbacka
Barn- och utbildningsnämndens
Ordförande
Rektor ES-HR-MP
Rektor Naturvetenskap och
Teknik
Rektor Piteå Resursskolor,
Handläggare PPC

3

9-10

6

23-25

2

5

4

4-5

1
3

1
4

3
5

5-6
79-83

_______
Barn- och utbildningsnämnden tar del av delegerade beslut.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-08-31

BUN § 129
Meddelanden
1/

Dnr 2003/143, 2003/141, 008
Beslut JO. Anmälan mot Furubergsskolan i Piteå kommun angående
Agerandet i samband med att en vårdnadshavare, under pågående
vårdnadstvist och i strid med den andra förälderns vilja, hämtat sitt
barn i skolan och tagit med barnet till en annan kommun.

2/

Dnr 2005/185, 048
Beslut om bidrag till verksamhet för ökad fysisk aktivitet. (Långskataskolan)

3/

Polisens anmälan om stöld vid Backgårdsskolan 2005-08-03.

4/

Polisens anmälan om stöld vid Pitholmsskolan 2005-08-01.

5/

Polisens anmälan om klotter vid Långskataskolan 2005-08-02.

6/

Polisens anmälan om stöld vid Solanderskolan 2005-08-09.

_______
Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena till handlingarna.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-08-31

BUN § 130
Rapporter
Ledamoten Lars-Ivar Pettersson ställer en fråga om rektorstjänsten i Sjulnäs
rektorsområde. För- och grundskolechef Gun Lindkvist meddelar att berörd
rektor meddelat att hon inte vill fortsätta sin anställning inom Sjulnäs ro.
Förvaltningen arbetar med att hitta en lösning i ärendet.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-08-31

BUN § 131
Nya frågor
Nils Dahlbäck undrar hur arbetet med Fyrkantssamverkan i gymnasiefrågor
fortskrider. Barn- och utbildningschefen meddelar att kommunfullmäktige i Piteå
kommer att behandla frågan i oktober månad. Ärendet har ännu inte behandlats
på kommunfullmäktigenivå i övriga kommuner. Vissa förändringar har införts i
avtalsförslaget. Det är inte juridiskt möjligt att inrätta en kommunövergripande
intagningsnämnd såvida inte ett kommunalförbund bildats. Intagningen föreslås
behandlas i en intagningsorganisation som är av rådgivande karaktär. Beslut om
intagning måste delegeras till politiker i de berörda kommunerna.
Barn- och utbildningschefen återkommer vid ett senare tillfälle med ytterligare
information.
Birgitta Elfgren begär en rapport om verksamheten vid Mellangårdsskolan.
Ordföranden föreslår att till oktobersammanträdet inbjuds personal från skolan
som får lämna information om den förändrade inriktningen.
Susanne Sandström ställer frågan hur intagningssituationen ser ut vid
Strömbackaskolan. Ordföranden informerar att 10 elever inte är intagna i
dagsläget. Totalt finns 15 lediga platser i årskurs 1. Eleverna vill inte gå de
program där de lediga platserna finns. Strömbackaskolan försöker att hitta
lösningar för de berörda eleverna. Vid nämndssammanträdet i september månad
redovisar gymnasiechefen den slutliga intagningen.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

