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Barn- och utbildningschef Maria Müller
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För- och grundskolechef Monika Lundkvist
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Massoud Sari-Aslani
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 132
Kvalitetsenkät 2005

2005-09-28

Dnr 2005/209

600

I Barn- och utbildningsplan 2005-2006 föreskrivs att vartannat år (udda år)
genomförs en kvalitets- och arbetsmiljöenkät med studerande i grundskolans och
grundsärskolans skolår 3, 5 och 8 samt gymnasieskolans år 2 och
gymnasiesärskolans nationella program år 2.
Vartannat år (jämna år) utförs en enkät med ett urval av föräldrar till
grundskolans och grundsärskolans skolår 3, 5 och 8 samt gymnasieskolans år 2
och gymnasiesärskolans nationella program år 2.
Syftet är att över tid följa upp ett urval av ”Mål att sträva mot ” i Barn- och
utbildningsplanen, inom områdena ”Värdegrund”, ”Lärande och utveckling”,
samt ”Hälsa och arbetsmiljö”.
De ovan nämnda enkäterna utgör en del av det totala uppföljningsansvar som
barn- och utbildningsnämnden har.
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att alla utredningar ska belysa
jämställdheten, barnperspektivet och folkhälsan. Dessa krav uppfylls i denna
utvärdering genom att resultaten redovisas per kön, att elevernas åsikter helt
utgör underlaget för rapporten samt att enkäten innehåller frågor som belyser
folkhälsan i frågegrupperna ”Trivsel”, ”Trygghet” och ”Hälsa.
Barn och Utbildnings team för kvalitetsutveckling har upprättat sammanställning
av kvalitetsenkät 2005, mätning av kvalitet över tid i grundskola, gymnasieskola
och särskola i Piteå kommun, bilaga AU § 94.
_______
Samverkansgrupp – 2005-09-13
________
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet vid
sammanträde 2005-09-14, § 94.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-09-28

BUN § 132, forts

Beslut:
Barn- och utbildningsnämnden noterar att skolan i Piteå kommun totalt sett har
en god kvalitet.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar uppdra åt rektorerna
att

klargöra för all personal att de inte har delegation att fatta beslut om att
kvalitetsenkäten inte ska genomföras i en klass,

att

tillsammans med personalen analysera resultaten för sina grupper/klasser/
skolor och rektorsområdet. Efter analys och diskussion utarbetas åtgärder
för att i högre grad kunna nå fram till förbättringar i verksamheten gentemot
uppsatta mål.

Ledamoten Peter Eriksson (S) tar tillbaka sitt förslag om att kalla en slumpvis
utvald representant för en skola till ett nämndssammanträde under våren 2006 för
att informera hur personalen konkret arbetar för att nå en högre måluppfyllelse.
Rektorsområdenas kvalitetsredovisningar innehåller information om de åtgärder
som rektorerna vidtar utifrån genomförda kvalitetsundersökningar.

______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 133
Ekonomiska mått

2005-09-28

Dnr 2005/210

042

Barn- och utbildningsplanen anger uppföljning och utvärdering av ett antal
ekonomiska mått.
Gymnasieskola
Antal IG i kärnämnen i åk 3, vt 2005

Bilaga BUN AU § 95

Resultatet har förbättrats jämfört med år 2004 i samtliga ämnen förutom
samhällskunskap och projektarbete som visar på ett lägre resultat. Statistiken
analyseras i ämneskonferenser och programråd. Skolan försöker på alla sätt
informera eleverna om att de har möjlighet att läsa upp betygen. De elever som
inte klarar Godkänd uppmanas att läsa upp betyget. Skolan har ett väl uppbyggt
system för prövning.
Strömbackaskolan har ett högre värde jämfört med riksgenomsnittet, så även i
förhållande till länet.
Antal intagning på gymnasiet av sökande
i årskurs 1 höstterminen 2005.

Bilaga BUN § 133 a

Strömbackaskolan har 600 intagningsplatser i årskurs 1. 578 elever är intagna till
läsåret 2005/2006. De elever som inte får sitt förstahandsval tillgodosett eller är
obehöriga erbjuds enskilda lösningar inom Individuella programmet
_______
Samverkansgrupp 2005-09-13
_______
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet vid
sammanträde 2005-09-14, § 95.
_____
Yrkanden:
Ledamöterna Susanne Sandström (V) och Gösta Turesson (V) yrkar att
gymnasiechefen återkommer med rapport till nämnden om vilka åtgärder
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-09-28

BUN § 133, forts

Strömbackaskolan vidtar för att höja andelen betyg Godkänd i ämnet
Samhällskunskap.
Ordföranden yrkar avslag på Sandströms och Turessons yrkande med
motiveringen att gymnasiechefen vid dagens möte redovisat hur skolan bearbetar
betygsstatistiken. Statistiken analyseras i ämnes- och programkonferenser.
Skolan har dessutom ett väl uppbyggt system för prövning.
Propositionsordning:
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och förklarar att nämnden beslutar
enligt ordförandens yrkande.
Beslut:
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Nämnden konstaterar att antalet betyg Icke godkänd är färre i kärnämnena
vårterminen 2005 jämfört med vårterminen 2004 förutom i ämnena
Samhällskunskap och Projektarbete som visar ett sämre resultat.
Sett i ett riksperspektiv har Strömbackaskolan ett lågt antal betyg Icke godkänd i
kärnämnena.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ingen återrapportering begärs från
Strömbackaskolan.
Ledamoten Susanne Sandström avger skriftlig reservation enligt bilaga BUN §
133 b. Ledamöterna Gösta Turesson, Aila Jonsson och Gudrun Berglund stödjer
Sandströms reservation.
______
Ingen reservation har inlämnats vid tidpunkten för protokollets justering.
Carina Hammarsten, sekreterare, 2005-10-04.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-09-28

BUN § 134
Dnr 2005/201
Motion angående inrättande av ett ungdomsfullmäktige

008

Erik Berg ( c ) har inlämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken han anför
”Hur och på vilket sätt vi kan stimulera ungdomars intresse för samhällsinriktat
och politiskt arbete”? Piteå kommuns strävan måste vara att söka vitalisera och
fördjupa demokratin och att fostra ungdomarna till aktiva och medvetna
samhällsmedborgare.
Det föreslås att barn- och utbildningsnämnden samt nämnden för
arbetsmarknadsfrågor ges uppdraget att utreda förutsättningarna till ett
ungdomsfullmäktige. Det skall vara en mycket hög prioritering i syfte att
genomföra och förverkliga ett ungdomsfullmäktige.
Motionen redovisas i bilaga AU § 96 a.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande har upprättat förslag till
motionsyttrande, bilaga AU § 96 b.
_______
Samverkansgrupp 2005-09-13
________
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet vid
sammanträde 2005-09-14, § 96.
________
Beslut:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avge yttrande enligt ordförandens
förslag, bilaga AU § 96 b.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-09-28

BUN § 135
Dnr 2005/211
Riktlinjer för behandling av inkomna handlingar

004

Ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem kommer att införas i kommunen.
I samband med det har rutiner för hur vi behandlar inkomna handlingar
diskuterats. Det bör finnas enhetliga rutiner för hur styrelserna/nämnderna/
förvaltningarna hanterar sina inkomna handlingar.
Kommunstyrelsen fastställde 2005-08-22 riktlinjer för behandling av inkomna
handlingar, bilaga AU § 97. Dokumentet vänder sig till alla anställda och
förtroendevalda i Piteå kommun och är en hjälp för att behandla inkomna
handlingar så att lagar och regler som berör detta efterlevs.
______
Samverkansgrupp 2005-09-14
______
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet vid
sammanträde 2005-09-14, § 97.
________
Nämndssekreteraren informerar att brev eller meddelande som är ställt
personligen till en förtroendevald räknas som allmän handling om innehållet
gäller ärende eller annan fråga som rör myndigheten. Även sådana brev ska
datumstämplas och diarieföras och eventuellt registreras. Detta gäller även brev
eller meddelande som förtroendevald tar emot hemma eller någon annanstans.
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-09-28

BUN § 136
Dnr 2005/198
Rikskonferens Elevinflytande

027

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2005-08-31 att anmäla representanter
för elever, personal, politiker och ledningsgrupp till Rikskonferens
Elevinflytande den 25 – 26 oktober i Hudiksvall.
Nämndsberedningen föreslår att deltagande i denna konferens inställs.
______
Samverkansgrupp 2005-09-13
______
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet vid
sammanträde 2005-09-14, § 98.
______
Beslut:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inställa deltagande i Rikskonferens
Elevinflytande på grund av att ett antal rektorsområden inte anmält representanter
till konferensen.
Nämnden kommer i stället att anordna en konferensdag under våren 2006 för
ansvarig personal i verksamheten och elevrepresentanter i elevråd/elevkår med
fokus på elevinflytande.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-09-28

BUN § 137
Dnr 2004/183
041
Information om delårsbokslut och helårsprognos augusti 2005
Förvaltningsekonom Jan-Olov Thall har upprättat delårsbokslut per 2005-08-31
och helårsprognos augusti 2005, bilaga AU § 99.
Årsprognosen visar på ett överskott på ca 1,9 miljoner kronor. Årsprognosen
förutsätter att de åtgärder som planerats inom förskola och fritidshem genomförs
samt att eventuella prisökningspengar inte läggs ut på områdena.
_____
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet vid
sammanträde 2005-09-14, § 99.
_____
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ekonomiteamet arbetar kontinuerligt med budgetuppföljning. Om större
avvikelser uppstår återkommer förvaltningsekonomen till nämnden.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-09-28

BUN § 138
Information om internationellt erfarenhetsutbyte
Representanter för elever och personal vid Strömbackaskolan respektive
Pitholmsskolan lämnar en rapport från en resa till Kandalaksha den 5 – 10 maj
2005 inom ramen för internationellt erfarenhetsutbyte.
Eleverna berättar att resan var intressant och lärorik. I och med att deltagarna
bodde hos värdfamiljer fick ungdomarna en god blick i kultur och livsföring. Det
ryska folket upplevdes som gästvänliga och omtänksamma.
De elever som besökt Ryssland är goda ambassadörer när det gäller att sprida
positiva omdömen och iakttagelser, vilket motverkar fördomar hos ungdomar
som aldrig besökt landet.
Intresset för att besöka Kandalaksha har ökat betydligt under de sista åren. Barnoch utbildningsnämnden prioriterar ansökningar till Kandalaksha eftersom staden
är Piteås vänort.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-09-28

BUN § 139
Dnr 2005/226
Granskning av nämndens ansvarsutövande

007

Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för all verksamhet som bedrivs inom
nämndens område, och att verksamheten följer de av fullmäktige fastlagd målen.
Lagen reglerar inte på vilket sätt nämnden styr, ledar och kontrollerar
verksamheten.
Kommunens revisorer har årliga möten med nämnderna där ansvarsutövandet
diskuteras. Revisorerna har begärt att få träffa företrädare för barn- och
utbildningsnämnden vid dagens sammanträde.
Revisorerna har upprättat ett antal frågeställningar som ledamöterna besvarar.
Revisorerna återkommer med en skriftlig sammanfattning av debatt och
frågesvar.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-09-28

BUN § 140
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.
Vid dagens sammanträde redogör rektor Göran Dahlén för Hortlax
rektorsområdes kvalitetsarbete och kvalitetsredovisning.
Mot bakgrund av genomförda utvärderingar har Hortlax-skolan påbörjat två
utvecklingsprojekt. Det ena är Läsutveckling, det andra är Etik- och
värdegrundsarbete där fokus ligger på bl a trivselfrågor och elevinflytande.
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. Det framförs att
rapporten är lättläst och välskriven.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-09-28

BUN § 141
Information om rektorsutbildning
Ledningsgruppen har beslutat om kompetensutveckling för följande personer
Introduktionsutbildning för nya rektorer
Sara Rönnbäck
Anders Öqvist
Rekryteringsutbildning för blivande rektorer
Lena Lidström
Anna-Carin Sundström
Ulrika Asp
______
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-09-28

BUN § 142
Dnr 2004/250
007
Interkommunal ersättning för Strömbackskolans utbildningar
Enligt plan ska ny lista för interkommunal ersättning för Strömbackaskolans
program presenteras i barn- och utbildningsnämnden hösten 2005.
Utifrån att nya beräkningsgrunder kan komma med anledning av
fyrkantssamverkan förslår gymnasiechefen att ingen ny beräkning utförs för
hösten 2005. Prislistan uppräknas dock med skolindex.
_______
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt gymnasiechefens förslag.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-09-28

BUN § 143
Delegerade beslut
Delegat

Lista

Ärende

Barn- och utbildningschefen
För- och grundskolechef
Monika Lundkvist
Gymnasiechefen
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
Barnomsorgsassistent
Handläggare PPC
Stabschef
Rektor Strömnäs ro
Rektor Solander ro
Rektor Solander ro
Rektor Piteå resursskolor
Rektor Hortlax ro
Rektor Bergsvikens ro
Rektor Lillpite ro
Rektor Service om Omsorg
Rektor Industri och Fordon

4

10

4
3

11-12
3-4

3
1
6
3
2
8
9
4
4
3
2
1
1-2

13
1
84-88
4
4-5
11
12
7
5-10
4-5
3-5
1-3
1-15

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-09-28

BUN § 144
Meddelanden

1/

Dnr 2005/49
008
Kommunfullmäktiges beslut 2005-09-05 om svar på motion angående
startande av ett projekt för ökad ungdomsnykterhet på högstadieskolorna i
Piteå kommun.

2/

Dnr 2005/215
105
Kommunstyrelsens beslut 2005-08-22 om ändring av riktlinjer i samband
med kommunal representation.

3/

Dnr 2005/202
625
Skolkuratorernas rapport om stödgruppsverksamheten NOVA vid
Strömbackaskolan läsåret 2004/2005.

4/

Polisens anmälan om stöld av en vit påse med okänt innehåll vid
Kullenskolan 2005-08-07.

5/

Polisens anmälan om skadegörelse vid Kullens förskola 2005-08-18.
Krossade fönsterrutor.

6/

Polisens anmälan om skadegörelse vid Solanderskolan 2005-08-18.
Krossade glasrutor.

7/

Polisens anmälan om stöld av digitalkamera vid Fagottens förskola
2005-08-25.

8/

Polisens anmälan om klotter vid Långskataskolan 2005-08-26.

9/

Polisens anmälan om stöld av mobiltelefon vid Fagottens förskola
2005-08-30.

10/ Polisens anmälan om stöld av dator vid Kullenskolan 2005-08-31.
11/ Polisens anmälan om stöld av datorer vid Munksunds skola
2005-09-01.
______
Barn- och utbildningsnämnden tar del av meddelandena.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-09-28

BUN § 145
Nya frågor
Årets kvalitetsenkät med studerande i grundskolans och grundsärskolans skolår
3, 5 och 8 samt gymnasieskolans år 2 och gymnasiesärskolans nationella
program år 2 visar ett lägre resultat för Måltider jämfört med övriga
frågegrupper.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bjuda in kostchefen till ett möte för
diskussion om vilka förbättringsåtgärder som måste vidtas till kommande år för
att frågegruppen ska kunna uppvisa ett bättre resultat. Nämnden begär också
information om kostutredningen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-09-28

BUN § 146
Rapporter

Barn- och utbildningschefen informerar att ledningsgruppen och rektorerna
deltog i konferensen Rektor till Rektor den 22-23 september i Umeå anordnad av
Centrum för skolledarutveckling vid Umeå universitet.
Ledamöterna Peter Eriksson, Anders Berg, Erland Eriksson och Ruth Rahkola
deltog i konferensen Aktuell skolpolitik i Skellefteå den 1-2 september.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-09-28

BUN § 147
Dnr 2005/171
612
Ansökan om prövningstillstånd avseende överklagning av Länsrättens dom i
Norrbottens län 2005-09-19, mål nr 1336-05
Piteå kommun har 2005-02-07 beslutat att inte stå för kostnaden för av NN sökt
utbildning vid SM-ES/Music and Production i Skara.
NN har med så kallad laglighetsprövning överklagat Piteå kommuns beslut hos
Länsrätten. Barn- och utbildningsnämndens ordförande lämnade med stöd av
delegation yttrande i ärendet 2005-06-20.
Länsrätten bifaller överklagandet i dom 2005-09-19 och upphäver Piteå
kommuns beslut att inte stå för kostnaden för NN utbildning i Skara.
Länsrättens dom kan överklagas hos Kammarrätten i Sundsvall inom tre veckor
från den dag då klaganden fick del av beslutet.
______
Barn- och utbildningsnämndens ordförande har upprättat förslag till ansökan om
prövningstillstånd hos Kammarrätten i Sundsvall.
______
Barn- och utbildningsnämnden beslutar yrka hos Kammarrätten
att

bevilja barn- och utbildningsnämnden prövningstillstånd i ärendet samt

att

upphäva Länsrättens dom och lämna besvären utan bifall.

Ansökan inlämnas i särskild skrivelse enligt ordförandens förslag.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-09-28

BUN § 148
Dnr 2005/164
612
Ansökan om prövningstillstånd avseende överklagning av Länsrättens dom i
Norrbottens län 2005-09-19, mål nr 1337-05
Piteå kommun har 2005-01-24 beslutat att inte stå för kostnaden för av NN sökt
utbildning vid SM-ES/Music and Production i Skara.
NN och NN har med så kallad laglighetsprövning överklagat Piteå kommuns
beslut hos Länsrätten. Barn- och utbildningsnämndens ordförande lämnade med
stöd av delegation yttrande i ärendet 2005-06-20.
Länsrätten bifaller överklagandet i dom 2005-09-19 och upphäver Piteå
kommuns beslut att inte stå för kostnaden för NN utbildning i Skara.
Länsrättens dom kan överklagas hos Kammarrätten i Sundsvall inom tre veckor
från den dag då klaganden fick del av beslutet.
______
Barn- och utbildningsnämndens ordförande har upprättat förslag till ansökan om
prövningstillstånd hos Kammarrätten i Sundsvall.
______
Barn- och utbildningsnämnden beslutar yrka hos Kammarrätten
att

bevilja barn- och utbildningsnämnden prövningstillstånd i ärendet samt

att

upphäva Länsrättens dom och lämna besvären utan bifall.

Ansökan inlämnas i särskild skrivelse enligt ordförandens förslag.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

