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§ 118 Strukturplan
Dnr 06BUN180
Barn- och utbildningsnämndens ordförande meddelar att ärendet utgår på grund av att
kriterierna inte är framtagna och förankrade hos de fackliga organisationerna.
Barn och Utbildning har i uppdrag att till oktobersammanträdet ta fram information om utfallet
av tidigare strukturplan 2005 – 2007.
Ärendebeskrivning
Den strukturplan som barn- och utbildningsnämnden fastställde 2006-06-23 löper ut år 2007.
Mellan år 2002 till och med 2011 beräknas elevantalet i förskoleklass och grundskola minska
med 1163 elever. Födelsetalet beräknas till 410 barn per år.
De kostnader som är direkt kopplade till elevantalet anpassas fortlöpande efter nya
förutsättningar. Det handlar om kostnader för personal, läromedel, råvarukostnader för
måltider e t c. För att andelen lokalkostnader inte ska öka med minskat elevunderlag så bör
kostnaderna för lokalerna sänkas.
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§ 119 Delårsbokslut januari till augusti 2006 och helårsprognos
Dnr 05BUN145
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till sammanfattande
åtgärder:
•
•
•
•
•
•

Analysera ökad lärartäthet i särskola
Följa utvecklingen av interkommunala ersättningar i gymnasieskolan
Fortsätta arbete kring omdömen och betyg
I lokala förskole-/skol- och programråd diskutera hur det kollektiva inflytandet för
föräldrar kan öka
Värdegrundsarbete för ökad ”Studiero” påbörjas
Utbildning lokal kompetens förskollärare 20 p

Ärendebeskrivning
Förvaltningsekonom Jan-Olov Thall har tagit fram delårsbokslut för perioden januari till och
med augusti samt helårsprognos 2006. Bokslutet är utformat enligt Lag om god ekonomisk
hushållning vilket innebär att kvalitetsmått fogas till ekonomiskt utfall. Resultatet har kopplats
till kommunens strategiska områden .
Den ekonomiska analysen visar att Piteå kommun har högre lärartäthet jämfört med både
kommungruppen och riket. Lärartätheten i gymnasieskolan minskar något, vilket beror på
ökade elevkullar. Statistiken för lärartäthet i särskolan ska analyseras. Inför läsåret 2006/2007
har resursfördelningen justerats. Arbete för att utveckla resursfördelningen pågår. Ett
orosmoment är gymnasiets interkommunala ersättningar, preliminärt ligger det nu i balans för
år 1, men kan förändras under september.
Barn- och utbildningsnämnden beräknar ett litet överskott för 2006.
Beslutsunderlag
Delårsbokslut, bilaga AU § 71
Samverkansgrupp 2006-09-12

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 120 Mobbningbehandling enligt Piteåmodellen
Dnr 06BUN69
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden gör den bedömningen att det inte finns grund att ändra
formuleringen i mobbningplanen.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2006-04-26 att återremittera dokumentet
mobbningbehandling enligt Pitemodellen. Förvaltningen fick i uppdrag att förtydliga
innebörden av skrivningen i grundskoleförordningen 6 kap 10 §: ”Konferensen skall efter
kontakt med elevens vårdnadshavare försöka få eleven att bättra sig genom åtgärder som är
avpassade efter elevens individuella förhållanden. Om detta inte hjälper skall EVK anmäla
förhållandet till styrelsen för överväganden om lämplig åtgärd.” Det framfördes en fråga om
det är möjligt att omplacera en elev som utsätter andra för mobbning.
I skolverkets Ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö framgår att elever i
grundskolan inte kan avstängas eftersom de har skolplikt. I allra sista hand kan en elev flyttas
från en grundskola till en annan skola, till och med mot elevens eller vårdnadshavarnas vilja.
Detta måste motiveras av att eleven kan få bättre stöd för att nå målen i en annan skola och för
att garantera andra elevers trygghet och arbetsro och till en god utbildning.
Elever i gymnasieskolan kan förvisas från skolan en viss tid. Detta kan göras om rektorns
tidigare åtgärder, som exempelvis varningar, inte hjälper eller om elevens uppförande kan vara
skadligt för andra elever eller om det finns andra särskilda skäl.
Fr o m den 1 april 2006 gäller en ny lag om kränkande behandling i skolan och förskolan. Den
nya lagen kräver att mer görs för att förhindra diskriminering och annan kränkning. Bland
annat ska en plan för likabehandling upprättas.
Beslutsunderlag
Mobbningbehandling enligt Pite-modellen, bilaga AU § 72
Samverkansgrupp 2006-09-12

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 121 Analys av utvärdering i Piteå kommun med hjälp av
utvärderingsverktyget Skolkompassen
Dnr 06BUN105
Beslut
Piteå uppnår 400 poäng vilket kan anses vara är ett bra resultat. Nämnden noterar att
kommunens styrkor är Kontroll och rapportering samt Styrning och ledning.
Utvecklingsområden Offentlighet och demokrati samt Tillgänglighet och brukarorientering.
Barn- och utbildningsnämnden avsätter tid för politisk diskussion och resultatanalys vid
oktobersammanträdet.
I november månad fattas beslut om hur resultatet ska omhändertas, dels på politiker- och dels
på tjänstmannanivå med tidplan för detta arbete.
Ärendebeskrivning
Till stöd för skolans beslutsfattare och ledning har Sveriges kommuner och Landsting beslutat
att utveckla ett överskådligt och praktiskt användbart redskap för värdering och bedömning av
kvaliteten i själva styr- och ledningsprocessen på skolans område. Med skolans område avses
den politiska nämnden/styrelsen och förvaltningen eller motsvarande och inte exempelvis
enskilda skolor eller klasser. Det övergripande syftet med verktyget är att ge underlag till
verksamhetsutveckling med utgångspunkt i skolans uppdrag och uppgifter.
Arbetsnamnet för verktyget under utvecklingsarbetet är Skolkompassen. Förebilden för
verktyget är Kommunkompassen, som har väckt ett stort gensvar i svenska kommuner som
genomfört den. Kommunkompassen har tidigare använts i ett flertal kommuner över hela
världen och har även använts inom de nordiska länderna.
Skolkompassen analyserar en kommuns skolverksamhet utifrån samspelet mellan det politiska
systemet, kommunens förmedling av tjänster inom skolans område och skolan som arbetsplats
på kommunnivå. Bedömningen görs mot bakgrund av teorier och utvecklad praxis med
betoning på mål- och resultatstyrning, decentralisering och medborgar- och brukarorientering.
En central del i utvärderingen inom respektive område är samspelet mellan hur man angriper
olika problem, vilka resultat detta leder till och hur man arbetar med utveckling och
förbättring. Bedömningarna görs med utgångspunkt i åtta huvudområden vilka beskrivs mera
ingående nedan. Vid utvärderingen inhämtar oberoende experter information från tre källor:
intervjuer, officiella dokument och kommunens hemsida. Resultatet sammanställs i en rapport
som innehåller poängbedömning som sammanfattas i en helhetsbild i ett spindeldiagram och
en kvalitativ beskrivning av hur kommunens skolverksamhet fungerar och förslag till hur den
kan utvecklas.
Skolkompassen utvärderar en kommuns skolverksamhet (förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning) med fokus på hur den lever upp till de grundläggande värderingarna
att fungera som:
• Demokratisk – offentlig arena (Utveckla demokratin och medborgarnas samt
brukarnas delaktighet)
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Lärande organisation med god förmåga till anpassning till uppdraget och skiftande
betingelser (Utveckla en effektiv verksamhet och tjänster med hög kvalitet)
Förmågan att mobilisera de mänskliga resurserna i organisationen (Skapa goda
arbetsplatser och delaktig personal)

Under hösten 2005 har det pågått ett arbete med att ta fram verktygets huvudområden med
frågeställningar och utforma metodiken för utvärderingen. Under perioden januari – maj 2006
har verktyget att testats i några kommuner. Från och med juni 2006 beräknas verktyget kunna
tas i bruk och erbjudas kommuner att genomföra.
Skolkompassen som verktyg
• ger en lägesbeskrivning av starka och svaga sidor
• pekar på utvecklingsområden och visar på konkreta förbättringsvägar genom goda
exempel
• ger möjlighet att jämföra sitt eget utvecklingsarbete över tid
• hjälper till att jämföra sig med andra kommuner
• på kort tid ger en direkt återkoppling till den politiska ledningen och förvaltningen
Beslutsunderlag
Skolkompassen genomfördes i Piteå kommun 26 – 28 april 2006. Analys redovisas i bilaga
AU § 73.
Samverkansgrupp 2006-09-12

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 122 Motion angående fria arbetskläder till personalen inom
barnomsorgen
Dnr 06BUN171
Beslut
Barn och Utbildningsnämnden avger yttrande enligt tjänsteskrivelse. Utifrån skatteverkets
rekommendationer görs den bedömningen att ärendet är en verksamhetsfråga som ska föras
med de fackliga organisationerna.
Ärendebeskrivning
Susanne Wiklund (S) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige angående rubricerade
och anför följande:
”Fria arbetskläder!
Inom en del förvaltningar har man kommit långt vad gäller fria arbetskläder. De som jobbar
inom tekniska föraltningen har idag fria arbetskläder för att kunna utföra sina arbetsuppgifter
både inom och utomhus. Socialförvaltningen ger idag ett bidrag till alla anställda på 650
kronor.
Varför utesluta stora kvinnliga yrkesgrupper inom barnomsorgen. Dessa är ute i alla lägen och
måste ha ”kläder efter väder” och detta blir en stor kostnad för de som jobbar inom
barnomsorgen. Dessutom anser kommunal att detta är en jämställdhetsfråga.
Motionären föreslår därför att personalen inom barnomsorgen får fria arbetskläder.
Motionen är remitterad till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, bilaga AU § 74
Samverkansgrupp 2006-09-12

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 123 Motion angående bättre skola i Piteå kommun
Dnr 06BUN152
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar avge yttrande till kommunfullmäktige enligt
tjänsteskrivelse. Nämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.
Yrkanden
Ledamöterna Karl-Erik Jonsson (m) och Aila Jonsson (Kd) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden Anders Berg (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och förklarar att barn- och utbildningsnämnden
beslutar avge yttrande enligt tjänsteskrivelse. Nämnden föreslår kommunfullmäktige avslå
motionen.
Ärendebeskrivning
Lage Hortlund moderaterna har inlämnat en motion till Piteå kommun angående bättre skola i
Piteå kommun. Kommunfullmäktige har begjort yttrande av Barn- och utbildningsnämnden.
Motionären anför att skolorna i Piteå kommun inte är de bästa, att elevernas prestation på
nationella prov ligger på genomsnittsnivå eller lägre samt att skolmiljön präglas av en oro.
Motionären anser att Piteå borde kunna dra fördel av sin prägel som landsortstad, diskuterar
ordningen i skolan, ordningsregler, samt att kommunen bör öppna för entreprenadeer och
friskolor. Avslutningsvis föreslås Barn- och utbildningsnämnden få i uppdrag tat utreda hur en
harmonisk skolmiljö ska kunan förverkligas i Piteå kommun samt att kommunen öppnar för
intra/entreprenader och friskolor på skolområdet.
Motionen är remitterad till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
Motion, bilaga AU § 75 a
Tjänsteskrivelse bilaga AU § 75 b

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 124 Motion angående införande av ordningsomdömen i kommunens
skolor
Dnr 06BUN153
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avge yttrande till kommunfullmäktige enligt
tjänsteskrivelsen. Nämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen då motionärens
begäran inte är förenligt med gällande lagstiftning.
Ärendebeskrivning
Nils Dahlbäck (fp9 har inkommit med en motion angående rubricerande och anför
sammanfattningsvis följande; Mobbning och grovt språkbruk upplevs som ett allt större
problem, jämfört med 10 år tillbaka är det nationellt sett nästan dubbelt så många elever och
föräldrar som upplever mobbing som ett problem enligt Skolverkets attityder till skolan. Även
ordning och reda förefaller vara en bristvara också i vår komun enligt motinären som också
framför att trivsel och studieresultat blir lidande av ovanstående problem.
Motionen är remitterad till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
Motion, bilaga AU § 76 a
Tjänsteskrivelse, bilaga AU § 76 b

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 125 Anslag till föräldraföreningar, förskole- och skolråd samt elevråd
Dnr 06BUN181
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fördela anslaget enligt upprättat förslag, bilaga AU
§ 77.
Förvaltningsekonomen lämnar ekonomisk rapport för elevråden vid oktobersammanträdet.
Ärendebeskrivning
Förvaltningsekonom Jan-Olov Thall har upprättat förslag till fördelning av anslag till
föräldraföreningar, förskole- och skolråd samt elevråd.
Beslutsunderlag
Ekonomisk fördelning, bilaga AU § 77
Samverkansgrupp 2006-09-12

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 126 Handläggningsrutiner i ärenden när elev inte uppfyller skolplikten
Dnr 06BUN185
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tredje stycket, sidan 4 utgår och ersätts med
följande formulering: ”Om rektor i samråd med elevhälsan bedömer att vårdnadshavare brister
i sitt ansvar att se till att barnet fullgör sin skolplikt, så kan det blir aktuellt med att besluta om
vitesföreläggande Skolan skall beskriva på vilket sätt dessa brister yttrat sig (exempelvis
vårdnadshavare kommer ej på planerade möten, följer ej upprättade överenskommelser).”
Nämnden ställer sig i övrigt bakom handläggningsrutinerna.
Ärendebeskrivning
Elevens vårdnadshavare har ett ansvar för att medverka till att deras barn kommer till skolan
(fullgör skolplikten) enligt skollagen 3 kap 16 §. I föräldrabalken 6 kap 2 § påtalas
vårdnadshavarnas ansvar att bevaka att barnet får tillfredsställande utbildning. Kommunen är
enligt skollagen skyldig att kontrollera att skolpliktiga barn kommer till skolan.
En arbetsgrupp bestående av för- och grundskolechef Elisabeth Fjällström, nämndssekreterare
Carina Hammarsten, rektorerna Elice Ökvist, Lena Engström och Mona Marklund har på
nämndens uppdrag utarbetat förslag till handläggningsrutiner när elev inte uppfyller
skolplikten.
Beslutsunderlag
Förslag till handläggningsrutiner i ärenden när elev inte uppfyller skolplikten, bilaga AU § 78.
Samverkansgrupp 2006-09-12

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 127 Utvärdering av sommarskola 2006
Dnr 06BUN148
Beslut
Barn och Utbildning får i uppdrag att utveckla sommarskolan 2007 mot ett Våga Viljaperspektiv genom att vidga innehåll och ansökningskriterier.
Ärendebeskrivning
Elever i årskurs 8 som riskerar att inte uppnå betyget Godkänd i svenska, engelska eller
matematik vid avslutad grundskola erbjuds möjligheten att gå i sommarskola under
sommarlovet mellan årskurs 8 och 9.
Barn och Utbildning har utvärderat elevernas upplevelser av sommarskolan.
Myndigheten för Skolutveckling har beviljat Piteå kommun 79 212 som bidrag till
sommarskola 2006. Det finns möjlighet att ansöka om bidrag under ytterligare två år.
Beslutsunderlag
Utvärdering av sommarskola 2006, bilaga AU § 79
Samverkansgrupp 2006-09-12

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 128 Betygsstatistik Strömbackaskolan vårterminen 2006
Dnr 06BUN182
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. Statistiken visar på i stort sett
förbättrande värden bortsett från Projektarbete och Idrott och hälsa som har något sämre
resultat jämfört med 2005. Religionskunskap och Samhällskunskap har sämre värden än övriga
kärnämnen men visar ändå på en förbättring jämfört med 2005.
Ärendebeskrivning
Strömbackaskolan har sammanställt statistik för elever med betyget Icke godkänd i kärnämnen
i årskurs 3 vårterminen 2006. Statistiken visar på överlag låga siffror jämfört med
riksgenomsnittet. Skolan bearbetar och analyserar resultatet i ämnes- och programkonferenser.
Rektorsområdena lämnar redogörelse för vidtagna åtgärder i kvalitetsredovisningen.
Beslutsunderlag
Betygsstatistik, bilaga AU § 80
Samverkansgrupp 2006-09-12

Justerandes sign
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§ 129 Budget och VEP 2007-2009
Dnr 06BUN144

Förvaltningsekonom Jan-Olov Thall meddelar för nämndens kännedom förändringar i
äskanden VEP 2007-2009.
•

Kostnader för vissa objekt i äskanden investeringsbudget 2007-2009 har uppräknats av
fastighetskontoret med ytterligare 15 %. Kostnadsökningarna beror på nuvarande
byggrusch. Det gäller objekten: Myrans förskola, Porsnässkolan, Pitholmsskolan,
Ostronstigen, Hortlaxgården och Norrmalmskolan, bilaga AU § 81.

•

Redovisning av prisuppräkningar har korrigerats till att omfatta år 2007, bilaga
BUN § 129.

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 130 Resultat från enkätundersökningen Skolbarometern
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Pressmeddelande är utsänt.
Ärendebeskrivning
Som en del barn- och utbildningsplan 2005 – 2006 ingår att genomföra föräldraenkäter
vart annat år för att följa upp värdegrundsarbetet i förskola och skola.
Skolbarometern är en attitydundersökning av föräldrars åsikt om skolan. 667 föräldrar i
Piteå kommun, som har barn antingen i för-, grund- eller gymnasieskolan, har intervjuats
om hur nöjda de är med barnens skolsituation. Frågorna har berört engagemang och
värdegrund, föräldrainflytande, trygghet och trivsel samt kunskap och lärande.
Resultatet visar att föräldrarna överlag är nöjda eller ger godkänt till skolan i Piteå
kommun. Högsta betyget ger föräldrarna till Kunskap och lärande, där 92 % känner sig
särskilt nöjda eller ger godkänt.. Även trygghet och trivsel får ett högt betyg. 91 % ger
godkänt eller är särskilt nöjda med situationen då det gäller barnens trygghet och trivsel i
skolan.
Områden där föräldrarna är särskilt nöjda, och färre än 5 % uppger att de är missnöjda,
gäller bemötandet i skolan, att de känner sig välkomna, lärarnas kompetens, att de har
förtroende för lärarna och tycker att skolan förmår eleverna att ta eget ansvar för sitt
skolarbete.
Resultatet ska användas som underlag för barn- och utbildningsförvaltningens
förbättringsarbete. Den fråga där föräldrarna visar högsta missnöje är det kollektiva
föräldrainflytandet, genom frågor som information kring hur skolan hanterar mobbing, vad
som händer på skolan, undervisningens innehåll och skolans förmåga att ta tillvara
samarbetet med föräldrarna. När det gäller det individuella inflytandet visar föräldrarna
stor nöjdhet.
Samma frågor kommer att ställas igen till föräldrar om två år för att se om satsningar som
görs kan avläsas i förändrade inställningar.
Beslutsunderlag
Resultatsammanställning, bilaga AU § 82
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§ 131 Intagningsstatistik Strömbackaskolan åk 1 läsåret 2006/2007
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendebeskrivning
Gymnasiechef Eva Jordahl redovisar intagningsstatistik för Strömbackaskolan årskurs 1
läsåret 2006/2007. Organisationen anpassas så långt det är möjligt för att tillgodose
elevernas förstahandsval. Många elever är intresserade av studier vid de
yrkesförberedande programmen.
Beslutsunderlag
Sammanställning, bilaga BUN § 131

Justerandes sign
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§ 132 Yttrande över betänkandet att tänka framåt, men att göra nu
SOU 2006:45
06BUN186
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av remissyttrandet samt ställer sig bakom redovisat
tillägg.
Inga-Maj Backman, Kultur och fritid, informerar om förslag till remissyttrande som
överlämnats till kommunstyrelsen för beslut den 2 oktober 2006. På uppdrag av barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott fogas ett tillägg till yttrandet: ” I kommuner liknande
Piteå, med en omfattande yta och där avstånden till centra blir betydande är
transportkostnaderna till och från kulturarrangemang det som oftast avgör om skolor
besöker kulturarrangemang eller inte. Om möjligheter ges att söka bidrag för den typen av
kostnader skulle deltagandet i olika kulturarrangemang med stor sannolikhet öka.”
Ärendebeskrivning
Aktionsgruppen för barnkultur har haft i uppdrag av regeringen att se över barn och ungas
möjligheter till kulturarrangemang och eget skapande samt komma med förslag på hur
området kan stärkas. Piteå kommun är utsedd som remissinstans.
Enligt kommunallagen 6 kap, 3 § kan kommunstyrelsen inhämta yttranden och
upplysningar från tjänstemän. Anna-Lena Pogulis, Barn och Utbildning samt Inga-Maj
Backman, Kultur och Fritid, har utarbetat gemensamt yttrande avseende betänkandet
”Tänka framåt, men göra nu”.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2006-09-13 att ställa sig bakom
förslag till yttrande enligt tjänsteskrivelse samt att yttrandet kompletteras med en punkt
om vikten av att kunna söka bidrag för lokala resor till och från kulturaktiviteter.
Piteå kommuns remissvar behandlas i kommunstyrelsen 2006-10-02.
Beslutsunderlag
Protokoll barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, bilaga BUN § 132.
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§ 133 Information om rektorsområdenas kvalitetsredovisningar
Beslut
Vid dagens sammanträde redogör Fred Öhlund, Bygg-, El- och Energiprogrammet och
Sara Rönnbäck, Porsnässkolan för rektorsområdenas kvalitetsredovisningar.
Barn- och utbildningsnämnden tar del av kvalitetsredovisningarna som på ett utmärkt sätt
visa hur rektorsområdena arbetar med att utifrån mätningar och resultat förbättra skolans
kvalitet. Vidare noterar nämnden en glädjande utveckling på Strömbackaskolan.
Ärendebeskrivning
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.
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§ 134 Delegerade beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av delegerade beslut
Delegat
För- och grundskolchef
Elisabeth Fjällström
Gymnasiechef Eva Jordahl
Rektor Hortlax ro
Barn- och utbildningsnämndens
ordförande
Rektor Piteå resursskolor
Rektor Pitholms ro
Skolskjutshandläggare
Margareta Larsson
Skolskjutshandläggare
Hans Fredricson
Rektor Rönnskolans ro
Rektor Björklunda ro
Stabschef Lars Nilsson

Justerandes sign
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Lista

Ärende

3
4
5

4
4-5
11-13

5
3
3

7
4
3-6

9

43

4
1
1
1

12
1
1-5
1-2
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§ 135 Ledamöters rapporter
Ledamoten Kjell Johansson informerar om den årligen återkommande skolkonferensen för
skolpolitiker Aktuell Skolpolitik den 29 – 30 augusti i Luleå.
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§ 136 Nya frågor
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bjuda in polisen till ett sammanträde för att få
information om skadegörelse och inbrott i skolor och förskolor tenderar att minska, i och
med att larm installeras i kommunens lokaler. Vidare önskas en redogörelse om vilka
åtgärder polisen vidtar efter en polisanmälan.
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§ 137 Meddelanden
Barn- och utbildningsnämnden tar del av meddelandena.
1/

Polisens anmälan om klotter vid Kullenskolan 2006-09-06.

2/

Polisens anmälan om klotter vid Strömbackaskolan 2006-06-28.

3/

Polisens anmälan om skadegörelse vid Strömnäs skola 2006-08-19.
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