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§92 Ansökan om fristående skola 44-2008: 1581
Dnr 08BUN118
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden i Piteå kommun beslutar rekommendera Skolverket
avslå ansökan.
Piteå kommun samt samverkanskommunerna Luleå och Älvsbyn bedömer att den
planerade fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Boden, inte kommer
att erbjuda något nytt som inte redan finns i det kommunala utbudet. Piteå kommun
bedömer att en etablering av den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i
Boden, samtidigt med det kraftfullt vikande elevunderlaget efter år 2010, genom de
redovisade ekonomiska, pedagogiska samt de sociala konsekvenserna kommer att
medföra påtagliga negativa konsekvenser, inte bara för Piteå kommun utan för hela
fyrkantenregionen i enlighet med 9 kap 8 § skollagen.
Yrkanden
Lage Hortlund (m), Nils Dahlbäck (fp): Avslag på arbetsutskottets förslag
(ansökan tillstyrks)
Ruth Rahkola (s), Anders Berg (s), Peter Eriksson (s), Erland Eriksson (s), Magnus
Nyström (s) Massoud Sari Aslani (s): Bifall till arbetsutskottets förslag
(ansökan avslås)
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och förklarar att barn- och
utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Ärendebeskrivning
Thorengruppen AB ansöker hos Skolverket om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en
fristående gymnasieskola i Boden kommun fr o m läsåret 2009/2010.
Utbildningarna vid Thoren Business School omfattar:
Specialutformad utbildning ”Management Program” med inriktning organisation och
ledarskap
Specialutformad utbildning ”Business Program” med inriktning redovisning och
finansiering
Specialutformad utbildning ”Commerce Program” med inriktning försäljning och
kundrelationer
Specialutformad utbildning ”Communication Program” med inriktning reklam och
information
Specialutformad utbildning inriktning Energi
Specialutformad utbildning inriktning Industri
Specialutformad utbildning inriktning Naturbruk
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Piteå kommun har beretts tillfälle att lämna yttrande. Samverkanskommunerna Piteå,
Älvsbyn, Luleå inlämnar gemensamt yttrande.
Lägeskommunen Boden lämnar eget yttrande.
Beslutsunderlag
Ansökan från Thorengruppen AB, bilaga AU § 39 a
Yttrande från samverkanskommunerna Piteå, Luleå, Älvsbyn, bilaga AU § 39 b
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§93 Ansökan om fristående skola 44-2008:1622
Dnr 08BUN120
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden i Piteå kommun beslutar rekommendera Skolverket
avslå ansökan.
Piteå kommun samt samverkanskommunerna Luleå, Boden och Älvsbyn bedömer att
den planerade fristående gymnasieskolan Luleå Praktiska Gymnasium inte kommer
att erbjuda något nytt som inte redan finns i det kommunala utbudet. Piteå kommun
bedömer att en etablering av den fristående gymnasieskolan Luleå Praktiska
Gymnasium , samtidigt med det kraftfullt vikande elevunderlaget efter år 2010,
genom de redovisade ekonomiska, pedagogiska samt de sociala konsekvenserna
kommer att medföra påtagliga negativa konsekvenser, inte bara för Piteå kommun
utan för hela fyrkantenregionen i enlighet med 9 kap 8 § skollagen.
Yrkanden
Lage Hortlund (m), Nils Dahlbäck (fp): Avslag på arbetsutskottets förslag
(ansökan tillstyrks)
Ruth Rahkola (s), Anders Berg (s), Peter Eriksson (s), Erland Eriksson (s), Magnus
Nyström (s) Massoud Sari Aslani (s): Bifall till arbetsutskottets förslag
(ansökan avslås)
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och förklarar att barn- och
utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Reservationer
Lage Hortlund och Nils Dahlbäck avger skriftlig reservation, bilaga BUN §§ 93-97.
Ärendebeskrivning
Baggium AB ansöker hos Skolverket om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en
fristående gymnasieskola i Luleå kommun fr o m läsåret 2009/2010.
Utbildningarna vid Luleås praktiska gymnasium omfattar:
Specialutformat program närliggande Fordonsprogrammet
Specialutformat program närliggande Energiprogrammet
Specialutformat program närliggande Omvårdnadsprogrammet
Specialutformat program närliggande Hantverksprogrammet
Specialutformat program närliggande Byggprogrammet
Specialutformat program närliggande Naturbruksprogrammet
Specialutformat program närliggande Industriprogrammet
Specialutformat program närliggande Elprogrammet
Specialutformat program närliggande Handelsprogrammet
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Specialutformat Säkerhetsprogram
Piteå kommun har beretts tillfälle att lämna yttrande. Samverkanskommunerna Piteå,
Älvsbyn, Boden och Luleå kommun inlämnar gemensamt yttrande.
Beslutsunderlag
Ansökan från Baggium AB, bilaga AU § 40 a
Yttrande från samverkanskommunerna Piteå, Luleå, Boden och Älvsbyn, bilaga AU §
40 b.
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§94 Ansökan om fristående skola 44-2008:1348
Dnr 08BUN128
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden i Piteå kommun beslutar rekommendera Skolverket
avslå ansökan.
Piteå kommun samt samverkanskommunerna Luleå, Boden och Älvsbyn bedömer att
den planerade fristående gymnasieskolan Mikael Elisas Teoretiska Gymnasium inte
kommer att erbjuda något nytt som inte redan finns i det kommunala utbudet. Piteå
kommun bedömer att en etablering av den fristående gymnasieskolan Mikael Elisas
Teoretiska Gymnasium, samtidigt med det kraftfullt vikande elevunderlaget efter år
2010, genom de redovisade ekonomiska, pedagogiska samt de sociala
konsekvenserna kommer att medföra påtagliga negativa konsekvenser, inte bara för
Piteå kommun utan för hela fyrkantenregionen i enlighet med 9 kap 8 § skollagen.
Yrkanden
Lage Hortlund (m), Nils Dahlbäck (fp): Avslag på arbetsutskottets förslag
(ansökan tillstyrks)
Ruth Rahkola (s), Anders Berg (s), Peter Eriksson (s), Erland Eriksson (s), Magnus
Nyström (s) Massoud Sari Aslani (s): Bifall till arbetsutskottets förslag
(ansökan avslås)
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och förklarar att barn- och
utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Reservationer
Lage Hortlund och Nils Dahlbäck avger skriftlig reservation, bilaga BUN §§ 93-97.
Ärendebeskrivning
Nordens Teknikerinstitut ansöker hos Skolverket om statlig tillsyn och rätt till bidrag
till en fristående gymnasieskola i Luleå kommun fr o m läsåret 2009/2010.
Utbildningarna vid Mikael Elias Teoretiska gymnasium omfattar samhällsvetenskaplig
utbildning, naturvetenskaplig utbildning och handelsutbildning.
Piteå kommun har beretts tillfälle att lämna yttrande. Samverkanskommunerna Piteå,
Älvsbyn, Boden och Luleå kommun inlämnar gemensamt yttrande.
Beslutsunderlag
Ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB, bilaga AU § 41 a
Yttrande från samverkanskommunerna Piteå, Luleå, Boden och Älvsbyn, bilaga AU §
41 b
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§95 Ansökan om fristående skola 44-2008:1354
Dnr 08BUN127
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden i Piteå kommun beslutar rekommendera Skolverket
avslå ansökan.
Piteå kommun samt samverkanskommunerna Luleå, Boden och Älvsbyn bedömer att
den planerade fristående gymnasieskolan Dexter gymnasiet inte kommer att erbjuda
något nytt som inte redan finns i det kommunala utbudet. Piteå kommun bedömer att
en etablering av den fristående gymnasieskolan Dexter gymnasiet, samtidigt med det
kraftfullt vikande elevunderlaget efter år 2010, genom de redovisade ekonomiska,
pedagogiska samt de sociala konsekvenserna kommer att medföra påtagliga negativa
konsekvenser, inte bara för Piteå kommun utan för hela fyrkantenregionen i enlighet
med 9 kap 8 § skollagen.
Yrkanden
Lage Hortlund (m), Nils Dahlbäck (fp): Avslag på arbetsutskottets förslag
(ansökan tillstyrks)
Ruth Rahkola (s), Anders Berg (s), Peter Eriksson (s), Erland Eriksson (s), Magnus
Nyström (s) Massoud Sari Aslani (s): Bifall till arbetsutskottets förslag
(ansökan avslås)
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och förklarar att barn- och
utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Reservationer
Lage Hortlund och Nils Dahlbäck avger skriftlig reservation, bilaga BUN §§ 93-97.
Ärendebeskrivning
Nordens Teknikerinstitut AB har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasieskola i Luleå kommun fr o m läsåret 2009/2010.
Utbildningarna vid Dexter gymnasiet omfattar byggutbildning, energiutbildning,
fordonsutbildning, hantverksutbildning och industriutbildning.
Piteå kommun har beretts tillfälle att lämna yttrande. Samverkanskommunerna Piteå,
Älvsbyn, Boden och Luleå kommun inlämnar gemensamt yttrande.
Beslutsunderlag
Ansökan från Nordens teknikerinstitut AB, bilaga AU § 42 a
Yttrande från samverkanskommunerna Piteå, Älvsbyn, Boden och Luleå, bilaga AU §
42 b
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§96 Ansökan om fristående skola 44-2008: 1588
Dnr 08BUN119
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden i Piteå kommun beslutar rekommendera Skolverket
avslå ansökan.
En etablering i Skellefteå av Thorengruppen AB medför en stor risk att Piteå inte
kommer att kunna fylla redan befintliga utbildningsplatser. Etableringen skulle även
kunna försvåra samordning och strukturrationaliseringar mellan
Fyrkantskommunerna i ett läge med kraftigt vikande elevunderlag efter år 2009.
Piteå kommun gör den samlade bedömningen att den sökta etableringen kommer att
medföra påtagliga negativa konsekvenser, inte bara för Piteå, utan för hela
Fyrkantsregionen i enlighet med 9 kap 8 § skollagen.
Yrkanden
Lage Hortlund (m), Nils Dahlbäck (fp): Avslag på arbetsutskottets förslag
(ansökan tillstyrks)
Anders Berg (s), Peter Eriksson (s), Erland Eriksson (s), Jenny Marklund (s), Yvonne
Häggström (s), Magnus Nyström (s) Massoud Sari Aslani (s), Mikael Borgh (v):
Bifall till arbetsutskottets förslag (ansökan avslås)
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och förklarar att barn- och
utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Reservationer
Lage Hortlund och Nils Dahlbäck avger skriftlig reservation, bilaga BUN §§ 93-97.
Ärendebeskrivning
Thorengruppen AB ansöker om godkännande och rätt till bidrag till en fristående
gymnasieskola i Skellefteå kommun fr om läsåret 2009/2010.
Den fristående skolan har namnet Thoren Trainee College. Skolan vill profilera sig
mot att arbetsplatsförlägga i genomsnitt 40 till 60 % av utbildningarna. Den
utbildningsmodell som Trainee College står för har dessutom en tydlig koppling
mellan kärnämnen och karaktärsämnen. Friskolan önskar genomföra specialutformade
utbildningar på inriktningar närliggande följande nationella program: El, Fordon,
Industri, Bygg, Energi, Hantverk och Naturbruk.
Piteå kommun bereds möjlighet att lämna yttrande över ansökan. Remissvar ska vara
Skolverket tillhanda senast den 15 september 2008.
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Beslutsunderlag
Ansökan från Thorengruppen, bilaga AU § 43 a
Yttrande, bilaga AU § 43 b
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§97 Ansökan om fristående gymnasieskola 44-2008:1502
Dnr 08BUN97
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden i Piteå kommun beslutar rekommendera Skolverket
avslå ansökan.
En etablering i Skellefteå av Novum kompetens och Datautveckling AB medför en
stor risk att Piteå inte kommer att kunna fylla redan befintliga utbildningsplatser.
Etableringen skulle även kunna försvåra samordning och strukturrationaliseringar
mellan Fyrkantskommunerna i ett läge med kraftigt vikande elevunderlag efter år
2009.
Piteå kommun gör den samlade bedömningen att den sökta etableringen kommer att
medföra påtagliga negativa konsekvenser, inte bara för Piteå, utan för hela
Fyrkantsregionen i enlighet med 9 kap 8 § skollagen.
Yrkanden
Lage Hortlund (m), Nils Dahlbäck (fp): Avslag på arbetsutskottets förslag
(ansökan tillstyrks)
Anders Berg (s), Peter Eriksson (s), Erland Eriksson (s), Jenny Marklund (s), Yvonne
Häggström (s), Magnus Nyström (s) Massoud Sari Aslani (s), Mikael Borgh (v):
Bifall till arbetsutskottets förslag (ansökan avslås).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och förklarar att barn- och
utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Reservationer
Lage Hortlund och Nils Dahlbäck avger skriftlig reservation, bilaga BUN §§ 93-97.
Ärendebeskrivning
Novum Kompetens och datautveckling AB ansöker om godkännande och rätt till
bidrag till en fristående gymnasieskola i Skellefteå kommun fr o m läsåret 2009/2010.
Den fristående skolan har namnet Teknikprogrammet inriktning IT med följande
utbildning: Teknikprogram baserad på IT-teknik och entreprenöriellt lärande, som är
en specialutformad utbildning. Skolan vill profilera sig mot utbildningar baserat på en
pedagogisk modell med utgångspunkt från entreprenöriellt lärande. Förutom den
pedagogiska modellen har, avser skolan att erbjuda profilerna IT, hälsa och
entreprenörskap.
Piteå kommun bereds möjlighet att lämna yttrande över ansökan. Remissvar ska vara
Skolverket tillhanda senast 15 september 2008.
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Beslutsunderlag
Ansökan från Novum kompetens, bilaga AU § 44 a
Yttrande, bilaga AU § 44 b
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§98 Ansökan om fristående skola 43-2008:1580
Dnr 08BUN117
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden i Piteå kommun beslutar rekommendera Skolverket
avslå ansökan.
Piteå kommun gör den samlade bedömningen att den sökta etableringen kommer att
medföra påtagliga negativa ekonomiska och pedagogiska konsekvenser.
Friskolan innebär för Piteå kommuns del enbart en fördelning av antalet möjliga
elever på två arrangörer. Friskolan erbjuder inte något nytt/annan pedagogik än den
som redan erbjuds i kommunen. Friskolan är tänkt att vända sig till barn med autism
och det innebär att friskolan riktar sig till en liten grupp elever.
Yrkanden
Lage Hortlund (m): Avslag till arbetsutskottets förslag (ansökan tillstyrks).
Ruth Rahkola (s), Nils Dahlbäck (fp): Bifall till arbetsutskottets förslag (ansökan
avslås)
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att barn- och
utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Ärendebeskrivning
Personlig Service AB har hos Skolverket ansökt om godkännande och rätt till bidrag
till en fristående förskoleklass och särskola skolår 1-10 i Piteå kommun fr o m läsåret
2009/2010.
Skolans specialinriktning skall vara att utbilda handikappade barn. Skolan skall
försöka tillhandahålla speciella villkor för att utbilda autistiska barn.
Piteå kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan. Remissvar ska vara
Skolverket till handa senast 15 september 2008.
Beslutsunderlag
Ansökan från Personlig Service AB, bilaga AU § 45 a
Yttrande, bilaga AU § 45 b
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§99 Sammanställning av frånvaro i grundskolan och särskolan
Dnr 07BUN172
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge rektorerna i uppdrag att följa upp
frånvaron en gång per termin. Uppföljningen redovisas i nämnden.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden fick vid marssammanträdet en information om
Skolverkets rapport ”Rätt till utbildning – om elever som inte går i skolan.”
Skolverket poängterar att kommunerna måste se till att skolorna har bra rutiner för
uppföljning av frånvaron samt även ha kontroll över frånvarosituationen.
Nämnden konstaterade att trots goda rutiner för skolpliktsbevakningen finns inte en
samlad bild av den totala frånvaron i Piteå kommuns skolor och gav förvaltningen i
uppdrag att redovisa hur frånvaron ser ut i grundskolans alla stadier både vad gäller
hel frånvaro och upprepad ströfrånvaro.
För- och grundskolecheferna har gjort en sammanställning för läget i slutet av april
2008 vad avser grundskolan och särskolan.
Beslutsunderlag
Frånvarosammanställning, bilaga AU § 46

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Barn- och
utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

16(28)

2008-09-02

§100 Utvärdering av sommarskola 2008
Dnr 08BUN157
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
•
•
•
•
•

sommarskolan även i fortsättningen har inriktningen mot Våga vilja,
inför 2009 erbjuds eleverna möjligheten att enbart läsa ett ämne med
motiveringen att flerämnesval kräver resursutökning,
skriftlig information om sommarskolan 2009 skickas hem till vårdnadshavare
och elever i skolår 7 och 8,
begära en rapport av den återkoppling som genomförs med
sommarskoleeleverna under höstterminen,
om återkopplingen visar att eleverna har ett behov av utökning till två
perioder och möjlighet till flerämnesval, får förvaltningen i uppdrag att låta
utreda kostnaderna för en ambitionshöjning. Nämnden tar upp ärendet i
samband med kommande budgetarbete.

Yrkanden
Massoud Sari Aslani (s), Nils Dahlbäck (fp), Anders Berg (s): föreslår att
förvaltningen undersöker möjligheten att erbjuda sommarskola under två perioder
(försommar och sensommar) vilket ökar valfrihet och möjlighet till flerämnesval.
Ärendebeskrivning
Piteå kommun anordnar sommarskola för elever i skolår 8 som behöver extra stöd i sin
undervisning i kärnämnena svenska, matematik och engelska. Årets sommarskola
utökades att omfatta även elever i skolår 7 i mån av plats. Myndigheten för
skolutveckling har beviljat barn- och utbildningsnämnden 94 200 kronor för att
anordna sommarskolan.
Sommarskolan anordnades en lördag i maj vid Christinaskolan samt 10 till 19 juni vid
Strömbackaskolan. 7 av 50 anmälda började aldrig sommarskolan samt 4 var
närvarande cirka halva tiden. Eleverna erbjöds undervisning i fler än ett ämne.
Utvärderingen visar liksom i fjol att informationen inte har gått fram i tillräcklig
omfattning. Ett annat kritikområde har varit att undervisningen genomförts i två plan
på Strömbackaskolan. Vidare har tiden inte varit tillräcklig för att läsa flera ämnen.
Beslutsunderlag
Utvärdering av sommarskolan, bilaga AU § 47. Till utvärderingen bifogas en
uppföljning av betyg för elever som deltog i sommarskolan 2007.
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§101 Motion angående genuspedagogiskt centrum i Piteå kommun
Dnr 08BUN143
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avge motionssvar enligt upprättat förslag,
bilaga AU § 48 a.
Ärendebeskrivning
Christer Lindström, S, har inlämnat en motion till kommunfullmäktige med förslag om
att Piteå kommun inrättar ett Genuspedagogiskt centrum. All personal inom ramen för
barn- och utbildningsnämnden erbjuds fortbildning inom ämnet
genuspedagogik/kunskap. Vidare föreslår motionären att all personal som har sitt
arbete i anknytning till skolor och förskolor erbjuds fortbildning inom
genuspedagogik/kunskap.
Kommunledningskontoret har överlämnat motionen till barn- och utbildningsnämnden
för yttrande.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2008-05-19, bilaga AU § 48 a
Förslag till motionssvar, bilaga AU § 48 b
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§102 Lärlingsutbildning i Piteå kommun höstterminen 2009
Dnr 08BUN125
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar återremittera ärendet för att begära ett
förtydligande angående lärlingsutbildning inom byggprogrammets samtliga sektorer
samt vilken planering som föreligger för lärlingsutbildning inom övriga program vid
Strömbackaskolan.
Yrkanden
Magnus Nyström (s): Motionen förtydligas när det gäller lärlingsutbildning inom
byggbranschens övriga sektorer. Ett överskott av arbetskraft utbildas inom snickeri,
betong och mureri. Lärlingsutbildning bör även startas inom sektorerna glas, papper
och plåt.
Ärendebeskrivning
Folkpartiet föreslår hos kommunfullmäktige att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta
fram en modern lärlingsutbildning i Piteå kommun.
Motionen är översänd till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
Folkpartiets motion, bilaga AU § 49 a
Förslag till motionsyttrande, bilaga AU § 49 b
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§103 Översyn av organisation inom barn- och utbildningsnämnden
Dnr 08BUN181
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden delar inte motionärens synpunkter angående
förvaltningsorganisationen inom Barn och Utbildning. Förvaltningen har bara en
mellanchefsnivå vilken anses vara tillräckligt effektiv och finner inga skäl att i
dagsläget förändra nuvarande organisation
Ärendebeskrivning
Lars-Eric Lindgren, S, har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken
föreslås att det görs en översyn av barn- och utbildningsnämndens organisation. BUN
är en linjestabsorganisation. Organisationen är en djup organisation. Den bör kunna
göras betydligt plattare. Ju djupare den är desto svårare har man att styra
organisationen. Den uppstår för många ”filter” mellan de olika nivåerna.
Kommunikationen blir trög både uppåt och nedåt i organisationen.
Kommunfullmäktige beslutade 2008-06-23 att anse motionen besvarad samt att
tillställa barn- och utbildningsnämnden motionen för kännedom och ställningstagande.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2008-06-23, bilaga AU § 50
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§104 Ansökan om att starta enskild förskola i Hemmingsmark
Dnr 08BUN140
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bevilja tillstånd att starta
personalkooperativet Krokofanten under förutsättning att bygglov beviljas och
lokalerna i Hemmingsmarks bönhus anpassas till förskoleverksamhet. Nämnden gör
den bedömningen att den enskilda förskolan uppfyller fastställda kvalitetskrav. En
etablering medför inga negativa ekonomiska eller pedagogiska konsekvenser för Piteå
kommun.
Barn- och utbildningsnämnden noterar att den enskilda förskolan planerar för lägre
personaltäthet än kommunala förskolor.
Yrkanden
Mikael Borgh (v), Peter Eriksson (s): Avslag på arbetsutskottets förslag
(ansökan avslås)
Lage Hortlund (m), Nils Dahlbäck (fp): Bifall till arbetsutskottets förslag
(ansökan beviljas)
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och förklarar att barn- och
utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Reservationer
Mikael Borg och Peter Eriksson reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Kommunen kan enligt skollagen 2 a kap, 13 och 14 §§ bevilja tillstånd att bedriva
enskild förskola om verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet.
Erika Wallin och Annelie Nilsson ansöker om tillstånd hos barn- och
utbildningsnämnden att starta enskild förskola i Hemmingsmark från och med våren
2009. Den enskilda förskolans namn blir Krokofanten och planeras bedrivas som ett
personalkooperativ med en ekonomisk förening. Förskolan kommer att placeras i
Hemmingsmarks bönhus som ligger på samma tomt som skolan.
Verksamheten planeras att omfatta 12 barn med Hemmingsmarks rektorsområde som
upptagningsområde. Målgruppen är barn i åldern 1 till 5 år. Den enskilda förskolans
grundidé är att stärka barns trygghet, självkänsla och utveckling.
Beslutsunderlag
Ansökan från personalkooperativet Krokofanten Ekonomisk förening,
bilaga AU § 51 a
Yttrande, bilaga AU § 51 b
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§105 Delårsbokslut perioden januari till augusti 2008
Dnr 07BUN99
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, förutom de åtgärder som anges i
delårsbokslutet, ge förvaltning och rektorer i uppdrag att se över kostnader för inköp
och vikarieanskaffning.
Ärendebeskrivning
Barn och Utbildning har upprättat förslag till delårsbokslut för perioden januari till
augusti 2008.
Det ekonomiska resultatet för perioden visar underskott på 2 013 000 kronor. Orsaker
är ökad nyttjandegrad i förskola/fritidshem under några år. Gymnasiets
interkommunala ersättningar har ökat över tid. Inga reserver finns för ökade kostnader.
Strukturplanens besparingar har inte genomförts fullt ut på grund av förseningar,
ombyggnationer beräknats högre än besparing, samt försening av kostutredning.
Förvaltningen föreslår följande åtgärder:
•
•
•
•
•

Webbtjänst för barnomsorg ska införas
Konferens med rektorer och elever kring metoder för förutsättningar till
delaktighet i samhällsfrågor
Alla rektorsområden utvecklar elev- och föräldrainflytande
Synliggöra fritidshemmens kvalitet i kvalitetsarbetet
Utarbeta en informations/marknadsföringspolicy

Uppföljningar/utredningar
•
•
•
•
•
•
•

Alla rektorsområden analyserar mobbing
Utveckla prognoser för förskolan
Verka för samordnad lokalplanering i koncernen
Bevaka gymnasieutredningens konsekvenser i grund- och gymnasieskola
Förbättra statistikunderlaget för interkommunala ersättningar för
gymnasieskolan
Bevaka dansutbildningens framtid i Piteå
Analys av ökat antal vikarietimmer

Beslutsunderlag
Delårsbokslut, bilaga BUN § 105
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§106 Information om granskning av verkställande av
kommunfullmäktiges beslut
Dnr 08BUN173
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendebeskrivning
Piteå kommuns förtroendevalda revisorer har granskat verkställandet av
kommunfullmäktiges beslut. Granskningen har framkommit av deras risk- och
väsentlighetsbedömning. I granskningen har revisorerna biträtts av sakkunniga från
Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Syftet har varit att bedöma om
kommunfullmäktiges beslut verkställa av kommunstyrelsen, barn- och
utbildningsnämnden samt socialnämnden.
Den sammanfattade bedömningen är att kommunstyrelsen samt barn- och
utbildningsnämnden verkställer kommunfullmäktiges beslut. Socialnämnden bedöms i
stort verkställa fullmäktiges beslut.
Bedömningen baseras på ett antal iakttagelser.
För framtiden rekommenderar revisorerna följande:
•
•
•

Att fullmäktiges samtliga uppdrag verkställs
Att kommunstyrelsen utarbetar en rutin som säkerställer att samtliga
fullmäktigeuppdrag delges respektive nämnd/styrelse
Att kommunstyrelsen tar fram riktlinjer som säkerställer att återrapportering
till fullmäktige sker när det gäller a) hur uppdragen verkställs, b) eventuella
förseningar och c) eventuella avvikelser från fullmäktiges direktiv
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§107 Delegerade beslut
Delegat

Lista

Ärende

Rektor Backgårds ro
Barn- och utbildningschef
För- och grundskolechef,
södra området
Gymnasiechef
Rektor Samhälls och
Handels
Rektor Naturvetenskap
och Teknik
Rektor Bygg-El-Energi
Rektor Service och
Omsorg
Rektor Backens ro
För- och grundskolchef
Norra området
Rektor Piteå resursskolor
Rektor Pitholms ro
Rektor Solander ro
Rektor Rosviks ro

2
6

2
14

6-7
1

104-124
1

1

1-4

1
1

1-4
1-4

1
1

1-4
2

1
2
6
5
4

1-2
2
18-20
13-15
6-11

Barn- och utbildningsnämnden tar del av delegerade beslut.
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§108 Nya frågor
Ingen ny fråga väcktes vid dagens sammanträde.
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§109 Ledamöters rapporter
1.

Ruth Rahkola, Erland Eriksson, Massoud Sari Aslani, Nils Dahlbäck och Andreas
Nilsson deltog i konferensen Aktuell Skolpolitik, 27 till 28 augusti i Piteå.
Programmet innehöll information om gymnasiereformen, Öppna jämförelser i
gymnasieskolan, utvärderingsverktyget Skolkompassen och modersmålsprojekt i
Norrbotten (fjärrundervisning).

2.

Nils Dahlbäck, Erland Eriksson och Andreas Nilsson lämnar information från
Aktuell skolorientering i Arvidsjaur 16 till 18 juni. Utbildningsminister Jan
Björklund höll ett anförande om skolreformerna. Lena Sievers informerade om
Elevskyddslagen. Vidare hölls ett antal seminarier om bl a inlärningsstilar,
fjärrundervisning och EU-medel för utlandsresor.
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§110 Meddelanden
1. Genomförd utbildningsinspektion i den fristående grundskolan I Ur och Skur
Forsen friskola i Piteå.
08BUN41
2. Granskning av IT säkerhet – Intrångstester mot Piteå kommuns externa
nätverk. Resultatet av de genomförda testerna har sammanfattats i en bilaga
som sekretessbelagts med stöd av sekretesslagen 5 kap § 8.
08BUN162
3. Polisanmälan om skadegörelse vid Norrfjärdens förskola 2008-05-09.
4. Polisanmälan om skadegörelse vid Norrfjärdens förskola 2008-05-13.
5. Polisanmälan om skadegörelse vid Norrfjärdens förskola 2008-04-30.
6. Kulturrådets beslut att tilldela Piteå kommun 350.000 kronor som bidrag till
Skapande skola.
07BUN265
7. Myndighetens för skolutveckling beslut att tilldela Piteå kommun 94.200
kronor till sommarskola 2008.
08BUN157
8. Norrbottens handikappidrottsförbund tackar för det bidrag som beviljades till
Skoltävlingen 12-13 mars 2008.
08BUN28
9. Länsrättens dom i överklagat delegationsbeslut angående skolskjuts vid
växelvis boende. Länsrätten avslår överklagandet.
08BUN58
10. Skolverkets beslut i ärendet angående kränkande behandling av elev vid
Sjulnässkolan. Skolverket vidtar, utöver gjort påtalande, ingen åtgärd när det
gäller skolans skyldighet att motverka kränkande behandling.
07BUN204

Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena tillhandlingarna.
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§111 Remiss angående barnomsorgspeng och allmän förskola även
för treåringar
08BUN193
Beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslutar delegera till arbetsutskottet 2008-09-10 att
lämna förslag till remissyttrande till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Utbildningsdepartementet har skickat ut betänkandet Ds 2008:56 Barnomsorgspeng
och allmän förskola även för treåringar på remiss.
Piteå kommun är inte remissinstans men har bedömt vikten av att lämna yttrande.
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden för
yttrande senast 2008-09-16. Remissvar behandlas på kommunstyrelsen 2008-09-29.
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§112 Fyrkantens gymnasiesamverkan
05BUN22
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar ställa sig positiv till en fortsatt samverkan.
Inför eventuellt beslut om fortsatt samverkan fordras att svagheterna i nuvarande avtal
tydliggörs.
Ärendebeskrivning
Kommunerna i fyrkanten har via avtal förbundit sig att etablera ett nära
gymnasiesamarbete under tiden 2005-11-01 till och med 2009-06-30. Avtalets syfte är
att bidra till en långsiktig hållbar utveckling i respektive kommun och
fyrkantenområdet som helhet. Samverkan ska dessutom medverka till att öka kvalitén
på gymnasieskolan, skapa ett ökat utbildningsutbud för eleverna och leda till en
konkurrenskraftigare gymnasieskola.
Thomas Johansson redovisade en utvärdering av samverkansavtalet mellan Boden,
Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner under ett temasammanträde 2008-09-01.
Beslutsunderlag
Utvärdering av samverkansavtal
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