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§145 Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesdagar 2009
Dnr 08BUN254
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer sammanträdesdagar enligt bilaga BUN § 145.
Datum för årlig seminariedag med information om kvalitetsredovisningar,
internationellt utbyte, verksamhetsutveckling med mera fastställs senare under 2009.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens sekreterare har upprättat förslag till sammanträdesdagar
för 2009.
Beslutsunderlag
Förslag till sammanträdesdagar, BUN § 145
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§146 Strukturplan 2008
Dnr 06BUN180
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av avvikelserapporten. Nämnden noterar att den
övergripande lokalöversyn för Piteå centrala område som fastighetskontoret har i
uppdrag att genomföra ännu inte påbörjats. Det är angeläget att arbetet snarast inleds
för att utredningen färdigställs senast 2009-03-01 enligt ambitionen i planeringen.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2007-09-26 strukturplan för åren 2008 till
2010.
Enligt tidigare beslut genomförs en avstämning av strukturplanen årligen så att
eventuella förändringar kan hanteras i planeringsprocessen för kommande
verksamhetsår.
För- och grundskolecheferna har upprättat en avvikelserapport med kommentarer till
uppdrag i beslut 2007-09-26.
Beslutsunderlag
Avstämning av strukturplan Norra och Södra området, bilaga AU § 78
Samverkansgrupp 2008-11-11
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§147 Inrättande av kursen Mat och Hälsa vid Strömbackaskolan
Dnr 08BUN255
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att inrätta lokal kurs Mat och Hälsa 50 p, från och med läsåret 2009/2010.
Kursen Vegetarisk matlagning 1501, 50 p, utgår därmed,
att fastställa kursplan med mål och betygskriterier för lokal kurs Mat och Hälsa enligt
bilaga AU § 79 b.
Ärendebeskrivning
Rektor Ann-Katrin Sämfors, ES-HR-MP samt yrkesdansarprogrammet ansöker om att
Strömbackaskolan får inrätta en lokal kurs Mat och Hälsa, 50 p, från och med läsåret
2009-2010. Kursen kommer att ersätta Vegetarisk Matlagning 1501, 50 p, vilket innebär
att skolan inte skapar någon ytterligare lokal kurs utan ersätter en befintlig med en kurs
som känns ytterst aktuell idag. Argument för inrättande av kursen finns i skrivelse från
Hotell- och restauranglärarna där det framgår att kursen stämmer väl in med Piteå
kommuns målsättning som Uthållig kommun.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Hotell och restauranglärarna, bilaga AU § 79 a
Kursplan med mål och betygskriterier, bilaga AU § 79 b
Samverkansgrupp 2008-11-11
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§148 Medborgarförslag angående yrkesutbildning för särskoleelever
Dnr 08BUN256
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar avge yttrande till kommunfullmäktige enligt
upprättat förslag, bilaga AU § 80 b.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har lämnats in att Piteå kommun snarast startar yrkesutbildning
för särskoleelever och att kommunen samarbetar i den frågan med andra kommuner och
landsting. Förslagsställaren föreslår att kommunen satsar på samarbete med Grans
naturbruksskola.
Kommunfullmäktige har överlämnat ärendet till barn- och utbildningsnämnden för
yttrande.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande har upprättat förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, bilaga AU § 80 a
Förslag till yttrande, bilaga AU § 80 b
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§149 Fortsatt utveckling av samverkan Barn och Utbildning Socialtjänst
Dnr 05BUN13
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att verksamheten Resurscentrum permanentas,
att Resurscentrum överförs till förvaltningarnas linjeorganisation fr o m
2010-01-01.Styrgruppen kvarstår år 2009,
att mål- och uppdragsbeskrivning för Resurscentrum enligt bilaga BUN § 149
fastställs,
att satsningar på föräldrastöd och föräldrautbildning fortsätter,
att Resurscentrum kontinuerligt följer resultat och statistik för att säkerställa
att produktivitet och effektivitet bibehålls och helst utvecklas. Resultat och
statistik redovisas i nämnden i februari varje år.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden har på kommunstyrelsens uppdrag
genomfört ett projektarbete för att nå en effektiv samverkan. Målet var att hitta nya
arbetssätt, modeller och rutiner för effektiv samverkan/samnyttjande av nämndernas
resurser för förebyggande-, utredande- och behandlande arbete för barn som riskerar att
fara illa eller ban som far illa. Ett långsiktigt syfte var att skapa balans mellan uppdrag
och resurser. 2008 avslutades ett tvåårigt utvecklingsarbete med utgångspunkt från
BUS-projektets resultat som nu har utvärderats.
Projektledarna Anna-Lena Pogulis och Inger Kyösti har utvärderat huruvida BUSprojektets mål har uppnåtts genom det fortsatta utvecklingsarbetet. Utvärderarnas
rapport ”Utvärdering av BUS utvecklingsarbete” har en teoretisk utgångspunkt där
teorin handlar om samverkan mellan förvaltningarna. Agneta Ekman, FoU, har varit
handledare. I hennes uppdrag har även ingått att granska utvärderarnas objektivitet.
Styrgruppen för BUS tog del av utvärderingen 2008-10-10. Styrgruppen beslutade
2008-11-03 lämna följande förslag till nämnderna inför ställningstagande med
anledning av utvärdering av BUS utvecklingsarbete – samverkan mellan Barn och
Utbildning – Socialtjänst.
Styrgruppen föreslår nämnderna besluta
att
att
att
att

verksamheten vid Resurscentrum permanentas enligt nuvarande organisation,
Resurscentrum överförs till förvaltningarnas linjeorganisation fr o m 2009-01-01
vilket innebär att styrgruppen därmed upphör,
mål- och uppdragsbeskrivning för Resurscentrum fastställs,
satsningar på föräldrastöd och föräldrautbildning fortsätter.
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Beslutsunderlag
Förvaltningschefernas gemensamma beredningsskrivelse, bilaga AU § 81 a
Rapporten Utvärdering av BUS utvecklingsarbete, samverkan mellan Barn och
Utbildning – Socialtjänst, bilaga AU § 81 b
Mål- och uppdragsbeskrivning för Resurscentrum, bilaga BUN § 149
Samverkansgrupp 2008-11-11
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§150 Utvärdering av regionala specialpedagoger i förskolan
Dnr 08BUN225
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
•
•
•

en specialpedagog är ansvarig för södra området (Pitholm, Hortlax och
Infjärden),
en specialpedagog är ansvarig för norra området (Piteå centrala, Öjebyn och
Norrfjärden,
en specialpedagog placeras vid Resurscentrum. Uppdraget innebär en
spetskompetens riktad mot förskolan. Denna pedagog ska även ansvara för alla
utredningar enligt Skollagen 2 a kap 9 §. Detta innebär ytterligare tidiga
insatser.

Information om detta beslut lämnas till rektorerna vid kommande rektorskonferens då
uppföljningen visar att det fortfarande finns rektorer som inte har kännedom om de
centralt placerade specialpedagogerna.
Ärendebeskrivning
3 tillsvidaretjänster som regionala specialpedagoger inrättades i förskolan hösten 2005
med stöd av Hallengren-pengar.
Tjänsterna är fördelade inom kommunen enligt följande:
•
•
•

1 tjänst finns inom Öjebyn – Norrfjärden
1 tjänst inom Hortlax – Infjärden
1 tjänst inom Piteå C – Pitholm med ansvar för utredningar enligt skollagen 2 a
kap, 9 §, barn som behöver särskilt stöd.

Även de enskilda förskolorna har möjlighet att nyttja de regionala specialpedagogerna.
Barn- och utbildnings personalteam har på ledningsgruppens uppdrag utvärderat
specialpedagogernas roll samt i vilken mån de nyttjats och tillfört kompetens inom
rektorsområdena.
Utvärderingen har genomförts av Barn och Utbildnings personalteam via
telefonintervjuer med 20 rektorer inklusive enskilda förskolor.
Beslutsunderlag
Sammanställning av utvärdering av regionala specialpedagoger, bilaga AU § 82
Samverkansgrupp 2008-11-11
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§151 Återkoppling av sommarskolan 2008
Dnr 08BUN157
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av återkopplingen som visar att det inte finns
behov av flerämnesval eller utökning till två perioder.
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. Eleverna erbjöds
undervisning i fler än ett ämne. Utvärderingen visade bland annat att tiden inte varit
tillräcklig för att läsa flera ämnen.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2008-09-02 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 om 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.

Sommarskolans lärare har hösten 2008 genomfört återkoppling till hemskolan. För- och
grundskolechef Gun Lindkvist har sammanställt åsikter framförda av elever,
hemskolans lärare och sommarskolans lärare. Återkopplingen visar inget behov av att
läsa fler än ett ämne.
Beslutsunderlag
Rapport angående återkopplingen till hemskolan av sommarskolans lärare hösten 2008,
bilaga AU § 83
Samverkansgrupp 2008-11-11
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§152 Samverkan kring barn och unga med sammansatta behov
Dnr 08BUN246
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta riktlinjerna för samverkan kring barn och
unga med sammansatta behov – med benämning Norrbus – utifrån Kommunförbundet
Norrbottens sammanträdesprotokoll daterat 2008-09-18.
Ärendebeskrivning
En arbetsgrupp med representanter för skola, socialtjänst, primärvård och barn- och
ungdomspsykiatri har på uppdrag av länsstyrgruppen utarbetat ett förslag till
gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov.
Syftet med de gemensamma riktlinjerna är att skapa bättre förutsättningar i Norrbottens
län för barn och unga och deras familjer att få det stöd och hjälp som de har behov av
genom bättre samverkan mellan berörda aktörer, genom fungerande rutiner för
samordnad planering av insatser samt genom tydligare ansvars- och kostnadsfördelning
vid vård och behandling.
De föreslagna riktlinjerna har varit till alla berörda verksamheter inom landstinget och
till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden i länets kommuner för
synpunkter. Efter remissyttranden har de föreslagna riktlinjerna den 11 juni behandlats
av länsstyrgruppen. Riktlinjerna är kompletterade med ett underlag för
genomförandeplan, avvikelserapport och rutin för avvikelserapportering.
Länsstyrgruppen lämnar förslaget för politiskt ställningstagande både inom
kommunerna och landstinget.
Ärendet har behandlats i landstingsstyrelsen 2008-10-28.
Beslutsunderlag
Kommunförbundets protokoll 2008-09-18, bilaga AU § 84
Samverkansgrupp 2008-11-11
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§153 Länsverksamheten vid Gammelängsskolan i Boden
Dnr 08BUN172
Beslut
Piteå kommun har behov av Skoldatatek både vad gäller kompetensutveckling och
erfarenhetsutbyte i form av nätverk.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta rekommendationer enligt
Kommunförbundets sammanträdesprotokoll 2008-09-18.
•
•
•
•

•
•
•

Länsverksamheten vid Gammelängsskolan permanentas från och med 2009.
Kommunernas ekonomiska åtagande för Länsverksamheten fr o m 1 januari
2009 omfattar 900 000 kronor per år.
Kostnaderna fördelas utifrån kommunernas skattekraft.
Indexuppräkning fr o m 1 januari 2010 sker i enlighet med den bedömning som
Sveriges kommuner och landsting gör av såväl löneutveckling som
inflationsutveckling inom den kommunala sektorn.
Ej förbrukade medel återbetalas till respektive kommun, senast februari efter
avslutat budgetår.
En uppsägningstid av 18 månader gäller mellan Kommunförbundet och Bodens
kommun.
Utvärdering och uppföljning av verksamheten görs årligen i det nätverk med
alla kommuner i Norrbotten som Länsverksamheten ansvarar för.

Ärendebeskrivning
Länsverksamheten vid Gammelängsskolan består av Skoldatatek Norrbotten och
temaveckor för elever med funktionshinder (kompisveckor).
Kommunförbundets kansli har via enkät till kommunerna undersökt behovet av
Kompisveckor och Skoldatatek för barn i behov av särskilt stöd. De kommuner som
svarade på enkäten anser att de har behov av Skoldatatek. Av dessa anser sig inte alla ha
behov av Kompisveckor.
Beslutsunderlag
Protokoll styrelsen för Kommunförbundet Norrbotten 2008-09-18, bilaga AU § 85
Samverkansgrupp 2008-11-11
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§154 Elevhälsans ändamålsenlighet
Dnr 06BUN362
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av uppföljningen och konstaterar att
verksamheten har kommit igång och är under utveckling.
Nämnden begär en ny uppföljning av verksamhetschefens och rektorernas mandat och
ansvar i förskolans och grundskolans Elevhälsa. Redovisning lämnas till barn- och
utbildningsnämnden i november 2009.
Ärendebeskrivning
2007 genomfördes en utredning av elevhälsan i förskolan och grundskolan i Piteå
kommun. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2007-11-28 att bibehålla dagens
organisation med en särskild verksamhetschef och team med yrkesövergripande
kompetens. Mandat och ansvar fördelades:
•
•
•

specifikt till verksamhetschef
gemensamt uppdrag för verksamhetschef och rektor
specifikt till rektor

Rektor och verksamhetschef fick i uppdrag att årligen följa upp och beskriva hur
elevhälsan fungerar.
Verksamhetschefen och rektorerna har inlämnat redovisning om hur uppdragen
omhändertagits.
Beslutsunderlag
Redovisning av ansvarsområden verksamhetschef, verksamhetschef och rektor, bilaga
AU § 86 a
Redovisning av ansvarsområden rektor, bilaga AU § 86 b
Samverkansgrupp 2008-11-11
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§155 Uppföljning av ny organisation elevhälsan Strömbackaskolan
Dnr 07BUN370
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet i avvaktan på
områdessamverkan vid Strömbackaskolan.
Ärendebeskrivning
I enlighet med det nationella uppdraget ”Från dubbla spår till elevhälsa” skedde en
omorganisation av elevhälsopersonalen vid Strömbackaskolan vårterminen 2006.
Grundprincipen i förändringen var att elevsociala personalen skulle tillhöra den
arbetsledare där de har huvuddelen av sin tjänst.
Vid genomförandet av omorganisationen så beslutades att en uppföljning av
organisationsförändring skulle göras efter 1 år. Vid förhandling 2008-02-15 så
beslutades att uppföljningen skulle genomföras av en intern utredare inom Barn och
utbildning och att lokala representanter för berörda fack skulle träffa utredaren innan
uppföljningen genomförs för att diskutera tillvägagångssätt och innehåll.
Syftet med utredningen har varit att belysa vilka för- och nackdelar
organisationsförändringen har inneburit ur tre olika perspektiv; elev, personal, föräldrar.
Vid facklig samverkan inlämnade Vårdförbundet och Akademikerförbundet SSR en
skrivelse med ett antal synpunkter på den genomförda uppföljningen och slutsatserna i
denna. Förbunden begär att dokumentet överlämnas till barn- och utbildningsnämndens
ledamöter.
Beslutsunderlag
Rapport ”Uppföljning av ny organisation elevhälsan Strömbackaskolan”
Samverkansgrupp 2008-11-11
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§156 Kvalitetsredovisning för Piteå kommuns förskolor och skolor
2008
Dnr 08BUN253
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar att kvalitetsredovisningen på ett tydligt sätt
beskriver verksamheten i Piteå kommuns förskolor och skolor. Förbättrade resultat kan
noteras inom många områden.
I samband med årsredovisningen kommer förvaltningen att presentera en analys av
varför mobbning ökar (särskilt skolår 8) och resultat av Läsutvecklingsschema LUS i
skolår 8 då endast 80 % når nivå 18 a.
Nämnden ser allvarligt på all form av mobbning, men speciellt allvarligt är att det kan
förekomma att vuxna mobbar barn och ungdomar. Nämnden anser att det är helt
oacceptabelt och att det är viktigt att det uppmärksammas och diskuteras i våra
verksamheter.
Nämnden beslutar att ställa sig bakom de utvecklingsområden som
verksamhetsutvecklaren lyfter fram samt att ge rektorerna i uppdrag att vidta följande
åtgärder:

Prioriterat område ”Barn och unga – vår framtid”
Elevinflytande
Åtgärd: Rektorsområdena hittar och utvecklar metoder för att bättre tillvarata barn och
ungdomars möjligheter till inflytande i aktuella samhällsfrågor. Skolorna nyttjar bättre
möjligheterna till delaktighet i kommunens utveckling via:
• Unga i Piteå – tycka (Piteå kommuns hemsida)
• Unga i Piteå – projekt (Piteå kommuns hemsida)
• den utvecklade medborgardialog för och med unga som håller på att utvecklas
inom kommunen genom bl.a Unga i Piteå – frågar i kommunfullmäktige samt
Unga i Piteå - granskar.

Prioriterat område Demokrati och öppenhet
Åtgärd: Utveckla former för kollektivt föräldrainflytande.

Prioriterat område Livsmiljö
Det är glädjande att Strömbackaskolan lyckats bra med arbetet att stimulera eleverna
till 30 minuters daglig rörelse.
Åtgärd: Senareskolorna utvecklar arbetet för att nå ökad måluppfyllelse inom området.
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Övrigt
Måluppfyllelse
Kvalitetsredovisningen är nämndens instrument för att ge både staten och kommunala
politiker en god bild av de resultat som framkommit och därmed kunna fungera både
som kvalitetssäkring och som ett framtida beslutsunderlag. Vissa rektorsområden har
inte angivit grad av måluppfyllelse för ett antal uppnåendemål i Barn- och
utbildningsplan 2007-2009.
Åtgärd: Kravet är att rektorsområdena skall göra en bedömning av måluppfyllelse för
samtliga uppnåendemål. Om måluppfyllelse inte anges skall orsakerna härtill
meddelas.
Ärendebeskrivning
Kommunens kvalitetsredovisning bygger på rektorsområdenas kvalitetsredovisningar,
centralt genomförda uppföljning/utvärderingar inom förvaltningen, Skolkompassen och
Öppna jämförelser för grund- respektive gymnasieskolan. Alla rektorsområden inom
för-, grund-, sär- och gymnasieskola samt all fristående verksamhet har lämnat
kvalitetsredovisningar 2007/2008, kvalitetsredovisningar utgör grunden för deras
verksamhetsutveckling. För att utveckla verksamheten är det viktigt att följa resultat
över tid, använda resultat i analyser, bedöma måluppfyllelse och till sist besluta om
åtgärder och utvecklingsområden.
Dokumentet ska ge både staten och kommunala politiker en god bild av de resultat som
framkommit och därmed kunna fungera både som kvalitetssäkring för den tid som gått
och som ett beslutsunderlag för framtiden.
Ur den sammanfattade analysen och bedömning kan bland annat följande utläsas;
o Måluppfyllelsen jämfört med 2008 för personal nås i hög grad medan
måluppfyllelsen för ekonomi sjunker från uppfyllt till att nås i hög grad.
o Nyttjandegraden stiger inom förskolan men antalet barn har planat ut. Förskolans
nettokostnad har ökat med 13 % under 2007.
o Närvaron i fritidshemmens verksamhet har minskat.
o Måluppfyllelsen för Barn och unga nås i hög grad.
o Ett utvecklingsarbete för att skapa förutsättningar för elevers och föräldrars aktiva
deltagande i utvecklingsplanen pågår inom grundskolan.
o När det gäller elevernas inflytande vid utformning av innehåll och arbetsmiljö
visar gymnasiets självvärdering högre måluppfyllelse jämfört med förra året.
o Målet att utveckla elevernas möjlighet att påverka samhällsutvecklingen har inte
heller detta läsår skett i någon nämnvärd utsträckning.
o En marginell ökning av övervikt och fetma sker i skolår 4. En markant minskning
sker i skolår 7 och samman tendens finns i gymnasieskolan.
o Måluppfyllelsen för området utbildning, arbete och näringsliv är fortsatt god.
o Resultaten för kunskap i grundskolan sett på kommunnivå är likvärdiga med 2007.
Öppna jämförelser för 2007 visar på goda resultat. Andelen elever som når allmän
behörighet och fullständiga betyg ligger på samma nivå som föregående år.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Barn- och
utbildningsnämnden

o
o
o

o

o

o
o
o

Sammanträdesdatum:

18(33)

2008-11-26

Meritvärdet har förbättrats och ligger i paritet med förväntat resultat och med
riksgenomsnittet, medan andel elever som når alla ämnen skolår 5, nationellt prov i
engelska skolår 5 samt nationellt prov i matematik skolår 9, har försämrats.
Resultaten på skolnivå visar på en stor differens mellan skolenheterna.
I Matematik har resultaten förbättrats vad gäller nationella prov år 5 jämfört med
2007 års resultat men försämrats vad gäller nationella prov år 9.
Resultaten visar att det återigen är fler som läser moderna språk Vårterminen 2008
var det 64 % (2007- 53 %) av eleverna som läste moderna språk, när de gick ut
skolår 9.
Öppna jämförelser visar på goda resultat för gymnasieskolan, förutom meritvärdet
där gymnasieskolan har marginellt försämrade resultat. Piteå kommun har få
studieavbrott vilket innebär att även elever med låga betygspoäng fullföljer sin
studiegång vilket kan vara en förklaring till detta.
Demokrati och öppenhet. Öppna jämförelser för gymnasieskolan visar att Piteå
har en hög andel första gångsväljare som deltog i kommunalvalet 2006.
Differensen mellan förstagångsväljare och det totala valdeltagandet var drygt 5 %,
men trots det ett bättre resultat än riket. Måttet kan ses som en indikator på
skolornas demokratiundervisning.
De utvärderingsresultat som finns för livsmiljö är hämtade ur elevenkäten (2007).
Fysisk aktivitet uppfylls i de lägre åldrarna men behöver fortsatt stimuleras från
skolår 7 och uppåt, där måluppfyllelsen är lägre enligt självvärderingen.
Miljöarbetet behöver fortsatt stöd för att en kraftfull satsning ska ske i alla
kommunens skolor.

Nedanstående utvecklingsområden har verksamhetsutvecklaren lyft fram i
kvalitetsredovisningen.
Förutsättningar
• Utveckla kvalitetsredovisningar till att bli en tydligare del i skolutveckling.
• Analysera förskolans nettokostnadsutveckling
• Anpassa lokaler till det minskande elevunderlaget
Barn och unga – vår framtid
• Skolorna får i uppdrag att bättra nyttja möjligheterna att delta i Unga i Piteå –
tycker, Unga i Piteå – projekt samt den utvecklade medborgardialog för och med
unga som håller på att utvecklas inom kommunen genom bl.a Unga i Piteå – frågar i
kommunfullmäktige samt Unga i Piteå - granskar.
• Personligt genomförs årligen från hösten 2008
Utbildning, arbete och näringsliv
• Analysera den kraftiga differensen i kunskapsresultat mellan olika skolenheter, och
utifrån analysen vidta åtgärder för att förbättra resultatet.
• Fortsatta satsningar på matematik
• Analysera resultatet för LUS i skolår 8 då endast 80 % når nivå 18 a.
• Longitudinell studie med syfte att utveckla metoder för att analysera ungas
etableringsvillkor och identifiera framgångsfaktorer fortsätter
Justerandes sign
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Arbeta för att öka andelen som går vidare till studier vid högskola och universitet
inom tre år.
Fortsätta arbeta för att användandet av IT och media ska vara en del i det dagliga
lärandet.

Demokrati och öppenhet
• Arbete för att utveckla skolråden
• Ansökningar till förskolan via e – tjänst
• Utveckla för- och grundskolans hemsidor
Livsmiljö
• Vidare analysera mobbing mellan elever
• Analysera och vidta åtgärder för att minska upplevelsen av mobbing av vuxna i
skolår 8 och gymnasieskolan.
• Fortsätta arbetet med att stimulera till daglig fysisk aktivitet
• Fortsatt stöd för att utveckla skolornas miljöarbete – till att bli en aktiv del i
kommunens arbete mot en uthållig kommun
Beslutsunderlag
Kvalitetsredovisning för Piteås förskolor och skolor 2008, bilaga BUN § 156
Samverkansgrupp 2008-11-11
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§157 Samverkansavtal för gymnasieskolans naturbruksprogram
Dnr 08BUN247
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige anta samverkansavtal
mellan kommunerna och naturbruksprogrammet vid Grans och Kalix
naturbruksgymnasium.
Ärendebeskrivning
Kommunförbundets styrelse har 2008-09-18 beslutat rekommendera
medlemskommunerna att anta föreslaget samverkansavtal mellan kommunerna och
naturbruksprogrammet vid Grans och Kalix naturbruksgymnasium. Förslag till
samverkansavtal framgår av bilaga.
Landstingsstyrelsen beslutade 2008-09-23 att ramavtal, daterat 1998-10-29, enligt Lag
om skatteväxling gällande Naturbruks- och omvårdnadsprogrammet gäller fortsatt med
följande ändring i § 2, punkt 5: ”Kommunerna äger inte rätt att starta
naturbruksprogrammet eller teckna samverkansavtal om detta program med annat
landsting eller kommun.” . Avtalsförändringen innebär att det blir tillåtet för
kommunerna att anordna kurser inom naturbruksprogrammet. Vidare fastställs
samverkansavtalet. Avtalen gäller för tiden 1 januari 2009 till 31 december 2010 eller
för den tid fram till att beslut om den nya gymnasieskolan träder i kraft.
Barn- och utbildningsnämnden har att lämna yttrande till kommunfullmäktige i ärendet.
Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande.
Beslutsunderlag
Kommunförbundets protokoll 2008-09-18 med samverkansavtal, bilaga AU § 89 a
Landstingsstyrelsens protokoll 2008-09-23 med ramavtal 1998-10-29, bilaga AU § 89 b
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§158 Överföring av driftsmedel till investeringsmedel
Dnr 08BUN257
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
tillstyrka Hemmingsmarks rektorsområdes samt Bergsvikens rektorsområdes ansökan
att överföra driftsanslag till investeringsanslag,
delegera till barn- och utbildningschefen att besluta om överföring av driftsanslag till
investeringsanslag under ett enskilt år upp till maxbeloppet 150 000 kronor.
Innan ansökan inlämnas skall ärendet diskuteras i områdessamverkan inom berört
rektorsområde. Protokoll bifogas till ansökan.
Ärendebeskrivning
Rektorerna Anders Ökvist och Lisbeth Lindmark, Hemmingsmarks rektorsområde
önskar tillsammans föra över 195 000 kr från driftanslag 2008 till investeringsanslag
2008. Investeringen avser inköp av tre varmförråd.
Rektor Britt-Marie Matsson, Bergsvikens ro, önska föra över 61 000 kr från driftanslag
2008 till investeringsanslag 2008. Investeringen avser inköp av ett varmförråd.
För överföring från driftanslag till investeringsanslag under ett enskilt år föreslås att
barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge delegationsrätt.
Beslutsunderlag
Samverkansgrupp 2008-11-11
Protokoll från områdessamverkan i berörda rektorsområden
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§159 Detaljplan för del av Öjebyn 33:68, Långskatan
Dnr 08BUN260
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden avger yttrande enligt upprättat förslag.
Nämnden noterar att förvaltningen redan idag har en brist på förskoleplatser i Piteå
centrala område. Genomförs detaljplanen krävs en utbyggnad av förskolor i
närområdet utifrån en bedömning i framtagna barnprognoser.
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggkontoret har översänt detaljplan för del av Öjebyn 33:68, Långskatan,
för yttrande senast 2008-12-03.
Piteå kommun har idag brist på attraktiva villatomter. Syftet med detaljplanen är att
pröva förutsättningen att skapa ett villaområde i Långviken. Planen medger att cirka 40
st nya tomter kan tillskapas. Området är idag obebyggt och består av skogsmark.
Området ligger i norra delen av Ankarskatan ca 3 km norr om Piteå centrum.
Planprogrammet omfattar del av den kommunägda fastigheten Öjebyn 33:68. Området
avgränsas av havet i nordost och Långskatavägen i sydväst. På andra sidan vägen ligger
Grisbergets friluftsområde. Nordväst och sydost ligger privatägd skogsmark.
För- och grundskolechef Gun Lindkvist har i samråd med berörda rektorer och
skolskjutshandläggare upprättat förslag till yttrande. I yttrandet framförs konsekvenser
för förskole- och grundskoleverksamhet. De förskolor som finns i närområdet kommer
inte att räcka till, utan det krävs en utbyggnad. Skoleleverna kommer att rymmas inom
Piteå centrala område.
2008-11-11 inkom kompletterande handlingar för samrådsyttrande i aktuellt ärende.
För- och grundskolechef Gun Lindkvist gör den bedömningen att inga ytterligare
synpunkter erfordras.
Beslutsunderlag
Detaljplan för del av Öjebyn 33:68, Långskatan, bilaga AU § 91 a
Förslag till yttrande, bilaga AU § 91
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§160 Omfördelning av beviljade investeringsmedel för år 2008
Dnr 07BUN99
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar ansöka hos kommunfullmäktige om att få
omfördela 3 miljoner av beviljade investeringsmedel för år 2008, avsedda för
strukturplaneåtgärder inom förskola och grundskola, till ombyggnad av energihuset på
Strömbackaområdet.
Nämnden återkommer med äskanden i budget och verksamhetsplan 2010-2012
beträffande Sjulnässkolan.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden ansöker hos kommunfullmäktige om att få omfördela
3 miljoner av beviljade investeringsmedel för år 2008, avsedda för strukturplaneåtgärder
inom förskola och grundskola, till ombyggnad av energihuset på Strömbackaområdet.
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden beviljades i budget år 2008 sammanlagt 6 milj. till
åtgärder utifrån det strukturplanearbete som skett inom barn- och utbildningsnämnden i
syfte att minska nämndens lokalkostnader i paritet med minskat elevunderlag inom
grundskolan.
Nämnden har av dessa medel avsatt 3,5 miljoner för att kunna inrymma två förskoleavdelningar i Sjulnässkolan och därmed stänga två en-avdelningsförskolor som finns i
fristående villor i Sjulnäs och Svensbyn. Åtgärden skulle ge en driftsbesparing på drygt
700 000,- kr, samt viss intäkt till kommunen i samband med försäljning av villorna.
Detaljprojektering har skett inför budgetarbetet för år 2009 och det framgick att avsatta
medel inte täcker kostnad för planerad ombyggnad och iordningställande av utemiljön
för förskolan. Vid genomgång av skolan tillsammans med fastighetskontoret framgick
att det finns behov av renovering i övriga delar i skolan. Nämnden äskade om ytterligare
investeringsmedel till detta i budget år 2009, men beviljades inte detta.
Efterfrågan på förskoleplatser har minskat i området och nämnden har tagit beslut
081029 att stänga förskoleverksamheten Lillåkes i Sjulnäs 2009-01-01. Nämnden
kommer att återkomma med äskande i investeringsbudget för år 2010 för att vidta
nödvändiga åtgärder i Sjulnäs skola. Ombyggnad till förskoleavdelningar beror på hur
efterfrågan på förskoleplatser utvecklas inom området, men renovering av skolan är
nödvändig bland annat utifrån arbetsmiljösynpunkt .
Energihuset, Strömbacka
Nämnden äskade i budget 2009 om 3 miljoner till ombyggnad av energihuset,
Strömbacka för att kunna starta utbildning inom industrirör inom Energiprogrammet.
Lokalt finns ett stort behov av industrirörsutbildning med tanke på vår basindustri och
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skolan har uppvaktats av SCA, Smurfit Kappa, SSAB och IVAB för att starta denna
utbildning. Rektor Fred Öhlund vill bygga om energihuset för att få flexibla lösningar
som även passar andra yrkes-utbildningar på Strömbackaskolan.
Industrirörutbildning på Strömbacka innebär att vi kan erbjuda elever utbildning som
ger arbete inom basindustrin, samtidigt som vi troligen måste göra en neddragning av
antalet elevplatser inom byggprogrammet på grund av sviktande arbetsmarknad. Det
finns idag i Sverige ingen industrirörutbildning på gymnasial nivå, varför det finns
möjlighet att få nationellt intag till utbildningen.
En ombyggnad av huset har ritats upp och ett kostnadsförslag på sammanlagt 4,4
miljoner har framtagits. Strömbackaskolan kommer att bidra med de resurser som finns
på bygg, el och energi, vilket medför att kostnaden blir lägre. Vår beräkning och
ambition är att klara det med beräknade 3 miljoner.
Beslutsunderlag
Samverkansgrupp 2008-11-25
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§161 Rapport om fördelning av Perssonpengar 2008
Dnr 07BUN362
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschefen har delegation att besluta om fördelning av Perssonpengar. Anslaget riktas mot skolutvecklingsprojekt kopplade till åtgärder i
rektorsområdets kvalitetsredovisning.
Tilldelning beslutas löpande under året av barn- och utbildningschefen och redovisas till
barn- och utbildningsnämnden vid årets slut.
Disponibelt för år 2008 är 550 000 kronor som fördelats enligt följande:
Matematikutvecklare i Norra området 0,10 tjänst
3 700 kr per månad

45 000 kr

Matematikutvecklare i Södra området 0,10 tjänst
fr o m hösten, 3 700 kr per månad

19 000 kr

Matematikutvecklare vid gymnasieskolan 0,10 tjänst
fr o m hösten, 3 700 kr per månad

19 000 kr

Sensomotorisk träning, spridning i hela kommunen
Bergsvikens ro 0,20 tjänst, 7 400 kr per månad

90 000 kr

Familjens Hus, individuellt och gruppinriktat familjestöd
fr o m hösten, 0,25 tjänst, 9 000 kr per månad

45 000 kr

Internationell samverkan

50 000 kr

Sommarskolan

103 000 kr

Sensomotorisk träning, utbildning under våren 2008

24 000 kr

SET-utbildning, Norrmalms ro

25 000 kr

SET-utbildning, Christinaskolan

25 000 kr

Upprättande och kartläggning av åtgärdsprogram

25 000 kr

Ytterligare medel till matematikutvecklare i
södra området

10 000 kr
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Kontaktperson för Teknikens hus

33 700 kr

Kvarvarande medel

36 300 kr

Beslutsunderlag
Samverkansgrupp 2008-11-11
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§162 Ekonomisk redovisning för elevråden
Dnr 08BUN261
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.
Ärendebeskrivning
Förvaltningsekonom Jan-Olov Thall informerar om ekonomisk sammanställning för
elevråden i senareskolorna läsåret 2007/2008.
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§163 Överläggningar med Piteå kommuns revisorer
Dnr 08BUN271

Beslut
Utifrån de svar som lämnats på frågorna vid dagens sammanträde kommer revisorerna
att sammanställa en revisionsrapport.
Ärendebeskrivning
I kommunallagen – kap 6 § 7 - har fastlagts att:
”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter
som gäller för verksamheten.
De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kapitlet
16§ har överlämnats till någon annan.”
Ovanstående innebär att nämnden har ansvar för all verksamhet som bedrivs inom
nämndens område och att verksamheten följer de av fullmäktige fastlagda målen. Lagen
reglerar inte på vilket sätt nämnden styr leder och kontrollerar verksamheterna.
Piteå kommuns revisorer har begärt att få träffa barn- och utbildningsnämndens
ledamöter för diskussion om ett antal frågeställningar utifrån kommunallagens
bestämmelser.
Beslutsunderlag
Revisorernas frågeställningar
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§164 Redovisning av uttagna kontaktpolitikerdagar
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av sammanställningen.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att ledamot med ansvar för både grundskola
och gymnasieskola rätt till 4 kontaktpolitikerdagar per läsår. Övriga har 3 dagar per
läsår.
Ordföranden har begärt en sammanställning av uttagna kontaktpolitikerdagar.
Barn- och utbildningsnämndens sekreterare har sammanställt uttagna
förrättningsarvoden för besök i rektorsområdena.
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§165 Meddelanden

Barn- och utbildningsnämnden tar del av meddelandena

1. Dnr 07BUN99
Kommunstyrelsens beslut 2008-10-27 att rikta en uppmaning till samtliga
nämnder/förvaltningar att vara återhållsamma avseende sina kostnader under
årets sista månader. Under 2009 ska månadsrapporterna behandlas av
kommunstyrelsen.
2. Dnr 08BUN214
Kommunstyrelsen beslut 2008-08-25 att hos länsstyrelsen i Norrbottens län
ansöka om utvecklingsmedel till förebygganden insatser inom alkohol- och
drogområdet 2009 med 300 000 kronor samt att under förutsättning att ansökan
beviljas finansiera den kommunala insatsen, 300 000 kronor, genom att fördela
kostnaden inom befintlig budgetram på berörda nämnder, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen.
3. Marcus Holmgren har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden på grund av flyttning från kommunen.
Kommunfullmäktiges beslut 2008-10-13 att utse Monica Löfgren (m) till ny
ersättare återstående mandatperiod.
4. 08BUN229
Revisionsrapport ”Integration och mångfald – Piteå kommun”.
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§166 Delegerade beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av delegerade beslut.
Delegat

Lista

Ärende

Barn- och utbildningschef Maria Müller

9

21-26

Gymnasiechef Eva Jordahl

3

5-8

För- och grundskolechef Elisabeth Fjällström

12

164-171

Skolskjutshandläggare Hans Fredricson

15

146

Rektor Lars Berglund, Pitholms ro

2

2

Rektor Bo Olovzon, Christinaskolan

3

10

Rektor Jan Berggren, Sjulnäs ro

1

1-3
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§167 Nya frågor

Inga nya frågor framfördes vid dagens sammanträde.
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§168 Ledamöters rapporter
1. Ferid Letic och Nils Dahlbäck har besökt Rosviks förskola och skola, Lekgränds
förskola och Maskrosens enskilda förskola. De samtalade med rektor, personal
och elever.
Ledamöterna uppmärksammade att trafiksituationen vid Rosviks skola är
mycket otillfredsställande ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Ordföranden informerar att nämnden äskat medel i budget för att åtgärda
problemet men att inga pengar beviljats av kommunfullmäktige för ändamålet.
Personalen vid Maskrosens enskilda förskola ställde frågor om möjligheten att ta
del av det utbud som finns när det gäller kompetensutveckling.
2. Yvonne Häggström, Nils Dahlbäck och Karl-Oskar Burlin har besökt
Strömbackaskolan, ro Naturvetenskap och Teknik. De synpunkter som
framfördes från personal och elever rörde i huvudsak brist på
undervisningsdatorer, skolmåltidernas kvalitet och bedömning vid
betygssättning.
3. Barn- och utbildningschefen informerar att Piteå kommun har påbörjat kontakt
med Kalix kommun i syfte att eventuellt delta i ett samarbete med Kina som rör
yrkes- och språkutbildning. Konceptet bygger på att elever och lärare besöker
värdlandet, delar vardagen genom att bo i familj, deltar i skolarbete och
studiebesök.
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