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§ 16 Folkhälsobeskrivning Piteå kommun 2009
Dnr 10BUN48
Beslut
Nämnden tar del av redovisningen.
Framkomna resultat i redovisningen tas med vid arbetet med översyn av ny
barn- och utbildningsplan.
Ärendebeskrivning
Helena Lindehag, folkhälsostrateg vid kommunledningskontoret informerar om
Folkhälsan i Piteå kommun 2009.
Delmålen i undersökningen:
• Delaktighet och inflytande
• Ekonomisk och social trygghet
• Barn och ungas uppväxtvillkor
• Hälsa i arbetslivet
• Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
• Skydd mot smittspridning
• Sexualitet och reproduktiv hälsa
• Fysisk aktivitet
• Matvanor och livsmedel
• Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel
Arbetsgruppen har tagit fram följande områden där de anser att vi bör satsa
både brett och mycket i hela kommunen:
- Kvinnors ohälsa
- Mat till unga och äldre
- Psykisk hälsa för barn och unga
- Övervikt
- Alkohol/droger/tobak
Beslutsunderlag
Folkhälsobeskrivning Piteå kommun 2009, bilaga BUN § 16
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§ 17 Elevhälsans ändamålsenlighet
Dnr 10BUN10
Beslut
I elevärenden som har presenterats i nämnden har det varit svårt att se
elevhälsans delaktighet kring den enskilda eleven.
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta med ett utökat samarbete mellan
undervisande personal och elevhälsan.
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 fördelas:
- specifikt till verksamhetschef
- specifikt till rektor
- gemensamt uppdrag
Beslutsunderlag
Redovisning av vad verksamhetschef ansvarar för, bilaga AU § 9a
Redovisning av vad rektor ansvarar för, bilaga AU § 9b
Redovisning av vad verksamhetschef och rektor ansvarar för gemensamt,
bilaga AU § 9c
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§ 18 En samlad bild av barn och ungas hälsa 2009
Dnr 10BUN47
Beslut
Nämnden tar del av redovisningen.
Framkomna resultat i redovisningen tas med vid arbetet med översyn av ny
barn- och utbildningsplan.
Ärendebeskrivning
I Piteå kommuns styr- och ledningssystem ingår ett strategiskt område med
fastställda mål som talar om vikten för barn och ungas förutsättningar.
Syftet med rapporten ”En samlad bild av barn och ungas hälsa” är att redovisa
en samlad bild av de fyra undersökningar som genomförts i Piteå och därigenom
kunna utkristallisera vilka områden som behöver mötas med åtgärder.
I Piteå har följande undersökningar genomförts under 2009:
Elevhälsosamtal (läsåret 08/09) för elever i skolår 4 och 7 i grundskolan och
skolår 1 i gymnasieskolan, med fokus på hälsa.
Elevenkät (våren 2009) för elever i skolår 3, 5 och 8 i grundskolan och skolår 2
i gymnasieskolan, i syfte att följa upp övergipande mål i barn- och
utbildningsplanen.
Personligt (hösten 2009) för elever i skolår 7 och 9 i grundskolan och skolår 2 i
gymnasieskolan, i syfte att följa upp kommunövergripande mål i VEP samt att
undersöka hälsa ur ett brett perspektiv.
CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (hösten 2009) för
skolår 9, i syfte att följa ungas tobak- och alkoholvanor samt undersöka
narkotikaanvändning.
Vad man kan se i undersökningarna är att de flesta ungdomar mår bra, trivs och
är trygga. Färre elever är mobbade av andra elever.
Undersökningen visar sämre resultat för ungas matvanor. Fler unga är
överviktiga än i tidigare undersökningar.
Beslutsunderlag
Rapporten ”En samlad bild av barn och ungas hälsa 2009”, bilaga BUN § 18
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§ 19 Olägenheter av rökning på Strömbackaskolan
Dnr 09BUN373
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden delegerar till gymnasiechef Eva Lindbäck att
direkt avge yttrande och förslag till miljö- och byggnämnden på åtgärder för att
förhindra rökning på Strömbackaskolans område.
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnämnden vill uppmärksamma barn- och utbildningsnämnden på
de rådande förhållandena på skolan och uppmanar barn- och
utbildningsnämnden att senast 2010-03-01 inkomma till miljö- och
byggnämnden med förslag på åtgärder för att förhindra rökning på
Strömbackaskolans område.
Strömbackaskolan har bildat en arbetsgrupp som ska arbeta fram en
handlingsplan för en rökfri skolmiljö på Strömbacka.
Skolans pågående och planerade arbete:
Hemsidan ska kompletteras med information om skolans ordningsregler.
Information till vårdnadshavare är utskickat i januari 2010.
Via veckomeddelandet kan alla elever och personal följa arbetet.
Skyltning på området och vid skolans entréer ska ses över.
Skolhälsovärden ska kunna erbjuda stöd och hjälp med rökavvänjning.
Information av A non smoking generation.
Anti-rök -affischer
Särskild satsning varje höst när nya elever börjar gymnasiet.
Arbetet för en rökfri skolmiljö ska vara en del av Strömbackaskolans ordinarie
arbete
Beslutsunderlag
För en rökfri skolmiljö på Strömbackaskolan – lägesrapport, bilaga BUN § 19
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§ 20 Sammanställning av enkät till elever från Piteå som valt annan
utbildningsort
Dnr 10BUN11
Beslut
Nämnden tar del av sammanställningen.
Eftersom svarsfrekvenser är låg och enkätsvaren är ganska lika som tidigare år,
beslutar barn- och utbildningsnämnden att denna form av enkät inte behöver
redovisas i nämnden framledes.
Ärendebeskrivning
Strömbackaskolan i Piteå har skickat en enkät till elever mantalsskrivna i Piteå
som läsåret 2009/2010 valt annan utbildning än Strömbackaskolan. Enkäten är
utskickad till 65 elever varav 29 har svarat. Flera av eleverna som valt andra
gymnasieskolor än Strömbacka har valt inriktningar som inte finns på
Strömbackaskolan.
Fyrkantssamverkan genomför en undersökning med intervjuer av elever som
valt annan utbildningsort än hemorten. Undersökningen syftar på varför elever
väljer att studera i annan kommun än hemkommunen.
Beslutsunderlag
Sammanställning av enkät till elever från Piteå som valt annan utbildningsort,
bilaga BUN § 20
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§ 21 Musikundervisning i gymnasieskolan
Dnr 10BUN12
Beslut
Ärendet återremiteras.
Förvaltningen får i uppdrag att föra en dialog med rektor för Estetprogrammet på
Strömbackaskolan och rektor för Musik & Dansskolan för att hitta en gemensam
lösning på intagningen till fördjupningslinjen.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2002-04-09 om utökad
fördjupningslinje (f-linje) vid Musik & Dansskolan. Äskandet hade sin grund i
att kunna erbjuda gymnasieelever som inte blir antagna till det musikestetiska
programmet vid Strömbackaskolan möjlighet till fördjupade studier vid Musik &
Dansskolans fördjupningslinje musik.
Formuleringen i beslutet har gjort det möjligt för elever vid musikestetiska
programmets att söka till denna linje. Utfallet av denna möjlighet har tidigare år
inte blivit så stort, men en ökning av antalet estetelever vid f-linjen har skett
varje läsår. Innevarande läsår är ca en tredjedel av eleverna vid f-linjen
estetelever vilket blir en dubbel fördjupning.
Rektor vid Musik & Dansskolan vill att elever som går det musikestetiska
programmet fortsättningsvis inte ska bli antagna till fördjupningslinjen, då de i
sin utbildning på estetprogrammets musikinriktning får motsvarande utbildning
som finns på fördjupningslinjen
Arbetsutskottet återremitterade ärendet för att få tydligare regler för ansökan
samt antagning till fördjupningslinjen musik.
Beslutsunderlag
Fördjupningslinje musik, bilaga AU § 10a
Antal platser, skoltillhörighet och fördelning elevplatser, bilaga AU § 10b
Riktlinjer för antagning till fördjupningslinje vid Musik & Dansskolan, bilaga
BUN § 21
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§ 22 Ledningsorganisationen januari 2010
Beslut
Nämnden tar del av sammanställningen.
Ärendebeskrivning
Barn och utbildningsnämnden har framfört önskemål om en sammanställning
över antal underställd personal under varje rektor.
För- och grundskolechef Gun Lindkvist redovisar ledningsorganisationen.
Beslutsunderlag
Ledningsorganisation januari 2010, bilaga BUN § 22
Sammanställning av ledningsorganisationen mellan åren 2007-2010
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§ 23 Ansökan om bidrag till skoltävling för elever med funktionshinder
Dnr 10BUN1
Beslut
Lämnar bidrag med 1 000 kronor till Norrbottens Handikappidrottsförbund.
Reservationer
Andreas Nilsson (C) reserverar sig med instämmande av Nils Dahlbäck (FP)
mot beslutet till förmån för eget förslag.
Ärendebeskrivning
Norrbottens Handikappidrottsförbund (NHIF) arrangerar för nionde året i rad en
skoltävling för elever med funktionshinder. Arrangemanget genomförs 17-18
mars 2010 i Arcushallen, Luleå.
______________
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag:
Barn- och utbildningsnämnden lämnar bidrag med 1000 kronor till Norrbottens
Handikappidrottsförbund.
Yrkanden
Ordförande Ruth Rahkola (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Ledamot Andreas Nilsson (C): Bifall till eget förslag att lämna 5 000 kronor i
bidrag.
Ledamot Erland Eriksson (S): Bifall till eget förslag att lämna bidrag med
samma belopp som föreningen BRIS får.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att barn- och
utbildningsnämnden antar arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Ansökan om bidrag, bilaga AU § 8
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§ 24 Överklagning av beslut om indragning av skoltaxi
Dnr 09BUN225
Beslut
Nämnden anser att beslutet har tillkommit i laga ordning och följer det av
nämnden antaget skolskjutsreglemente. Nämnden yrkar att länsrätten lämnar
besvären utan bifall.
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta dialogen med Vägverket, samt
Länstrafiken för att eventuellt hitta en lösning som föräldrarna anser
tillfredsställande.
Reservation
Nils Dahlbäck (FP), Lage Hortlund (M), Andreas Nilsson (C) och Karl-Oskar
Burlin (NS) reserverar sig mot beslut till förmån för eget förslag.
Ärendebeskrivning
Föreläggande om yttrande har inkommit från Länsrätten i Norrbottens län
angående överklagan av skolskjutsbeslut. Skolskjutshandläggare har på
delegation från barn- och utbildningsnämnden handlagt och beslutat i ärendet,
samt skrivit förslag till yttrande till länsrätten.
NN är gymnasieelev på Strömbackaskolan i centrala Piteå och omfattas inte av
överklagat delegationsbeslut. Eleverna NN och NN är elever på Sjulnässkolan i
Sjulnäs. För att tillmötesgå berörda föräldrars önskemål om förändring har
skolskjutshandläggare i samråd med kommunens gatukontor aktualiserat hos
Vägverket behov av busshållplats närmare bostaden, samt hos Länstrafiken
framfört önskemål om annan linjesträckning.
Efter yrkande beslutar ordförande om ajournering av mötet 10 minuter.
Yttrande ska vara länsrätten tillhanda senast 2010-03-02.
___________
Barn- och utbildningsnämndens ordförandes förslag till beslut:
Nämnden yrkar att förvaltningsrätten lämnar besvären utan bifall, med tillägg att
förvaltningen får i uppdrag att fortsätta dialogen med Vägverket, samt
Länstrafiken för att eventuellt hitta en lösning som föräldrarna anser är
tillfredställande.
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Yrkanden
Ledamöterna Anders Berg (S), Birgitta Elfgren (S), Kjell Johansson (S),
Massoud Sari-Aslani (S), Peter Eriksson (S), Yvonne Häggström (S), Erland
Eriksson (S) och Mikael Borgh (V): Bifall till ordförandens förslag.
Andreas Nilsson (C), Lage Hortlund (M), Nils Dahlbäck (FP) och Karl-Oskar
Burlin (NS): Bifall till eget förslag att ge skoltaxi från och med nu till och med
terminens slut i väntan på förhandling om ändrade villkor med buss eller annat
alternativ.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att barn- och
utbildningsnämnden antar ordförandens förslag.
Beslutsunderlag
Föreläggande, bilaga BUN § 24a
Delegationsbeslut och karta, bilaga BUN § 24b
Skolskjutsreglementet, bilaga BUN § 24

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

14

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2010-02-24

§ 25 Överklagning av bidragsbelopp 2010, från John Bauer organization
Dnr 10BUN36
Beslut
Planerare Carl-Erik Lundberg på gymnasieskolan har på delegation från Barnoch utbildningsnämnden beslutat i ärendet. Lundberg har skrivit förslag till
yttrande till förvaltningsrätten.
Barn- och utbildningsnämnden har omprövat ärendet och inte funnit några skäl
att ändra på delegatens beslut.
Nämnden yrkar att länsrätten lämnar besvären utan bifall.
Ärendebeskrivning
John Bauer organization överklagar barn- och utbildningsnämndens beslut om
bidragsbelopp 2010 till fristående skolor.
Barn och Utbildning har skickat in anmodan till Länsrätten 2010-02-17.
Beslutsunderlag
Överklagan från John Bauer organization, bilaga BUN § 25a
Yttrande till Förvaltningsrätten, bilaga BUN § 25b
Statens skolveks författningssamling, bilaga BUN § 25c
Skolinspektionens riksprislista bilaga BUN § 25d
Skolverkets riksprislista för ersättning till fristående skolor 2010, bilaga BUN
§ 25e
Delegationsbeslut av bidragsbelopp 2010 för utbildning FR1087 (ersatt beslut
2010-02-01) bilaga BUN § 25f
Delegationsbeslut av bidragsbelopp 2010 för utbildning FR1087, bilaga BUN
§ 25g
Delegationsbeslut av bidragsbelopp 2010 för utbildning FR1056(ersatt beslut
2010-02-01), bilaga BUN § 25h
Delegationsbeslut av bidragsbelopp 2010 för utbildning FR1056, bilaga BUN
§ 25i
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§ 26 Barn- och utbildningsplan 2011Dnr 10BUN2
Beslut
Ge utbildningsledare Anette Christoffersson i uppdrag att utifrån dagens arbete
göra ett utkast till ny Barn- och utbildningsplan.
Nämnden avsätter tid för att fortsätta arbeta med ny Barn- och utbildningsplan.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden lämnade en begäran om att få förlänga nuvarande
barn- och utbildningsplan till och med 2010 för att komma i fas med
budgetprocessen.
Beslut togs i kommunfullmäktige 2009-06-22.
Barn- och utbildningsplanen ska vara klar i september 2010 och beslut tas i
kommunfullmäktige i november 2010.
Utvecklingsledare på Barn och Utbildning har påbörjat arbetet.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2010-01-25 att avsätta tid för att arbeta
med Barn- och utbildningsplanen vid nämndssammanträde 2010-02-24.
Ledamöterna har vid dagens sammanträde arbetat med barn- och
utbildningsplanen. Utvecklingsledare Anette Christoffersson sammanställer
arbetet från dagens grupparbete.
Beslutsunderlag
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§ 27 Överklagan från Fastighetsbolaget Sikforsbygden AB, I Ur och Skur
Forsen av principbeslut angående lokalbidrag till fristående förskolor och
skolor.
Dnr 09BUN376
Beslut
Nämnden beslutar att pröva ärendet idag.
Nämnden yrkar att förvaltningsrätten lämnar besvären utan bifall, samt ger
ordförande i uppdrag att formulera yttrande i ärendet.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden tog ett principbeslut 2010-01-21om bidrag till
lokalkostnader för enskilda förskolor och friståendeskolor. Bidraget utgår till
faktisk lokalkostnad, dock maximalt upp till belopp som den genomsnittliga
kostnaden för kommunens lokaler.
Överklagan har inkommit från Fastighetsbolaget Sikforsbygden AB, I Ur och
Skur Forsen av principbeslutet.
Överklagningen gäller:
o Principbeslut angående lokalbidrag till fristående förskolor och skolor,
Barn och utbildningsnämnden Piteå kommun.
o Muntligt beslut angående bidrag till skolskjutsar.
Ärendet är översänt till förvaltningsrätten och nämnden kommer att få yttra sig
till rätten innan beslut tas.
__________
Barn- och utbildningsnämndens ordförandes förslag till beslut:
o att nämnden prövar ärendet idag, trots att vi formellt inte ännu har fått
begäran om yttrande från förvaltningsrätten, samt
o nämnden i yttrande till förvaltningsrätten yrkar att besvären lämnas utan
bifall.
Yrkanden
Ordförande Ruth Rahkola (S), samt ledamöterna Anders Berg (S), Birgitta
Elfgren (S), Kjell Johansson (S), Massoud Sari-Aslani (S), Peter Eriksson (S),
Yvonne Häggström (S), Erland Eriksson (S), Mikael Borgh (V), Nils Dahlbäck
(FP) och Karl-Oskar Burlin (NS): Bifall till ordförandens förslag.
Lage Hortlund (M) och Andreas Nilsson (C): Tillstyrka överklagningarna.
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Propositionsordning
Ordförande ställer propositionsordning på förslagen och finner att barn och
utbildningsnämnden antar ordförandens förslag.
Beslutsunderlag
Överklagan från Fastighetsbolaget Sikforsbygden AB, I Ur och Skur Forsen av
principbeslut angående lokal bidrag till fristående förskolor och skolor, bilaga
BUN § 26

Justerandes sign
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Barn- och utbildningsnämnden

2010-02-24

§ 28 Kurser och konferenser
Beslut
Sekreterare anmäler ledamöterna Lage Hortlund, Peter Eriksson, Erland
Eriksson, Birgitta Elfgren, Massoud Sari-Aslani och Kjell Johansson till
konferensen ”Bli en framgångsrik skolkommun”
Andreas Nilsson och Mikael Borgh anmäler sig till konferensen
” Diskriminerad, trakasserad eller kränkt i skolan – högsta ledningens ansvar”
2010-04-28 i Stockholm. Sekreterare anmäler.
Kurser/konferenser
”Bli en framgångsrik skolkommun!”
Konferens som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anordnar
Tid:
Plats:

2010-03-30
Nordkalotten, Luleå

Sista anmälningsdag 2010-03-01
Intresseanmälan lämnas till Ruth Rahkola eller Mona Öman
”Diskriminerad, trakasserad eller kränkt i skolan – högsta ledningens
ansvar”
Konferens som skolverket anordnar
Tid:

Justerandes sign

Linköping 2010-03-17
Göteborg 2010-03-18
Alvesta 2010-04-14
Malmö 2010-04-15
Falun 2010-04-20
Arlanda 2010-04-23
Stockholm 2010-04-28
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2010-02-24

§ 29 Delegationsbeslut

Justerandes sign

Rahkola, barn- och utbildningsnämndens ordförande

Lista
1

Ärende
4

Maria Müller, barn- och utbildningschef

2

5

Elisabeth Fjällström, för- och grundskolechef

6

53-66

Gun Lindkvist, för- och grundskolechef

1

1

Carl-Erik Lundberg, ekonomi/planerare Strömbackaskolan

1-2

1-23

Camilla Landin, rektor Strömbacka

1

1-7

Ann-Katrin Sämfors, rektor Strömbacka

1

1-3

Bo Olovzon, rektor Norrmalm/Christinaskolans ro

1

1-3

Mona Johansson-Marklund, rektor
Norrmalm/Christinaskolans ro

1

1-2

Britt-Marie Mattsson, rektor Bergsvikens ro

1

1-2

Carina Burman, Munksunds ro

1

1-2

Margareta Hansén, rektor Rosviks ro

2

5

Eva Anundby, vikarierande rektor Solanders ro

1

1-2

Rita Eriksson, rektor Pitholms ro

2

2

Zi Dannberg-Alm, rektor Långskataskolans ro

1

1
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Barn- och utbildningsnämnden

2010-02-24

§ 30 Delgivningar
Beslut om fördelning av medel ut anslaget, Särskilda insatser på
skolområdet (SIS), budgetåret 2010
Dnr: 10BUN14

Regionalt Utvecklingscentrum (RUC), förslag till fortsatt verksamhet
Dnr: 10BUN4

Ansökan från ThorenGruppen AB om rätt till bidrag och därmed statlig
tillsyn för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet i
Skellefteå
Dnr: 09BUN115
Skolinspektionen avslog ansökan från ThorenGruppen AB om rätt till bidrag för
utbildningarna Specialutformad utbildning inriktning Handel, Specialutformad
utbildning inriktning Hantverk, Specialutformad utbildning inriktning Industri
och Specialutformad utbildning Naturbruk vid Yrkesgymnasiet, en fristående
gymnasieskola i Skellefteå kommun.
ThorenGruppen AB har lämnat in en överklagning till Skolinspektionen 201001-12.
Skolinspektionen har inte funnit anledning att ompröva sitt beslut avseende
utbildningarna Specialutformad utbildning inriktning Handel, Specialformad
utbildning inriktning Hantverk och Specialutformad utbildning inriktning
Naturbruk.

Information angående den mellankommunala omfördelningen beträffande
landstingets gymnasieutbildning/naturbruk
Dnr: 09BUN355

Ansökan om bidrag till läsa, skriva och räkna satsningen
Barn- och utbildning har ansökt om statsbidrag på 1 777 500 kronor för fortsatt
satsning för basfärdigheterna läsa, skriva och räkna.
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Barn- och utbildningsnämnden

2010-02-24

Ansökan från Norrskenets Friskola AB om godkännande av och rätt till
bidrag för en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Piteå
kommun
Dnr:09BUN106
Skolinspektionen godkänner Norrskenets friskola som en fristående grundskola i
Piteå kommun. Godkännandet avser förskoleklass och årskurserna 1-9 och gäller
från och med den 1 juli 2010 under förutsättning att skolan startat senast vid
början av läsåret 2011/2012.

Sammanställning av Synpunkten 2009
2006 inkom 99 synpunkter, 2007 inkom 30 synpunkter och 2008 inkom 19
synpunkter.
2009 inkom 20 stycken synpunkter (7 anonyma)
Genomsnittlig handläggningstid 1 vecka.

Justerandes sign

S01 Klagomål:
S010 Tillgänglighet
S013 Handläggning
S014 Sakfråga
S015 Information
S016 Kompetens
S017 Övrigt

6 st
1 st
5 st
1 st
1 st
2 st

15 timmars placering
flexklocka
busskort, mat
skolas hemsida
språktillval
stölder i skolan

S02 Beröm
S021 Bemötande
S024 Sakfråga

1 st
1 st

förskola
julklapp

S03 Annat
S034 Sakfråga
S036 Kompetens

1 st
1 st

förskoleplacering
spec.ped
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Barn- och utbildningsnämnden

2010-02-24

§ 31 Rapporter
Ingen rapport lämnades vid dagens sammanträde.
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Barn- och utbildningsnämnden

2010-02-24

§ 32 Nya frågor
Majvor Sjölund anser att eventuell cancerutredning på Strömbackaskolan bör
även omfatta elever.
Barn- och utbildningschefen informerar att:
Enligt anlitad expertis så krävs lång exponeringstid för att cancer eventuellt ska
utvecklas. Styr- och referensgruppen avseende sanering på Strömbackaskolan tog
därför enhälligt beslut att hänskjuta frågan om eventuell cancerutredning till lokal
samverkan på Strömbackaskolan.
En eventuell utredning kommer i så fall endast att omfatta lärare som arbetat
minst 6 månader på Strömbackaskolan.
Frågan är därmed besvarad av barn- och utbildningschef Maria Müller
____________
Majvor Sjölund undrar hur Piteå kommun kan betala interkommunal ersättning
till barn från Markbygden som går skola i Älvsbyn?
Svar redovisas vid nämndens sammanträde i mars.
___________
Majvor Sjölund begär utredning i syfte att ge ett högre inackorderingsbidrag till
elever som bor i Markbygden och som går på Strömbackaskolan
__________
Nils Dahlbäck frågar om vi konkurerar eller samverkar med fristående skolor?
Barn- och utbildningschef, Maria Müller redogör för hur samverkan/samarbetet
sker idag både i ekonomiska, pedagogiska och verksamhetsfrågor.
Förvaltningen avser att konkurera med ett utvecklat kvalitetsarbete men kommer
att samverka där det är möjligt.
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