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Beslutande 

Ruth Rahkola (S), ordförande 

Catrin Gisslin (MP) vice ordförande 

Massoud Sari Aslani (S), tjänstgörande ersättare 

Anna Bogren Dalberg (S) 

Marianne Hedkvist (S) 

Ferid Letic (S) 

Peter Forss (S) 

Maria Holmqvist Ek (V) 

Lage Hortlund (M), §§ 1-8, 15 

Ewa Åström (NS) 

Petra Fojtikova (SKOLP) 

Sofia Stenman (FP) 

Eva-Britt Danielsson (C) 

Anna-Lena Samuelsson (C), tjänstgörande ersättare §§ 9-14, 16-20 

 

Övriga deltagare 

Ingemar Jernelöf, förvaltningschef 

Mona Öman, nämndsekreterare 

Florian Seibicke (MP) adjungerad ledamot 

Camilla Landin, rektor Strömbackaskolan, § 9 

Irene Johansson Worrsjö, förvaltningsekonom, § 10 

Anette Christoffersson, utvecklingsledare, §§ 10-11 

Lena Engström, chef för- och grundskola, Norra området, § 12 

Göran Dahlén, rektor/EU koordinator § 14 

Åhörare 
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§  1 

Val av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för åren 2015-

2018 
Diarienr 15BUN14 

Beslut  

Barn- och utbildningsnämnden utser följande ledamöter till barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott: 

 

Ordinarie: 

Ruth Rahkola (S), ordförande 

Catrin Gisslin (MP), vice ordförande 

Peter Forss (S) 

Lage Hortlund (M) 

Eva-Britt Danielsson (C) 

 

Ersättare: 

Anna Bogren Dalberg (S) 

Ferid Letic (S) 

Florian Seibicke (MP) 

Sofia Stenman (FP) 

Ewa Åström (NS) 
 

Ärendebeskrivning  

Barn- och utbildningsnämnden utser fem ordinarie och fem ersättande ledamöter till barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott för åren 2015-2018. 
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§  2 

Val av antagningsorganisation för gymnasieskolan för åren 2015-2018  

Diarienr 15BUN15 
 

Beslut  

Barn- och utbildningsnämnden utser antagningsorganisation enligt nedan: 

 

Ruth Rahkola (S), ordförande  

Britta Dahlén, gymnasiechef 

 

En representant från gymnasieskolan som utses av gymnasiechef Britta Dahlén. 

En representant från Grans lantbruksskola deltar 
 

Ärendebeskrivning  

Barn- och utbildningsnämnden utser antagningsorganisation för gymnasieskolan. 
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§  3 

Val av arbetsgrupp för fördelning av medel för internationellt 

erfarenhetsutbyte, gymnasieskolan för åren 2015-2018 
 

Diarienr 15BUN16 
 

Beslut  

Barn- och utbildningsnämnden utser antagningsorganisation enligt nedan: 

 

Ruth Rahkola (S), ordförande  

Britta Dahlén, gymnasiechef 

Två rektorer vid Strömbackaskolan utses av gymnasiechef Britta Dahlén. 

Petra Fojtikova (SKOLP) 
 

Ärendebeskrivning  

Barn- och utbildningsnämnden utser arbetsgrupp för fördelning av medel för internationellt 

erfarenhetsutbyte i gymnasieskolan. 
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§  4 

Val av arbetsgrupp för fördelning av medel för internationellt 

erfarenhetsutbyte i grundskolan för åren 2015-2018 
 

Diarienr 15BUN17 
 

Beslut  

Barn- och utbildningsnämnden utser arbetsgrupp för fördelning av medel till internationellt 

erfarenhetsutbyte enligt nedan: 

 

Ruth Rahkola (S), ordförande 

Chef för- och grundskola, Norraområdet 

Två rektorer från grundskolan som utses av chef för- och grundskola 

Sofia Stenman (FP) 
 

Ärendebeskrivning  

Barn- och utbildningsnämnden utser arbetsgrupp för fördelning av medel för internationellt 

erfarenhetsutbyte i grundskolan. 
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§  5 

Val av ledamot och ersättare till Kommunala Förebygganderådet för 

åren 2015-2018 
 

Diarienr 15BUN18 
 

Beslut  

Barn- och utbildningsnämnden utser ledamot och ersättare till Kommunala 

Förebygganderådet enligt nedan: 

 

Ordinarie   Ersättare 

Maria Holmquist Ek (V)      Ewa Åström (NS) 
 

Ärendebeskrivning  

Det Kommunala Förebygganderådet (KFR) startade år 2008. Rådet är ett organ för 

överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för organisationer som 

arbetar med förebyggande arbete eller stödorganisationer och kommunala nämnder. Rådet 

arbetar för att förebygga risker för socialt utsatta grupper eller individer, förhindra 

skadeverkningar av missbruk, minska fördomar och stödja våldsutsatta kvinnor och deras 

barn. 

 

Barn- och utbildningsnämnden utser ledamot och ersättare till Kommunala 

Förebygganderådet. 

 

Ajournering  

Ordförande Ruth Rahkola ajournerar ärendet. 

 

Ärendet återupptas. 
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§  6 

Val av ledamot och ersättare i Kommunala Handikapprådet för åren 

2015-2018 
 

Diarienr 15BUN19 
 

Beslut  

Barn- och utbildningsnämnden utser nedanstående ledamot och ersättare till Kommunala 

Handikapprådet: 

 

Ordinarie   Ersättare 

Ruth Rahkola (S)  Sofia Stenman (FP) 
 

Ärendebeskrivning  

Kommunala Handikapprådet (HKR) är ett samrådsorgan, bestående av representanter från 

olika kommunala nämnder samt ledamöter från olika handikapporganisationer. Vid HKR´s 

sammanträden informeras och förs dialog om frågor som rör funktionshindrades 

intresseområden. 

 

Varje nämnd utser ledamot och ersättare i handikapprådet. 
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§  7 

Val av jämställdhetsombud för åren 2015-2018  

Diarienr 15BUN20 
 

Beslut  

Barn- och utbildningsnämnden utser två ledamöter, en kvinna och en man till 

jämställdhetsombud enligt nedan: 

 

Lage Hortlund (M) 

Anna Bogren Dalberg (S) 
 

Ärendebeskrivning  

Enligt kommunfullmäktiges personalpolitiska riktlinjer för jämställdhet ska varje 

nämnd/styrelse utse två ledamöter, en man och en kvinna, som i nämnden/styrelsen bevakar 

jämställdhetsfrågorna. 
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§  8 

Val av ledamot och ersättare till landsbygdspolitiska rådet (LPR)  

Diarienr 15BUN32 
 

Beslut  

Barn- och utbildningsnämnden utser Catrin Gisslin (MP) som ledamot i landsbygdspolitiska 

rådet. 
 

Ärendebeskrivning  

Det kommunala landsbygdspolitiska rådet – LPR” är ett organ för överläggningar, samråd och 

ömsesidig information mellan företrädare för organisationer som arbetar med landsbygds-

utveckling och kommunala nämnder. 

 

LPR har som ändamål att främja utvecklingen av landsbygden till förmån för medborgarna 

och utveckla samarbetet och dialogen inom byarna och mellan byarna och kommunen. 

Frågorna kan handla främst om förbättring och utveckling av landsbygden, ex. bygdens 

service, näringsliv, turism, infrastruktur och trivsel. 

 

Reglementet har utformats i likhet med befintliga råds reglementen för att arbetsformerna för 

de olika kommunala råden ska bli likvärdiga. 

 

Syfte: 

 Förstärka landsbygdens inflytande i alla frågor som berör dem 

 Verka för att landsbygdens förutsättningar beaktas i nämndernas åtgärder och 

planering. 

 Initiera nya frågor och perspektiv som rör landsbygdsutveckling i nämnder och 

förvaltningar 

 Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning. 

 

Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden (delar) en ledamot och en ersättare 

 

Rådets sammansätts utifrån jämn fördelning när det gäller män och kvinnor men även ålder. 
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§  9 

Förändringar av kurser vid Strömbackaskolan från och med läsåret 

2015/2016 
 

Diarienr 15BUN21 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande förändringar i kursutbudet från och med 

läsåret 2015/16:  

 

Samhällsvetenskapliga programmet, inriktning samhällsvetenskap 

Valbar kurs; Engelska 7, 100 p eller Skrivande, 100 p  

 

Restaurang- och Livsmedelsprogrammet  

Drycker och ansvarsfull alkoholservering byts ut till kursen Entreprenörskap.  

Valbar kurs; Matlagning specialisering eller Engelska 6 
 

Ärendebeskrivning 

Information val av kurser i programfördjupningen Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning 

beteendevetenskap 

För eleverna valbar kurs; Engelska 7, 100 p eller Skrivande, 100 p  

Möjlighet till samläsning med inriktning samhällsvetenskap. 

Engelska 7 är den tredje kursen i engelska på gymnasiet. En del elever önskar den på grund av 

bredden när de ska söka vidare eller fördjupad kunskap i engelska medan andra elever 

föredrar kursen Skrivande där de skriver olika texter. Båda kurserna ger användbara 

kunskaper till vidarestudier och arbete. 

 

Internationella relationer, 100 p  

Möjlighet till samläsning med inriktning samhällsvetenskap. 

Denna kurs har starka kopplingar till samhällsvetenskapliga programmet där man också kan 

se många samband med beteendevetenskap. 

 

Religionskunskap specialisering 100 p  

I kursen religionskunskap specialisering arbetar man med människans existens utifrån frågor 

om livet, döden och vad som händer efter döden. Man fördjupar sig i olika sätt att förhålla sig 

till livets skeden, etiska frågor, riter, livskriser och meningen med livet. 

 

Förändring i kursutbudet vid skolenhet Munin Strömbackaskolan  

Samhällsvetenskapsprogrammet  

Inriktning samhällsvetenskap 

Engelska 7, 100 p eller Skrivande, 100 p  

Möjlighet till samläsning med inriktning beteendevetenskap. 

Engelska 7 är den tredje kursen i engelska på gymnasiet. En del elever önskar den på grund av 

bredden när de ska söka vidare eller fördjupad kunskap i engelska medan andra elever 

föredrar kursen Skrivande där de skriver olika texter. Båda kurserna ger användbara 

kunskaper till vidarestudier och arbete. 
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Restaurang- och Livsmedelsprogrammet  

Rektor, lärare, studie- och yrkesvägledare samt branschrepresentanter hoppas att önskade 

förändringar i Restaurangprogrammets studieplan ska locka fler elever att söka dit. Önskad 

förändring är att byta ut kursen "Drycker och ansvarsfull alkoholservering" till kursen 

"Entreprenörskap”. I kursen Entreprenörskap kommer eleverna att få färdigheter i att starta, 

driva och utveckla företag genom UF - Ungt Företagande. För eleverna valbar kurs; 

"Matlagning specialisering" eller "Engelska 6". Engelska 6 är en behörighetsgivande kurs och 

om eleven väljer att läsa svenska 2 och svenska 3 på individuella valet samt får minst betyget 

E i dessa kurser blir det grundläggande behörighet för vidarestudier. Engelska är dessutom bra 

att behärska i restaurangbranschen.  

 

Alla från branschen är eniga i sina synpunkter om förslag till nya kurser på RL-programmet. 

Man ser mycket positivt på förslaget att inom ramen av programmet ge högskolebehörighet 

samt entreprenörskapskursen (UF-företag). Branschen välkomnar varmt vårt försök till att 

locka elever, då behovet är så skriande stort av personal. Restaurang Järnspisen säger sig vara 

speciellt positiva till att medverka som mentorer till kommande UF-företag men vill 

överhuvudtaget se ett ökat samarbete med oss. Flera från branschen anser att det är mycket 

viktigt att Restaurangprogrammet lockar med något extra som t.ex. utlandspraktik, kända 

namn osv. 

 

Rektor Camilla Landin föredrar ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Programkonferenser 

Utlåtande från branschen 

Facklig samverkan 
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§  10 

Årsredovisning och årsbokslut 2014  

Diarienr 13BUN22 
 

Beslut  

Barn- och utbildningsnämnden godkänner årsredovisning och årsbokslut 2014 samt beslutar 

att höja måluppfyllelse på nedanstående mål: 

 

- Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för respektive verksamhet höja från 3 till 4. 

- Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Tillgänglighets- 

konventionen) höja från 2 till 3. 
 

Ärendebeskrivning  

Förvaltningsekonom Irene Johansson Worrsjö och utvecklingsledare Anette Christoffersson 

redogör för årsredovisning och anslagsöverföring för 2014. 

 

Utdrag ur redovisning av BUN Årsredovisning 2014 

Årets händelser 

- Piteå 2:a plats skolkommun (Lärarförbundets rankning (1:a plats 2013, 13:e plats 

2012, 3:e plats 2011 och 2:a plats 2010) 

- 120 pedagoger har deltagit i kompetensutvecklingsutvecklingssatsningen 

”Matematiklyftet” 

- 65 förstelärare har utsetts 

- Barn- och utbildningsnämnden har antagit en strategi i syfte att förstärka vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet 

- Förvaltningens två doktorander har disputerat 

 

Resultat BUN 2010.2014 

- Överskott 6,4 miljoner 

- Total kostnad skolskjuts 12 860. 

 

Anslagsöverföring till 2014 

- Ramökning 2015 för överföring från drift tillinvestering för verksamhetsanpassning av 

lokaler för dansutbildning 700 tkr 

- Ej färdigställda investeringsprojekt 6 775 tkr 

 

Personal 

- Totala antalet sjukfrånvarotimmar har ökat med 0,6 %enheter. 

- Hög andel personal med pedagogisk högskolebehörighet inom samtliga verksamheter 

 

Pensionsprognos 

- Drygt 300 personer som uppnår pensionsålder under åren 2015-2023. 

 

Mål i kommunen 

- 43 000 invånare i Piteå kommun 

- Mångfald 

- Attraktiva boendemiljöer 
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Plats i förskola 

- 501 barn har placerats i förskola under året  

- 14 barn har inte fått plats i tid (3 månader kötid) 

- Genomsnittliga väntetiden har varit 14 dagar 

 

Skola för hållbar utveckling 

Delmål 2014, att 50 % av skolorna och förskolorna ska ha ansökt.  

 

Framtiden 

- 434 barn fler år 2014 

- Största behovet av förskoleplatser är i centrala Piteå 

 

Mål och måluppfyllelse 

Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för respektive verksamhet höja från 3 till 4. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Tillgänglighets- 

konventionen) höja från 2 till 3. 

 

Beslutsunderlag 

BUN Årsredovisning 2014, bilaga BUN § 10a 

Nämndens text till årsredovisningen, bilaga BUN § 10b 

Nyckeltal för vald organisatorisk enhet, bilaga BUN § 10c 
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§  11 

Kunskapsresultat läsåret 2013/2014  

Diarienr 14BUN270 
 

Beslut  

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisning av rapporten. 
 

Ärendebeskrivning  

Utvecklingsledare Anette Christoffersson redogör för kunskapsresultaten grund- och 

gymnasieskolan läsåret 2013-2014.  

 

Rapporten är en sammanfattning av resultat av nationella prov årskurs 3,6 och 9 grundskolan 

samt gymnasieskolan samt betyg årskurs 6 och 9 grundskolan och årskurs 3 gymnasieskolan.  

 

Utdrag ur sammanfattningen: 

De flesta rektorer lyfter i sina analyser god måluppfyllelse för eleverna i årskurs 3 både när 

det gäller de nationella proven och huruvida eleverna förväntas uppnå kunskapskraven i 

samtliga ämnen. 

 

Även i årskurs 6 visar nationella proven och terminsbetyget på en god måluppfyllelse. 

 

En hög andel elever har uppnått gymnasiebehörighet och meritvärdet i årskurs nio ligger över 

rikssnittet.  

 

Övervägande delen av eleverna vid gymnasieskolan studerar på yrkesprogram vilket påverkar 

andelen elever som uppnår behörighet till högskola och universitet negativt. 

 

Många rektorer uppger i sin analys en positiv utveckling av matematikundervisningen tack 

vare deltagandet i matematikprojektet. Framgångsfaktorer som lyfts är bland annat det 

kollegiala lärandet. 

 

I rektorernas kvalitetsrapporter finns åtgärder på enhets-, klass- och individnivå beskrivna. Ett 

återkommande utvecklingsområde som beskrivs är läsförståelse riktad mot läsning av 

faktatexter. Några rektorer beskriver också hur de planerar att använda sig av förstelärarens 

kompetens för att utveckla undervisningen i de naturorienterande ämnena. Ett annat 

utvecklingsområde som beskrivs är arbetet med att analysera pojkars resultat och hur/om 

dessa kan påverkas av att undervisningen är utformad på så sätt att den gynnar flickors 

lärande i högre grad än pojkars. 

 

Gemensamma utvecklingsområden som kan ses är; 

- Fortsatt arbete för att öka elevernas läsförståelse, här kan Läslyftet vara ett verktyg 

- Fortsatt arbete för att utveckla undervisningen i matematik – rektorerna uppger i sina 

kvalitetsrapporter att undervisningen i matematik har utvecklats, ännu kan inte någon 

utveckling av betygsresultaten ses 

- Utveckling av undervisningen i de naturorienterande ämnena 

- Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet – både när det gäller 

pedagogers och rektors analys av kunskapsresultaten men också av det it-stöd 
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”Genvägen” som rektor använder för rapportering 

- Fortsatt arbete för att öka jämställdheten i skolan 

 

Beslutsunderlag 

Kunskapsresultat grund- och gymnasieskolan läsåret 2013/2014, bilaga BUN § 11 
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§  12 

Handlingsplan med syfte att öka elevernas måluppfyllelse vid 

skolenheterna i Norrfjärden 
 

Diarienr 13BUN488 
 

Beslut  

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2013-11-27 att uppdra åt förvaltningen att 

tillsammans med rektorerna för Norrfjärdens skolenheter presentera en handlingsplan i syfte 

att öka måluppfyllelsen för eleverna utifrån de resultat som lyftes fram i rapporten 

Uppföljning av betyg i årskurs 9, grundskolan läsåret 2012/2013 samt aktuell forskning. 

 

På nämnden begäran presenterade rektorer och förskolechef 2014-09-24 en reviderad 

handlingsplan över vilka konkreta åtgärder som kommer att vidtas i området under de 

kommande åren. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet 2014-09-24 att godta förslaget till 

reviderad handlingsplan samt att rektorerna och förskolechefen i Norra området skulle 

återkomma till nämnden med information om deras vision för verksamheten i området. 

 

Rektorerna och förskolechefen i området har tillsammans med personal, barn, elever och 

föräldrar arbetat för att skapa en gemensam vision för området under hösten och processen 

med att förtydliga olika delar av visionen kommer att fortgå under våren 2015. 

 

Chef för- och grundskola, Lena Engström informerar om visionen för området. 

 

Beslutsunderlag 

Handlingsplan för högre resultat i Norrfjärdensområdet, bilaga BUN § 12 
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§  13 

Unga och studenter i Piteå tycker 2014  

Diarienr 14BUN312 
 

Beslut  

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisning av rapporten. 
 

Ärendebeskrivning  

Förvaltningschef Ingemar Jernelöf redovisar rapporten - Unga och Studenter i Piteå tycker. 

 

För att veta vad som är viktigt för unga och studenter i Piteå, öppnades för åttonde året Unga i 

Piteå tycker och för fjärde året Studenter i Piteå tycker på kommunens hemsida under 

perioden 8 september till 5 oktober. De unga och studenterna har kunnat lämna åsikter både 

på specifika frågor samt en öppen fråga, där de haft möjlighet att tycka till om vad de vill. 

 

250 svar har inkommit på Unga tycker 2014 och 72 svar på Student tycker. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2014-10-27 § 205, bilaga BUN § 13a 

Rapport – Unga och Studenter i Piteå tycker, bilaga BUN § 13b 
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§  14 

EU-projekt inom Erasmus + KA 1  

Diarienr 15BUN23 
 

Beslut  

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning  

Erasmus+ är EU:s program för främjande av internationellt samarbete och utbyte inom 

utbildning, ungdom och idrott. 

Erasmus+ är tänkt att fungera som ett verktyg och en del i arbetet med att möta och hantera de 

stora utmaningar som Europa står inför i dag och i framtiden; att vända den socioekonomiska 

krisen i EU-länderna, stärka tillväxten och sysselsättningen och främja social jämställdhet och 

integrering. 

Tre aktiviteter i programmet har särskilt fokus: 

 Mobilitet (lärar-, elev- och studentutbyten, kompetensutveckling, fortbildning, 

studiebesök, erfarenhetsutbyten). 

 Projektsamarbete (strategiska partnerskap och utvecklingsprojekt mellan skolor, 

lärosäten, utbildningsorganisationer med flera). 

 Stöd för policyförändring (olika verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk 

utveckling på europeisk policynivå). 

 

Under 2014 har tre enheter inom utbildningsförvaltningen tilldelats medel från EU:s 

Erasmus+ program. (Mobilitet) Dessa är Strömbackaskolan, Norrbyskolan samt 

Porsnässkolan. Totalsumman för de tre projekten är 102370 EURO. En sammanfattning av 

projekten finns i bilaga 1. 

 

Inför kommande år planeras nya ansökningar inom programmet: 

 Mobilitet: Infjärdens skola, Infjärdens förskoleområde samt Bergsvikens 

förskoleområde planerar för var sin ansökan. 

 Projektsamarbeten: Två ansökningar planeras för närvarande, ”My best idea” samt 

”European Citizenkids” I bilagorna 2 och 3 finns en sammanfattning av projekten. 

 

Göran Dahlén, rektor/EU koordinatorn informerar om EU-projekt inom ERAMUS + KA 1 

 

Beslutsunderlag 

Digital Learning 1-1, Strömbackaskolan. 23770 EURO, bilaga BUN § 14a 

PM Erasmus+ KA2” Education Field, ”My best Idea”, bilaga BUN § 14b 

PM Erasmus+ ”KA2” Education Field, ”European Citizenkids” becoming a European Kid, 

bilaga BUN § 14c 
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§  15 

Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier eller 

diskriminering 
 

Diarienr 15BUN8 
 

Beslut  

Barn- och utbildningsnämnden tar del av information om anmälningar och avslutade 

ärenden. 
 

Ärendebeskrivning  

Barn- och utbildningsnämnden antog 18 januari 2012 riktlinjer för att anmäla, utreda och 

vidta åtgärder mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Senaste 

revideringen av rutinerna genomfördes 2014-12-10.  

 

 Den nya skollagen har tydliga bestämmelser om huvudmannens ansvar. 

- Skapa system och rutiner för att förebygga och förhindra att kränkningar, trakasserier 

och diskriminering förekommer. 

- Skyldighet att upprätta rutiner för att säkerställa att uppgifter om kränkningar utreds 

tillräckligt, åtgärder vidtas och följs upp. 

- Har det juridiska och ekonomiska ansvaret om barn och elever far illa. 

 

Bakgrunden till skärpningen i lagstiftningen är att myndigheter och frivilligorganisationer 

uppmärksammast att kränkningar i skolmiljön är ett stort problem. Det har gjorts flera 

skadeståndsprocesser där elever blivit utsatta för kränkningar och försökt få rätt mot 

skolhuvudmannen men misslyckats Ett annat skäl till lagändringen är att huvudmannen vid 

skadeståndskrav inte känt till missförhållandena i skolan. Därför har kravet på att 

huvudmannen ska informeras om incidenter införts. 

 

Arbetsgång för systematiskt arbete, skollagen 6 kap 10 § - handlingsplikten 

Steg 1 Upptäcka och anmäla till förskolechef, rektor och barn- och utbildningsnämnden 

Steg 2 Utreda och analysera 

Steg 3 Åtgärda, vidta verkningsfulla åtgärder 

Steg 4 Följa upp och utvärdera regelbundet 

Steg 5 Ärendet avslutas 

Steg 6 Skicka återrapport till barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Inkomna anmälningar till barn- och utbildningsnämnden 

Backgård skolenhet Dnr 15BUN3-1 

Porsnäs skolenhet Dnr 13BUN451-5, 13BUN430-3 

 

Redovisning av avslutade ärenden 

Jävre skolenhet Dnr 14BUN96-2 
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§  16 

Kurser/konferenser  

Diarienr 15BUN9 
 

Beslut  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att arbetsutskottet deltar vid Skolriksdag 2015. 

 

Ersättare om AU ledamot inte kan delta: 1/ Maria Holmquist Ek (V), 2/ Florian Seibicke 

(MP), 3/ Massoud Sari Aslani (S), 4/ Ferid Letic (S). 
 

Ärendebeskrivning  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar hur många och vilka ledamöter som deltar vid 

Skolriksdag 2015. 

 

Beslutsunderlag 

Skolriksdag 2015 – mötesplatsen för dig som leder och styr skolan, bilaga BUN § 16 
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§  17 

Delegationsbeslut  

Diarienr 15BUN10 
 

Beslut  

Barn- och utbildningsnämnden informeras om tagna delegationsbeslut. 
 

Ärendebeskrivning  

Enligt kommunallagen 6 kap får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare 

eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en 

viss grupp av ärenden. 

 

Det är inte möjligt att delegera ärende som gäller verksamhetens mål, inriktning, omfattning, 

kvalitet, yttranden till kommunfullmäktige, myndighetsutövning av principiell beskaffenhet 

eller större vikt. 

 

Beslut dokumenteras och skickas till nämnds sekreterare för anmälan till barn- och 

utbildningsnämnden senast följande månad. Beslut vinner laga kraft 21 dagar efter 

protokollets justering. 

 

Delegat     Handling nr 

Ruth Rahkola, ordförande barn- och utbildningsnämnden 2015:1 

Ingemar Jernelöf, förvaltningschef   2014:5 

Britta Dahlén, gymnasiechef   2015:1-4 

Carina Hammarsten, förvaltningshandläggare  2015:1-3 

Jeanette Grandin, skoladministratör, Strömbackaskolan 2015:1-2 

Lena Engström, chef för- och grundskola, Norra området 2014:17-18 

Elisabeth Fjällström, chef för- och grundskola, Södra området 2015:1 

Carl-Erik Lundberg, planerare/ekonom Strömbackaskolan 2014:3-27 

 

 

Delegations     Antal beslut 

punkt   

6.1 Placering av barn vid avvikelse från reglerna  3 

11.36 Beslut att bevilja studier vid folkhögskola för elever  

 som är under 18 år   1 

11.37 Beslut att betala serviceavgift för elev under 20 år vid  

 folkhögskolestudier   3 

17.4 Prövning och beslut om skolskjuts på grund av särskilda  

 skäl     3  

18.1 Verkställande av dagliga resor för studiehjälpsberättigade 

 elever    1 

19.1 Verkställande av inackorderingstillägg för gymnasieelever1 

20.1 Yttranden i ärende till annan myndighet  1  
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22.17 Fastställande av bidrag till fristående gymnasieskola,  

 fristående gymnasiesärskola (2015)  25 

22.19 Omfördelning av medel från drift till investering 1 
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§  18 

Delgivningsärenden  

Diarienr 15BUN11 
 

 

 

Nämnden delges nedanstående handlingar: 
 

Dnr 13BUN468-4 

Barn- och elevombudet (beo) avskriver ärende gällande kränkande behandling på grund av att 

vårdnadshavare inte lämnat in kompletteringar till beo. 

 

Dnr 14BUN126-9 

Förvaltningsrätten i Luleå avslår överklagande gällande barn- och utbildningsnämndens beslut 

om avslag till medbogarförslag om ett enhetligt rektorsområde för Jävre, Hemmingsmark, 

Lillpite, Alterdalen och Sjulsmark. 

 

Dnr 12BUN449-4 

Skolverket beslutar att Piteå kommun blir återbetalningsskyldig 16 000 kronor för statsbidrag 

till fortbildning av matematiklärare och matematikhandledare inom Matematiklyftet läsåret 

2013/2014. 

 

Dnr 14BUN346-1 

Skolverket har beslutat att bevilja statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för 

lärare. Piteå kommun beviljas 2 521 950 kronor för perioden 2014-07-01—12-31. 
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§  19 

Rapporter  

Diarienr 15BUN12 
 

 

Ingen rapport lämnas vid dagens sammanträde. 
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§  20 

Nya frågor  

Diarienr 15BUN13 
 

 

1/ Ledamot Petra Fojtikova (SKOLP) lyfter ny fråga vid dagens sammanträde, som gäller 

skrivelse som Skolparitet lämnat in till nämnden, om begäran att Barn- och 

utbildningsnämnden fattar beslut om att Alterdalens skola inte skall läggas ner hösten 2015. 

 

Rahkola informerar att skrivelsen kommer att vara med vid nämndens beredning i februari. 

 

2/ Ledamot Anna Bogren Dalberg (S) ställer fråga om kontaktpolitiker samt om förvaltningen 

rekryterat rektor till Solander skolenhet.  

 

Kontaktpolitiker för verksamheterna kommer att tas upp under utbildningsdagarna i Kalix 27-

28 januari 2015. 

 

Jernelöf informerar att rekryteringen inte är klart ännu men att interjuver är gjorda. 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


