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§  21 

Översyn av skolstrukturbeslut 
Diarienr 12BUN422 

Beslut  

Nämnden beslutar att behålla fritidshems- och skolverksamheten i Holmträsk skola under 

läsåret 2015/2016. Därefter avvecklas verksamheterna. 

 

Beslutet om nedläggning av verksamheterna i Hemmingsmark och Lillpite kvarstår. 

 

Beslutsmotivering: 

Den nya politiska majoriteten i kommunen är överens om ett omtag i frågan utifrån den 

debatt som förts, alla synpunkter som framförts och de motioner som har lämnats. 

 

Skolstrukturbeslutet från 2014-02-26 säger att nämnden årligen i samband med 

verksamhetsplanearbetet VEP, ser över och vid behov revidera beslut. Majoritetsgruppen (S, 

V och MP) har bedömt det angeläget att tidigarelägga en översyn av beslutet. 

 

Majoritetsgruppen (S, V och MP) vill särskilt betona alla elevers rätt till likvärdig utbildning 

av hög kvalité. Det är av den anledningen som nämnden i februari 2014 tog beslut om den 

framtida skolstrukturen i kommunen. 

 

Reservation 

Oppositionen (M, NS, Skolp, Fp och C) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

Ärendebeskrivning 

Skolstrukturbeslutet från 2014-02-26 säger att nämnden årligen i samband med 

verksamhetsplanearbetet VEP, ser över och vid behov revidera beslut 

 

Ordförande informerar om att ansökan om friskoleansökan inkommit från Alterdalens 

Bygdeförening. 

 

Yrkanden 

Ruth Rahkola (S) ordförande och Maria Holmquist Ek (V) yrkar bifall till arbetsutskottets 

förslag, att nämnden beslutar att behålla fritidshems- och skolverksamheten i Holmträsk 

skola under läsåret 2015/16. Därefter avvecklas verksamheterna.  

Beslut om nedläggning av verksamheterna i Hemmingsmark och Lillpite kvarstår. 

 

Oppositionen (M, NS, Skolp, Fp och C) yrkar att nämnden beslutar att behålla fritidshems-- 

och skolverksamheten i Holmträsk skola utan tidsbegränsning. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag. 
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Beslutsunderlag 

Oppositionens yrkande bilaga BUN § 21 
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§  22 

Skrivelse angående skolnedläggning  

Diarienr 12BUN422 

Beslut  

Nämnden beslutar att avslå skolpartiets yrkande i skrivelse angående nedläggning av 

Alterdalens skola. 
 

Reservation 

Oppositionen (M, NS, Skolp, Fp och C) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 

Ärendebeskrivning 

Skolpartiet har lämnat in en skrivelse till barn- och utbildningsnämnden 9 januari 2015. 

 

Skolpartiet begär att barn- och utbildningsnämnden tar upp och behandlar frågan om 

Alterdalens skolas nedläggning. Skolpartiet vill inte att Alterdalens skola läggs ner. 

 

Yrkanden 

Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att nämnden avslår Skolpartiets yrkande i 

skrivelse angående nedläggning av Alterdalens skola. 

 

Oppositionen (M, NS, Skolp, Fp och C) yrkar bifall till yrkandet iskrivelsen. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse, bilaga BUN § 22 
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§  23 

Medborgarförslag angående att dra tillbaka förslaget om flytt av 

Solanderskolans högstadium till Christinaskolan 
 

Diarienr 14BUN341 
 

Beslut  

Nämnden bordlägger ärende på grund av att Öjebyns föräldragrupp inte inbjudits till dagens 

nämndsammanträde. 

 

Reservation 

Ledamot Lage Hortlund (M) och Eva-Britt Danielsson yrkar bifall till medborgarförslaget. 

 

Ärendebeskrivning  

Öjebyns föräldragrupp har lämnat in rubricerat medborgarförslag. 

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 17 november beslutades att medborgarförslaget 

skulle överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för beslut. 

 

Yttrande över Medborgarförslag angående att dra tillbaka förslaget om flytt av 

Solanderskolans högstadium till Christinaskolan 

 

Medborgarförslaget från föräldragruppen i Öjebyn innebär i korthet att man vill att förslaget 

om flytt av Solanderskolans högstadium dras tillbaka och att vidare utredning läggs ner. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2014-02-26 om strukturen för förskola och åk f-9 

fram till är 2020. Beslutet innebar också att man årligen i samband med VEP, ser över och 

vid behov reviderar beslut i anslutning till strukturplanen. 

 

I samband med beslutet gavs utbildningsförvaltningen i uppdrag att göra en djupare 

utredning av konsekvenserna av en flytt av Solanderskolan åk 7-9. Utredningen skulle vara 

slutförd senast under november 2014. Barn- och utbildningsnämnden har bedömt att man bör 

minska antalet högstadieskolor för att kunna förbättra elevernas valmöjligheter och för att 

skapa bättre underlag för hela och attraktiva lärartjänster. 

 

En eventuell flyttning av Solanderskolan förutsätter att man kunnat genomföra planerade 

investeringar i centrala stan. Dessa investeringar har senarelagts varför en flytt av 

Solanderskolan åk 7-9 kan bli aktuell tidigast hösten 2019. Nämnden har därför beslutat 

2014-11-17 att en djupare utredning av konsekvenser vid en eventuell flytt av 

Solanderskolan genomförs tidigast maj 2016. 

 
Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag BUN 2014-11-26 § 143, bilaga BUN § 23a 

Protokollsutdrag KF 2014-11-17 § 198, bilaga BUN § 23b 

Medborgarförslag, dnr. 14 KS 411, bilaga BUN § 23c 

Utredarens yttrande, bilaga BUN § 23d 
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§  24 

Motion om skolstrukturen i Piteå kommun  

Diarienr 14BUN343 
 

Beslut  

Nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Reservation BUN 

Oppositionen (M, NS, Skolp, Fp och C) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

 

Ärendebeskrivning  

Sverigedemokraterna har lämnat in Motion angående skolstrukturen i Piteå kommun: 

Ändrade förutsättningar. Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag att svara på 

motionen. 

 

Utredare Lars Nilsson informerar om remissen och förslag till yttrande. 

 

Yrkanden 

Ordförande yrkar att kommunfullmäktige att avslår motionen. 

 

Oppositionen (M, NS, Skolp, Fp och C) yrkar bifall till första och andra att-saten i motionen 

samt avslag på övriga att-satser. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar enligt 

ordförandes förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Remiss (14KS428), bilaga BUN § 24a 

Motion, bilaga BUN § 24b 

Utredarens yttrande, bilaga BUN § 24c 
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§  25 

Beslut om internbudget 2015  

Diarienr 14BUN66 
 

Beslut  

Nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till internbudget 2015 (bilaga BUN § 25). 

 
Ärendebeskrivning  

Förvaltningsekonom Irene Johansson Worrsjö presenterar förslag till beslut om förändringar 

i internbudget 2015. 

 

Huvuddragen i förändringen gäller en omfördelning mellan verksamheterna som måste göras 

för att finansiera volymökningen inom främst förskolan. Ramen för gymnasieskolans köp av 

utbildningsverksamhet från andra huvudmän minskas på grund av en lägre volym av 

gymnasieelever som väljer att gå sin utbildning hos andra huvudmän. 

 

Förvaltningen avser att genomföra ett antal åtgärder inom ramen för att säkerställa fortsatt 

hög kvalitet inom verksamheten. 

 

Beslutsunderlag 

Förändringar internbudget 2015 BUN, bilaga BUN § 25 

 

Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN 2015-02-10 
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§  26 

Barn och elever med annat modersmål än svenska  

Diarienr 14BUN323 
 

Beslut 

Nämnden tar del av redovisningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Piteå kommun har 2014, 381 barn och elever med annat modermål än svenska i förskolan, 

förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Gymnasieskolan har elever 39 elever inskrivna 

vid språkintroduktionen. Nästan fyrtio olika språk finns representerade i verksamheterna. 

 

Hösten 2014 har 83 elever i grundskolan önskat modersmålsundervisning i 19 olika språk. I 

språken somaliska, finska, ryska, arabiska, thailändska, engelska, persiska/dari och samiska 

är det fem elever eller fler som önskar modersmålsundervisning. Finska och samiska tillhör 

minoritetsspråken vilket innebär att undervisningen startar om det finns en elev och en lärare. 

Samtliga språk utom finska, ryska och somaliska har startat. I dessa språk saknas lärare.        

Finska och somaliska startar i februari 2015. Gymnasiet har ingen modersmålsundervisning. 

 

Det finns elever som läser svenska som andraspråk i grundskolan och gymnasieskolan. 

Studiehandledning (särskilt stöd) erbjuds i språken tigrinja, somaliska och arabiska inom 

grundskolan. 

 

Gymnasieskolan erbjuder studiehandledning (särskilt stöd) i somaliska och arabiska. 

 

Utredare Margarea Sundin informerar nämnden om barn- och elever med annat moderesmål. 

 

Beslutsunderlag 

Kvalitetsrapport november 2014, bilaga BUN § 26 
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§  27 

Närvaromätning förskola, förskoleklass och fritidshem oktober 2014  

Diarienr 15BUN35 
 

Beslut 

Nämnden tar del av redovisningen. Nämnden konstaterar att det finns stora brister i nuvarande 

system och ser fram emot då vi har ett system som mäter närvaro alla månader. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen redovisar närvarostatistik i förskola, fritidshem och förskoleklass inom 

kommunala och fristående verksamheter två gånger per år. 

 

Redovisning gäller för oktober månad 2014. 

 

Statistiken visar: 

Antal inskrivna barn per årsarbetare 

Antal närvarande barn per årsarbetare 

Antal närvarotimmar per dag 

Antal inskrivna barn per grupp 

 

Utredare Margareta Sundin föredrar närvaromätningen. 

 

Förvaltningschef Ingemar Jernelöf informerar nämnden om Norrfjärdenområdet som testar 

ett nuddissystem som innebär att barnen markerar (nuddar på en skärm) vilken tid de 

kommer och vilken tid de slutar varje dag i förskolan. Systemet ger möjlighet att bland annat 

följa upp hur många barn förskolan har varje dag samt vilka tider det är mest barn i 

förskolan. 

 

Beslut om nuddissystem kommer att tas i barn- och utbildningsnämnden efter utvärdering av 

testade system. 

 

Beslutsunderlag 

Närvarostatistik oktober 2014, bilaga BUN § 27 

 

Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN 2015-02-10 
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§  28 

Matte i Piteå  

Diarienr 12BUN65 
 

Beslut 

Nämnden tar del av redovisningen 

 

Ärendebeskrivning 

Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i 

att andelen elever som endast uppnår godkända betyg ökar och att andelen elever med högre 

betyg minskar. Man ser dessutom en ökning av andelen elever som inte är godkända i 

matematik.  

 

Matematik har varit ett prioriterat område inom utbildningsförvaltningen, Piteå kommun, de 

senaste åren och med stöd av kommunala matematikutvecklare har det genomförts olika 

kompetensutvecklingsinsatser riktat mot lärare som undervisar i matematik. 

 

2012-2016 genomför Piteå kommun en satsning på matematik ”Matte i πteå” som består av 

tre delar. Piteå kommuns egna insatser innebär kompetensutveckling av pedagoger inom 

förskola, grundskola och gymnasieskola och syftar till att förbättra elevernas kunskaper i 

matematik samt skapa en sammanhållande kedja som tydliggör intentionerna för 

matematikundervisningen. Kommunens egen satsning har vävts samman med Skolverkets 

matematiklyft vilket innebär kompetensutveckling av matematiklärare och SKL:s 

matematiksatsning, PISA 2015 som avser styrning och ledning.  

 

Projektet ”Matte i πteå” leds av en styrgrupp bestående av förvaltningsledningen samt en 

projektgrupp som består av förvaltningsledningen, rektorer, förskolechef, 

matematikutvecklare, pedagogista samt fackliga representanter. 

Nuläge  

Egna kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. Ett antal föreläsningar för 

pedagoger som arbetar i förskola, fritidshem, grundskola, särskola och gymnasieskola har 

genomförts sedan hösten 2012 och hösten 2014 var matematik ett tema på 

”Kunskapsfestivalen” arrangerades i Piteå. Samtliga pedagoger har deltagit i en studiecirkel 

med syfte att förbättra matematikundervisningen.  

 

Hösten 2015 kommer 161 lärare i Piteå att ha genomfört en kompetensutveckling i 

matematik genom Skolverkets matematiklyft. Kompetensutvecklingen pågår i ett läsår och 

leds av handledare. Tanken är att alla lärare som undervisar i matematik, i grundskola och 

gymnasieskola, ska genomföra kompetensutvecklingen som pågår till och med vårterminen 

2016.  

Skolverkets matematiklyft genomförs även i förskolan men under en längre tid än ett år. 

  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 28 mars 2012 att ansöka om deltagande i SKL:s 

matematiksatsning PISA 2015 för grundskolan samt beslutade om operativa mål för 

kommunen fram till 2015. 

 andelen elever som ej uppnått målen i de nationella proven i matematik ska minska 
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med 10 procentenheter 

 andelen elever som uppnår högsta betyget i matematik ska öka med 5 procentenheter 

 andelen elever som uppnår kunskapskravet för betyget E ska vara 100 %. 

 

Deltagande i SKL:s matematiksatsning innebär arbete i nätverk och varje kommun ska delta 

med representanter från fyra nivåer: politiker, förvaltningsledning, rektorer och lärare. Syftet 

är att deltagande kommuner ska pröva samt utveckla sin egen styrning och ledning utifrån 

sex punkter: 

 Ledningsnivåerna är sammanlänkade 

 Det finns en tydlig uppdrags- och rollfördelning 

 Höga förväntningar på alla elever och övriga 

 Lärarnas kompetens och samarbete är avgörande 

 Det finns fungerande rutiner för systematisk uppföljning och återkoppling 

 Det finns fungerande rutiner för att fånga upp elever i behov av särskilt stöd 

Piteås deltagande i SKL:s matematiksatsning startade hösten 2012 och kommer att pågå till 

2017. Tema vid varje sammankomst är något av ovanstående punkter och tanken med 

deltagandet är att kommunen ska dela med sig egna erfarenheter samt ta del av andra 

kommuners erfarenheter för att utveckla verksamheten. 

 

Åsa Ådemo, matematikutvecklare och Lena Engström chef för- och grundskola informerar 

nämnden om matematikprojektet. 

 

Presentationen mejlas ut till ledamöterna. 

 

Beslutsunderlag 

Information om matematikprojektet ”Matte i Piteå”, bilaga BUN § 28 
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§  29 

Lägesrapport, Skola för hållbar utveckling (SFHU)  

Diarienr 13BUN366 
 

Beslut 

Nämnden tar del av redovisningen. 

 

Ärendebeskrivning 

I Piteå kommuns klimat och energiplan ska alla kommunens förskolor och skolor senast 

2020 beviljats eller ansökt om utmärkelsen ”skola för hållbar utveckling ” 

 

Som delmål är uppdraget att hälften av alla kommunens förskolor och skolor senast 2014 

beviljats eller ansökt om utmärkelsen ”skola för hållbar utveckling”. 

 

Skolverket är myndigheten som beviljar utmärkelsen för hållbar utveckling. 

 

I bifogad bilaga redovisas att delmålet är uppnått. 

 

Samordnare Fredrik Marklund och Stefan Bergmark informerar nämnden om projektet 

”skola för hållbar utveckling”. 

 
Beslutsunderlag 
Rapport, bilaga BUN § 29  

 

 

 
 

  



 

Barn- och utbildningsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2015-02-25 

15 (21) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§  30 

Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier eller 

diskriminering 
 

Diarienr 15BUN8 
 

Beslut  

Nämnden tar del av anmälningar och avslutat ärende om kränkande behandling, trakasserier 

eller diskriminering. 

 

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 

Lillpite skolenhet Dnr 15BUN47-1 

Solander skolenhet Dnr 14BUN79-3, 15BUN58-1, 15BUN75-1 

Porsnäs skolenhet Dnr 13BUN451-6, 13BUN451-7 

Sjulsmarks skolenhet Dnr 15BUN74-1 

 

Redovisning av avslutade ärenden 

Solanderskolan Dnr 14BUN79-4 
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§  31 

Kurser/konferenser  

Diarienr 15BUN9 
 

 

Ingen kurs eller konferens tas upp vid dagens sammanträde. 
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§  32 

Delegationsbeslut  

Diarienr 15BUN10 
 

Beslut  

Nämnden tar del av redovisning av delegerade beslut. 

 

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 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  2015:1-5 

Ruth Rahkola, ordförande barn- och utbildningsnämnden 2015:2-4 

Britta Dahlén, gymnasiechef   2015:5-10 

Carina Hammarsten, förvaltningshandläggare  2015:4-12 

Irene Johansson Worrsjö, förvaltningsekonom  2015:1-9 

Lena Engström, chef för- och grundskola, Norra området 2015:1, 3-7 

Elisabeth Fjällström, chef för- och grundskola, Södra området 2015:2-9 

Carl-Erik Lundberg, planerare/ekonom Strömbackaskolan 2014:28 

Åsa Wengelin, rektor Strömbackaskolan   2015:1-2 

Jeanette Grandin, administratör Strömbackaskolan  2015:3 

 

Delegations     Antal beslut 

punkt   

 

5.9 Beslut i skolpliktsärenden med bedömning att det inte är  

 aktuellt att vitesförelägga vårdnadshavarna  5 

6.1 Placering av barn vid avvikelse från förskolereglerna 6 

8.4 Organisera grundskolan så att den är ändamålsenlig ur  

 kommunikationssynpunkt (upptagningsområden) 1 

10.3 Placering av barn vid avvikelse från fritidshemsreglerna 1 

11.10 Beslut att undervisningen fördelas på längre tid än 3 år 2 

11.36 Beslut att bevilja studier vid folkhögskola för elever  

 som är under 18 år   4 
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11.37 Beslut att betala serviceavgift för elev under 20 år vid  

 folkhögskolestudier   2 

17.4 Prövning och beslut om skolskjuts på grund av särskilda  

 skäl     8 

19.1 Verkställande av inackorderingstillägg för gymnasieelev 1 

20.1 Yttranden i ärende till annan myndighet  3 

22.11 Fastställande av bidrag till fristående förskola 6 

22.12, 22.13, 22.15 Fastställande av bidrag till fristående  

 förskoleklass, grundskola och fritidsverksamhet 2 

22.17 Fastställande av bidrag till fristående gymnasieskola,  

 fristående gymnasiesärskola (2015)  3 

22.18 Fastställande av bidrag för enskild pedagogisk omsorg 1 

22.23 Beslut om fördelning av tilläggsbelopp till barn och  

 elever med behov av särskilt stöd i förskola och  

 grundskola (listor)   5 
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§  33 

Delgivningsärenden  

Diarienr 15BUN11 
 

 

 

Nämnden delges nedanstående handlingar 

 

Dnr 12BUN422-109 
Dom från Förvaltningsrätten i Luleå 

Förvaltningsrätten avslår klagandes överklagande gällande skolstrukturbeslut. 

 

Dnr 12BUN75-99 

Kommunstyrelsen upphäver beslut om ”Robust budgetmodell” som beräkningsgrund för 

volym/elevförändringar. 

 

Dnr 14BUN189-5 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslag om att etablera gymnasieskolan på 

Acusticumområdet. 
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§  34 

Rapporter  

Diarienr 15BUN12 
 

 

 

Ordförande Ruth Rahkola (S) informerar om hur man kommer att hantera utredningen om 

eventuellt gymnasieförbund.  

 

Barn- och utbildningsnämnden kommer att få lämna ett yttrande innan kommunfullmäktige 

beslutar om gymnasieförbund. 
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§  35 

Nya frågor  

Diarienr 15BUN13 
 

 

 

 

Ledamot Sofia Stenman (FP) vill att förvaltningen ser över vikariesituationen eftersom 

statistiken visar att 82-88 % får vikarier då behov uppstår, men upplevelsen ute i 

verksamheten och särskilt hos allmänheten är att det inte finns vikarier att tillgå då behov 

uppstår. 

 

 

Ledamot Maria Holmquist Ek vill att nämnden får  information om i vilken omfattning vi har 

erbjudande om läxhjälp i kommunens skolor. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


