
 

Barn- och utbildningsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2015-05-27 

1 (23) 

 

 

 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2015-05-27 §§74-91 

Anslags uppsättande 2015-06-01 Anslags nedtagande 2015-06-22 

Förvaringsplats för protokollet Utbildningsförvaltningen 

  

Underskrift/anslaget av 
 

 

Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Ovalen 

Kl 08.30-14.00 

  

Beslutande Se sida 2 

  

Övriga deltagare Se sida 2 

  

Utses att justera Peter Forss (S) 

  

Justeringens tid och plats Utbildningsförvaltningen 2015-05-29 

  Paragrafer 74-91 

  

  

  

  

  

  

Sekreterare Mona Öman  

  

Ordförande Ruth Rahkola (S)  

  

Justerande Peter Forss (S)  

   



 

Barn- och utbildningsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2015-05-27 

2 (23) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

Beslutande: 

Ruth Rahkola (S), ordförande 

Catrin Gisslin (MP) vice ordförande 

Stefan Askenryd (S) 

Massoud Sari Aslani (S), tjänstgörande ersättare 

Marianne Hedkvist (S) 

Ferid Letic (S) 

Peter Forss (S) 

Maria Holmquist Ek (V) 

Lage Hortlund (M) 

Ewa Åström (NS) 

Louise Lundberg (Skolp) tjänstgörande ersättare 

Sofia Stenman (FP) 

Eva-Britt Danielsson (C) 

 

Övriga deltagare 

Ingemar Jernelöf, förvaltningschef 

Mona Öman, nämndsekreterare 

Florian Seibicke (MP) adjungerad ledamot 

Britta Dahlén, gymnasiechef, § 74 

Irene Johansson Worrsjö, förvaltningsekonom, §§ 75-77 

Margareta Sundin, utredare, §§ 78-79 

Linda Ström, rektor/verksamhetschef, § 80 

Åhörare 

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2015-05-27 

3 (23) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 
Innehållsförteckning ................................................................................................... Sid 

  

§  74 Ansökan till nationell idrottsutbildning (NIU) .................................................................. 4 

§  75 Information om månadsrapport januari- april samt helårsprognos 2015 .......................... 7 

§  76 Fördjupad information om internbudget 2015 .................................................................. 8 

§  77 Fördelning av anslag till föräldraföreningar, samrådsforum samt elevråd 2015 .............. 9 

§  78 Medborgarförslag angående plantering av fruktträd på skolgårdar ................................ 10 

§  79 Motion om införande av ämnet retorik i skolorna i Norrfjärdenområdet ....................... 11 

§  80 Information om stöddokument gällande hedersrelaterad problematik ............................ 12 

§  81 Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning ...................................................... 13 

§  82 Motion om metodval för arbetet mot mobbning och kränkning ..................................... 14 

§  83 Öppna jämförelser 2015 .................................................................................................. 15 

§  84 Information om organisationsförändring för skola och förskola .................................... 16 

§  85 Redovisning av ledamöternas besök vid olika skolrestauranger för att smaka 

skolmaten ........................................................................................................................ 17 

§  86 Kurser/konferenser .......................................................................................................... 18 

§  87 Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering ..... 19 

§  88 Delegationsbeslut ............................................................................................................ 20 

§  89 Delgivningsärenden ......................................................................................................... 21 

§  90 Rapporter ......................................................................................................................... 22 

§  91 Nya frågor ....................................................................................................................... 23 

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2015-05-27 

4 (23) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§  74 

Ansökan till nationell idrottsutbildning (NIU) 
Diarienr 15BUN170 

Beslut  

Nämnden beslutar att inte teckna särskilda samverkansavtal i NIU eftersom nämnden inte är 

beredd att omprioritera medel från ordinarie undervisningsverksamhet till prioriterade 

idrotter som ingår i nationell idrottsutbildning (NIU). 

 

Ärendebeskrivning  

RIG och NIU 

För ungdomar som önskar kombinera studier med idrott på hög nivå finns idag två vägar. 

Dels via Riksidrottsgymnasier (RIG) som är riksrekryterande och dels genom så kallat NIU – 

Nationellt godkänd idrottsutbildning. Ett riksidrottsgymnasium (RIG) ska ge ungdomar 

möjlighet att kombinera elitidrott med studier på gymnasienivå. Syftet är att erbjuda goda 

förutsättningar att som seniorer nå internationell elit. NIU tillkom läsåret 2011/2012. NIU ska 

ses som ett komplement till RIG och är i första hand ämnat att fånga upp idrottstalanger på 

regional nivå. NIU är alltid kopplat till ett gymnasieprogram som eleven söker till, men 

eleven måste också meritmässigt vara godkänd av specialidrottsförbundet i aktuell idrott för 

att bli antagen till NIU.  

 

Antagning 

Det finns en grundläggande skillnad mellan Riksidrottsgymnasier och NIU när det gäller an-

tagning. Eftersom RIG är en riksrekryterande utbildning så antas alla elever som söker dit på 

förstahandsmottagning. Bortsett från sina idrottsliga meriter så innebär det att alla elever i 

antagningen konkurrerar med sina meritpoäng på lika villkor, oavsett hemkommun. Att bli 

förstahandsmottagen innebär också att hemkommunen, förutom att betala interkommunal 

ersättning, också bekostar inackorderingsbidrag till eleven.  

 

För NIU gäller följande: En elev som söker ett gymnasieprogram i en annan kommun, ett 

program som är kopplat till en NIU-utbildning, blir andrahandsmottagen. Det innebär att 

eleven kommer att antas till utbildningen endast om det finns lediga platser inom sökt skolas 

organisation. En elev som blir andrahandsmottagen har inte rätt till inackorderingsbidrag.  

 

En kommun som bedriver NIU-verksamhet kan anta en elev på förstahandsmottagning utifrån 

särskilda skäl. Detta gäller om en elev bedöms ha förutsättningar att utvecklas till nationell 

elit inom sin idrott (Se beslut från Överklagandenämnden – Idrottsutövare tas emot som 

sökande i första hand). 

 

En kommunal huvudman kan också teckna ett särskilt samverkansavtal med annan kommunal 

huvudman för elever som antagits till en viss idrott inom ramen för NIU. Avtalet avser en 

idrott och inte enskilda elever. Om en kommun tecknar ett sådant särskilt samverkansavtal, 

kommer alla elever som antagits till NIU i den avtalade idrotten att bli förstahandsmottagna 

när de ansöker till de gymnasieprogram som är kopplade till NIU. Detta innebär att elever 

från andra kommuner kan komma att slå ut elever från den egna kommunen. SKL menar att 

kommuner av detta skäl bör vara restriktiva med att teckna avtal.  
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Kostnader och ställningstaganden 

Om en elev blir förstahandsmottagen till NIU-utbildning i en annan kommun, uppstår 

kostnader för hemkommunen. Dels kostnader för själva utbildningen – den interkommunala 

ersättningen, men även merkostnader i form av inackorderingsbidrag, i dagsläget 1480 eller 

1820 kr/mån beroende på avstånd. Utbildningsanordnaren tar också ut extra kostnader för 

ämnet specialidrott (Se bilaga 2, Cirkulär 11:22). 

 

Inför varje nytt läsår kommer begäran från föräldrar och elever, men även från 

utbildningsanordnare, att teckna särskilda samverkansavtal med Piteå kommun. Den 21 april i 

år inkom en vädjan från en elev och dennes vårdnadshavare att kommunen skulle teckna 

särskilt samverkansavtal med Umeå kommuns NIU-utbildningar för idrotten badminton. 

Eleven är rankad som 34:a i sin åldersklass i Sverige och uttagen till U17 SM som enda 

spelare från Norrbotten.  

 

När det gäller idrotten badminton så finns Riksidrottsgymnasium med förstahandsmottagning 

på två orter i Sverige, Malmö och Täby. NIU Badminton finns på fem orter med Umeå som 

den nordligaste.  

 

En rad frågeställningar uppstår: Vem i kommunen ska fatta beslut om vilka idrotter Piteå 

kommun ska prioritera? Vilka idrotter är så viktiga för Piteå kommun att man ska skriva 

särskilda samverkansavtal? Blir det likvärdigt att bevilja avtal med en idrott, men inte en 

annan? Om man för likvärdighetens skull tar beslut att skriva särskilda samverkansavtal med 

alla idrotter som önskar, vilka ekonomiska konsekvenser får det för övrig 

gymnasieutbildning, för övriga elever i kommunen? Ytterligare en fråga är huruvida särskilda 

samverkansavtal ska skrivas med idrotter som redan finns inom Fyrkantens samverkansavtal? 

 

I dagsläget går 21 Piteåelever NIU-utbildningar runt om i landet. De allra flesta, 16 elever går 

NIU inom Fyrkantens samverkansområde och är därmed förstahandsmottagna. Fem elever går 

NIU i andra delar av landet. Hur många fler som skulle välja att gå NIU i kommuner utanför 

Fyrkanten om de blev förstahandsmottagna är osäkert, men sannolikt skulle det bli fler.  

 

Tecknande av särskilda samverkansavtal måste vägas mellan det värde det ger för idrotten och 

idrottsutövaren, kontra det ekonomiska värde som skulle tillföras elever i ordinarie 

undervisning i kommunens gymnasieskola om de medel som skulle gå till att bekosta NIU-

undervisning istället tillfaller utbildning i kommunen.  

 

Inom Fyrkanten finns i dag NIU inom följande idrotter: 

 

Boden: Handboll och skidskytte.  

Luleå: Basket, fotboll, innebandy, ishockey, kanot och konståkning. I Luleå finns också 

riksrekryterande basketgymnasium.  

Älvsbyn: Gymnastik, längdskidor, skidorientering och orientering. 

 

Förslag till beslut  

Då det i dagsläget inte fattats några beslut angående prioriterade idrotter i kommunen, eller 

medel tillskjutits gymnasiet för att bevilja alla idrotter som önskar särskilda samverkansavtal, 

föreslår gymnasiechef att det inte skrivs några särskilda samverkansavtal med andra 
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kommunala huvudmän.  

 

Yrkande 

Ordförande Ruth Rahkola yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med stöd från 

oppositionspartierna. 

 

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut vilket blir barn- och 

utbildningsnämndens beslut 

 

Beslutsunderlag 

SKL Cirkulär 11:22 med bilagor 1 och 2, bilaga BUN § 74a 

Beslut från Överklagandenämnden 2014-11-17 dnr 2014:418, bilaga BUN § 74b 

Brev från eleven XX, bilaga BUN § 74c 

Brev från vårdnadshavare XX, bilaga BUN § 74d 

Skrivelse från Piteå Tennisklubb, bilaga BUN § 74e 
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§  75 

Information om månadsrapport januari- april samt helårsprognos 

2015 
 

Diarienr 14BUN66 
 

Beslut  

Nämnden tar del av månadsrapporten samt helårsprognosen 2015.  

 

Ärendebeskrivning  

Förvaltningsekonom Irene Johansson Worrsjö informerar om månadsresultatet för perioden 

januari – april 2015 samt helårsprognos för 2015. 

 

Kommentarer på månadsrapport januari – april samt helårsprognos för 2015 
Resultatet januari-april visar ett överskott på 8,8 miljoner kronor (mkr). Eftersom det är första året 

med periodiserad budget så är det svårt att jämföra resultatet med motsvarande period föregående 

år. Periodens överskott finns främst inom förskola och gymnasieskola. Från och med hösten 2014 

kan förvaltningen se en lägre nyttjandegrad för de yngsta barnen inom förskolan än vad som 

tidigare varit fallet. De verksamhetsansvariga visar på en fortsatt god ekonomisk hushållning.  

 

Helårsprognosen visar 3 mkr i överskott. Överskottet beror på att nämnden räknar med en fortsatt 

lägre nyttjandegrad av de minsta barnen inom förskola. Det vill säga att vårdnadshavarna väntar 

nu längre innan de skriver in barnen i förskoleverksamheten. Under åren 2010 – 2013 har 

nyttjandegraden varit högre än planerat men den trenden har nu vänt.  

 

Gymnasieskolan har lite ”luft i ramen” beroende på att nämnden inte minskade deras ram för 

2015 trots minskat elevantal eftersom elevantalet kommer att öka from 2016 och sedan stadigt 

öka de närmaste åren. From hösten 2015 har nämnden ökade kostnader i form av nya 

fristående enheter, utökad organisation inom förberedande dansutbildning (en klass till) samt, 

mest troligt, kraftigt utökade kostnader inom skolskjutsverksamheten på grund av ny avtal 

från och med hösten 2015 (upphandlingen inte klar än). Osäkerhet råder också kring hur 

kostnaderna för särskilda behov och nyanlända kommer att utvecklas under året. Behovet av 

särskilt stöd ökar hela tiden och förvaltningen arbetar med att ta fram en ytterligare förbättrad 

resursfördelningsmodell för dessa behov. 

 

Beslutsunderlag 

 

Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN 2015-05-12 
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§  76 

Fördjupad information om internbudget 2015  

Diarienr 14BUN66 
 

Beslut 

Nämnden tar del av informationen om internbudget 2015. 

 

Ärendebeskrivning  

Förvaltningsekonom Irene Johansson Worrsjö redovisar: 

1. Hur den fastställda internbudgeten för 2015 fördelas mellan verksamheterna. 

2. Fördelning av den så kallade ”grundpengen” för förskola, fritidshem och grundskola, 

som avser den ordinarie grundbemanningen. 

3. Avsättning till extra stödresurser och övrig verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 

Fördelning interbudget BUN 2015, bilaga BUN § 76a 

Extra stödresurser BUN 2015, bilaga BUN § 76b 

Kostnad per program Strömbacka gymnasieskola, bilaga BUN § 76c 
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§  77 

Fördelning av anslag till föräldraföreningar, samrådsforum samt 

elevråd 2015 
 

Diarienr 15BUN78 
 

Beslut  

Nämnden beslutar att fördela 23 900 kronor enligt upprättat förslag till elevråd för år 2015, 

samt att förvaltningen får i uppdrag att utvärdera hur bidragsmodellen fungerat efter ett år. 

 

Fördelning av kvarvarande medel kommer som ett ärende till barn- och utbildningsnämnden 

under hösten 2015. 

 

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över vilka stipendier som delas ut inom 

förvaltningen samt vilka kriterier som gäller för att söka stipendierna. 

 

Ärendebeskrivning  

Vid nämndsammanträdet 25 mars återremitterade barn- och utbildningsnämnden ärendet till 

förvaltningen, för att dels utreda om bidrag utbetalats till föräldraföreningar, utveckling av 

samrådsforum, samt Norrbottens Handikappförbund och föreslå fördelning av medel till 

elevråd baserat på elevunderlag och eventuella särskilda behov. Rönnskolans RO fick i 

uppdrag år 2014 att behandla ansökan om ansökt bidrag från Norrbottens Handikappförbund. 

 

Förvaltningsekonom Irene Johansson Worrsjö lämnar förslag till fördelning av anslag för 

2015. 

 

Yrkande 

Ordförande Ruth Rahkola yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att fördela 23 900 kronor 

enligt upprättat förslag till elevråd för år 2015, samt att förvaltningen får i uppdrag att 

utvärdera hur bidragsmodellen fungerat efter ett år. 

 

Fördelning av kvarvarande medel kommer som ett ärende till barn- och utbildningsnämnden 

under hösten 2015. 

 

Samt tillägg att ge förvaltningen i uppdrag att se över vilka stipendier som delas ut inom 

förvaltningen samt vilka kriterier som gäller för att söka stipendierna. 

 

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut vilket blir barn- och 

utbildningsnämndens beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Fördelning av anslag till föräldraföreningar, samrådsforum samt elevråd 2015, bilaga BUN § 

77 
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§  78 

Medborgarförslag angående plantering av fruktträd på skolgårdar  

Diarienr 14BUN307 
 

Beslut  

Nämnden beslutar att varje rektor beslutar om de vill plantera fruktträd och/eller fruktbuskar 

och står för etableringskostnad och kostnad för löpande skötsel. 

 

Ärendebeskrivning  

Vega Arvidsson har lämnat in ett medborgarförslag till kommunledingskontoret. 
 

Vega tycker att det ska planteras fruktträd på alla skolgårdar så att eleverna kan äta av frukten 

på rasterna. 
 

Synpunkter har inhämtats av fastighetsförvaltningen och kultur och fritidsförvaltningen. 

 

Kommunfullmäktige har beslutat att överlåta till Barn- och utbildningsnämnden för beslut. 

 

Utredare Margareta Sundin föredrar ärendet och förslag till yttrande. 

 

Vega kommer att bjudas in till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 27 maj 2015. 

 

Yrkande 

Ordförande Ruth Rahkola yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att varje rektor beslutar om 

de vill plantera fruktträd och/eller fruktbuskar och står för etableringskostnad och kostnad för 

löpande skötsel. 

 

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut vilket blir barn- och 

utbildningsnämndens beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, bilaga BUN § 78a 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, bilaga BUN § 78b 

Informationsbrev till förslagsställare, bilaga BUN § 78c 

Yttrande från Kultur, park och fritid 

Yttrande från Fastighet- och service 

Yttrande, bilaga BUN § 78d 
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§  79 

Motion om införande av ämnet retorik i skolorna i 

Norrfjärdenområdet 
 

Diarienr 15BUN105 
 

Beslut  

Nämnden beslutar att lämna upprättat yttrande som svar på motionen till 

kommunfullmäktige. 

 

Ärendebeskrivning  

Niklas Dimeus, Petra Fojtikova och Anders Nordin, Skolpartiet har överlämnat en motion till 

kommunfullmäktige angående införande av ämnet ”retorik” i skolorna i Norrfjärdens område. 

Bakgrunden till motionen är att Norrfjärdens elever under decennier har visat på sämre 

resultat än övriga områden i kommunen. 

 

Kommunledningskontoret har remitterat motionen till barn- och utbildningsnämnden för 

yttrande. 

 

Utredare Margareta Sundin föredrar ärendet och förslag till yttrande. 

 

Yrkande 

Ordförande Ruth Rahkola yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att lämna upprättat yttrande 

som svar på motionen till kommunfullmäktige. 

 

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut vilket blir barn- och 

utbildningsnämndens beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Remiss, bilaga BUN § 79a 

Motion, bilaga BUN § 79b 

Skollagen (2010:800) 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritdshemmet 2011 

Yttrande, bilaga BUN § 79c 
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§  80 

Information om stöddokument gällande hedersrelaterad 

problematik 
 

Diarienr 15BUN150 
 

Beslut  

Nämnden tar del av stöddokumentet om hedersrelaterad problematik.  

 

Ärendebeskrivning  

Linda Ström, Linda Wikström och Maria Wiklund vid Solander har under hösten deltagit i en kurs 

vid Umeå universitet Fortbildning om hedersrelaterad problematik – om skolans och förskolans 

ansvar och möjligheter där examinationsuppgiften var att upprätta en handlings-

plan/stöddokument för skolans arbete med hedersrelaterad problematik.  

 

För- och grundskolechef Lena Engström gav rektor/verksamhetschef Linda Ström i uppdrag att 

skapa ett kom-munövergripande stöddokument kring hedersrelaterad problematik som kan 

användas av de rektorer/förskolechefer som så önskar. Stöddokumentet kan användas som bilaga 

till enheternas Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling från förskola till 

gymnasieskola.  

 

Dokumentet kommer att implementeras under hösten i alla verksamheter från förskola till 

gymnasiet. 
 

Beslutsunderlag  

Hedersrelaterad problematik - Stöddokument för förskola, förskoleklass, grundskola, 

fritidshem och gymnasieskola, bilaga BUN § 80 

 

Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN 2015-05-12 
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§  81 

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning  

Diarienr 15BUN172 
 

Beslut  

Nämnden beslutar om tillägg till delegationsordningen med: 

- Beslut om avvikelse från regeln om vistelsetidens längd delegeras till 

verksamhetschef för kommunövergripande särskild undervisningsgrupp 

Tallbacka/Mellangård. 

 

Ärendebeskrivning  

Om det finns särskilda skäl kan elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller 

sameskolan få särskilt stöd enskilt eller i en annan undervisningsgrupp (särskild 

undervisningsgrupp) än den som eleven normalt hör till, skollagen 3 kap 9 och 11 §. 

 

Barn- och utbildningsnämnden har inrättat kommunal särskild undervisningsgrupp vid 

Tallbacka/Mellangård. Inför läsåret 2014/2015 är verksamheten utformad som en centralt 

samordnad resursskola för elever i årskurs 2-9 med 12 platser.  

 

Elev får vara inskriven maximalt 1 år i denna resursskola och i den tiden ingår återskolning 

till hemskola alternativt annan ordinarie skolgång. Samspelsteamet har i uppgift att medverka 

vid återskolning från kommunal särskild undervisningsgrupp. 

 

Två ansökningar om dispens från 1-årsreglen har inkommit till barn- och 

utbildningsnämnden. 

 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande föreslår nämnden att delegera frågan om 

avvikelse från regeln om vistelsetid till verksamhetschef för kommunövergripande särskild 

undervisningsgrupp Tallbacka/Mellangård. 

 

Yrkande 

Ordförande Ruth Rahkola yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om tillägg till 

delegationsordningen med: 

- Beslut om avvikelse från regeln om vistelsetidens längd delegeras till verksamhetschef 

för kommunövergripande särskild undervisningsgrupp Tallbacka/Mellangård. 

 

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut vilket blir barn- och 

utbildningsnämndens beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-05-29 
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§  82 

Motion om metodval för arbetet mot mobbning och kränkning  

Diarienr 15BUN126 
 

Beslut  

Nämnden beslutar att lämna upprättat yttrande som svar på motionen till 

kommunfullmäktige. 

 

Ärendebeskrivning  

Kommunfullmäktige har begärt in ett yttrande från Barn- och utbildningsnämnden gällande 

Skolpartiets motion om metodval för arbetet mot mobbning och kränkande behandling. 

 

Petra Fojtikova, Niklas Dimeus och Anders Nordin, Skolpartiet framför följande sin motion: 

”Slopa Farstamodellen och modeller med kamratstödjare och använd de metoder som 

Skolverket funnit vara de effektivaste i att motverka mobbning och kränkning.” 

 

I motionen framförs att ”utan en effektiv bekämpning av dessa oönskade företeelser och 

fenomen kommer vi aldrig att lyckas med att våra barn, elever och studenter ska förbättra sina 

skolresultat och framöver bli fullvärdiga medlemmar i samhället”. 

 

I motionen lyfter man fram skolors policy och rutinarbete mot mobbning och kränkningar och 

anser att dessa skolors metoder mot mobbning och kränkning kan förbättras genom att 

använda den metodik som Skolverket föreslår.  Motionen hänvisar till Skolverkets 

utvärdering av metoder mot mobbning där åtta antimobbningsprogram har utvärdrats. 

 

Förvaltningschef Ingemar Jernelöf föredrar ärendet och förslag till yttrande. 

 

Yrkande 

Ordförande Ruth Rahkola yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att lämna upprättat yttrande 

som svar på motionen till kommunfullmäktige. 

 

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut vilket blir barn- och 

utbildningsnämndens beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Motion, bilaga BUN § 82a 

Förslag till yttrande, bilaga BUN § 82b  

Barn- och utbildningsnämndens riktlinjer för skyldigheten att anmäla, utreda och vidta 

åtgärder mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering 
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§  83 

Öppna jämförelser 2015  

Diarienr 15BUN169 
 

Beslut  

Nämnden tar del av resultaten i rapporten Öppna jämförelser 2015. 

 

Ärendebeskrivning  

I den nionde upplagan av Öppna jämförelser – grundskola redovisar Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) resultat- och resursindikatorer på kommunnivå. Uppgifterna i rapporten 

gäller läsåret 2013/2014. Skolans resultat beskrivs utifrån slutbetyg, ämnesprov, 

omvärldskunskap och resurserna utifrån uppgifter om kostnader och personal. 

 

Hela rapporten samt tabellbilaga finns på www.SKL.se. 

 

Förvaltningschef Ingemar Jernelöf presenterar resultaten i undersökningen. 

 

Beslutsunderlag 

Öppna jämförelser 2015, grundskolan 

Presentation av Öppna jämförelser 2015 
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§  84 

Information om organisationsförändring för skola och förskola  

Diarienr 15BUN13 
 

Beslut 

Nämnden tar del av informationen om organisationsförändring för skola och förskola. 

 

Lista med namn och telefonnummer till alla förskolechefer, rektorer och verksamhetschefer 

kommer att upprättas och skickas ut till alla nämndsledamöter. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Ingemar Jernelöf informerar nämnden om organisationsförändringar från 

och med läsåret 2015/2016 inom grundskola och förskola. 

 

Beslutsunderlag 

Organisationsförändring från och med 2015/2016, bilaga BUN § 84 
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§  85 

Redovisning av ledamöternas besök vid olika skolrestauranger för att 

smaka skolmaten 
 

Diarienr 15BUN171 
 

Beslut 

Nämnden tar del av sammanställningen och avslutar ärendet.  

 

Ärendebeskrivning 

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 25 september 2013 informerade ordförande 

Ruth Rahkola om diskussioner kring skolmaten.  

 

Rahkola föreslog att ledamöterna skulle få 2 matbiljetter var för att besöka olika 

skolrestauranger och provsmaka maten. Tillsammans med matbiljetterna skickades ett 

frågeformulär ut med några punkter som ledamöterna skulle svara på.  
 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, bilaga BUN § 85 
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§  86 

Kurser/konferenser  

Diarienr 15BUN9 
 

Beslut 

Nämnden beslutar att ledamöterna Marianne Hedkvist (S), Peter Forss (S), Catrin Gisslin 

(MP), Sofia Stenman (FP),  Eva-Britt Danielsson (C) anmäls till Aktuell skolpolitik 19-20 

augusti 2015. 

 

Maria Holmquist Ek (V) går in som ersättare för majoritetspartierna och Lage Hortlund går 

in som ersättare för oppositionspartierna om någon blir förhindrad att delta vid konferensen. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 29 april 2015 beslutades det att fem 

ledamöter ska få delta vid Aktuell skolpolitik 19-20 augusti 2015 samt att nämnden skulle 

utse deltagarna vid sammanträde 27 maj. 

 

Beslutsunderlag 

Aktuell skolpolitik 2015, bilaga BUN § 86 
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§  87 

Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier eller 

diskriminering 
 

Diarienr 15BUN8 
 

Beslut  

Nämnden tar del av anmälningar och avslutade ärenden gällande kränkande behandling, 

trakasserier eller diskriminering. 

 

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över rutinen för rapportering till nämnden. 

Rapporteringen bör innehålla mer information om vilka åtgärder som vidtagits när det gäller 

eleven som kränker.  

 

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 

Strömbackaskolan Dnr 15BUN180-1, 15BUN178-1, 15BUN179-1 

Backgård skolenhet Dnr 15BUN181-1, 15BUN3-3 

 

Redovisning av avslutade ärenden 

Sjulsmark skolenhet Dnr 15BUN74-2 

Rosviks skolenhet Dnr 15BUN131-2 
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§  88 

Delegationsbeslut  

Diarienr 15BUN10 
 

Beslut  

Nämnden tar del 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  2015:10-13 

Ruth Rahkola, ordförande barn- och utbildningsnämnden 2015:8 

Elisabeth Fjällström, chef för- och grundskola, Södra området 2015:16-21 

Karolina Lundström, administratör Strömbackaskolan  2015:66-73 

Lorentz Eriksson, rektor Strömbackaskolan  2015:1 

Per Boman, rektor Strömbackaskolan   2015:1 

 

Delegations     Antal beslut 

punkt   

5.9 Beslut i skolpliktsärenden med bedömning att det inte är  

 aktuellt att vitesförelägga vårdnadshavarna  4 

6.1 Beslut om avsteg från barnomsorgsreglerna  2 

6.8 Beslut om avstängning från barnomsorg pga obetalda  

 avgifter    1 

11.10 Beslut om att undervisningen fördelas på längre tid än 3  

 år     2 

11.19 Beslut om mottagande i andra hand  8  

22.1 Beslut om fördelning av medel för internationell  

 samverkan, grundskolan   1 

 

 Beslut om transport till förskola  2 
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§  89 

Delgivningsärenden  

Diarienr 15BUN11 
 

 

 

Nämnden delges nedanstående ärenden: 

 

14BUN66-15 

Beslut från Kommunstyrelsen 

Fördjupad månadsrapport mars 2015 

1. Kommunstyrelsen godkänner Fördjupad månadsrapport januari–mars 2015 och lägger 

den till handlingarna. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till Strategiskt stöd att upprätta en likviditetsprognos för 

redovisning på kommunstyrelsen 8 juni 2015. 

3. Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder i enlighet med beslut i ”riktlinjer för 

budgetarbetet 2015” vidta åtgärder för att nå de ekonomiska målen. 

 

15BUN158 

Skolverket avslår Piteå kommuns ansökan om statsbidrag för läxhjälp för 2015. 

 

Skolverket har prioriterat huvudmän som ansökt om statsbidrag för skolenheter med låga 

studieresultat. 
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§  90 

Rapporter  

Diarienr 15BUN12 
 

 

 

 

 

1/ Ledamot Maria Holmquist Ek (V) informerar från Kommunala förebygganderådet (KFR) 

 

 

2/ Ledamot Sofia Stenman (FP) informerar från Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) 

 

 

3/ Vice ordförande Catrin Gisslin (MP) informerar från Landsbygdspolitiskarådet (LPR) 

 

 

4/ Ledamot Lage Hortlund (M) informerar från föreläsningen ”Unga på nätet” 
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§  91 

Nya frågor  

Diarienr 15BUN13 
 

Beslut 

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda vad som gjorts i verksamheten för att 

förbättra duschrum och toaletter samt förslag till förbättringar (Ny fråga 2).  

 

Utredning och förslag till förbättringar redovisas till nämnden under hösten 2015. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter lyfter följande nya frågor: 

 

1/ Ledamot Ferid Letic har fått fråga om de fackliga företrädarna inte längre har rätt att 

närvara vid nämndens sammanträden. 

 

Barn- och utbildningsnämndens sammanträden är öppna sammanträden. Fackliga företrädare 

är självklart välkomna att närvara och har även yttranderätt på sammanträden. 

 

2/ Ledamot Maria Holmquist Ek undrar vad förvaltningen gör åt elevernas klagomål på 

duschar som inte är avskilda och äckliga toaletter, som framkom i elevenkäten 

”Elevhälsosamtalen”?  

 

Förvaltningschef Ingemar Jernelöf informerar om att på något ställe har skärmväggar 

monterats i duschrummen.  

 

3/  Ledamot Eva-Britt Danielsson (C) frågar om barn i friskolor måste ansöka om skolskjuts 

varje termin. 

 

Frågor gällande skolskjuts bör hänvisas till handläggare på Utbildningsförvaltningen. 

 

4/ Ledamot Peter Forss (S) undrar om någon vuxen kommer att följa med bussen när eleverna 

(åk 4-6) som går skola vid Pitholms skolenhet åker till och från fritidshemmet på Strömnäs? 

 

Frågan hänvisas till rektorer eller chef för för- och grundskola. 

 

5/ Ledamot Florian Seibicke (MP) tar upp frågan om försäkringskassans höga siffror i Piteå 

gällande sjukfrånvaro 

 

Redovisning till nämnden av fördjupat Personalbokslut är planerat till sammanträdet 24 juni 

2015. 

 

Ordförande uppmanar ledamöter att hänvisa eller själva ta kontakt med ansvarig rektor eller 

chef för- och grundskola då de får frågor av verksamhetskaraktär. Detta för att säkerställa att 

de får snabbt får svar och rätt information om ärendet. 

 

 


