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§ 32 
 

Frånvarorapportering/skolpliktsbevakning i grundskolan och 

grundsärskolan läsåret 2016/2017 

Diarienr 17BUN70 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporteringen och ger utbildningsförvaltningen i 

uppdrag att säkerställa att man från verksamheten rapporterar till nämnden de elever som på 

grund av frånvaro riskerar att ej uppnå kunskapsmålen. 

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av elevfrånvaron höstterminen 2016. 

 

13 av 27 kommunala skolenheter har ingen frånvaro att rapportera. 

Ingen av de 3 fristående skolenheterna har någon frånvaro att rapportera. 

 

Totalt har 26 elever sporadisk frånvaro under mer än 2 månader. Av dessa elever når 26% 

målen i samtliga ämnen. Till huvudmannen har 5 elever med sporadisk frånvaro rapporterats. 

 

8 elever har en total sammanhängande frånvaro, ej sjukdom, under 1 månad till 1 läsår eller 

mer. Till huvudmannen har 2 av 8 elever rapporterats. 

 

Skollagen 7 kap. 

Huvudmannens ansvar 

22 § Kommunen ska se till att eleverna i dess grundskola och grundsärskola fullgör sin 

skolgång. 

  

Margareta Sundin, utredare föredrar ärendet. 

  

Ordförande finner att det endast finns ett förslag, vilket blir nämndens beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Frånvarorapportering/skolpliktsbevakning i grundskolan och grundsärskolan 

läsåret 2016/2017 
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§ 33 
 

Ansökan från Thorengruppen om godkännande som huvudman för 

utökning av en befintlig fristående skola i Skellefteå. 
Diarienr 17BUN59 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden yrkar att Skolinspektionen avslår ansökan då en etablering 

innebär organisatoriska och ekonomiska svårigheter för Piteå kommun. 

  

Ärendebeskrivning 

Skolinspektionen har begärt yttrande från Piteå kommun angående Thorengruppen AB:s 

ansökning om att utöka sin verksamhet med gymnasieutbildning i Skellefteå med följande 

program och inriktningar: 

 

Barn- och Fritidsprogrammet 

Inriktning: Fritid och hälsa 12 platser 

Pedagogiskt arbete 12 platser 

 

Handel- och administrationsprogrammet 

Inriktning: Administrativ service 12 platser 

Handel- och service 12 platser 

Hotell- och turismprogrammet 

Inriktning: Hotell och konferens 12 platser 

Turism och resor 12 platser 

 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

Inriktning: Kök och servering 18 platser 

 

De utbildningar ansökan gäller omfattar 90 elevplatser vid fullt utbyggd verksamhet år 2020 

 

De program som Thorengruppen AB har ansökt om att få göra utökningar med, är program 

med få sökande. Restaurang och livsmedelsprogrammet har under några år inte kunnat 

bedrivas vid Strömbackaskolan, då elevunderlaget varit för lågt. De två senaste läsåren har vi 

dock fått tillräckligt antal sökande för att kunna starta programmet, även om det är mycket få 

elever i klasserna vilket blir ekonomiskt kännbart. På Handels- och 

administrationsprogrammet har antalet sökande elever sjunkit under några år, medan 

ansökningarna till Barn- och Fritidsprogrammet har ökat något. Där har vi en klass med 24 

elever i varje årskurs. Hotell och Turismprogrammet med inriktning Hotell och konferens, 

kommer att starta inom samverkansområdet, men det är få sökande till detta program. 

 

En konkurrensutsättning på program som redan idag balanserar på gränsen för att vi ska 

kunna bedriva verksamhet, skulle kunna få en negativ inverkan. Å andra sidan är avståndet till 

Skellefteå en faktor som gör att få elever väljer att ta steget att byta utbildningsort. 
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Förslag till beslut 

Gymnasiechef föreslår att Barn- och utbildningsnämnden i yttrande föreslår Skolinspektionen 

att avslå Thorengruppen AB:s ansökan om att utöka sin verksamhet i Skellefteå 

  

Britta Dahlén, gymnasiechef föredrar ärendet. 

  

Yrkanden 

Lage Hortlund (M) yrkar att nämnden föreslår Skolinspektionen bevilja ansökan. Eva-Britt 

Danielsson (C) och Erik Nilsson (L) ställer sig bakom förslaget. 

  

Ordförande Stefan Askenryd (S) ger förslag att föreslå Skolinspektionen att avslå ansökan då 

en etablering innebär organisatoriska och ekonomiska svårigheter för Piteå kommun. 

Ruth Rahkola (S), Ferid Letic (S) och Maria Holmquist Ek (V) ställer sig bakom förslaget. 

  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar enligt Stefan 

Askenryds (S) förslag 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse remiss Thorengruppen Skellefteå 

bilaga Remiss Thorengruppen Skellefteå, bilaga BUN §33 

bilaga Yttrande Thorengruppen AB Skellefteå, bilaga BUN §33a 

bilaga Kopia av Prognos elever gymnasieutbildning, bilaga BUN §33b 
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§ 34 
 

Ansökan från Nya läroverket Luleå AB om godkännande som 

huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola i Luleå 

Diarienr 17BUN56 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden yrkar att Skolinspektionen avslår ansökan då en etablering 

innebär organisatoriska och ekonomiska svårigheter för Piteå kommun. 

  

Ärendebeskrivning 

Nya läroverket i Luleå AB ansöker om att få starta gymnasieutbildning i Luleå med följande 

program och inriktningar: 

 

Estetiska programmet 

Inriktning: Estetik och Media 75 platser 

 

Naturvetenskapsprogrammet 

Inriktning: Naturvetenskap 75 platser 

 

Teknikprogrammet 

Inriktning: Informations- och medieteknik 75 platser 

 

Enligt ansökan så skulle verksamheten vid fullt utbyggd verksamhet 2020 uppgå till 225 

elever om verksamheten är konstant över åren. Erfarenhetsmässigt vet vi att elevantalet 

sjunker över tid i och med att elever av olika anledningar gör omval eller av andra orsaker 

avbryter sina studier. Lågt räknat skulle ca 5-7 % av eleverna falla bort mellan åk 1 och åk 3. 

Om nya läroverket skulle fylla sina platser så skulle det innebära ett bortfall på ca 12-14 

elever. 

 

I ansökan anges att man från starten 2018 beräknar att 15 elever i varje programinriktning ska 

påbörja studier i åk 2. Detta skulle innebära att Nya läroverket beräknar att plocka dessa 

elever från befintliga utbildningar i Fyrkanten. Detta förefaller ganska orimligt, men om 

elever skulle välja att byta skola i åk 2, så vore det förödande för de utbildningar som bedrivs 

inom Fyrkantens samverkan idag. Inriktningen estetik- och media är en liten utbildning med 

få sökande. På Strömbacka går ca 16 elever på denna inriktning i varje årskurs. Samma sak 

gäller för Teknikprogrammets inriktning Informations- och medieteknik. Risken finns att 

befintliga klasser krymper, vilket påverkar både ekonomi och dynamik i befintlig verksamhet. 

 

På Naturvetenskapliga programmet har vi ett ganska stadigt underlag med 30 elever. Målet är 

att utöka till två klasser för att kunna erbjuda fler inriktningar. Om Nya läroverket skulle 

komma igång, så finns en risk att vi inte skulle kunna göra detta då samma inriktning 

konkurrerar om samma elever. Det skulle bli till en nackdel för elever i kommunen och för 

elever inom Fyrkantens samverkansområde. 

 

Den sökta etableringen kan således medföra negativa konsekvenser för den kommunala 
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gymnasieskolan i Piteå men också i viss mån för övriga gymnasieskolor inom 

Fyrkantenområdet. 

 

 

Förslag till beslut; 

Gymnasiechef föreslår att Barn- och utbildningsnämnden i yttrande föreslår Skolinspektionen 

att avslå Nya läroverket Luleå AB:s ansökan om att starta verksamhet i Luleå. 

  

Britta Dahlén, gymnasiechef föredrar ärendet. 

  

Yrkanden 

Lage Hortlund (M) yrkar att nämnden föreslår Skolinspektionen bevilja ansökan. Eva-Britt 

Danielsson (C) ställer sig bakom förslaget. 

 

Stefan Askenryd (S) ger förslag att föreslå Skolinspektionen att avslå ansökan då en 

etablering innebär organisatoriska och ekonomiska svårigheter för Piteå kommun. 

Ruth Rahkola (S), Ferid Letic (S) och Maria Holmquist Ek (V) ställer sig bakom förslaget. 

  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar enligt Stefan 

Askenryds (S) förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Remiss Nya läroverket 

bilaga Antagningsstatistik Remiss Luleå, bilaga BUN §34 

bilaga Kopia av prognos elever gymnasieutbildning Luleå, bilaga BUN §34a 

bilaga Remiss Nya läroverket Luleå, bilaga BUN §34b 

bilaga Yttrande Nya Läroverket i Luleå AB, bilaga BUN §34c 
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§ 35 
 

Rapporten om Samverkan med hemmet 

Diarienr 17BUN73 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporten om Samverkan med hemmet. 

 

Ärendebeskrivning 

I rapporten Skola och Hem redovisas för nämnden hur samarbete mellan skolan och hemmet 

sker i praktiken samt hur det speglas i visa enkätresultat. Övergripande finns det god 

kommunikation mellan lärare och vårdnadshavare, i förskolan och fritidshemmet är det 

enklare, samtidigt som det är en större utmaning för grundskolorna, främst som följd av att 

man träffar föräldrar mer sällan. En av utmaningar som finns i hela verksamheten är hur man 

kan locka fram föräldrar som är mindre intresserade. 

  

Martin Dvorsak, kvalitetscontroller föredrar ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Samverkan med hemmet 

bilaga Samverkan med hemmet, bilaga BUN §35 
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§ 36 
 

Enkätundersökningen Personligt 2016 

Diarienr 17BUN61 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av enkätundersökningen Personligt 2016. 

 

Ärendebeskrivning 

Genomgång av resultat i elevundersökningen Personligt 2016. Webbenkät för åk 7, 9 och 

gymnasiets åk 2. 

  

Ingemar Jernelöf, förvaltningschef föredrar ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Personligt 2016 

bilaga, Personligt 2016 Rapport, bilaga BUN §36 
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§ 37 
 

Information om Piteå utbildningsvetenskapliga råd 

Diarienr 17BUN85 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av information om Piteå utbildningsvetenskapliga råd 

samt återkoppling om magisterutbildning och information om förstelärare på vetenskaplig 

grund. 

 

Ärendebeskrivning 

Lektor Kristina Hansson informerar om Piteå utbildningsvetenskapliga råd samt återkoppling 

om magisterutbildning och information om förstelärare på vetenskaplig grund. 

  

Kristina Hansson föredrar ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Information om Piteå vetenskapliga råd 
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§ 38 
 

Fördelning av anslag till elevråd 2017 

Diarienr 17BUN72 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner fördelningen av anslag till elevråd 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

Förslag till fördelning av anslag till grundskolornas och gymnasieskolans elevråd enligt 

bifogat underlag. 

Jens Franzén, ekonom föredrar ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse fördelning av anslag till elevråd 2017 

bilaga, Fördelning av anslag elevråd 2017, bilaga BUN §38 
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§ 39 
 

Förslag verksamhetsplan (VEP) 2018-2020 

Diarienr 17BUN49 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av utbildningsförvaltningens förslag till 

verksamhetsplan (VEP) 2018-2020. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Ingemar Jernelöf och förvaltningsekonom Irene Johansson Worrsjö 

informerar om förvaltningens förslag till VEP 2018-2020 i huvuddrag. 

 

Kvalitetscontroller Martin Dvorsak lämnar förslag på förändringar av nyckeltal till de riktade 

målen i VEP. 

 

Samtliga ersättare i Barn- och utbildningsnämnden kallades till sammanträdet. 
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§ 40 
 

Revidering av skolskjutsreglementet 

Diarienr 17BUN71 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om revidering av skolskjutsreglementet. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunens skyldigheter att anordna skolskjuts regleras i skollagen 10 kap (grundskolan), 11 

kap (grundsärskolan), 18 kap (gymnasiesärskolan). 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade om nytt skolskjutsreglemente 2013-03-27. Därefter 

har två uppdateringar genomförts 2015-10-28 och 2015-12-16. 

 

Skolskjutsteamet har nu identifierat nya frågeställningar vilka behöver regleras som 

förtydliganden till vårdnadshavare och rektorer. 

  

Lars Lundberg, skolskjutshandläggare och Carina Hammarsten, handläggare föredrar ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Revidering av skolskjutsreglementet 

Reviderat skolskjutsreglemente, bilaga BUN §40 
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§ 41 
 

Delegation av arbetsmiljöuppgift med åtföljande arbetsmiljöansvar 

Diarienr 17BUN36 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden bordlägger ärendet i avvaktan på beslut i Kommunfullmäktige 

om ändrat reglemente för Barn- och utbildningsnämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

Allt arbetsmiljöarbete i Piteå kommun utgår från Arbetsmiljölagen och från 

Arbetsmiljöverkets författningssamlingar. 

 

Kommunfullmäktige har 2016-12-19 beslutat om en arbetsmiljöpolicy vilken styr 

arbetsmiljöarbetet i Piteå kommun. I den beskrivs ansvaret för arbetsmiljöarbetet för 

kommunfullmäktige, nämnder och styrelser. Utöver policyn fördelas arbetsmiljöuppgifter till 

nämnderna genom att lägga in uppgifterna i nämndernas reglementen. Barn- och 

utbildningsnämnden ansvarar för arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde. 

 

Kommunstyrelsen fastställde 2016-11-28 riktlinjer för arbetsmiljöarbetet i kommunen. 

Riktlinjerna beskriver arbetsmiljöansvaret för förvaltningschefer, chefer och medarbetare 

samt skyddsombudens roll. 

 

Delegation av arbetsmiljöarbetet innebär att arbetsmiljöarbetet fördelas ut i organisationen. 

Nämnden delegerar arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen som i sin tur delegerar det 

vidare till chefer i verksamheten. Delegationen ska vara skriftlig till respektive 

chef/arbetsledare. 

 

Varje chef/arbetsledare som inte kan utföra en arbetsmiljöuppgift på grund av otillräckliga 

befogenheter, resurser eller kunskaper ska returnera uppgiften till närmast överordnad chef. 

Returnering ska vara skriftlig och innehålla beskrivning av uppgiften och orsaken till 

returnering. 

 

Förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden delegerar arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen för 

Utbildningsförvaltningen enligt ansvarsfördelning i Arbetsmiljöpolicy och Riktlinjer för 

arbetsmiljöarbete. Förvaltningschefens ansvar: 

 

- Delegera arbetsmiljöuppgifter inom förvaltningen. 

- Upprätta handlingsplaner och rutiner för arbetsmiljöarbetet på förvaltningsnivå. 

- Följa upp arbetet med arbetsmiljö inom förvaltningen och säkerställa att det genomförs 

enligt policy och riktlinjer samt återrapportera det till nämnd. 

- Säkerställa genomförande av konskevensanalyser för arbetsmiljön vid förändringar 

- Säkerställa att det finns ekonomiska resurser för arbetsmiljöarbetet i det årliga 

budgetförslaget. 
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- Säkerställa att chefer och skyddsombud inom förvaltningen har tillräcklig kunskap och 

kompetens inom arbetsmiljöområdet. 

 

Beslutsunderlag 

§7  Delegation av arbetsmiljöuppgift med åtföljande arbetsmiljöansvar 

Delegation av arbetsmiljöuppgift med åtföljande arbetsmiljöansvar 
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§42 

Extraärende - Val av ledamot i tillgänglighetsrådet 
Diarienr 15BUN19 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Peter Forss (S) till ny ordinarie ledamot till 

Tillgänglighetsrådet. 

 

Ärendebeskrivning 

Ordförande Ruth Rahkola (S) är idag ordinarie ledamot från Barn- och utbildningsnämnden i 

Tillgänglighetsrådet som sammankallas via socialnämnden.  

Ruth Rahkola har haft problem att delta i rådets möten då hon varit upptagen av andra 

uppdrag. 

 

Ruth avsäger sig uppdraget och vill att nämnden utser ny ordinarie ledamot till 

Tillgänglighetsrådet. Ledamot Petra Fojtikova (SLP) är ersättare, men har avböjt att bli 

ordinarie ledamot. 

 

Yrkanden 

Ordförande förslår att Peter Forss utses till ny ledamot från Barn- och utbildningsnämnden till 

Tillgänglighetsrådet. 

  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast finns ett förslag, vilket blir nämndens beslut. 

 

  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 18 (25) 

Sammanträdesdatum  

2017-03-29  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 43 
 

Extraärende - Val av kontaktpolitiker 

Diarienr 16BUN115 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att välja kontaktpolitiker enligt bilaga. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden utser nya ledamöter som kontaktpolitiker. 

 

Beslutsunderlag 

bilaga Kontaktpolitiker, bilaga BUN §43 

 

 

  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 19 (25) 

Sammanträdesdatum  

2017-03-29  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 44 
 

Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier eller 

diskriminering 

Diarienr 17BUN1 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av mottagna anmälningar och avslut av kränkande 

behandling, trakasserier och diskriminering. Barn- och utbildningsnämnden anser att i ärende 

17BUN82-1 att ansvarig rektor skulle ha gjort en orosanmälan till socialtjänsten avseende 

elev som utsatt annan elev för hotelser. Handlingen är av allvarlig karaktär. 

  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om återrapportering till arbetsutskottet gällande 

ärende 12BUN410-7 då det är personal som utsatt elev för kränkning. 

  

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 

uppmärksammat 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 kvavet 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 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier eller 

diskriminering 

Anmälan om kränkning, trakasserier, diskriminering, bilaga BUN §44  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 20 (25) 

Sammanträdesdatum  

2017-03-29  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 45 
 

Kurser/konferenser 

Diarienr 17BUN2 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inbjudan med anmälan till konferensen Aktuell 

Skolpolitik 2017 ska skickas ut till alla ledamöter, som själva anmäler sig. 

 

Ärendebeskrivning 

Aktuell Skolpolitik 2017 

- Årets tema; en jämställd och jämlik förskola/skola 

Piteå den 30-31 augusti 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kurser/konferenser 

Aktuell Skolpolitik 2017, bilaga BUN §45 

 

 

  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 21 (25) 

Sammanträdesdatum  

2017-03-29  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 46 
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 17BUN3 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av nedanstående delegerade beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen 6 kap får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot, 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 nämndsekreterare för anmälan till barn- och 

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

protokollets justering. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut 

Redovisning av delegationsbeslut, bilaga BUN §46 

 

 

  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 22 (25) 

Sammanträdesdatum  

2017-03-29  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 47 
 

Delgivningsärenden 

Diarienr 17BUN4 
 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden delges nedanstående ärenden; 

  

17BUN66 

Finanspolicy och finansriktlinjer 

Kommunfullmäktiges beslut om reviderad finanspolicy för kommunkoncernen 

 

17BUN67 

Policy för Piteå kommuns styrande dokument 

Kommunfullmäktiges beslut om reviderad policy för Piteå kommuns styrande dokument. 

 

17BUN68 

Policy för kvalitetsarbete i Piteå kommun 

Kommunfullmäktiges beslut om att anta reviderad policy för kvalitetsarbetet i Piteå kommun 

 

16BUN227 

Barn- och elevombudet avslutar ärendet rörande kränkande behandling av elev. 

 

16BUN70-9 

Ändring av huvudmannaskap för Gran Naturbruksgymnasium 

Kommunfullmäktige beslutar att Piteå kommun tar över huvudmannaskapet för Gran 

naturbruksgymnasium från och med 1 augusti 2017. 

 

15BUN5 

Fyllnadsval av ersättare i Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar att utse; 

 

Anna Åström (MP) ersätter Florian Seibicke (MP) 

 

Lars Vikström (V) ersätter Berit Larsson (V), 

 

Hans Öhlund (C) ersätter Anna-Lena Samuelsson (C) 

 

Leon Bollerup (SLP) ersätter Louise Lundberg (SLP) 

 

Ersättare i Barn- och utbildningsnämnden väljs återstående del av mandatperioden. 

 

 

 

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 23 (25) 

Sammanträdesdatum  

2017-03-29  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

15BUN94-68 

Räkenskaps- och förvaltningsgranskning för år 2016 samt frågan om ansvarsfrihet för styrelse 

och nämnder 2016 

 

Kommunfullmäktige beviljar styrelse och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa 

organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

16BUN338 

Skolinspektionen avstår från att ingripa gällande verksamhet vid språkslussen Piteå Havsbad. 

 

17BUN69 

Rökfritt Sverige 2025 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 18 

november 2016 beslutat att SKL ställer sig bakom målet om ett rökfritt Sverige 2025 som 

innebär att minska rökningen till mindre än 5% i befolkningen till 2025. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Delgivningsärenden 

 

 

  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 24 (25) 

Sammanträdesdatum  

2017-03-29  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 48 
 

Rapporter 

Diarienr 17BUN5 
 

 

 

Maria rapporterar om kommunala förebyggande rådet. 

 

 

 

 

Ruth Rahkola rapporterar om BETT-mässan i London - mässa om digitalisering och 

föreläsningar, där IT-strateg Mats Bälter, Barn- och utbildningsnämndens ordförande Ruth 

Rahkola, Stefan Askenryd, ledamot, Elisabeth Fjällström och Lena Engström, för- och 

grundskolechef, Britta Dahlén, gymnasiechef och förvaltningschef Ingemar Jernelöf deltog. 

 

 

 

  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 25 (25) 

Sammanträdesdatum  

2017-03-29  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 49 
 

Nya frågor 

Diarienr 17BUN6 
 

Maria Holmquist Ek vill att Barn- och utbildningsnämnden ska få del av rapport om projektet 

SAM. 

 

Ferid Letic tar upp frågan om APU-platser (praktik för elever) och önskar redovisning om hur 

det ser ut med praktikplatser för elever. 

  

 

 


