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Beslutande Ruth Rahkola (S) (ordförande) 
Lars Vikström (V) (tjänstgörande ersättare)
Stefan Askenryd (S)
Louise Mörk (S) (tjänstgörande ersättare)
Marianne Hedkvist (S)
Ferid Letic (S)
Peter Forss (S)
Maria Holmquist Ek (V)
Lage Hortlund (M)
Lena Jarblad (S) (tjänstgörande ersättare)
Petra Fojtikova (SLP)
Erik Nilsson (L)
Eva-Britt Danielsson (C)

Övriga deltagare Ingemar Jernelöf (förvaltningschef)
Mona Öman Blylod (sekreterare)
Stefan Eriksson (Lärarförbundet)
Irene Johansson Worrsjö (förvaltningsekonom) §64
Leehau Li Nilsson (förvaltningsekonom) §64
Åsa Sandberg (projektledare SAM) §65
Fredrik Marklund (samordnare/utredare) §66
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Elisabeth Fjällström (för- och grundskolechef) §68
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§ 63
Delegation av arbetsmiljöuppgift med åtföljande arbetsmiljöansvar
Diarienr 17BUN36

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delegera 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 konsekvensanalyser för arbetsmiljön vid förändringar
- Säkerställa att det finns ekonomiska resurser för arbetsmiljöarbetet i det årliga 
budgetförslaget.
- Säkerställa att chefer och skyddsombud inom förvaltningen har tillräcklig kunskap och 
kompetens inom arbetsmiljöområdet.

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 
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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 konsekvensanalyser för arbetsmiljön vid förändringar
- Säkerställa att det finns ekonomiska resurser för arbetsmiljöarbetet i det årliga 
budgetförslaget.
- Säkerställa att chefer och skyddsombud inom förvaltningen har tillräcklig kunskap och 
kompetens inom arbetsmiljöområdet.
Förvaltningschef Ingemar Jernelöf föredrar ärendet.
 
Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN informerades om delegationen 16 maj 2017.

Expedieras till 
Förvaltningschefen för Utbildningsförvaltningen
Rektorer i grundskolor och gymnasieskolan

Beslutsunderlag
§30 BUN AU Delegation av arbetsmiljöuppgift med åtföljande arbetsmiljöansvar
Arbetsmiljöpolicy för Piteå kommun, bilaga BUN § 63a
Riktlinjer för arbetsmiljöarbete i Piteå kommun, bilaga BUN § 63b
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§ 64
Månadsrapport januari – april 2017
Diarienr 16BUN100

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av information om månadsrapport januari -april 2017.

Ärendebeskrivning
Resultatet jan-april är - 0,3 mkr vilket är en försämring jämfört med samma period förra året 
med 3,1 mkr och en försämring jämfört med mars med 2,3 mkr.

De flesta verksamheterna inom förvaltningen visar en budget i balans för perioden men det 
stora underskottet ligger på utbildningskostnaderna för nyanlända. Migrationsbidraget för 
gymnasiet ligger i paritet med kostnaderna men för grundskola och förskola har inte bidraget 
täckt upp de kostnaderna som finns. Förvaltningen har ansökt om extra bidrag från 
migrationsverket för bland annat Havsbadets hyreskostnader men inte fått beslut än. 
Kostnaderna kommer ytterligare att öka under året eftersom förvaltningen har varit tvungna 
att hyra moduler för att lösa den akuta bristen på lokaler.

Förskolan visar ett mindre överskott för perioden som beror på det riktade statsbidraget för 
mindre barngrupper som än inte hunnit användas fullt ut inom verksamheten. Risken finns att 
bidraget måste betalas tillbaka till hösten.

Trots ovanstående beräknas förvaltningen lämna ett nollresultat. Förutsättningen för att klara 
en budget i balans är att alla sökta bidrag kommer att erhållas, och inte behöva återbetalas, att 
kostnaden för köp av gymnasieutbildning hos annan huvudman inte ökar till hösten att 
kostnaden för organisationen för nyanlända finansieras av bidrag fullt ut samt att den 
beräknade volymbudgeten inte överskrids.
 
Förvaltningsekonom informerar om månadsrapport januari - april 2017.
 
Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN samt Kommunal informerades om månadsrapporten 
16 maj 2017.

Expedieras till 
Förvaltningsekonom Leehau Li Nilsson

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Månadsrapport januari - april 2017
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§ 65
Information om projektet ”Samverka – Agera – Motivera” (SAM)
Diarienr 17BUN133

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen om arbetet inom projektet SAM.
 
Nämnden önskar återrapport av projektet SAM nästa år, 2018.

Ärendebeskrivning
2016-08-22 beslutade kommunstyrelsen att avsätta 1 200 000 kr under två år till projektet 
SAM-samverka-agera-motivera, under förutsättning att Norrbottens läns landstings 
medfinansiering beviljades. Medlen till projektet anvisades från den sociala 
investeringsfonden. Kommunstyrelsen förordade att utbildningsförvaltningen skulle bli 
projektägare och den 1 december anställdes Åsa Sandberg för att driva och leda projektet.

Projektet syftar till att förbättra ungas, 0-20 år, psykiska hälsa.
 
Åsa Sandberg informerar nämnden om projektet.
 
Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN samt Kommunal informerades om projektet 16 maj 
2017.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse SAM Samverka Agera Motivera
SAM Projektförslag att främja och förebygga psykisk hälsa hos barn och unga, bilaga BUN § 
65a
SAM Aktivitetsplan, bilaga BUN § 65b
SAM Ansvarsfördelning, bilaga BUN § 65c
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§ 66
Information om Forskarfredag
Diarienr 17BUN132

Den 29 september 2017 genomförs konceptet "Forskarfredag" i skolor över hela Europa. 
Syftet med dagen är att inspirera och väcka intresse för forskning och vetenskap hos barn och 
unga. I Piteå har Forskarfredag genomförts vid två tidigare tillfällen, 2015 och 2016, båda 
gångerna i samverkan med lokalt förankrade forskningsinstitut och med gymnasieskolan som 
målgrupp.

Nytt för i år är att forskarfredagen kommer att vända sig till både förskolebarn och elever i 
grundskola och gymnasieskola.

En arbetsgrupp bestående av Robert Bergman, Jessica Åhlund-Lundqvist, Anders Sandlund, 
Per Boman, Fredrik Marklund och representanter för Naturskolan och RegTek arbetar med att 
sätta samman programmet.
 
Fredrik Marklund, utredare och Per Boman rektor informerar om Forskarfredag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Information om Forskarfredag
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§ 67
Information om Hållbarhetsbladet 2017
Diarienr 13BUN366

Stefan Bergmark går igenom Utbildningsförvaltningens folder Hållbarhetsbladet 2017. En 
text som lyfter fram några goda exempel på hur man valt att arbeta med hållbarhet i förskola 
och skola. Foldern redovisar också vilka huvudfokus man valt i arbetet med certifieringen 
Skola för hållbar utveckling i Piteå kommun.

Ordförande kontaktar kommunfullmäktiges ordförande om att få dela ut Hållbarhetsbladet till 
alla politiker i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Information om Hållbarhetsbladet 2017
Hållbarhetsbladet 2017, bilaga BUN § 67
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§ 68
Återrapportering gällande vikariestatistik inom förskola, grundskola 
och fritidshem
Diarienr 16BUN309

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av återrapporten.

Ärendebeskrivning
28 september 2016 beslutade barn- och utbildningsnämnden att återremittera ärendet och gav 
förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden efter diskussion förts med fackförbund, 
förskolechefer och rektorer om hur vikarierna kan nyttjas bäst i verksamheterna.

För- och grundskolechef Elisabeth Fjällström redovisar uppdraget.
 
Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN samt Kommunal informerades om återrapporten 16 
maj 2017.

Expedieras till 
Elisabeth Fjällström, chef för- och grundskola
Bemanningsenheten

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Återrapportering gällande vikariestatistik i förskola, grundskola och 
fritidshem
Redovisning till BUN hur vikarierna kan nyttjas bäst i alla verksamheter, bilaga BUN § 68a
Fackens svar, bilaga BUN § 68b
Åtgärder vikarier, bilaga BUN § 68c
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§ 69
Tillägg till reviderad delegationsordning för barn- och 
utbildningsnämnden
Diarienr 17BUN35

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga till punkt 4.11 "Beslut i skolpliktsärenden 
vid bedömningen att det inte är aktuellt att vitesförelägga vårdnadshavarna". Delegat: Barn- 
och utbildningsnämndens arbetsutskott.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-03-01 § 24 om revidering av nämndens 
delegationsordning.

Tidigare har barn- och utbildningsnämnden delegerat beslut i skolpliktsärenden till 
arbetsutskottet när det inte är aktuellt att vitesförelägga vårdnadshavarna. Om arbetsutskottet 
gör bedömningen att vårdnadshavarna inte ska vitesföreläggas går ärendet aldrig vidare till 
barn- och utbildningsnämnden.

I den reviderade delegationsordningen har inte punkten gällande beslut om skolpliktsärenden 
kommit med.

Förslag till beslut:
Lägga till punkt 4.11 Beslut i skolpliktsärenden vid bedömningen att det inte är aktuellt att 
vitesförelägga vårdnadshavarna. Delegat: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

Expedieras till 
Grundskolans rektorer.

Beslutsunderlag
§29 BUN AU Tillägg till reviderad delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden
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§ 70
Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier eller 
diskriminering
Diarienr 17BUN1

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av inkomna och avslutade kränkningsärenden.

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 § 70
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§ 71
Kurser/konferenser
Diarienr 17BUN2

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att alla ledamöter som är intresserade att delta vid 
Aktuell skolpolitik 30-31 augusti 2017 anmäler sig själv till konferensen.

Ärendebeskrivning
Aktuell Skolpolitik 2017 kommer att vara på Piteå Havsbad 30-31 augusti 2017.
 
Tema för 2017 är - en jämställd och jämlik förskola och skola.
Alla barn och elever ska ha lika förutsättningar i förskola och skola. Hur når vi dit? Statistiken 
talar sitt tydliga språk - skolprestationer, såväl som skillnader i upplevd hälsa varierar mellan 
tjejer och killar. Med en normkritisk ingång vill konferensen uppehålla sig kring hur vi kan 
förändra normer och strukturer inom skola och samhälle kring såväl kön, etnisk bakgrund som 
social bakgrund.
 
Hur kan skolan arbeta med uppdraget att aktivera traditionella mönster?
Konferensen belyser den röda tråden från förskola, skola till arbetsliv och gör nedslag i 
konkreta lokala exempel.
 
En jämställd och jämlik skola knyter även an till ett hälsofrämjande arbete för jämlik hälsa. 
Det handlar också om uppdraget att motverka traditionella yrkesval för skapa ett jämlikt 
arbetsliv och en större bas för framtida kompetensförsörjning. Ytterst handlar det om barn och 
elevers utrymme för identitet och delaktighet på sina egna villkor.

Beslutsunderlag
 Aktuell Skolpolitik 2017, bilaga BUN § 71
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§ 72
Delegationsbeslut
Diarienr 17BUN3

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av 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 maj månad 2017, bilaga BUN § 72
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§ 73
Delgivningsärenden
Diarienr 17BUN4

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av delgivningsärenden.

Ärendebeskrivning
Nämnden delges nedanstående ärenden
 
Statsbidrag 2017
17BUN107-8
Skolverket beslutar att delvis bevilja ansökt statsbidrag till personalförstärkning inom 
elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser 2017.
Beslut: Piteå kommun beviljas 1 194 450 kr i statsbidrag för år 2017.

17BUN107-9
Skolverket beviljar statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen för 
2017/2018.
Beslut: Piteå kommun beviljas 274 160 kronor i statsbidrag för 2017/2018

17BUN107-10
Skolverket beviljar statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och 
motsvarande för 2017.
Beslut: Piteå kommun beviljas 7 500 kr i statsbidrag för år 2017.

17BUN107-11
Skolverket beviljar statsbidrag för kostnader för samordnare av frågor som rör utveckling av 
verksamhet för nyanlända elever för 2017.
Beslut: Piteå kommun beviljas 276 400 kr för år 2017.

17BUN107-12
Skolverket beviljar statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning för 2017.
Beslut: Piteå kommun beviljas 37 500 kr för vårterminen 2017.

Kommunstyrelsebeslut
16BUN100
Fördjupad månadsrapport januari – mars 2017
Beslut: Kommunstyrelsen godkänner rapporten. Kommentarer finns att läsa i beslutets 
ärendebeskrivning.

17BUN134-1
Ansökan om upphörande av stiftelser.
Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att hos Länsstyrelsen ansöka om att förbruka kapitalet i 
följande stiftelser/fonder till förmån för stiftelseändamålet:
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- Grundskolans samfond
- Gymnasieskolans samfond
- Piteå samfond
- Carl Erikssons fond
- Allan och Märta Lundmarks fond
- Litteraturfonden
- Teaterfonden
- Frida och Edit Lundströms fond

17BUN135-1
Riktlinjer för arbetet mot våldsbejakande extremism
Beslut: Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för arbetet mot vådsbejakande extremism enligt 
bilaga 16KS51-3.

17BUN87-6
Revisionsrapport barn- och utbildningsnämnden 2016
Beslut: Kommunstyrelsen beslutar anta kommunledningsförvaltningens yttrande som 
kommunstyrelsens eget och med det lägga rapporten till handlingarna.

Skolinspektionen
16BUN357-6
Skolinspektionen begärde att Piteå kommun skulle redovisa vilka åtgärder som vidtagits med 
anledning av ett föreläggande om bristande stöd till en grundskoleelev.
Beslut: Mot bakgrund av uppgifterna i redovisningen bedömer Skolinspektionen att Piteå 
kommun vidtagit sådana åtgärder att uppföljning av ärendet kan avslutas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Delgivningsärenden
BUN reglemente KF § 105, bilaga BUN § 73a
BUN reglemente, bilaga BUN § 73b
BUN reglemente KF § 106, bilaga BUN § 73c
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Sammanträdesdatum
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Barn- och utbildningsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 74
Rapporter
Diarienr 17BUN5

Ordförande informerar att Malin Westling, Arjeplog blir ny förvaltningschef vid 
utbildningsförvaltningen från 21 augusti 2017.

(17 av 18)



Sammanträdesprotokoll 18 (18)

Sammanträdesdatum
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Barn- och utbildningsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 75
Nya frågor
Diarienr 17BUN6

Ingen ny fråga ställdes vid dagens sammanträde.

(18 av 18)
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