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§ 99 
 

Tillägg i delegationsordningen 

Diarienr 17BUN35 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om tillägg i delegationsordningen enligt förslag från 

gymnasiechef: 

Revidering av punkten 12.9 där nuvarande text tas bort och ersätts med texten: 

Inhämtande av yttrande från hemkommun när elev inte är hemmahörande i kommun eller 

samverkansområde. SL 16 kap 48 §. 

Delegat: Skoladministratör. 

 

Tillägg av ny delegationspunkt, 12.11, med text: 

Beslut om mottagande och beslut om mottagande i 1:a eller 2:a hand till programinriktat 

individuellt val och yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever när elev inte är 

hemmahörande i hemkommun eller samverkansområdet enligt SL 17 kap 19 §. 

Delegat: Gymnasiechef 

 

Ärendebeskrivning 

I delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden, reviderad 2017-06-28, behöver en 

justering göras för punkt 12.9. Mottagande till utbildningar som utformats för en grupp elever, 

SL 17 kap 14 §, med rektor som delegat, stryks eftersom den delegationen finns under 

punkten 12.5. Punkt 12.9 ersätts istället med texten: ” Inhämtande av yttrande från 

hemkommun när elev inte är hemmahörande i kommun eller samverkansområde. SL 16 kap 

48 §. Delegat: Skoladministratör. 

48 § Innan en kommun eller ett landsting tar emot en sökande som inte är hemmahörande i 

kommunen eller samverkansområdet för utbildningen ska yttrande inhämtas från den 

sökandes hemkommun. Yttrande behöver dock inte inhämtas, om det med hänsyn till tidigare 

avgivet yttrande eller av andra skäl är onödigt. 

En ny delegationspunkt, 12.11 behöver infogas med hänvisning till Skollagens 17 kap 19 § 

tredje stycket, enligt nedanstående lydelse. 

 

Beslut om mottagande och beslut om mottagande i 1:a eller 2:a hand till programinriktat 

individuellt val och yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever när elev inte är 

hemmahörande i hemkommun eller samverkansområdet enligt SL 17 kap 19 §. Delegat: 

Gymnasiechef. 

 

19 § En kommun eller ett landsting som anordnar programinriktat individuellt val eller 

yrkesintroduktion som har utformats för en grupp elever ska ta emot alla de behöriga sökande 

till utbildningen som hör hemma i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen. 

En elev som vistas i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen på grund av 

placering i ett sådant hem för vård eller boende som avses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen 

(2001:453) ska vid beslut om mottagande enligt första stycket jämställas med den som är 

hemmahörande i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen. 

Om det finns platser över på utbildningen, sedan alla sökande som ska tas emot enligt första 
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och andra styckena har antagits, får kommunen eller landstinget ta emot andra behöriga 

sökande till utbildningen. 

 

Förslag till beslut 

Gymnasiechef föreslår en revidering av punkten 12.9 där nuvarande text tas bort och ersätts 

med texten: 

Inhämtande av yttrande från hemkommun när elev inte är hemmahörande i kommun eller 

samverkansområde. SL 16 kap 48 §. 

Delegat: Skoladministratör. 

 

Tillägg av ny delegationspunkt, 12.11, med text: 

Beslut om mottagande och beslut om mottagande i 1:a eller 2:a hand till programinriktat 

individuellt val och yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever när elev inte är 

hemmahörande i hemkommun eller samverkansområdet enligt SL 17 kap 19 §. 

Delegat: Gymnasiechef 

 

Expedieras till  

Gymnasiechef 

Rektorerna vid Strömbackaskolan 

Administratör Strömbackaskolan 
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§ 100 
 

Anpassning av skolstrukturplan till beslutad VEP 2018-2020 

Diarienr 17BUN49 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa skolstrukturplanen enligt bilaga 

"Anpassning av skolstruktur 2018-2020". 

  

Nämnden bilägger bilaga Strukturplan till protokollet. 

 

Ärendebeskrivning 

I Verksamhetsplan (VEP) 2018 -2020 skolstrukturförändringar har förvaltningen beviljats 45 

mkr per år under åren 2018-2020 

 

Lokalstrateg Stefan Bengtsson informerar om planerade investeringar och förslag till 

anpassning av skolstrukturplan utifrån beslutad VEP 2018-2020 

  

Anpassningen av strukturplanen är informerad på Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN 

och Kommunal 12 september 2017. 

 

Expedieras till  

Lokalstrateg 

Förvaltningsekonom 

Chefer för- och grundskola 

Förvaltningschef 

 

Beslutsunderlag 

Anpassning av skolstruktur VEP 2018-2020, bilaga BUN § 100 

 

 

  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 7 (14) 

Sammanträdesdatum  

2017-09-27  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 101 
 

Frånvarorapportering/skolpliktsbevakning i grundskolan och 

grundsärskolan läsåret 2016/2017 

Diarienr 17BUN70 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporteringen samt rektorerna och 

kuratorernas redovisning om hur de arbetar med att minska lång- och kortidsfrånvaro i skolan. 

  

Ärendebeskrivning 

Redovisning av elevfrånvaro vårtermin 2017 samt redovisning av elevfrånvaron över tiden ht 

2013 – vt 2017. 

 

Skolledare berättar om sitt arbete med elevnärvaron. 
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§ 102 
 

Revisionens Granskning av grundskolans ledningsfunktion 

Diarienr 17BUN229 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag till åtgärder 

för att möta granskningens rekommendationer och påtalade förbättringsområden. 

  

Nämnden begär återrapport på förvaltningens åtgärder. 

 

Ärendebeskrivning 

KPMG har på Piteå kommuns revisorers uppdrag granskat grundskolans 

ledningsfunktion/rektors uppdrag. Granskningen har fokuserat på såväl organisation som 

ledningsstöd. Yttrande från Barn- och utbildningsnämnden önskas senast den 30 september 

2017. 

 

Utbildningsförvaltningen har utifrån granskningsrapporten utformat ett förslag till åtgärdsplan 

för att möta de behov som påtalats i rapporten, vilket bifogas som bilaga. 

  

Förvaltningschef Malin Westling föredrar slutrapporten och åtgärdsplanen. 

  

Granskningen är föredragen på Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN samt till Kommunal 

2017-09-12. 

 

Expedieras till  

Revisionen 

 

Beslutsunderlag 

Revisionens slutrapport gällande Granskning av grundskolans ledningsfunktion, bilaga BUN 

§ 102a 

Åtgärdsplan Grundskolans ledningsfunktion, bilaga BUN § 102b 

Synpunkter rörande granskningen av grundskolans ledningsfunktion, bilaga BUN § 102c 
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§ 103 
 

Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier eller 

diskriminering 

Diarienr 17BUN1 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av anmälda 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 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 

 

Beslutsunderlag 

Anmälan om kränkning, trakasserier, diskriminering, bilaga BUN § 103 
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§ 104 
 

Kurser/konferenser 

Diarienr 17BUN2 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att reservera två platser till workshop "Män i 

förskolan".  

 

Ledamöter som önskar delta vid workshopen anmäler sig till sekreterare. 

  

 

Ärendebeskrivning 

Luleå Tekniska Universitet kommer tillsammans med Luleå Kommuns nätverk Män i 

förskolan att anordna en workshop den 10/11 0830-1300 (avslutas med gemensam lunch) på 

Luleå Tekniska Universitet där man tillsammans ska utforska olika vägar att förbättra 

statistiken för att få en jämnare könsfördelning. 

 

Vår inbjudan riktar sig till pedagogisk personal och förskolechefer vid verksamheterna i 

Luleå, Piteå och Boden, politiker, tjänstemän vid HR-avdelningar i de tre kommunerna, 

Studie- och yrkesvägledare samt studenter och undervisande lärare vid förskollärar-

programmet vid Luleå Tekniska Universitet. 
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§ 105 
 

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 

Delegationsbeslut, bilaga BUN § 105 
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§ 106 
 

Delgivningsärenden 

Diarienr 17BUN4 

 

 

Nämnden delges nedanstående ärende 

  

Dnr 17BUN209-3 

Yttrande över remissförslag till Kulturplan Norrbotten 2018-2021 

Beslut: Kommunstyrelsen antar yttrande överremissförslag till Kulturplan Norrbotten 2018-

2021 med tillägget enligt yrkandet. 
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§ 107 
 

Rapporter 

Diarienr 17BUN5 

 

Ledamöterna återkommer med reflektioner från dagens verksamhetsbesök i skolor och 

förskolor till sammanträde 25 oktober 2017. 
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§ 108 
 

Nya frågor 

Diarienr 17BUN6 

 

Ingen ny fråga ställdes vid dagens sammanträde. 

 

 

 


