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§ 142 
 

Verksamhetsutvecklingsprojekt - Elevhälsan 

Diarienr 17BUN219 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att elevhälsan skall arbetsledas av en 

verksamhetschef, samt att nämnden inväntar utredningen av Strömbackaskolans elevhälsa 

innan övriga beslut tas. Planeras att dessa beslut kan tas vid nämndens sammanträde i februari 

2018. 

  

Ärendebeskrivning 

Barn och utbildningsnämndens ordförande har gett i uppdrag att med elevperspektivet i fokus 

föreslå en genomförandeplan för grundskolans elevhälsa utifrån följande områden: 

 

• Omvärldsöversyn 

• Nuläge/fakta/status 

• Ledningsdialog 

• Nuläge av elevhälsoarbete 

• Förslag på genomförande plan 

  

Projektet har redovisats på Samverkansgrupp och till Kommunal 2017-12-05. 

  

Ledamot Lage Hortlund (M) begär ajournering. 

  

Sammanträdet återupptas. 

  

Yrkanden 

Majoritetspartierna (S, V och MP) föreslår nämnden besluta att elevhälsan skall arbetsledas 

av en verksamhetschef, samt att nämnden inväntar utredningen av Strömbackaskolans 

elevhälsa innan övriga beslut tas. Planeras att dessa beslut kan tas vid nämndens sammanträde 

i februari 2018. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns ett förslag vilket blir nämndens 

beslut.  

 

Beslutsunderlag 

Rapport - Elevhälsoarbetet i Piteå kommuns grundskola, bilaga BUN § 142 
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§ 143 
 

Kvalitetsrapport – Normer och värden, läsåret 2016-2017 (3) 

Diarienr 17BUN296 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt ledningsgruppens rekommendationer, att 

följande åtgärder genomförs och återrapporteras till Barn- och utbildningsnämnden senast 1 

mars 2018: 

-Centrala elevhälsan får i uppdrag att utforma ett förslag till kompetensutvecklingsinsats 

utifrån kvalitetsrapportens analys. 

-För-, grund- och gymnasiecheferna säkerställer att samtliga rektorer arbetar aktivt för att 

motverka kränkningar på sina skolor. 

-Förvaltningens kvalitetscontroller genomför en djupare analys av de kränkningsärenden som 

inkommit under läsåret 2016-2017. 

 

Ärendebeskrivning 

Kvalitetsrapporten Normer och värden, läsåret 2016-2017, utgör underlag i Barn- och 

utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete i enlighet med de krav som ställs i 

Skollagen 3 § 4 kap. I rapporten redogörs för det arbete som bedrivits på enhetsnivå kring 

temat, de utvecklingsbehov som uppmärksammats, de kränkningsärenden som inkommit 

under läsåret samt den bedömda måluppfyllelsen som uppnåtts. 

Rapporten möjliggör för huvudmannen att styra den fortsatta kvalitetsutvecklingen i 

verksamheten. 

 

Efter att ärendet återremitterats för utökad analys kring trendbrottet gällande kränkningar 

2013 har tidigare rapport kompletterats på sidorna 6-7. I övrigt är rapporten densamma som 

tidigare inlämnad version. 

 

Förvaltningens ledningsgrupp rekommenderar att följande åtgärder genomförs och 

återrapporteras till Barn- och utbildningsnämnden senast 1 mars 2018: 

-Centrala elevhälsan får i uppdrag att utforma ett förslag till kompetensutvecklingsinsats 

utifrån kvalitetsrapportens analys. 

-För-, grund- och gymnasiecheferna säkerställer att samtliga rektorer arbetar aktivt för att 

motverka kränkningar på sina skolor. 

-Förvaltningens kvalitetscontroller genomför en djupare analys av de kränkningsärenden som 

inkommit under läsåret 2016-2017. 

  

Kvalitetscontroller Sofia Franzén redovisar rapporten. 

  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns ett förslag vilket blir nämndens 

beslut. 
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Expedieras till  

Centrala elevhälsans verksamhetschef 

För- och grundskolechefer 

Gymnasiechef 

Förvaltningschef 

 

Beslutsunderlag 

Normer och värden 2016-2017, bilaga BUN § 143 
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§ 144 
 

Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier eller 

diskriminering 

Diarienr 17BUN1 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bordlägga ärendet eftersom alla ledamöter inte 

hinner läsa igenom anmälningarna. 

 

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 
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§ 145 
 

Kurser/konferenser 

Diarienr 17BUN2 

 

 

Ingen kurs eller konferens tas upp vid dagens sammanträde. 
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§ 146 
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 17BUN3 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av delegationsbesluten. 

 

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 § 146 
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§ 147 
 

Delgivningsärenden 

Diarienr 17BUN4 

 

Nämnden delges nedanstående ärenden. 

 

17BUN107-34 

Beslut Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare för 2017/2018. 

Skolverket beviljar Piteå kommun 2 701 923 kronor i statsbidrag. 

 

17BUN107-35 

Beslut Statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande för 2017. 

Skolverket beviljar Piteå kommun 45 000 kronor i statsbidrag för tre lärare. 

 

17BUN304-4 

Överföring av driftbudget för verksamhetschef Grans naturbruksgymnasium 2017 och 2018. 

Kommunstyrelsen beslutar överföra driftsbudget på 533 070 kronor för 2017 och 913 835 

kronor för 2018 för att täcka kostnader för verksamhetschef på Grans naturbruksgymnasiums 

lönekostnader. 

 

17BUN378 

Policy för informationssäkerhet i Piteå kommunkoncern 

 

17BUN379 

Riktlinje för sökbara medel med syfte att stödja innovation och verksamhetsutveckling 

 

17BUN380 

Policy för säkerhetsarbete i Piteå kommunkoncern 

 

17BUN49-70 

Budget för 2018 och verksamhetsplan för 2018-2020 samt kommunal skattesats för 2018. 

Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsplan för åren 2018-2010 och årsbudget för år 

2018. 

 

Kommunfullmäktige fastställer kommunens skattesats för år 2018 till 22:25 kronor 

(oförändrat). 

 

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder/styrelser att, utifrån mål och uppdrag, fastställa 

internbudget för år 2018 inom ramen för anvisade medel (driftbudget och investeringsbudget) 

i samråd med kommunstyrelsen/ekonomiavdelning. 

 

17BUN107-36 

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier för 2017/2018. 

Skolverket beslutar att bevilja rekvisitionen. Piteå kommun beviljas 5 768 594 kronor, 

bidraget avser perioden HT 2017. 
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17BUN107-37 

Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds för 2017. 

Skolverket beslutar att bevilja Piteå kommun 114 224 kronor i statsbidrag. Bidraget avser juli-

december. 

 

17BUN387-1 

Beslut om riksrekryterande utbildning. 

Skolverket beslutar att Piteå komun får överta Norrbottens Läns Landstings befintliga 

godkännande om att få bedriva riksrekryterande yrkesutbildning för naturbruksprogrammet, 

inriktning djur vid Grans naturbruksgymnasium i Piteå kommun. 

 

17BUN107-38 

Maxtaxa inom förkola och fritidshem för 2018. 

 

17BUN107-39Statsbidrag för hälsofrämjande skolutveckling för 2017/2018. 

Skolverket beslutar att avslå ansökan om statsbidrag. 
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§ 148 
 

Rapporter 

Diarienr 17BUN5 

 

Ledamot Maria Holmquist Ek (V) informerar från Kommunala Förebyggande Rådets (KFR) 

senaste sammanträde. 

  

Ordförande Ruth Rahkola (S) informerar från möte med Folkhälsorådet. 

  

Ledamot Massoud Sari Aslani (S) informerar från kontaktpolitikerbesök med 

förskolechef för Öjebyns förskolor. 

  

Ledamot Petra Fojtikova (SLP) informerar från kontaktpolitikerbesök hos rektor Stefan 

Lundkvist för Kullen och Björklundaskolan. 
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§ 149 
 

Nya frågor 

Diarienr 17BUN6 

 

 

- Ledamot Peter Forss (S) efterlyser uppföljning från nuddisprojektet. 

  

 

- Ferid Letic (S) har fått frågor om förvaltningen kan göra en samordning av 

planeringsdagar så att de infaller samma dagar för fritidshemmen och 

förskolorna? Föräldrarna vill ha planeringsdagarna samtidigt för att inte behöva vara 

ledig från arbetet flera dagar. 

  

Förvaltningschefen svara att planeringsdagarna läggs olika dagar för att kunna ta emot 

barn som inte kan vara ledig när det är planeringsdag. 

  

 

- Ledamot Petra Fojtikova undrar varför föräldrarna får veta så sent att det är 

planeringsdag. 

 

Förvaltningschefen kommer att framföra till verksamheten att de måste lämna 

information om planeringsdagar i god tid till berörda föräldrar. 

  

 

 


