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§ 119 
 

Statsbidrag för en likvärdig skola 
Diarienr 18BUN310 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att insatserna som påbörjades hösten 2018 ska 
fortsätta under 2019 enligt nedan: 
- Förstärkning av 4 tjänster till två skolenheter utifrån skolverkets socioekonomiska index 
skapa en bättre likvärdighet så att betygsresultaten höjs och då särskilt för pojkarna. 
Skolornas rektorer får tillsammans med lärarna göra en analys och komma in med förslag på 
åtgärder. 
- Förstärkning av resurser för barn med inriktningen funktionsvariationen autism. 
- Centralt team med 2 tjänster för att jobba med frånvaroproblematik. 
- 0,5 tjänst till en skolenhet för att möta nyanlända. 
- 0,4 tjänst för kompetensutveckling "ledarskap i klassrummet". 
- 0,5 tjänst för kartläggning i förskoleklass. 
- Anpassad undervisningsmiljö och lärverktyg i klassrummet 
  
Totalt cirka 5,4 miljoner kronor för helåret 2019. 
  
Förvaltningen sammanställer de förslag som kommit fram i gruppdiskussionerna och 
återkommer till nämnden innan ansökan skickas in till Skolverket. 
 
Ärendebeskrivning 

Kommunen kan ansöka om statsbidrag för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen 
i förskoleklass och grundskolan. 
 
Statsbidraget ska användas till att utöka pågående insatser eller genomföra nya insatser som 
stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskolan. Huvudmannen 
ansvarar för att analysera resultaten, identifiera behoven och prioritera vilka insatser som 
statsbidraget ska finansiera. 
 
Det är också huvudmannen som bestämmer hur man fördelar bidraget inom organisationen. 
 
Piteå kommun har tilldelats 2 689 872 kronor under perioden 1 juli-31 december 2018. 
 
I budgetpropositionen för 2018 har regeringen föreslagit att det ska finnas 3,5 miljarder 
kronor för 2019 och 6 miljarder kronor för 2020. 
 
Piteå kommun har tilldelats 11 244 488 kronor. 
 
Ett villkor för statsbidraget är att huvudmannen ska ta fram en åtgärdsplan där det framgår 
vilka insatser som huvudmannen planerar för den period bidragsomgången gäller för. 
 
Elisabeth Fjällström och Elice Ökvist, chef för- och grundskola informerar om statsbidraget. 
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Fackliga representanter är inbjudna för deltagande vid information och gruppdiskussioner. 
Vid dagens sammanträde deltar representanter från Lärarförbundet, Lärarförbundet 
Skolledarna, Lärarnas Riksförbund och Kommunal. 
 
Beslutsunderlag 

Diskussionsunderlag Likvärdig skola 2019 till BUN, bilaga BUN § 119 
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§ 120 
 

Information om lovskola 2018 
Diarienr 18BUN150 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden får information om lovskola 2018. 
 
Ärendebeskrivning 

Lovskola har genomförts 2018-06-18 till 2018-06-28, sammantaget 8 dagar. Den har 
genomförts gemensamt och kommunövergripande för elever i åk 8 och 9 som riskerar att ej 
nå gymnasiebehörighet. En slutrapport har sammanställts av ansvarig rektor. 
 
Elice Ökvist, chef för- och grundskola informerar om slutrapport för lovskola 2018 
 
Beslutsunderlag 

Slutrapport Lovskola 2018 2018-08-20, bilaga BUN § 120a 
Plan för lovskola 2018, bilaga BUN § 120b 
Ansökan till lovskola 2018, bilaga BUN §120c 
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§ 121 
 

Information om bygg- och anläggningsprogrammet 
Diarienr 18BUN371 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden får information från Strömbackaskolans bygg- och 
anläggningsprogram. 
 
Ärendebeskrivning 

Presentation av byggprogrammets uppbyggnad i dagsläget, inriktningar och yrkesutgångar. 
Allmän information om antagningsstatistik, fördelning flickor – pojkar, värdegrundsarbete 
och hur många som går vidare till ett yrke efter avslutade studier. 
 
Vilka projekt bedrivs just nu inom byggprogrammet: 
 
• Elevbygget, gammalt och nytt 
• Grans 
• St. Bartolomeus 
• Framnäs 
• Byggverkstaden 
• ROT – uppdrag 
• APL 
  
Rektor Jonas Wallin och eleven Isak Myrestam informerar nämnden om byggprogrammet. 
 
Beslutsunderlag 
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§ 122 
 

Information om nya gymnasielagen 
Diarienr 18BUN369 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden får information om nya gymnasielagen. 
 
Ärendebeskrivning 

Sveriges riksdag har fattat beslut om nya bestämmelser i den så kallade gymnasielagen. De 
nya bestämmelserna gör det möjligt för ungdomar som har fått avslag på sin asylansökan att 
få uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Se bilaga från SKL. Sista dagen för att ansöka om 
uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen var den 30 september 2018. Efter dom i 
migrationsöverdomstolen har nu Migrationsverket fått klartecken att börja tillämpa nya 
gymnasielagen. För att omfattas av de nya bestämmelserna måste ungdomen uppfylla vissa 
krav: 
 
• Ansökt om asyl första gången den 24 november 2015 eller tidigare. 
• Registrerades som ensamkommande barn vid ansökan och blev anvisad till en kommun som 
skulle ordna boendet. 
• Beslutet om utvisning kom då ungdomen var 18 år eller äldre. 
• Fick vänta mer än 15 månader på att få ett beslut. 
• Fick beslut om utvisning den 20 juli 2016 eller senare. 
• Studerar, eller har studerat och har för avsikt att studera på gymnasienivå i Sverige. 
• Befinner sig i Sverige vid ansökan. 
• Migrationsverket kommer också att kontrollera om ungdomen har begått något brott eller 
om det finns något som pekar på att personen skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk. 
 
Vid Strömbackaskolan följer vi gällande lagstiftning (SkolL 29 kap 3 §) som innebär att asyl-
sökande elever som fyllt 18 år endast får avsluta pågående utbildning, inte påbörja en ny. 
Eftersom vi har ett stort asylboende på Pite Havsbad så har vi många ungdomar som ansökt 
om att få börja gymnasiet hos oss. De som gjort sig behöriga till nationellt program och 
uppnått meritvärde för respektive program har dock antagits utifrån ett regeringsbeslut där 
man låter kommuner som tar emot asylsökande till nationella program ansöka om bidrag som 
delvis kan täcka utbildningskostnader för dessa elever. Flertalet asylsökande är dock inte 
behöriga till nationella program och har därför ansökt om att påbörja ett nytt 
introduktionsprogram. I dags-läget har 32 ungdomar, varav 26 är födda -99 och 6 är födda -
00, fått avslag på sin ansökan om att börja ny utbildning hos oss eftersom de fyllt 18 år och är 
asylsökande. Om dessa elever beviljas uppehållstillstånd för gymnasiestudier kommer de att 
ha rätt att påbörja ny utbildning, dvs ett nytt introduktionsprogram under läsåret 18/19. Vår 
kontakt vid Migrationsverket har meddelat att man har 52 ungdomar 16-19 år vid Pite 
havsbads asylboende vilket innebär att det kan tillkomma fler ansökningar till 
introduktionsprogrammet. 
 
Konsekvenserna för vår oss vid Strömbackaskolan är att vi snabbt kan behöva utöka vår verk-
samhet vid introduktionsprogrammet för att kunna ta emot de elever som beviljas uppehålls-
tillstånd för studier. Förutom svårigheter att hitta behöriga lärare, lokaler osv med kort varsel 
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får detta ekonomiska konsekvenser eftersom vi inte har rätt att söka ersättning från 
Migrationsverket för denna elevgrupp. 
 
Beslutsunderlag 

Ny möjlighet till uppehållstillstånd, bilaga BUN § 122 
 
 
  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 10 (17) 

Sammanträdesdatum  

2018-10-17  

  
 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 123 
 

Kunskapsresultat och gymnasiebehörighet 
Diarienr 18BUN349 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden får information om kunskapsresultat och gymnasiebehörighet. 
  
Fördjupad analys om kunskapsresultat kommer att redovisas till barn- och 
utbildningsnämnden vid sammanträde i mars månad 2019. 
 
Ärendebeskrivning 

Gymnasiebehörigheten har stigit något sedan förra året och den är högre än genomsnittet för 
kommunala skolor i riket. Den har dock sjunkit något under en tioårsperiod samtidigt som det 
genomsnittliga meritvärdet har stigit, vilket innebär ökade skillnader mellan individuella 
kunskapsresultat. Skillnaderna mellan pojkar och flickor som grupper är också fortsatt stor. I 
Piteå finns också sedan tidigare kända skillnader mellan skolors kunskapsresultat och därför 
har medel från Skolverket sökts för att genomföra riktade insatser för en likvärdig grundskola. 
 
För att kunna tolka kunskapsresultaten och ge förslag på utvecklingsarbetets fortsatta 
inriktning krävs en mer djupgående analys under hösten tillsammans med representanter från 
verksamheterna. Analysen och förslag presenteras i mars 2019 i kvalitetsrapporten 
Utbildning, arbete och näringsliv (se årshjulet på s. 2). 
 
Sofia Franzén, Kvalitetscontroller informerar om kunskapsresultat och gymnasiebehörighet. 
 
Expedieras till  

Förvaltningschef 
 
Beslutsunderlag 

Kunskapsresultat och gymnasiebehörighet läsåret 2017-2018, bilaga BUN § 123 
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§ 124 
 

Sammanträdesplanering 2019 
Diarienr 18BUN358 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta sammanträdesplanering för år 2019. 
 
Ärendebeskrivning 

Handläggare har tillsammans med nämndsekreterare upprättat att ett förslag till 
sammanträdesplanering för år 2019. Vid planeringen har det tagits hänsyn till kommunens 
ekonomiska tidsplanering samt barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete. 
 
Expedieras till  

Rektorer och förskolechefer 
Tjänstemän vid Utbildningsförvaltningen 
Ledamöter i barn- och utbildningsnämnden 
Kommunledningsförvaltningen 
 
Beslutsunderlag 

Sammanträdesplanering 2019, bilaga BUN § 124 
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§ 125 
 

Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier eller 

diskriminering 
Diarienr 18BUN1 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av anmälningar om kränkande behandling. 
  
Vid sammanträdet 27 februari 2019 kommer en samlad rapport för hela 2018 att presenteras. 
 
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 § 125 
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§ 126 
 

Delegationsbeslut 
Diarienr 18BUN3 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden får information om delegerade beslut. 
 
Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen 6 kap får en nämnd uppdra till 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 ärenden 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 § 126 
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§ 127 
 

Delgivningsärenden 
Diarienr 18BUN4 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden delges nedanstående inkomna handlingar. 
 
Ärendebeskrivning 

18BUN226-3 
Skolinspektionens beslut på anmälan om mottagande i särskola i Piteå kommun. 
 
Skolinspektionen saknar möjlighet att utreda ärendet på grund av att det saknas handlingar. 
 
18BUN109-17 
Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av Nya Läroverket Luleå AB som 
huvudman för gymnasieskola avseende de nationella estetiska programmet med inriktning 
estetik och media, naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap och 
teknikprogrammet med inriktningen informations- och medieteknik vid Nya Läroverket 
Gymnasium i Luleå kommun. 
 
18BUN108-18 
Skolinspektionen godkänner ThorenGruppen AB som huvudman för gymnasieskola vid 
Yrkesgymnasiet Skellefteå. Godkännandet avser utbildning på det nationella 
hantverksprogrammet med inriktningen frisör. 
 
18BUN177-8 
Kommunstyrelsen beslutar att Grans naturbruksgymnasium får hyra utbildningssimulatorer 
för lantbruks- och maskinutbildning. 
 
18BUN337-1 
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för personalpolitik. 
 
18BUN392-1 
Kommunfullmäktige antar reviderad version av Policy för kvalitetsarbetet. 
 
18BUN393-1 
Kommunfullmäktige antar reviderad version av Policy för styrande dokument. 
 
17BUN350 
Kommunfullmäktige avslår motionen om att utreda möjligheterna för en tävlingsanläggning 
för sportkörning på Grans. 
 
15BUN14-17 
Kommunfullmäktige godkänner Catrin Gisslins (MP) avsägelser som ledamot i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, miljö- och tillsynsnämnden, 
Piteå kommunföretag AB, samhällsbyggnadsnämnden, vice ordförande i barn- och 
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utbildningsnämnden samt ombud Norrbottens kommuner. 
 
Fyllnadsval återstår. 
 
Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse Naturskolan 2017-2018, bilaga BUN § 127 
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§ 128 
 

Rapporter 
Diarienr 18BUN5 

 

Ledamot Leon Bollerup (SLP) informerar om Piteåpolisens droginformation. 
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§ 129 
 

Nya frågor 
Diarienr 18BUN6 

 

Ledamot Leon Bollerup (SLP) vill att barn- och utbildningsnämnden får information från 
Piteåpolisen om hur drogsituationen ser ut i Piteå. 
  
Frågan tas med till nästa beredning. 
  
Förvaltningschef Malin Westling berättar att förvaltningen har en arbetsgrupp som arbetar 
med drogförebyggande arbete tillsammans med Socialtjänsten. Eventuellt kan nämnden 
samtidigt få information om arbetsgruppens arbete. 
 
  
  
Ledamot Håkan Johansson (M) frågar efter redovisning av nämndens kostnader jämfört med 
liknande kommuner. Johansson undrar om det finns någon djupare analys som visar vilka 
kostnader förvaltningen har. 
 
Förvaltningschef Malin Westling svarar att det inte finns någon djupare analys genomförd just 
nu men förvaltningen arbetar med en eventuellt ny organisationsstruktur som skulle kunna 
leda till en effektivisering och därmed minskade kostnader. 
 
 
 


