
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 1 (19)

Sammanträdesdatum 

2018-12-04 

Sekreterare Mona Öman Blylod 

Ordförande Ruth Rahkola (S) 

Justerande Marianne Hedkvist (S) 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-12-04 

Anslags uppsättande 2018-12-10 Anslags nedtagande 2019-01-01 

Förvaringsplats för protokollet Utbildningsförvaltningen 

Underskrift/anslaget av Mona Öman Blylod 

Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Ovalen kl. 08:30-12:00 

Beslutande Se sida 2 

Övriga deltagare Se sida 2 

Utses att justera Marianne Hedkvist (S) 

Justeringens plats och tid Utbildningsförvaltningen, 2018-12-07 

Paragrafer       145-157 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2 (19) 

Sammanträdesdatum  

2018-12-04  

  
 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

 
Beslutande  Ruth Rahkola (S) (ordförande) 

Anna Åström (MP) (vice ordförande) 
Stefan Askenryd (S) 
Marianne Hedkvist (S) 
Ferid Letic (S) 
Peter Forss (S) 
Massoud Sari Aslani (S) 
Maria Holmquist Ek (V) 
Håkan Johansson (M) 
Hans Öhlund (C) 
Eva Åström (SVP) 
Peter Eriksson (S) (tjänstgörande ersättare) 
Leon Bollerup (SLP) (tjänstgörande ersättare) 

  

Övriga deltagare Britta Dahlén (gymnasiechef) §§145-147, 154 
Peter Andersson (verksamhetschef elevhälsan) §148 
Elisabeth Fjällström (chef för- och grundskola) §§149-150 
Elice Ökvist (chef för- och grundskola) §149 
Stefan Bengtsson (lokalstrateg) §151 
LeeHau Li Nilsson (förvaltningsekonom) §153 
Mona Öman Blylod (nämndsekreterare) 

 
  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 3 (19) 

Sammanträdesdatum  

2018-12-04  

  
 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

Innehållsförteckning ................................................................................................... Sid 

  
§ 145  Ändring av belopp för måltidsbidrag vid arbetsplatsförlagt lärande (APL) ................... 4 

§ 146  Utbildningsplan för introduktionsprogram vid Strömbackaskolan och Grans 
naturbruksgymnasium ...................................................................................................... 6 

§ 147  Extraärende Förslag till förändringar vid skolenhet Mjölner, Strömbackaskolan .......... 8 

§ 148  Motion (SLP) – Droginformation till alla skolor .......................................................... 10 

§ 149  Statsbidrag för en likvärdig skola .................................................................................. 11 

§ 150  Närvarostatistik i förskola inom kommunala och fristående verksamheter oktober 201812 

§ 151  Information om Christinaprojektet ................................................................................ 13 

§ 152  Delegationsbestämmelser för barn- och utbildningsnämnden ...................................... 14 

§ 153  Avvikelserapportering Internkontrollplan - statsbidrag ................................................ 15 

§ 154  Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering ... 16 

§ 155  Delegationsbeslut .......................................................................................................... 17 

§ 156  Delgivningsärenden ....................................................................................................... 18 

§ 157  Rapporter ....................................................................................................................... 19 

 

  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 4 (19) 

Sammanträdesdatum  

2018-12-04  

  
 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 145 
 

Ändring av belopp för måltidsbidrag vid arbetsplatsförlagt lärande 

(APL) 
Diarienr 18BUN439 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att måltidsbidraget för gymnasieelever som är ute på 
arbetsplatsförlagt lärande (APL) höjs till 40 kronor per lunch med indexuppräkning varje år 
enligt skolindex. 
 
Ärendebeskrivning 

I vårt samverkansområde för de kommunala gymnasieskolorna i 4-kanten finns idag en 
överenskommelse om en gemensam modell för måltidsbidrag för elever som gör sin APL, 
daterad 2011-05-05. Modellen bygger på att man i första hand äter på närliggande skola och 
om det inte fungerar ska mentor/handledare intyga om att det inte är möjligt. Eleven föreslås 
då få ett måltidsbidrag på 30 kr/lunch. 
 
Vid en översyn gjord av utvecklare vid 4-kantskansliet, av hur andra kommuner i landet 
hanterar frågan, har det framkommit att beloppen varierar. I flertalet av de kommuner man 
tittat på ligger beloppet över 4-kantens (ca 45-60 kr). Ersättningen är ingen lagstadgad 
skyldighet för kommunerna/skolorna och det finns kommuner/kommunförbund där inget 
belopp utgår. Inom 4-kantens gymnasiesamverkan har det funnits en tradition att utbetala ett 
bidrag då eleverna inte haft möjlighet att äta på närliggande skola och den gemensamma 
överenskommelsen föreslås fortgå men med en uppräkning av beloppet till 40 kr/lunch och 
med en årlig indexuppräkning av beloppet. 
 
Ekonom vid BUF Luleå föreslår att skolindex används för uppräkning och det skulle innebära 
följande: För 2017 uppgick skolindex till 1,0203: det vill säga 2,03% och skolindex för 2018 
uppgick till 1,0265: det vill säga 2,65%. 
Om summa gällande ersättning blir 40 kr i måltidsbidrag för 2019 så skulle en 
indexuppräkning endast få marginell effekt. Genomsnittligt senaste två åren: 
(2,03%+2,65%)/2=2,3%. 
Exempelvis 40 kr*1,023=41 kr avrundat för år 2020. 
 
För Strömbackaskolans del skulle en höjning med 10 kronor, allt annat lika, öka med en 
summa av ca 58 000 kronor, från 174 270 kr till 232 270 kronor. 
 
Förslag till beslut 
4-kantens Ledningsgrupp för gymnasiesamverkan föreslår en höjning av måltidsbidraget vid 
APL till 40 kr/lunch med indexuppräkning varje år enl. skolindex. 
Bilaga 6 i samverkansavtalet föreslås ersättas med bifogad text, se Bilaga 1 
  
Gymnasiechef Britta Dahlén föredrar ärendet. 
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Propositionsordning 

Ordförande finner att det bara finns arbetsutskottets förslag vilket blir nämndens beslut. 
  
 
Expedieras till  

Gymnasiechef 
Verksamhetschef Grans Naturbruksgymnasium 
 
Beslutsunderlag 

Bilaga 1, bilaga BUN § 145 
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§ 146 
 

Utbildningsplan för introduktionsprogram vid Strömbackaskolan och 

Grans naturbruksgymnasium 
Diarienr 18BUN447 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa utbildningsplan för Strömbackaskolan 
och Grans naturbruksgymnasium från höstterminen 2019 enligt bilaga BUN § 146a och 146b. 
 
Ärendebeskrivning 

Utbildningen på ett introduktionsprogram ska följa en plan för utbildningen som beslutas av 
huvudmannen. Utbildningsplanen ska innehålla uppgifter om utbildningens syfte, 
huvudsakliga innehåll och längd. (Skollagen 17 kap 7 §) 
 
Från och med hösten 2019 förändras skollagen när det gäller introduktionsprogrammen. 
Preparandutbildningen försvinner och programinriktat individuellt val ersätts med 
programinriktat val. Huvudmannens utbildningsplan måste därför revideras. 
 
Introduktionsprogram vänder sig till elever som inte uppnått behörighet till nationellt program 
i gymnasieskolan enligt gällande behörighetsregler. Alla elever vid introduktionsprogram ska 
ha en individuell studieplan. Elever vid introduktionsprogram ska ha en minsta garanterad 
undervisningstid på 23 timmar i veckan. En elev som är behörig till yrkesprogram men som 
önskar gå ett studieförberedande program, är behörig att söka till Programinriktat val. 
 
Enligt ny lagstiftning från och med hösten 2019 finns fyra introduktionsprogram som 
huvudmannen ska erbjuda: 
• Programinriktat val 
• Yrkesintroduktion 
• Individuellt alternativ 
• Språkintroduktion 
 
Ett förslag till Plan för introduktionsprogram för Piteå kommun samt översiktlig skiss 
gällande tidsramar och utbildningsvägar finns bilagda. 
  
Gymnasiechef Britta Dahlén föredrar utbildningsplanen. 
  
Propositionsordning 

Ordförande finner att det bara finns ett förslag vilket blir nämndens beslut. 
  
 
Expedieras till  

Gymnasiechef 
Verksamhetschef Grans naturbruksgymnasium 
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Beslutsunderlag 

Plan för introduktionsprogram 2019, bilaga BUN §146a 
Plan för introduktionsprogram 2019 skiss, bilaga BUN § 146b 
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§ 147 
 

Extraärende Förslag till förändringar vid skolenhet Mjölner, 

Strömbackaskolan 
Diarienr 18BUN453 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
- Dator- och kommunikationsteknik tas bort som inriktning vid El-programmet samt att den 
inte ska vara valbar för de elever som ska påbörja sina gymnasiestudier höstterminen 2019 
enligt bilaga 1. 
  
- kursen VVS svets och lödning rör tas bort och Sprinklerteknik 1 och 2 läggs till vid VVS 
och Fastighetsprogrammet enligt bilaga 2. 
  
- förändringar i VVS och Fastighetsprogrammet del 2 utgår på grund av vidare utredning. 
 
Ärendebeskrivning 

Elprogrammet 
Idag har elprogrammet tre inriktningar som eleverna väljer till årskurs 2, elteknik, automation 
och dator- och kommunikationsteknik (bilaga 1) 
 
Förslag till beslut 
att Dator- och kommunikationsteknik tas bort som inriktning och att den inte ska vara valbar 
för de elever som ska påbörja sina gymnasiestudier höstterminen 2019 enligt bilaga 1. 
 
VVS och Fastighetsprogrammet (VF) 
Första augusti 2018 förändrade skolverket i programutbudet för VF-programmet. Kursen 
”VVS svets och lödning rör” togs bort och nya kurserna blev ”Sprinklerteknik 1” och 
”Sprinkelteknik 2” tillkom (bilaga 2) 
 
Förslag till beslut 
att kursen VVS svets och lödning rör tas bort och Sprinklerteknik 1 och 2 läggs till enligt 
bilaga 2. 
 
VVS och Fastighetsprogrammet (VF) del 2 
VF programmet industrirörsinriktning har haft en riksrekrytering. De senaste åren har inte 
någon elev sökt in via riksrekrytering. Däremot har programmet fyllts varje år med elever från 
Piteå, grannkommuner samt från Arvidsjaur och Arjeplog bilaga 3. 
 
Förslag till beslut 
att eleverna fortsättningsvis ansöker till Industrirör redan vid antagningen inför årskurs 1. 
  
Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN har informerats om ärendet 20 november 2018. 
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Gymnasiechef Britta Dahlen informerar om förslag till förändringar vid skolenhet Mjölner, 
Strömbackaskolan. 
  
Propositionsordning 

Ordförande finner att det bara finns arbetsutskottets förslag samt att en förändring utgår, 
vilket blir nämndens beslut. 
  
 
Expedieras till  

Gymnasiechef 
Rektor vid skolenhet Mjölner 
 
Beslutsunderlag 

Bilaga 1 Förändringar El-programmet, bilaga BUN § 147a 
Bilaga 2 Förändringar VF-programmet, bilaga BUN § 147b 
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§ 148 
 

Motion (SLP) – Droginformation till alla skolor 
Diarienr 18BUN414 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  att lämna upprättat yttrande till Kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 

Anders Nordin, Skol- och landsbygdspartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige 
angående droginformation till alla skolor i Piteå kommun. Kommunfullmäktige har remitterat 
motionen om droginformation till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har i 
sin tur önskat yttrande och ställningstagande på motionen av barn- och utbildningsnämnden. I 
motionen föreslås att varje skola i Piteå kommun skall få besök av informatörer och 
drogföreläsare från ”droginformation.nu”. Besök på varje skola skall ske varje termin. 
 
Förslag till beslut 
Verksamhetschef för elevhälsan föreslår att motionen om droginformation till alla skolor 
avslås. 
  
Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN har informerats om ärendet 20 november 2018. 
  
Peter Andersson, verksamhetschef elevhälsan informerar nämnden om motionen och upprättat 
yttrande. 
  
Propositionsordning 

Ordförande finner att det bara finns arbetsutskottets förslag vilket blir nämndens beslut. 
  
 
Expedieras till  

Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef elevhälsan 
 
Beslutsunderlag 

Motion (SLP) - Droginformation till alla skolor, bilaga BUN § 148a 
Motion (SLP) - Droginformation till alla skolor, bilaga BUN § 148b 
Protokollsutdrag KS §187  Motion (SLP) - Droginformation till alla skolor, bilaga BUN § 
148c 
Yttrande Motion (SLP) Droginformation till alla skolor, bilaga BUN § 148d 
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§ 149 
 

Statsbidrag för en likvärdig skola 
Diarienr 18BUN310 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om att ansöka om statsbidrag för en likvärdig skola 
enligt förvaltningens förslag. 
  
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. 
 
I budgetpropositionen för 2019 finns 3,5 miljarder kronor för 2019 och 6 miljarder kronor för 
2020. Bidraget som Piteå kommun har erhållit för 2019 är 11 244 488 
Bidraget gäller from 2019-01-01-2019-12-31. 
 
Förändringar av elevantalet och elevernas socioekonomiska förutsättningar hos en huvudman 
och andra huvudmän kan göra att bidragsramen förändras mellan bidragsåren. Ett villkor för 
att kommunen ska erhålla statsbidraget är att huvudmannen tar fram en åtgärdsplan där det 
framgår vilka insatser som huvudmannen planerar för den period bidragsomgången gäller för. 
 
Ett förslag på åtgärdsplan har utarbetats från förvaltningen i samverkan med de fackliga 
organisationerna. 
  
Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN har informerats om ärendet 20 november 2018. 
  
Elisabeth Fjällström och Elice Ökvist, chef för- och grundskola föredrar ärendet om likvärdig 
skola. 
  
Yrkande 

Ordförande föreslår att nämnden ansöker om statsbidrag enligt förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande finner att det bara finns ett förslag vilket blir nämndens beslut. 
 
Beslutsunderlag 

Likvärdig skola förslag 2019, bilaga BUN § 149a 
Presentation Likvärdig skola 181204, bilaga BUN § 149b 
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§ 150 
 

Närvarostatistik i förskola inom kommunala och fristående 

verksamheter oktober 2018 
Diarienr 18BUN370 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisning av närvarostatistiken. 
  
Nämnden beslutar att information om nuddis-systemet och vilken statistik nämnden vill ha 
redovisad framöver hänskjuts till nästa år. 
 
Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har över tid redovisat närvarostatistik i förskola och fritidshem inom 
kommunala och fristående verksamheter två gånger per år. 2017 genomfördes inga mätningar 
eftersom att utbildningsförvaltningen var i en process att införa nuddisar (närvarosystem) i 
kommunala förskolor, då gjordes bedömningen att avvakta med den manuella hantering för 
närvaron eftersom att programvaran nuddisar kunde leverera mätningen digitalt när 
implementeringen skulle vara genomförd i alla förskolor. 
 
Redovisningen för oktober 2018 har tagits fram i de kommunala förskolorna via 
närvarosystemet. Det innebär en mer kvalitetssäkrad mätning samt att det underlättar för 
personalen att inte behöva hantera mätningen manuellt. Mätningen har genomförts vid 121 
förskoleavdelningar. 
 
De fristående förskolorna har inte genomfört någon mätning. De har ingen digital 
närvaromätning som utbildningsförvaltningen kan efterfråga. 
 
Inför februari 2019 får frågan lyftas hur mätningen ska genomföras för de fristående 
förskolorna samt om mätningen ska presenteras på något annat sätt i de kommunala 
förskolorna eftersom att det finns olika möjligheter för redovisning i det digitala 
närvarosystemet. 
 
I oktobers mätning 2018 har följande statistik redovisats för de kommunala förskolorna: 
Antal inskrivna barn per årsarbetare 
Antal närvarande barn 
Antal närvarotimmar per dag 
Antal inskrivna barn per grupp 
 
Elisabeth Fjällström, chef för- och grundskola informerar om närvarostatistiken. 
  
Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN har informerats om ärendet 20 november 2018. 
 
Beslutsunderlag 

Närvarouppföljning förskolor oktober 2010 --- 2018 Pdf, bilaga BUN § 150 
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§ 151 
 

Information om Christinaprojektet 
Diarienr 17BUN101 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen om Christinaprojektet. 
 
Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-09 § 100 att gå vidare med scenario1 i Christina-
projektet som innebär att nya skollokaler byggs på Christinaskolans område samt att 
Norrmalmskolans verksamhet integreras i Christinaskolans område. Mark för uppförande av 
nya bostäder frigörs på nuvarande Norrmalmskolans område. 
 
Projektet drivs av samhällsbyggnadsförvaltningen i stort. Utbildningsförvaltningen driver 
delprojekt skola. 
 
Lokalstrateg Stefan Bengtsson informerar barn- och utbildningsnämndens ledamöter om 
nuläget i delprojekt skola. 
 
Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN har informerats om ärendet 20 november 2018. 
 
Expedieras till  

. 
 
Beslutsunderlag 

Information om Christinaprojektet 
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§ 152 
 

Delegationsbestämmelser för barn- och utbildningsnämnden 
Diarienr 18BUN413 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningschef jämte ordförande och vice 
ordförande i barn- och utbildningsnämnden rätt att skriva under personuppgiftsbiträdesavtal 
var för sig. 
 
Ärendebeskrivning 

Rådande delegationsordning medger endast ordförande i barn- och utbildningsnämnden 
att skriva på personuppgiftsbiträdesavtal (PuB-avtal). 
 
Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att besluta om att i sina 
delegationsbestämmelser ge förvaltningschef jämte ordförande och vice 
ordförande i nämnd rätt att skriva under personuppgiftsbiträdesavtal var för sig. 
Genom att lägga tecknanderätten närmare verksamheten så medger det en effektivare 
administration av dessa påskrifter. 
 
Förslag: 
Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningschef jämte ordförande och vice 
ordförande i barn- och utbildningsnämnden rätt att skriva under personuppgiftsbiträdesavtal 
var för sig. 
  
Propositionsordning 

Ordförande finner att det bara finns arbetsutskottets förslag vilket blir nämndens beslut. 
  
Expedieras till  

Handläggare Carina Hammarsten 
 
Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens beslut om delegationsbestämmelser för 
kommunstyrelsen, bilaga BUN § 152 
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§ 153 
 

Avvikelserapportering Internkontrollplan - statsbidrag 
Diarienr 18BUN446 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna avvikelserapporteringen och ger 
förvaltningschef i uppdrag att stärka rutinerna kring förvaltningens hantering av statsbidrag 
samt EU-bidrag. 
  
Rutinerna ska vara framtagna senast 1 februari 2019. 
 
Ärendebeskrivning 

Redovisning av avvikelserapportering utifrån Internkontrollplan - 2018 gällande hantering av 
statsbidrag. 
 
Förslag till beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner avvikelserapporteringen och ger förvaltningschef i 
uppdrag att stärka rutinerna kring förvaltningens hantering av statsbidrag. 
  
Förvaltningsekonom LeeHau Li Nilsson informerar om avvikelserapportering. 
  
Propositionsordning 

Ordförande finner att det bara finns arbetsutskottets förslag vilket blir nämndens beslut. 
  
Expedieras till  

Förvaltningschef 
För- och grundskolechefer 
Gymnasiechef 
Förvaltningsekonom 
 
Beslutsunderlag 

Statsbidrag för handledare i Läslyftet i skolan, bilaga BUN § 153a 
Statsbidrag specialpedagogik för lärande, bilaga BUN § 153b 
Avvikelserapport Internkontrollplan 181114, bilaga BUN § 153c 
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§ 154 
 

Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier eller 

diskriminering 
Diarienr 18BUN1 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av inkomna och avslutade kränkningsärenden. 
  
Nämnden tar del av muntlig information om ett anmält kränkningsärende vid 
Strömbackaskolan. 
 
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 § 154 
 
 
  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 17 (19) 

Sammanträdesdatum  

2018-12-04  

  
 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 155 
 

Delegationsbeslut 
Diarienr 18BUN3 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av 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 § 155 
 
 
  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 18 (19) 

Sammanträdesdatum  

2018-12-04  

  
 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 156 
 

Delgivningsärenden 
Diarienr 18BUN4 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av delgivningsärenden. 
 
Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden delges nedanstående ärenden: 
18BUN450 
Kulturrådet fördelar statsbidrag enligt Regeringens uppdrag om läsfrämjande insatser i 
förskolan. 
Beslut: Piteå kommun beviljas 220 202 kronor 
 
17BUN192-10 
Beslut från Justitieombudsmannen (JO) 
Kritik mot en kurator som inte har underrättat en vårdnadshavare om ett samtal med en elev 
och för att ha informerat eleven om en s.k. orosanmälan till socialtjänsten. 
Ärendet avslutas 
 
Skolverket 
18BUN113-25 
Skolverket beslutar att godkänna redovisning utan återkrav gällande statsbidrag för 
Fritidshemssatsningen för 2017/2018 (1 755 893 kr) 
 
Skolverket 
18BUN113-26 
Skolverket beslutar att godkänna redovisning utan återkrav gällande statsbidrag för fler 
anställda i lågstadiet för 2017/2018 (6 871 992 kr) 
 
 
  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 19 (19) 

Sammanträdesdatum  

2018-12-04  

  
 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 157 
 

Rapporter 
Diarienr 18BUN5 

 

 
 
Ordförande Ruth Rahkola (S) informerar från 4-kantsamverkan på gymnasienivå. 
 
  
Ledamot Maria Holmquist Ek (V) informerar från Kommunala förebyggande rådet 
  
  
 
 


