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§ 1 
 

Information Nuddissystemet 
Diarienr 18BUN370 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen om vilken statistik som är möjlig att 
ta fram från Nuddissystemet. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har över tid redovisat närvarostatistik i förskola och fritidshem inom 
kommunala och fristående verksamheter två gånger per år. 
 
I och med införandet av nuddisar kan uppgifter om närvaro på förskolorna på ett enkelt sätt 
genereras. Barn- och utbildningsnämnden tog den 4 december 2018 ett beslut om att IT-
strateg Mats Bälter skulle få informera nämnden om vilka uppgifter och vilken typ av statistik 
som systemet kan generera. 
 
Nämnden har sedan att fatta beslut om vad och på vilket sätt de vill ha statistiken redovisad. 
  
Mats Bälter, IT-strateg, informerar om systemet. 
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§ 2 
 

Val av ledamöter till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
för åren 2019-2022 
Diarienr 19BUN8 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden utser följande ledamöter till barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott: 
  
Ordinarie: 
Louise Mörk (S), ordförande 
Ken Åman (S), vice ordförande 
Maria Platni (V) 
Malin Stenvall Viksten (M) 
Hans Öhlund (C) 
  
Ersättare: 
Carola Bergman (S) 
Peter Forss (S) 
Monika Lindmark (V) 
Cornelia Johansson (M) 
Åke Forslund (NS) 
  
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden utser fem ordinarie och fem ersättande ledamöter till barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott för åren 2019-2022 
 
Expedieras till  
Kommunstyrelsen 
 
 
  



 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 6 (26) 
Sammanträdesdatum  
2019-01-16  
  

 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 3 
 

Val av representant till Folkhälsorådet för åren 2019-2022 
Diarienr 19BUN10 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden utser Louise Mörk (S) till representant för Folkhälsorådet. 
 
Ärendebeskrivning 
Folkhälsofrågorna berör alla samhällssektorer på alla nivåer och för ett framgångsrikt 
folkhälsoarbete krävs samverkan mellan många aktörer. Att ha en god hälsa är något av det 
som de flesta av oss värdesätter allra högst. Att ha invånare som mår bra och kan vara i arbete 
är sannolikt en av de allra viktigaste förutsättningarna för att en kommun ska utvecklas. En 
mycket viktig uppgift för politiken är således att skapa förutsättningar för en positiv 
hälsoutveckling. Folkhälsofrågorna omfattar frågor som hälsa, livsstil, trygghet, brotts- och 
drogförebyggande arbete och berör alla samhällssektorer och alla nivåer i samhället. 
 
Folkhälsorådet är ett samverkansorgan mellan Piteå kommun, polismyndigheten och 
landstinget. 
  
Yrkanden 
Maria Platni (V) föreslår Louise Mörk (S) som representant till Folkhälsorådet. 
  
Cornelia Johansson (M) föreslår Malin Stenvall Viksten (M) som representant till 
Folkhälsorådet. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar enligt Maria 
Platnis förslag. 
  
Expedieras till  
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
Reglemente för Piteå kommuns folkhälsoråd, bilaga BUN § 3  
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§ 4 
 

Val av ledamot och ersättare till Kommunala förebygganderådet 
2019-2022 
Diarienr 19BUN9 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden utser Carola Bergman (S) till ordinarie ledamot och Malin 
Stenvall Viksten (M) till ersättare i Kommunala Förebygganderådet. 
  
Ärendebeskrivning 
Det Kommunala Förebygganderådet (KFR) startade år 2008. Rådet är ett organ för 
överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för organisationer som 
arbetar med förebyggande arbete eller stödorganisationer och kommunala nämnder. Rådet 
arbetar för att förebygga risker för socialt utsatta grupper eller individer, förhindra 
skadeverkningar av missbruk, minska fördomar och stödja våldsutsatta kvinnor och deras 
barn. 
 
Barn- och utbildningsnämnden utser ledamot och ersättare till Kommunala 
förebygganderådet. 
 
Yrkanden 
Lisa Sandström (MP) föreslår Carola Bergman (S) till ordinarie ledamot i Kommunala 
Förebygganderådet. 
  
Cornelia Johansson (M) föreslår Malin Stenvall Viksten (M) till ersättare i Kommunala 
Förebygganderådet. 
 
Expedieras till  
Kommunstyrelsen 
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§ 5 
 

Val av ledamot och ersättare till Kommunala tillgänglighetsrådet för 
åren 2019-2022 
Diarienr 19BUN11 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden utser Maria Platni (V) till ordinarie ledamot och Åke Forslund 
(NS) som ersättare till Kommunala tillgänglighetsrådet. 
  
Ärendebeskrivning 
Kommunala tillgänglighetsrådet är ett samrådsorgan, bestående av representanter från olika 
kommunala nämnder samt ledamöter från olika handikapporganisationer. Vid rådets 
sammanträden informeras och förs dialog om frågor som rör funktionshindrades 
intresseområden. 
 
Varje nämnd har att föreslå var sin ledamot och ersättare till tillgänglighetsrådet. 
  
Yrkanden 
Lena Jarblad (S) föreslår Maria Platni (V) till ordinarie ledamot i Kommunala 
tillgänglighetsrådet. 
  
Hans Öhlund (C) föreslår Åke Forslund (NS) som ersättare i Kommunala tillgänglighetsrådet. 
 
Expedieras till  
Kommunstyrelsen 
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§ 6 
 

Val av ledamot till Landsbygdspolitiska rådet (LPR) 
Diarienr 19BUN12 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden utser Jessica Hjelte (S) som ledamot i Landsbygdspolitiska 
rådet. 
 
Ärendebeskrivning 
Det kommunala landsbygdspolitiska rådet, LPR, är ett organ för överläggningar, samråd och 
ömsesidig information mellan företrädare för organisationer som arbetar med 
landsbygdsutveckling och kommunala nämnder. 
  

• LPR har som ändamål att främja utvecklingen av landsbygden till förmån för 
medborgarna och utveckla samarbetet och dialogen inom byarna och mellan byarna 
och kommunen. 

Frågorna kan handla främst om förbättring och utveckling av landsbygden, ex. bygdens 
service, näringsliv, turism, infrastruktur och trivsel. 
 
Reglementet har utformats i likhet med befintliga råds reglementen för att arbetsformerna för 
de olika kommunala råden ska bli likvärdiga. 
 
Syfte: 
• Förstärka landsbygdens inflytande i alla frågor som berör dem 
• Verka för att landsbygdens förutsättningar beaktas i nämndernas åtgärder och planering. 
• Initiera nya frågor och perspektiv som rör landsbygdsutveckling i nämnder och 
förvaltningar 
• Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning. 
 
Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden delar en ledamot och en ersättare 
 
Rådets sammansätts utifrån jämn fördelning när det gäller män och kvinnor men även ålder. 
  
Yrkanden 
Peter Forss (S) föreslår Jessica Hjelte (S) som ledamot i Landsbygdspolitiska rådet. 
 
Cornelia Johansson (M) föreslår Hans Öhlund (C) som ledamot i Landsbygdspolitiska rådet. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar enligt Peter Forss 
(S) förslag. 
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Expedieras till  
Kommunstyrelsen 
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§ 7 
 

Val av antagningsorganisation för gymnasieskolan för åren 2019-2022 
Diarienr 19BUN7 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden utser antagningsorganisation enligt nedan: 
  
Louise Mörk (S), ordförande 
Britta Dahlén, gymnasiechef 
  
En representant från gymnasieskolan som utses av gymnasiechef Britta Dahlén. 
En representant från Grans Naturbruksgymnasium deltar. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden utser antagningsorganisation för gymnasieskolan. 
 
Antagningsorganisationen består av ordförande för barn- och utbildningsnämnden, 
gymnasiechef, representant från Strömbackaskolan som utses av gymnasiechefen samt 
representant från Grans Naturbruksgymnasium. 
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§ 8 
 

Befattning som skolchef inom barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde 
Diarienr 18BUN479 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse förvaltningschef Malin Westling till skolchef. 
 
Ärendebeskrivning 
Nya regler om befattningen skolchef träder i kraft den 1 januari 2019. I skollagen 2 kap 8 a § 
införs en reglering om att huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen 
med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet 
inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera 
skolchefer för delar av verksamheten. 
 
Skolchefen ansvarar även för verksamhet som vanligtvis inte betecknas som ”skolor”, d v s 
fritidshemmet och skolformerna förskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning 
för vuxna eftersom verksamheterna enligt skollagen utgör en del av skolväsendet. 
 
Befattningen har ett utpekat ansvar i propositionen Samling för hela skolan 2017/18:182, 
sidan 40. Det övergripande och yttersta ansvaret för regelefterlevnaden ligger fortsättningsvis 
hos huvudmannen, men det ska finnas minst en tjänsteman med en tydligt reglerad funktion 
med ett statligt reglerat ansvar att bevaka för att regler i skollagen och andra statliga 
styrdokument uppfylls. Syftet är att synliggöra den chefsfunktion som i praktiken oftast redan 
finns i skolvärlden. 
 
Skollagen riktar sig till tre ansvarsnivåer inom skolväsendet; huvudmannen, rektorn (eller 
förskolechefen) och läraren (eller förskolläraren). Huvudmannen har det yttersta ansvaret för 
utbildningen. Skolchefen är ingen ny ansvarsnivå, utan en funktion inom huvudmannen. 
 
Skolchefens ansvar och kompetens detaljregleras inte. Det lämnas utrymme för huvudmannen 
att utforma funktionen på ett sätt som passar kommunens lokala struktur. Hur uppdraget ska 
fullgöras avgör huvudmannen utifrån regelverkets ramar, lokala förutsättningar och behov. 
Det ankommer på huvudmannen som ytterst ansvarig att se till att skolchefen har den 
kompetens som bedöms nödvändig för uppdraget. 
 
Förslag: 
Förvaltningschef Malin Westling utses till skolchef inom barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde. 
 
Expedieras till  
Förvaltningschef 
Personalspecialister 
Rektorer och förskolechefer  
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§ 9 
 

Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier eller 
diskriminering 
Diarienr 19BUN1 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av inkomna anmälningar och avslut gällande kränkande 
behandling, trakasserier och diskriminering. 
 
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 kränkande behandling, trakasserier och diskriminering 16 januari 2019, bilaga 
BUN § 9 
 
 
  



 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 14 (26) 
Sammanträdesdatum  
2019-01-16  
  

 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 10 
 

Kurser/konferenser 
Diarienr 19BUN2 
 
Beslut 
Den 25 februari 2019 kommer det att hållas en utbildningsdag på Storstrand för alla ledamöter 
och ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Ordförande Louise Mörk (S) kommer att skicka 
ut en inbjudan. 
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§ 11 
 

Delegationsbeslut 
Diarienr 19BUN3 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av anmälda delegationsbeslut. 
 
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 
Bilaga BUN § 11 Delegerade beslut 
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§ 12 
 

Delgivningsärenden 
Diarienr 19BUN4 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av nedanstående delgivningar. 
 
Ärendebeskrivning 
18BUN15-9 
EU-förordning om säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar 
 
18BUN490 
Anmälan gällande Rosviks skola 
 
18BUN497 
Anmälan gällande Strömbackaskolan 
 
18BUN156-5 
Dom från Förvaltningsrätten i Luleå. 
Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och återförvisar målet till Piteå kommun 
för ny beräkning och redovisning av bidragsbelopp för fristående friskola. 
 
17BUN175-25 
Beslut om Tillägg till överenskommelse om samverkan mellan Skolverket och Piteå kommun 
gällande nyanländas lärande. 
Piteå kommun beviljas ytterligare 1 220 000 kronor. 
 
18BUN507 
Val av revisorer för 2019-2022 
 
18BUN508 
Val av ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden 2019-2022 
 
18BUN113-27 
Statsbidrag specialpedagogik för lärande för 2017/2018 
Beslut om omprövning av redovisning. Skolverket godkänner redovisningen. 
 
18BUN113-28 
Statsbidrag för skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare för 2018/2018 
Skolverket beviljas rekvisitionen. Piteå kommun beviljas 2 658 214 kronor i statsbidrag för 63 
förstelärare och 1 lektor. 
 
18BUN113-29 
Statsbidrag för kostnader för samordnare av frågor som rör utveckling av verksamhet för 
nyanlända elever för 2018. 
Skolverket beviljar rekvisitionen. 



 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 17 (26) 
Sammanträdesdatum  
2019-01-16  
  

 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

18BUN113-30 
Statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram för 2017/2018 
Skolverket godkänner redovisningen utan återkrav. 
 
18BUN113-31 
Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds för 2018 
Skolverket beviljar rekvisitionen. 
 
18BUN113-32 
Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder för 2018 
Skolverket godkänner redovisningen som visar att hela bidraget har använts. 
 
18BUN113-34 
Statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande för 2018 
Skolverket beviljar 15 000 kronor i statsbidrag. 
 
18BUN113-35 
Maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder 
Fastställande av maxtaxa inom förskola och fritidshem för 2019 
 
18BUN113-36 
Statsbidrag för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år för läsåret 2018/2019 
Skolverket har beslutat att bevilja bidraget. 
 
18BUN113-37 
Statsbidrag för elever från nordiska länder 
Skolverket beslutar att bevilja ansökan. Piteå kommun beviljas 107 595 kronor i bidrag. 
 
18BUN118-39 
Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier för 2018/2019 
Skolverket beviljas rekvisitionen och betalar ut bidrag om 5 829 029 kronor. 
 
18BUN118-41 
Personalförstärkningar inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser för 
2017 
Skolverket godkänner redovisningen utan återkrav. 
 
19BUN21-1 
Maskrosens förskola avslutar sin förskoleverksamhet i Rosvik och säger därmed upp alla 
avtal med Piteå kommun från och med 31 juni 2019. 
 
 
  



 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 18 (26) 
Sammanträdesdatum  
2019-01-16  
  

 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 13 
 

Rapporter 
Diarienr 19BUN5 
 
Beslut 
Inga rapporter vid dagens sammanträde. 
 
 
  



 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 19 (26) 
Sammanträdesdatum  
2019-01-16  
  

 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 14 
 

Av ledamöter väckta ärenden 
Diarienr 19BUN6 
 
Beslut 
Inga frågor vid dagens sammanträde. 
 
 
  



 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 20 (26) 
Sammanträdesdatum  
2019-01-16  
  

 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 15 
 

Internbudget 2019 
Diarienr 18BUN157 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden får information om förvaltningens förslag till internbudget. 
Beslut om internbudget för 2019 kommer att fattas vid nästa sammanträde. 
 
Ärendebeskrivning 
Utbildningsförvaltningen har utifrån kommunfullmäktiges fastställda verksamhetsplan och 
rambudget för planperioden 2019 – 2021 utformat ett förslag till internbudget för 
verksamhetsåret 2019 med utgångspunkt i nämndens uppdrag och tilldelade mål. Barn- och 
utbildningsnämndens totala budgetram för 2019 uppgår enligt kommunfullmäktiges beslut till 
888 973 mkr. 
 
Förvaltningsekonom Leehau Li och förvaltningschef Malin Westling informerar om de 
förutsättningar som gäller för internbudget 2019 samt presenterar förslag till budget och de 
eventuella konsekvenser som budgeten kan få. 
 
Förslag till beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer föreslagen internbudget för verksamhetsåret 2019 
 
Expedieras till  
Förvaltningschef 
Förvaltningsekonom 
 
Beslutsunderlag 
Internbudget 2019 - Barn- och utbildningsnämnden, bilaga BUN § 15 
 
 
  



 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 21 (26) 
Sammanträdesdatum  
2019-01-16  
  

 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 16 
 

Slutredovisning investeringsprojekt år 2018 
Diarienr 17BUN49 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av slutredovisningen av investeringsprojekt för 2018 
och beslutar att godkänna genomförda investeringsprojekt samt att överskottet tas med till det 
fortsatta arbetet med skolstrukturen. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen slutredovisar slutförda investeringar, Munksundsskolan Etapp 1, Etapp 2och 3, 
samt 2 utemiljöprojekt. 
 
Genom god planering och styrning håller sig projekten sammantaget inom givna ramar, och 
lämnar ett överskott gentemot budget på 1 118 tkr. 
 
Förslag till beslut 
Att godkänna genomförda investeringsprojekt. 
Att överskottet tas med i till det fortsatta arbetet med skolstrukturen. 
 
Expedieras till  
Stefan Bengtsson 
 
Beslutsunderlag 
Anvisning för Slutredovisning av investeringsprojekt Piteå kommun, bilaga BUN § 16 a 
Slutredovisning av barn- och utbildningsnämndens investeringsprojekt som avslutas år 2018, 
bilaga BUN § 16 b 
 
 
  



 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 22 (26) 
Sammanträdesdatum  
2019-01-16  
  

 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 17 
 

Information om lokaler och pågående investeringar 
Diarienr 19BUN22 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden får information om lokaler och pågående investeringar 
 
Ärendebeskrivning 
Stefan Bengtsson, lokalstrateg, informerar om Utbildningsförvaltningens lokaler samt om 
pågående projekt och investeringar. 
 
 
  



 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 23 (26) 
Sammanträdesdatum  
2019-01-16  
  

 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 18 
 

Information om Piteå som skolkommun 
Diarienr 19BUN22 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden får information om Piteå som skolkommun. 
 
Ärendebeskrivning 
Malin Westling, förvaltningschef, informerar barn- och utbildningsnämnden om Piteå som 
skolkommun. 
 
 
  



 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 24 (26) 
Sammanträdesdatum  
2019-01-16  
  

 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 19 
 

Information Verksamhetsutveckling för nyanländas lärande 
Diarienr 17BUN176 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter får information om det avtal Piteå kommun har 
tecknad med Skolverket gällande verksamhetsutveckling för nyanländas lärande. 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av att Utbildningsförvaltningen i Piteå kommun har tagit emot en stor andel 
nyanlända elever erbjuder Skolverket ett riktat stöd i arbetet med att utveckla verksamheten 
som rör nyanlända elevers mottagande och utbildning. 
 
Målet med insatserna är att kommunens utbildning för de nyanlända eleverna ska vara av hög 
likvärdighet och kvalitet och att kunskapsresultaten för denna elevgrupp höjs. 
 
Satsningen vänder sig till huvudmannen för skolformerna förskola, grundskola, grundsärskola 
och gymnasieskolan. 
 
  
 
 
  



 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 25 (26) 
Sammanträdesdatum  
2019-01-16  
  

 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 20 
 

Information musik- och dansskolan 
Diarienr 19BUN22 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden får information om musik- och dansskolans verksamhet, om 
de kulturbidrag och riktade bidrag som skolan ansökt om samt vilka aktiviteter som 
genomförts. 
 
Ärendebeskrivning 
Kristina Enqvist, rektor musik- och dansskolan, informerar barn- och utbildningsnämndens 
ledamöter om musik- och dansskolans verksamhet. 
 
 
  



 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 26 (26) 
Sammanträdesdatum  
2019-01-16  
  

 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 21 
 

Områdescheferna informerar 
Diarienr 19BUN22 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden får information om Piteå kommuns grundskola samt 
elevhälsans verksamhet. 
 
Ärendebeskrivning 
Elisabeth Fjällström, för- och grundskolechef, och Peter Andersson, chef för grundskolans 
elevhälsa, ger barn- och utbildningsnämnden information om sina respektive 
verksamhetsområden. 
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