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§ 23 
 

Bemanning i förskolan 
Diarienr 18BUN162 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att rektor ska säkerställa att det i första hand finns 
förskollärare som kan bedriva undervisning i den utsträckning som krävs, i enlighet med 
skollagen. Utöver dessa kan rektor även anställa förskolepedagoger, barnskötare och/eller 
annan personal. 
 
Ärendebeskrivning 
2018-04-16 inkom kommunal med ett yrkande om att riva upp beslutet om att inte anställa 
barnskötare i förskolan i Piteå Kommun. Beslutet 2018-05-09 var följande: ”Barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att återkomma med ärendet när beslut fattats av Regeringen om 
en reviderad läroplan i förskolan”. Utifrån att beslut är fattat och den nya läroplanen träder i 
kraft 1 juli 2019 har undertecknad fått i uppdrag att se över det beslut som fattades 2009-04-
22 om att endast förskollärare ska vara anställda i förskolan. 
Utifrån Skollag och Läroplan föreslås följande förändring. 
 
Förslag till beslut: 
Rektor ska säkerställa att det i första hand finns förskollärare som kan bedriva undervisning i 
den utsträckning som krävs, i enlighet med skollagen. Utöver dessa kan rektor även anställa 
förskolepedagoger, barnskötare och/eller annan personal. 
 
Yrkanden 
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut, vilket blir nämndens beslut. 
 
Expedieras till  
För- och grundskolechefer 
Kommunal 
 
Beslutsunderlag 
Bemanning i förskolan, bilaga BUN § 23a 
Yttrande från Kommunal, bilaga BUN § 23b 
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§ 24 
 

Motion (SLP) – Obligatorisk träff med skolkurator en gång per år 
eller halvår 
Diarienr 18BUN506 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå motionen och lämna upprättat yttrande till 
Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Utifrån tre larmrapporter om ungas försämrade psykiska hälsa föreslår Anders Nordin (SLP) 
att varje elev skulle få besöka skolkurator en gång per termin eller en gång per år. Detta i syfte 
att kurator skulle upptäcka och kunna förebygga den psykiska ohälsan hos barn och unga i 
Piteå kommun och inte cementera ohälsan eller riskera att den utvecklas till mer allvarligare 
former. Arbetet är omfattande och skulle kräva anställningar av fler kuratorer men är en 
kostnad som Anders Nordin menar att Piteå kommun och utbildningsförvaltningen borde ta 
och inte vänta på statliga medel, då det förebyggande arbetet lönar sig på sikt. 
 
Motionen är skickad till barn- och utbildningsnämnden för svar senast 20 mars 2019. 
 
Peter Andersson, verksamhetschef elevhälsan, föredrar ärendet. 
  
Yrkanden 
Jessica Hjelte (S) och Maria Platni (V) yrkar avslag på motionen. 
 
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut, vilket blir nämndens beslut. 
  
Expedieras till  
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
Motion (SLP) - Obligatorisk träff med skolkurator en gång per halvår eller per år, bilaga BUN 
§ 24a 
Yttrande Motion (SLP) - Obligatorisk träff med skolkurator en gång per år eller halvår, bilaga 
BUN § 24b 
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§ 25 
 

Motion (SLP) – Att förebygga skolbränder 
Diarienr 18BUN505 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå motionen och lämna upprättat yttrande till 
Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Antalet anlagda skolbränder har ökat med nästan 50 procent de senaste två åren. De allra 
flesta skolor har antänts sent på natten. Idag är kameraövervakning tekniskt enkelt och billigt 
även för kameror med nattsyn. Med mjukvara kan man programmera kamerorna att spela in 
en övervakningsvideo endast nattetid och vid rörelse. Övervakningen torde inte kränka någon 
elevs integritet, utom då möjligen den som tänder på. Övervakningskameror räcker dock inte 
som skydd. 
 
På grund av det ökade antalet skolbränder föreslår Skol- och landsbygdspartiet att samtliga 
skolor och förskolor utrustas med sprinklersystem och kameraövervakning nattetid. 
 
Förslag till beslut 
Motionen avslås. 
Arbetet med att förebygga bränder kommer dock att intensifieras under 2019 men det är inte 
planerat att alla skolor och förskolor ska utrustas med sprinklersystem om kameraövervakning 
nattetid. 
  
Yrkanden 
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut, vilket blir nämndens beslut. 
 
Expedieras till  
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
Motion (SLP) - Att förebygga skolbränder, bilaga BUN § 25a 
Yttrande Motion (SLP) - Att förebygga skolbränder, bilaga BUN § 25b 
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§ 26 
 

Återrapport: Rapporteringsgrad för elevnärvaro 
Diarienr 18BUN402 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna återrapporten samt att fortsätta följa upp 
rapporteringsgraden terminsvis, per skolform och skolenhet. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid föredragandet av kvalitetsrapporten Barn och unga 2017/2018 den 5 november 2018 
framkom att rapporteringen av elevnärvaron in i systemet Skola24 är bristfällig. Barn- och 
utbildningsnämnden gav i uppdrag att göra ett stickprov på rapporteringen i december 2018. 
Återrapporten gäller inte bara december utan hela höstterminen för att ge en mer rättvisande 
bild. Återrapporten visar att rapporteringsgraden har ökat inom alla skolformer, med en stor 
variation mellan skolenheterna. 
 
Förslag till beslut 
Handläggarens förslag till beslut är att fortsätta följa upp rapporteringsgraden terminsvis, per 
skolform och skolenhet. 
  
Yrkanden 
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut, vilket blir nämndens beslut. 
 
Expedieras till  
Kvalitetscontroller 
 
Beslutsunderlag 
Rapporteringsgrad HT-18, bilaga BUN § 26  
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§ 27 
 

Kvalitetsrapport: Personal 2018 
Diarienr 19BUN54 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att 
- Ta fram en strategi för att anställa fler män i förskolan 
- Genomföra en fördjupad analys kring SCB:s statistikuppgifter gällande förskolans, 
grundskolans och gymnasieskolans kostnader 
 
Ärendebeskrivning 
Kvalitetsrapport Personal 2018 tar sin utgångspunkt i målet ”Piteå kommun och de 
kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt 
skapa hälsofrämjande arbetsplatser”. 
 
Piteå kommuns skolväsende har en stor andel behörig personal jämfört med 
genomsnittskommunen, särskilt inom förskolan och grundskolan. Den genomsnittliga faktiska 
sysselsättningsgraden ökar, särskilt bland kvinnor, och låg under 2018 på 93,8 %. 
Långtidssjukfrånvaron bland kvinnor har successivt minskat mellan 2015-2018, vilket har 
dragit ner den totala sjukfrånvaron. Personaltätheten är god och samtidigt är 
undervisningskostnaden relativt låg. Med anledning av den goda utvecklingen anses målet 
vara helt uppfyllt. 
 
Förslag till beslut 
I det fortsatta utvecklingsarbetet rekommenderar ledningsgruppen att ta fram en strategi för 
att anställa fler män i förskolan samt att genomföra en fördjupad analys kring SCB:s 
statistikuppgifter gällande förskolans, grundskolans och gymnasieskolans kostnader. 
  
Yrkanden 
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut, vilket blir nämndens beslut. 
 
Expedieras till  
Kvalitetscontroller 
 
Beslutsunderlag 
Kvalitetsrapport Personal 2018, bilaga BUN § 27 
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§ 28 
 

Internbudget och investeringsplan för 2019 
Diarienr 18BUN157 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa internbudget 2019 samt investeringsplan 
för 2019 enligt förvaltningens förslag. Tilläggsyrkandet från oppositionspartierna avslås. 
  
Reservationer 
Åke Forslund (SJV), Eva Åström (SJV), Hans Öhlund (C), Malin Stenvall Viksten (M) och 
Cornelia Johansson (M) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden fick vid sammanträdet den 2019-01-16 information om förslag 
till internbudget för 2019. För att verksamhetens budget ska nå Kommunfullmäktiges 
beviljade ram föreslås omfördelningar enligt tidigare utskickat underlag. 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer internbudget 2019 samt investeringsplan för 2019 
enligt förslag från förvaltningen. 
  
Majoritetsgruppen begär ajournering. 
  
Mötet återupptas. 
  
Yrkanden 
Majoritetspartierna (S, V och MP) yrkar på att Barn- och utbildningsnämnden fastställer 
internbudget 2019 samt investeringsplan för 2019 enligt förvaltningens förslag. 
  
Oppositionspartierna (M, C, SJV) yrkar på bifall till förvaltningens förslag med tillägget att 
den strategiska kompetensförsörjningsplanen ska genomföras inom befintlig budgetram, 
tjänstepersonerna får i uppdrag utreda och återkomma med förslag på hur det ska finansieras. 
Förvaltningen ska även prioritera arbetet med den fördjupade analysen. 
  
Jessica Hjelte (S) yrkar på avslag på tilläggsyrkandet. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på de två förslagen och finner att nämnden beslutar att bifalla 
förvaltningens förslag till internbudget 2019 och investeringsplan för 2019 utan 
tilläggsyrkandet. 
 
Expedieras till  
Förvaltningschef 
Förvaltningsekonom 
Lokalstrateg 
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För- och grundskolechefer 
Gymnasiechef 
Chef för grundskolans elevhälsa 
Rektorer 
Förskolechefer 
 
Beslutsunderlag 
Internbudget 2019 - Barn- och utbildningsnämnden, bilaga BUN § 28a 
Sammanställning investeringar Lokaler och miljö, bilaga BUN § 28b 
Yttrande från Sveriges Skolledarförbund gällande internbudget 2019, bilaga BUN § 28c 
Yttrande från Lärarnas Riksförbund gällande internbudget 2019, bilaga BUN § 28d 
Lärarförbundets yttrande gällande förslag till internbudget 2019, bilaga BUN § 28e 
Yttrande från Naturskolan, bilaga BUN § 28f 
Statistik från Naturskolan, bilaga BUN § 28g 
Yttrande CMiT, bilaga BUN §28h 
Bilaga till yttrande CMiT, bilaga BUN § 28i 
Riskbedömning Internbudget 2019, bilaga BUN § 28j 
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§ 29 
 

Rutiner för statsbidrag 
Diarienr 18BUN446 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till rutiner för 
hantering av statsbidrag. 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av avvikelserapporten för hantering av statsbidrag fick 
Utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en rutinbeskrivning för hantering av ansökan 
och redovisning av statsbidrag. Enligt protokollsutdrag från den 2018-12-04 § 153 ska den 
nya rutinen vara framtagen senast den 1 februari 2019. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningsekonom LeeHau Li Nilsson föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner 
de nya rutinerna för statsbidrag. 
  
Yrkanden 
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut vilket blir nämndens beslut. 
 
Expedieras till  
Förvaltningsekonom 
 
Beslutsunderlag 
Rutiner för hantering av statsbidrag, bilaga BUN § 29 
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§ 30 
 

Information om pågående EU-projekt 
Diarienr 19BUN62 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden får information om förvaltningens pågående EU-projekt. 
 
Ärendebeskrivning 
2014 konstaterade utbildningsförvaltningen att det EU arbete som bedrevs inom kommunens 
förskolor och skolor under föregående projektperiod ej var tillfredsställande. Endast några 
enstaka projekt hade genomförts under en sjuårsperiod. För att stimulera och stödja ett mer 
aktivt arbete inom området inrättades därför en halvtidstjänst som EU-samordnare. Tjänsten 
inriktades i huvudsak mot två program, Erasmus+ samt Nord+. Inom dessa program har två 
typer av projekt genomförts, fortbildningsprojekt samt utvecklingsprojekt. Arbetet har syftat 
till att höja verksamhetens måluppfyllelse. Summorna nedan är de bidrag som inkommit från 
EU. 
 
2014 
Erasmus+ fortbildningsprojekt: 
Strömbackaskolan, Norrbyskolan samt Porsnässkolan. 
Summa 102 370 EURO. 
En sammanfattning av projekten finns i bilaga 1. 
 
2015 
Nord+ projekt 
Infjärdens förskoleområde. 
Erasmus+ utvecklingsprojekt 
Utbildningsförvaltningen: Utvecklingsprojekt tillsammans med organisationer i Italien och 
Lettland, ”My best Idea” 
Strömbackaskolan: Finland, Turkiet, Tjeckien och Danmark, ”Train to work” 
Summa 312 765 EURO 
En sammanfattning av projekten finns i bilaga 2. 
 
2016 
Under 2016 bedrevs tio EU-projekt. De nya projekt som startats var alla samarbetsprojekt 
Musikalisk improvisation-Musik och dansskolan. 
European Student Climate report-Strömbackaskolan. 
Metoder för integrering av nyanlända – Strömbackaskolan 
What´s up in education - Öjebyns förskolor 
Sounds of Childhood - Öjeby förskola Nord+ projekt. 
Totalomsättningen för projekten var ca: 11 000 000 EURO 
En sammanfattning av nystartade projekt 2016 finns i bilaga 3. 
 
Under 2017–2018 bedrevs 11 EU-projekt. Tre av dessa är fortbildningsprojekt, åtta 
utvecklingsprojekt samt ett Nord+ projekt. 
Nystartade projekt: 
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Sjulnäs skola, Klubbgärdsskolan samt Bergsvikens förskola har alla startat var sitt 
fortbildningsprojekt. 
Två nya samarbetsprojekt är också startade, Creative Minds, Norrbyskolan samt Connecting 
woods. Sjulnässkolan. 
En sammanfattning av nystartade projekt 2017–2018 finns i bilaga 4. 
 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis har Utbildningsförvaltningen mellan 2014–2018 bedrivit 16 projekt med 
EU-finansiering. Projekten har dels handlat om kompetensutveckling inom ett antal ämnen 
och områden, detta utifrån det enskilda rektors- förskoleområdets behov samt dels om 
metodutveckling, läromedelsutveckling och erfarenhetsutbyte med pedagoger från andra 
länder. Projekten har genomförts inom alla skolformer från förskola till gymnasium samt 
inom musik och dansskolan. Total-omsättningen för projekten har varit ca. 14 000 000 SEK. 
Av dessa är ca 2 000 000 bidrag för projekt-ledning. Övriga 12 000 000 på resor, uppehälle, 
kurskostnader samt övriga utvecklingskostnader exempelvis inköp av tjänster från företag och 
universitet. I de samarbetsprojekt som bedrivits så har en del av summan även finansierat 
övriga länders deltagande. Ca. 150 pedagoger har hitintills deltagit i projekten. 
 
Expedieras till  
Göran Dahlén, EU-samordnare 
 
Beslutsunderlag 
Erasmusprojekt 2014, bilaga 1, bilaga BUN § 30a 
Erasmusprojekt och Nordplusprojekt 2015, bilaga 2, bilaga BUN § 30b 
Erasmusprojekt och Nordplusprojekt 2016, bilaga 3, bilaga BUN § 30c 
Nya Erasmusprojekt 2017-2018, bilaga 4, bilaga BUN § 30d 
 
 
  



 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 14 (26) 
Sammanträdesdatum  
2019-02-27  
  

 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 31 
 

Handlingsplan för att förebygga missbruk hos barn och unga i Piteå 
Diarienr 19BUN50 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta handlingsplanen 
”Förebygga missbruk – barn och unga i Piteå” i dess helhet. 
 
Ärendebeskrivning 
2015 gav kommunfullmäktige Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden ett 
gemensamt uppdrag att utarbeta en handlingsplan för förebyggande arbete kopplat till 
missbruk bland unga. Handlingsplanen skulle identifiera evidensbaserade metoder för 
drogförebyggande arbete som kan användas generellt i verksamheterna. 
 
De två förvaltningarna satt våren 2018 samman en gemensam arbetsgrupp som fick i uppdrag 
att utarbeta förslag till handlingsplan. Innehållet i handlingsplanen är främst riktat till att 
stärka det som redan görs, säkra att det görs på rätt sätt samt utveckla i första hand 
samordning, samverkan och samarbete mellan inblandade förvaltningar samt andra 
nyckelverksamheter i kommunen som helhet. 
 
I samband med arbetsgruppens uppdrag genomfördes även en genomgående kartläggning 
vilket resulterade i handlingsplanens fyra fokusområden: ”Föräldrastöd och 
vuxenengagemang”, ”Samråd och samarbete”, ”Samsyn och röda tråden” samt 
”Kvalitetssäkring och uppföljning”. Handlingsplanen beskriver bland annat sju föreslagna 
aktiviteter kopplade till ovanstående fokusområden där en av aktiviteterna innebär ett 
förvaltningsgemensamt innovationsprojekt med arbetstiteln Föräldrachatt. 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta handlingsplanen 
”Förebygga missbruk – barn och unga i Piteå” i dess helhet. 
  
Yrkanden 
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut, vilket blir nämndens beslut. 
 
Expedieras till  
Förvaltningschef 
Elevhälsochef 
Verksamhetschef för elevhälsan Strömbackaskolan 
Rektor Grans Naturbruksgymnasium 
 
Beslutsunderlag 
Handlingsplan "Förebygga missbruk hos barn och unga i Piteå", bilaga BUN § 31 
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§ 32 
 

Motion (SLP) – Återöppna skolorna i Alterdalen, Blåsmark, Lillpite 
och Balettskolan 
Diarienr 18BUN415 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå motionen och lämna upprättat yttrande 
till Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Anders Nordin (SLP) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion om att återöppna 
skolorna i Alterdalen, Blåsmark, Lillpite och Balettskolan. Kommunfullmäktige remitterade 
motionen till kommunstyrelsen för beredning, som i sin tur begärde in yttrande och 
ställningstagande på motionen via beslut från Barn- och utbildningsnämnden. 
 
Förutsättningarna, beskrivna i kommunfullmäktiges styrdokument Modell för attraktiv skola i 
Piteå kommun och som syftar till att säkerställa kvalitet i skolans verksamhet, gäller 
fortfarande. Det vill säga; en skolenhets storlek har betydelse för att 
- Skapa goda förutsättningar för verksamheten att uppnå måluppfyllelse 
- Skapa attraktiva tjänster som underlättar rekrytering 
- Skapa god arbetsmiljö 
Elevantalet på de nedlagda skolorna är inte, enligt Modell för attraktiv skola, tillräckligt höga 
för att föranleda ett öppnande av skolorna och födelsestatistik från 2019-01-17 visar att någon 
större ökning av elevantalet inte kommer att se de närmaste fem åren utan inflyttning av barn i 
skolålder. 
 
Med anledning av det ansträngda ekonomiska läge barn- och utbildningsnämnden befinner sig 
i krävs betydande resursförstärkning i form av statsbidrag från utbildningsdepartementet för 
att fortsatt drift av Svenska Balettskolan skall vara möjlig. 
  
Mötet ajourneras. 
  
Mötet återupptas. 
  
Yrkanden 
Hans Öhlund (C) yrkar på att motionen avslås men att yttrandet kompletteras med följande 
skrivning: 
Om/när elevunderlaget, eller de ekonomiska förutsättningarna ändras, omprövas beslut om 
öppnande av gamla eller nya byaskolor. 
  
Lena Jarblad (S) yrkar på avslag av komplettering av yttrandet. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på de två förslagen och finner att nämnden beslutar att avslå 
motionen och lämna upprättat yttrande till Kommunstyrelsen utan komplettering av yttrandet. 
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Expedieras till  
Kommunstyrelsen, Piteå kommun 
 
Beslutsunderlag 
Motion (SLP) - Återöppna skolorna i Alterdalen, Blåsmark, Lillpite och Balettskolan, bilaga 
BUN § 32a 
Modell för attraktiv skola, bilaga BUN § 32b 
Yttrande Motion (SLP) - Återöppna skolorna i Alterdalen, Blåsmark, Lillpite och 
Balettskolan, bilaga BUN § 32c 
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§ 33 
 

Val av kontaktpolitiker för mandatperioden 2019-2022 
Diarienr 19BUN52 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna kontaktpolitikerlista för mandatperioden 
2019-2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Alla ledamöter i barn- och utbildningsnämnden är kontaktpolitiker för någon av 
förvaltningens verksamheter. Att göra ett kontaktpolitikerbesök i en verksamhet innebär att 
man kommer dit som gäst. Det krävs att besöket anmäls i god tid och att besöket godkänns av 
rektor eller förskolechef. Syftet med besöket är att få kunskap om förvaltningens olika 
verksamheter. 
 
Handläggare vid utbildningsförvaltningen har upprättat förslag på kontaktpolitikerlista för 
mandatperioden 2019-2022. 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar upprättat förslag till kontaktpolitikerlista för 
mandatperioden 2019-2022. 
 
Yrkanden 
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut, vilket blir nämndens beslut.  
 
Expedieras till  
Ledamöter i barn- och utbildningsnämnden 
För- och grundskolechefer 
Förskolechefer 
Rektorer i grundskola och på gymnasiet 
 
Beslutsunderlag 
Kontaktpolitikerlista, bilaga BUN § 33 
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§ 34 
 

Rapport om kränkande behandling, trakasserier och diskriminering 
2018 
Diarienr 18BUN174 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden får information om rapport om kränkande behandling, 
trakasserier och diskriminering 2018. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 17 januari 2018 fick 
Utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram nya rutiner för hur anmälningar om kränkande 
behandling, trakasserier och diskriminering ska redovisas för nämnden. Syftet med de nya 
rutinerna är att ge nämnden en djupare analys av inkomna anmälningar om kränkande 
behandling. Handläggare vid Utbildningsförvaltningen har sammanställt alla inkomna 
anmälningar för 2018 och sammanställt resultatet i en rapport. 
 
Under 2018 har det kommit in totalt 149 anmälningar och 118 avslut om kränkande 
behandling. 
 
Förskolan har lämnat in 15 anmälningar, grundskolan 118 anmälningar och gymnasiet har 
lämnat in 16 anmälningar. 
 
Under hela året har det fortsatt varit stora skillnader i antalet inkomna anmälningar när det 
gäller verksamheterna i norra och södra området i kommunen. 81 % av anmälningarna, vilket 
motsvarar 108 anmälningar, kommer från norra området och 19 % av anmälningarna, vilket 
motsvarar 25 anmälningar, kommer från södra området. Även bland skolorna inom respektive 
området är det stora skillnader i antalet anmälningar. 
 
Expedieras till  
Louise Helgesson, handläggare 
Förskolechefer 
Rektorer 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning av kränkande behandling, trakasserier och diskriminering 2018, bilaga BUN § 
34 
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§ 35 
 

Återrapport – Åtgärder med anledning av det nationella uppdraget 
kring skolans digitalisering 
Diarienr 18BUN80 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna upprättat yttrande till Kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har gett barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ”Redovisa 
konsekvenser och ge förslag på nödvändiga åtgärder med anledning av det nationella 
uppdraget kring skolans digitalisering.” 
 
Uppdraget genomfördes dels i samband med rapporten ”Grundskolans digitalisering – en 
nödvändig satsning för framtiden” och dels genom det löpande arbete som bedrivs i samtliga 
skolformer (förskola, grundskola och gymnasieskola) med bl a stöd av CMiT Piteå och 
Skolverket. 
 
Kommunfullmäktiges uppdrag bör anses vara klart i och med att arbetet har planerats, inletts 
och fortsättningsvis löper på. 
 
Förslag till beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapporten gällande Kommunfullmäktiges 
uppdrag att ”Redovisa konsekvenser och ge förslag på nödvändiga åtgärder med anledning av 
det nationella uppdraget kring skolans digitalisering”. 
 
Yrkanden 
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut, vilket blir nämndens beslut. 
 
Expedieras till  
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
Återrapport – Åtgärder med anledning av det nationella uppdraget kring skolans 
digitalisering, bilaga BUN § 35a 
Rapport Grundskolans digitalisering - En nödvändig satsning för framtiden 2018-02, bilaga 
BUN § 35b 
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§ 36 
 

Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier eller 
diskriminering 
Diarienr 19BUN1 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden får information om inkomna anmälningar och avslut om 
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, bilaga BUN § 36 
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§ 37 
 

Kurser/konferenser 
Diarienr 19BUN2 
 
Beslut 
Den 14 mars 2019 håller Kommunledningsförvaltningen i en kommunövergripande 
utbildning för ledamöter och ersättare i alla nämnder i kommunen. Kallelse och dagordning 
har skickats ut. Ordförande hoppas att så många som möjligt har möjlighet att närvara. 
 
  
Den 6-7 maj hålls Skolriksdag i Stockholm. Det är en mötesplats för politiker, tjänstemän, 
skolchefer och andra som arbetar inom vår verksamhet. Årets fokusområden är 
kompetensförsörjning, digitalisering och ledarskap. 
  
År 2014 beslutade dåvarande barn- och utbildningsnämnden att det är ledamöterna i 
arbetsutskottet som i första hand åker på Skolriksdag. Ordförande föreslår därför att det i år är 
ledamöterna i arbetsutskottet som deltar i Skolriksdag, något som övriga ledamöter i barn- 
och utbildningsnämnden ställer sig bakom. Övriga ledamöter får anmäla sitt intresse till 
nämndsekreterare som lottar ut eventuella vakanta platser. 
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§ 38 
 

Delegationsbeslut 
Diarienr 19BUN3 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av upprättade 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 
Delegationsbeslut  27 februari 2019, bilaga BUN § 38 
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§ 39 
 

Delgivningsärenden 
Diarienr 19BUN4 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden får information om nedanstående delgivningar. 
 
Ärendebeskrivning 
19BUN12-3 
Socialnämndens val av representanter till Landsbygdspolitiska rådet. 
 
18BUN375-4 
Arbetsmiljöverket avslutar ärende om jordfelsbrytare och arbetsutrustning för undervisning. 
 
19BUN89-2 
Beslut med anledning av anmälan om rätt till förskoleplats i Piteå kommun. 
Skolinspektionen prövar inte ärendet då anmälaren inte har behov av förskoleplats förrän i 
april 2019. Ärendet avskrivs från vidare handläggning. 
 
19BUN72 
Beslut från Skolinspektionen. 
Skolinspektionen beslutar att lämna anmälan till Piteå kommun för utredning och eventuella 
åtgärder.  
 
18BUN163-4 
Dom från Förvaltningsrätten 
Förvaltningsrätten avvisar I Ur och Skur Forsens yrkande om att beslut om bidrag till dem 
framledes ska fastställas före kalderårets början. 
 
18BUN348-9 
Beslut från Kammarrätten. 
Prövningstillstånd meddelas inte.  
 
19BUN98-1 
Boverket avslår ansökan om statsbidrag för upprustning av utemiljön vid Myrans förskola. På 
grund av medelbrist avslår Boverket ansökan. 
 
19BUN98-2 
Boverket avslår ansökan om statsbidrag för upprustning av utemiljön vid Klubbgärdets  
förskola. På grund av medelbrist avslår Boverket ansökan. 
 
19BUN98-3 
Boverket avslår ansökan om statsbidrag för upprustning av utemiljön vid Ängens förskola. På 
grund av medelbrist avslår Boverket ansökan. 
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19BUN98-4 
Boverket avslår ansökan om statsbidrag för upprustning av utemiljön vid Munksundsskolan. 
På grund av medelbrist avslår Boverket ansökan. 
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§ 40 
 

Rapporter 
Diarienr 19BUN5 
 
Beslut 
Inga rapporter lämnades vid dagens sammanträde. 
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§ 41 
 

Av ledamöter väckta ärenden 
Diarienr 19BUN6 
 
Beslut 
Ken Åman (S) väcker frågan om hur Piteå kommun hanterar ansökningar om förskoleplatser. 
- Vilka rutiner finns vid inlämnad ansökan? 
- Erbjuder Piteå kommun förskoleplats inom de lagstadgade tiderna? 
- I vilken utsträckning erbjuds plats på önskad förskola och inom önskat område? 
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