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§81 

Beslut om att ställa in Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 

juni 2019 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa in sammanträdet 26 juni 2019 på grund av få 
ärenden. 
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§ 82 
 

Forskning och utveckling 
Diarienr 19BUN225 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av information om Forskning och utveckling. 
 
Ärendebeskrivning 

Redovisning av FoU rapport 2019:1 ”Praktiknära skolforskning i samverkan. Piteå kommuns 
arbete med forskning och utveckling inom förskola och skola i samverkan med universitet”, 
Kristina Hansson, vetenskaplig ledare, Piteå kommun 
 
Forskning- och utveckling Piteå kommuns förskola och skola 
Enligt skollagen skall utbildningen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (SFS 
2010:800). I ambitionen att skapa långsiktighet och stabilitet antog Barn-och 
utbildningsnämnden 2014 en strategi, Skolan utveckling, vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet. Strategi för forskning och utveckling i Piteå kommuns skolor (BUN 20140625). 
Strategin innehåller högt ställda mål för att skapa förutsättningar för forskning som utgår från 
professionens frågor och behov av kunskap i arbetet med att utveckla och förbättra 
undervisning och lärande i skolan. Strategins mål utgår från att långsiktigt bygga strukturer 
för forskning och utveckling, lärares delaktighet och kompetens i praktiknära forskning samt 
samverkan mellan kommun och universitet. 
Under åren 2014-2019 har strategins målsättningar successivt realiserats och forsknings- och 
utvecklingsverksamheten (FoU) vuxit i omfattning. .Piteå utbildningsvetenskapliga råd ska 
främja vetenskaplig verksamhet och föreslå strukturer för utveckling av skola och utbildning 
på vetenskaplig grund i Piteå. 
 
Denna delrapport redovisar forskning och pågående aktiviteter inom ramen för Piteå 
kommuns strävanden att genomföra skollagens intentioner i förskolans-, grundskolans- och 
gymnasieskolans praktik. Ambitionen med rapporten är att ge en sammanfattande bild av 
omfattningen av forsknings- och utvecklingsarbetet och genom de forskningsresultat som 
synliggöra och problematisera kommunens utvecklingssträvanden i syfte att skapa en djupare 
förståelse av de idéer, strategier och dilemman som lärare, rektorer, förvaltningsledning, 
politiker och forskare från kommun och universitet ställs inför och hanterar i sitt arbete med 
att hitta möjliga och framkomliga vägar för att utbildningen i Piteå kommuns förskola och 
skola ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
 
Rapporten har sammanställts av redaktör Kristina Hansson, vetenskaplig ledare Piteå 
kommun i samarbete med forskare från Umeå universitet: Per-Olof Erixon, prof, Inger Erixon 
Arreman, docent Stina Westerlund, lektor och Luleå tekniska Universitet, Ulrika Bergmark, 
docent och skolforskare Piteå kommun. 
  
Kristina Hansson, vetenskaplig ledare informerar ledamöterna om Forskning och utveckling. 
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Beslutsunderlag 

FoU rapport 20190520, bilaga BUN § 82 
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§ 83 
 

Elevhälsoplan med riktlinjer för skolans elevhälsa och förskolans 

barnhälsa 
Diarienr 19BUN228 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta 
elevhälsoplanen för läsåren 2019 fram till 2022 samt att ge Utbildningsförvaltningen i 
uppdrag att revidera planen vart tredje år. 
  
Vid lagändring kan planen revideras tidigare. 
 
Ärendebeskrivning 

Peter Andersson, verksamhetschef elevhälsan grundskolan och Åsa Wengelin, elevhälsochef 
gymnasiet fick hösten 2018 i uppdrag av förvaltningschef Malin Westling att skapa en 
gemensam elevhälsoplan för alla barn och elever i Piteå kommun från 1-19 år. 
 
En arbetsgrupp tillsättes med förskolechef Inga Johansson, rektor grundskolan Bo Åström 
tillsammans med Peter Andersson och Åsa Wengelin. Åsa Sandberg anställdes tillfälligt som 
administrativt stöd i arbetet. Parallellt med detta arbete med att skapa en gemensam 
elevhälsoplan har en arbetsgrupp arbetat med att skapa bättre och tydligare rutiner för de 
nyanlända barn och elever i vår kommun på uppdrag av skolverket. I elevhälsoplanen som 
främst kommer att finnas i digitalt format finns länkar till rutiner för nyanlända. 
 
Elevhälsoplanen är uppbyggd i två delar: 
Del 1 är en övergripande nivå som beskriver syfte, uppdrag och organisation som är 
gemensam för alla kommunala förskolor och skolor i kommunen. 
 
Del 2 beskriver det som är gemensamt för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan var för 
sig. 
 
Elevhälsoplanen ska ge en tydlig översikt över grundskolans- gymnasieskolans elevhälsa och 
förskolans barnhälsa, samt beskriva dess uppdrag och mål. Den ska också förtydliga de olika 
yrkesrollerna och kompetenserna som finns i vår organisation och vem som gör vad. 
 
Förslag till beslut 
Elevhälsoplanen revideras vart tredje år. 
  
Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN informerades om ärendet 14 maj 2019. 
  
Propositionsordning 

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

Verksamhetschef grundskolan 
Elevhälsochef gymnasieskolan 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 

Elevhälsoplan, bilaga BUN § 83 
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§ 84 
 

Förändring av inriktningar på skolenhet Hugin, Strömbackaskolan 
Diarienr 19BUN217 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att från och med läsåret 2019-2020 erbjuda 
inriktningen Naturvetenskap och Samhälle vid Naturvetenskapsprogrammet, 
Strömbackaskolan. 
 
Ärendebeskrivning 

Läsåret 2019-2020 kommer vi att starta upp två klasser på naturvetenskapliga programmet 
med totalt ca. 54 elever. Idag finns endast en inriktning Naturvetenskap som innehåller många 
teoretiskt tunga kurser. För öka elevernas valmöjligheter och främja en större 
genomströmning av eleverna önskar vi även erbjuda inriktningen Naturvetenskap och 
Samhälle. Det innebär att man kan byta ut de teoretiskt tunga kurserna från inriktningen 
Naturvetenskap tillsamhällsvetenskapliga kurser. De valbara kurserna kommer att läsas 
tillsammans med samhällsvetenskap-liga programmet åk 2. 
 
Förslag till beslut 
Från och med läsåret 2019-2020 erbjuda inriktningen Naturvetenskap och Samhälle vid Na-
turvetenskapsprogrammet. 
  
Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN informerades om ärendet 14 maj 2019. 
  
Propositionsordning 

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

Gymnasiechef Strömbackaskolan 
Rektor Strömbackaskolan 
 
Beslutsunderlag 

Antagningsstatistik 2019-2022, bilaga BUN § 84 
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§ 85 
 

Månadsrapport januari – april 2019 
Diarienr 18BUN157 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av månadsrapport januari - april månad 2019 samt 
helårsbudget 2019. 
 
Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom, Leehau Li Nilsson redogör för Barn- och utbildningsnämndens 
ekonomiska resultat per april 2019 samt en ekonomisk prognos för helåret 2019. 
 
Periodens resultat uppgår till underskott om 0,6 mkr vilket är en förbättring jämfört med 
föregående år om 0,8 mkr. I resultatet ingår Strömbackaskolans underskott om 1,3 mkr, vilket 
föranleds av ökade kostnader samt att åtgärdsplanen genomförs till hösten. 
 
Strömbacka prognostiserar underskott om 3 mkr för helåret. 
 
För helåret prognostiserar förvaltningen en budget i balans, men prognosen bedöms vara 
osäker då den är avhängig verksamheternas kostnadsupparbetning. 
 
Expedieras till  

Ekonomiförvaltningen 
 
Beslutsunderlag 

Månadsrapport januari - april 2019, bilaga BUN § 85 
 
 
  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 11 (25) 

Sammanträdesdatum  

2019-05-28  

  
 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 86 
 

Information om dataskyddslagstiftningen 
Diarienr 19BUN131 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av information om dataskyddslagstiftningen. 
 
Ärendebeskrivning 

EU-direktivet Dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft 2018-05-25 vilket innebar att 
Personuppgiftslagen upphörde. GDPR gäller inom EU och har till syfte att skapa en enhetlig 
och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom 
medlemsländerna inte hindras. Tanken är att främja den fria konkurrensen och göra det 
enklare för företag att expandera och verka i flera EU-länder. 
 
Fr o m 2019-01-01 har förordningen kompletterats med den svenska Dataskyddslagen, Lag 
(2018:218). Lagen ger möjlighet till nationella preciseringar och definierar lagligheten av 
behandlingen av personuppgifter. Personuppgifter får t ex behandlas för att utföra en uppgift 
av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning, historisk forskning, eller statistikföring. 
Dessutom är det tillåtet att behandla särskilda kategorier av personuppgifter för att utföra en 
uppgift som direkt har ålats den personuppgiftsansvarige. Känsliga personuppgifter är 
exempelvis uppgifter som rör personers hälsa, religiösa övertygelse eller etniska ursprung. 
 
När det gäller behandling av personuppgifter inom elevhälsan som utförs av skolsköterska 
och skolläkare omfattas den behandlingen av bland annat patientdatalagen. Hälso- och 
sjukvårdspersonal inom elevhälsan som är skyldiga att föra patientjournal har stöd av 
bestämmelserna i patientdatalagen med tillhörande föreskrifter i sitt arbete när personalen 
behandlar känsliga personuppgifter. 
 
I samband med dataskyddsförordningen har det varit nödvändigt att anpassa bestämmelserna 
om behandling av personuppgifter på utbildningsområdet. Fr om 1 augusti 2018 
kompletterades skollagen (kapitel 26 a) med bestämmelser som ger enskilda 
utbildningsanordnare motsvarande möjligheter som myndigheter att vid behov behandla 
känsliga personuppgifter. 
 
Handläggare Carina Hammarsten lämnar en information om huvudpunkterna i den nya 
lagstiftningen och förvaltningens arbete för att tillmötesgå dataskyddsförordningens utökade 
krav. Här ingår även en redovisning av dokumenterade personuppgiftsincidenter. 
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§ 87 
 

Förslag till verksamhetsförändring vid Strömbackaskolan 
Diarienr 19BUN216 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga ner inriktning Processteknik vid 
Industriprogrammet samt lägga ner yrkesintroduktionsutbildning IMYRK-trä från och med 
läsåret 2020-2021 vid Strömbackaskolan. 
 
Ärendebeskrivning 

Frågan om en översyn av program och inriktningar har varit på tapeten tidigare, inte minst 
genom utredningen Strömbacka 2025 som presenterades 2017. Då föreslogs att man borde ta 
fram en arbetsmetod för bedömning av program och inriktningars utveckling eller avveckling. 
Det som man i utredningen pratar om som faktorer att ta hänsyn till är t ex söktryck, kostnad 
per elev, jämställdhet, arbetskraftsbehov och hållbar utveckling. I slutsatserna lyfter man som 
en stor utmaning att utbildningarna ska svara mot de behov som finns ute i arbetslivet. 
 
Några konkreta förslag på avveckling framkom inte i utredningen, men beslut om 
nedläggning av El- och Energiprogrammets inriktning Dator- och kommunikationsteknik togs 
december 2018 av dåvarande nämnd då inriktningen hade få elever och svag koppling till 
arbetsmarknaden. Ett allt kärvare ekonomiskt läge har dock tvingat fram ytterligare översyn. 
En genomlysning har därför gjorts av Industriprogrammets inriktning Processteknik. 
 
Fyra försvårande aspekter för att behålla utbildningen lyfts fram i genomlysningen. Dessa är: 
 
1. Svagt söktryck över tid 
2. Höga kostnader per elev 
3. Svag koppling till branschen 
4. Dålig överensstämmelse med Skolverkets ambitioner med inriktningen 
 
Utbildningen startar ej under läsåret 19/20 på grund av för få sökande. I och med det togs 
också beslut att inte starta yrkesintroduktion med samma inriktning nästa läsår. I och med att 
tillströmningen av nyanlända avtagit så minskar också behovet av utbildningar specifikt 
riktade till obehöriga elever. 
 
Gymnasiechef föreslår därför: 
 
Nedläggning av inriktning Processteknik vid Industriprogrammet från och med läsåret 20/21 
Nedläggning av yrkesintroduktionsutbildning IMYRK-trä från och med läsåret 20/21 
  
Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN informerades om ärendet 14 maj 2019. 
  
Britta Dahlén, gymnasiechef föredrar förslag till verksamhetsförändring vid 
Strömbackaskolan. 
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Propositionsordning 

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

Gymnasiechef Strömbackaskolan 
 
Beslutsunderlag 

Förslag verksamhetsförändring vid Strömbackaskolan, bilaga BUN § 87a 
Riskbedömning Industri Process, bilaga BUN § 87b 
Riskbedomning och handlingsplan Industri P-T, bilaga BUN § 87c 
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§ 88 
 

B-hallen (kombihall), Pitholms sporthall 
Diarienr 19BUN238 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen ompröva Kultur-, park- 
och fritidsförvaltningens beslut att stänga kombihallen i Pitholm för Pitholmsskolans 
verksamhet. 
 
Ärendebeskrivning 

Miljö och tillsynsnämnden har, i dialog med Kultur-, park- och fritidsförvaltningen, beslutat 
att Pitholms B-hall inte längre ska nyttjas som en kombihall från och med sommaren 2019. 
Miljö- och tillsynsnämnden anser att kombihallar där skytte och annan verksamhet bedrivs 
innebär en risk för människors hälsa. Speciellt barn som är känsliga för blyexponering. 
Eftersom B-hallen nyttjas av pistolklubben (som tidigare haft svårt att finna lokal) prioriterar 
kultur- park- och fritid denna verksamhet och stänger lokalen för skolans verksamhet. Ett 
beslut som får mycket stora konsekvenser för Pitholmsskolan och dess elever. 
 
Pitholms sporthall byggdes 1963 och i samband med renovering (som planlades 2009) 
tillskapades en B-hall av den gamla bowlinghallen. B-hallen skulle, utöver idrottsaktiviteter 
för skola och andra föreningar, även kunna nyttjas för pistolskytte, luftgevärsskytte och 
bågskytte (enligt Programhandling från 2009). 
 
Grundskolan har 2019 fått en reviderad läro- och kursplan för ämnet Idrott och Hälsa vilket 
innebär att det kommer att ställas ytterligare krav på skolan i form av lektionstillfällen och ett 
allsidigt innehåll i undervisningen. Detta medför givetvis ytterligare krav på ändamålsenliga 
lokaler för skolans del. Utöver detta kommer elevantalet på Pitholmsskolan att öka de närmsta 
fem åren vilket ökar lokalbehoven ytterligare. 
 
Aktuell forskning visar på att barn och ungdomar i allt högre utsträckning blir stillasittande 
vilket ställer ökade krav på skolan att eleverna ska ha mer rörelse under skoldagen. Region 
Norrbottens elevhälsoundersökningar bland barn och unga 2015-2018 visar på att vart fjärde 
barn på mellanstadiet är överviktigt. På högstadiet är så mycket som var tredje pojke 
överviktig och Piteås elever har en högre andel överviktiga elever än snittet i Norrbotten. Det 
ställer ökade krav på insatser i skolan. 
 
Även om ett rikt fritidsliv i Piteå är värdefullt på många sätt bör skolans lagstadgade 
verksamhet och barns och ungdomars hälsa och mående prioriteras högre. Av den 
anledningen bör beslutet att stänga B-hallen för Pitholmsskolans verksamhet omprövas så att 
undervisningen i Idrott och hälsa kan fortgå. 
 
Förslag till beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen ompröva Kultur-, park- och 
fritidsförvaltningens beslut att stänga kombihallen i Pitholm för Pitholmsskolans verksamhet. 
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Propositionsordning 

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

Kultur-, park- och fritidsförvaltningen 
Rektor Bo Åström, Pitholmsskolan 
Rektor Christoffer Backlund, Pitholmsskolan 
 
Beslutsunderlag 

Skrivelse ang B-hallen i Pitholm 190510, bilaga BUN § 88 
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§ 89 
 

Redovisning om kränkande behandling, trakasserier och 

diskriminering januari – mars 2019 
Diarienr 19BUN219 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisning av kränkande behandling, trakasserier 
eller diskriminering. 
 
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. 
 
Av den fördjupade uppföljningen framgår att det under perioden januari – mars 2019 har 
rapporterats 27 anmälningar. 2 av anmälningarna kommer från förskolan, 21 stycken kommer 
från grundskolan, 3 anmälningar kommer från gymnasiet och 1 anmälan från fritids. 
 
Under perioden har fjolårets trend med stora skillnader i antalet inkomna anmälningar från 
norra och södra området hållit i sig. 79 % av anmälningarna, vilket motsvarar 19 anmälningar, 
kommer från norra området och 21 % av anmälningarna, vilket motsvarar 5 anmälningar, 
kommer från södra området. Även inom skolorna inom respektive området är det stora 
skillnader i antalet anmälningar. 
 
Av uppföljningen framgår att en stor del av kränkningarna sker inom skolans område, 
exempelvis på skolgården, i matsalen och i elevcaféterior, samt i klassrummet. 
 
Något mycket glädjande är att i 20 av 27 fall fick förskolechef/rektor kännedom om händelsen 
inom tre dagar. 
 
Expedieras till  

Louise Helgesson, handläggare 
Rektorer 
Förskolechefer 
 
Beslutsunderlag 

Redovisning av kränkande behandling, trakasserier och diskriminering januari - mars 2019, 
bilaga BUN § 89 
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§ 90 
 

Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier eller 

diskriminering 
Diarienr 19BUN1 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningar och avslutade 
kränkningsärenden enligt bilaga. 
  
Britta Dahlén, gymnasiechef informerar ledamöterna om tre kränkningsärenden. 
Elice Ökvist, chef för- och grundskola informerar ledamöterna om två kränkningsärenden. 
  
Paragrafen sker med stängda dörrar på grund av sekretess. 
 
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 
 
Vid dagens sammanträde informerar Britta Dahlén, gymnasiechef och Elice Ökvist chef för- 
och grundskola muntligt om några kränkningsärenden. 
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Beslutsunderlag 

Anmälan om kränkande behandling, trakasserier och diskriminering, bilaga BUN § 90 
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§ 91 
 

Kurser/konferenser 
Diarienr 19BUN2 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att de ledamöter som önskar delta vid Aktuell 
Skolpolitik 2019, meddelar sekreterare senast 7 juni 2019. 
 
Ärendebeskrivning 

Aktuell Skolpolitik 2019 
Piteå Havsbad 28-29 augusti 2019 
Årets tema - Lärande och Hälsa 
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§ 92 
 

Delegationsbeslut 
Diarienr 19BUN3 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av 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, bilaga BUN § 92 
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§ 93 
 

Delgivningsärenden 
Diarienr 19BUN4 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av delgivningsärenden. 
 
Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden delges nedanstående ärenden 
18BUN157 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen och Fördjupad månadsrapport mars 2019 
Beslut: Kommunstyrelsen godkänner Fördjupad månadsrapport mars 2019. 
 
19BUN241-1 och 2 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen och Riktlinjer för mänskliga rättigheter – mångfald 
(bilaga) 
Beslut: Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för mänskliga rättigheter – mångfald. 
 
18BUN351-2 
Slutrapport Piteå Naturskola (bilaga) 
 
19BUN223-1 
Skolverkets beslut om riksrekryterande estetisk spetsutbildning 
Beslut: Skolverket beslutar att godkänna riksrekryterande estetisk spetsutbildning för estetiska 
programmet inriktning dans vis Strömbacka Frigg i Piteå kommun. 
 
Skolverkets beslut om statsbidrag 
19BUN98-19 
Statsbidrag för kostnader för samordnare av frågor som rör utveckling av verksamhet för 
nyanlända elever för 2018. 
Beslut: Skolverket godkänner redovisning utan återkrav. (243 800 kronor) 
 
19BUN98-20 
Statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram för 2019 
Beslut: Skolverket beslutar att bevilja 1 158 820 kronor i statsbidrag. 
 
19BUN98-21 
Personalförstärkningar inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser för 
2019. 
Beslut: Skolverket beslutar att bevilja 1 157 300 kronor i statsbidrag. 
 
19BUN98-22 
Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling för 2018 
Beslut: Skolverket godkänner redovisning utan återkrav. (2 689 872 kronor) 
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Beslutsunderlag 

Slutrapport Piteå Naturskola, bilaga BUN § 93 
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§ 94 
 

Av ledamöter väckta ärenden 
Diarienr 19BUN6 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av svar och information på av ledamöter väckta 
ärenden. 
 
Ärendebeskrivning 

Vid dagens sammanträde redovisas följande: 
Ken Åman (S) undrar om hur Piteå kommun hanterar ansökningar om förskoleplatser. Vilka 
rutiner som finns, erbjuds plats inom de lagstadgade tiderna samt i vilken utsträckning erbjuds 
plats på önskad förskola och inom önskat område? 
 
Svaret finns som bilaga 
 
--- 
 
Ken Åman (S). För ett antal år sedan ska det ha förts diskussioner om att öppna en Familjens 
hus filial i Öjebyn. Pengar och lokal fanns men förslaget genomfördes inte. Hur ser 
nulägessituationen gällande behovet ut och finns anledning att återuppta frågan? 
 
Åsa Sandberg, verksamhetsansvarig för Familjens hus informerar ledamöterna om nuläget. 
 
--- 
 
Malin Stenvall Viksten (M) önskar att rektorer från två olika upptagningsområden som har 
hög respektive låg rapportering av kränkningar, kommer till nämnden och berättar hur de 
arbetar med kränkningar och rapportering. 
 
Vid dagens sammanträde kommer rektorerna Linda Andersson, Porsnässkolan och Anders 
Sandlund, Hortlaxskolan och berättar hur de arbetar med kränkningar. 
 
--- 
 
Fråga från Åke Forslund (SJV) finns det statistik på tillbudsanmälningarna som är inskickade 
till personalförvaltningen från rektorerna? 
 
Arbetsmiljökonsulent Anna-Karin Nordström informerar om upprättad skadestatistik. 
 
Beslutsunderlag 

Skadeanmälningar kvartal 1, bilaga BUN § 94a 
Svar på väckta ärenden om förskolan, bilaga BUN § 94b 
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§ 95 
 

Extraärende Kommunal särskild undervisningsgrupp - Tallbacka 

Diarienr 19BUN271 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
- Kommunal särskild undervisningsgrupp omfattar 12 platser från årskurs 1 - årskurs 9 
- Tallbacka/Mellangård ändras till att benämnas Tallbacka 
- Meningen ” Nuvarande lokaler i Furunäset för årskurs 2-5 ska nyttjas till KSU” –stryks 
- I delegationsordningen ” Beslut om avvikelse från regeln om max 1 års vistelsetid vid 
kommunal särskild undervisningsgrupp Tallbacka/Mellangård, SL 3 kap 9, 11 § BUN 2013-
05-29, 2015-05-27 § 81,” ändras till enbart Tallbacka. 
 
Ärendebeskrivning 

Särskild undervisningsgrupp 
Vad innebär ett beslut om särskild undervisningsgrupp? 
Rektorn får besluta att en elev ska undervisas i en annan undervisningsgrupp än den som 
eleven normalt tillhör om det finns särskilda skäl. Detta kallas för särskild 
undervisningsgrupp. Det är rektorn som beslutar om särskild undervisningsgrupp och beslutet 
ska fattas inom ramen för ett åtgärdsprogram. Rektorn får inte delegera beslutet. 
Särskild undervisningsgrupp kan vara att en elev får undervisning i en annan grupp inom 
skolan. Det kan också vara undervisning i andra lokaler med annan personal i en 
kommungemensam grupp, ibland i så kallade skoldaghem eller resursskolor. Skälet till att en 
elev placeras i en särskild undervisningsgrupp kan förutom inlärningsproblematik vara social 
problematik eller olika funktionsnedsättningar. 
 
Det är viktigt att skolan först prövar alternativet att låta eleven gå kvar i den ordinarie gruppen 
med särskilt stöd, om man bedömer att detta fungerar för eleven. 
 
3 kapitlet 11 § skollagen 
Om det finns särskilda skäl, får ett beslut enligt 9 § för en elev i grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan eller sameskolan innebära att särskilt stöd ska ges enskilt eller i en annan 
undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än den som eleven normalt hör till. 
 
2013-05-29 beslutade Barn- och utbildningsnämnden att: 
• KSU ( kommunal särskild undervisningsgrupp) omfattar 12 platser för elever årskurs 2-9, 
nominellt 8 elever åk 2-6, 4 elever åk 7-9 
• Verksamhetschef vid KSU är ansvarig för mottagande av elever 
• Verksamhetschef vid KSU är personal ansvarig 
• Hemskolans rektor har ansvaret för eleven vid KSU 
• Sammansättningen av de 6 lärarna i verksamheten skall täcka behörighetskraven för årskurs 
2- 9. Stor vikt läggs även vid personlig lämplighet och erfarenhet av för verksamheten 
relevanta arbetsuppgifter 
• Utbildning ska erbjudas i alla ämnen för elever i årskurs 2-6 och minst 8 ämnen för elever i 
årskurs 7-9 för att garantera elevens möjlighet att söka ett nationellt gymnasieprogram. 
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• Elev är placerad i KSU under en tid av maximalt 12 månader 
• Mottagande och återgång sker löpande under verksamhetsåret 
• Nuvarande lokaler i Furunäset för årskurs 2-5 ska nyttjas till KSU 
• Rutiner för mottagande till KSU och återgång till hemskola ska finnas 
 
I dagsläget kan konstateras att det är svårigheter att fylla alla platser för de äldre eleverna. 
Däremot kan konstateras att det är längre kö än antalet platser för de yngre eleverna, därför 
finns ett önskemål att KSU omfattar 12 platser från åk.2 till åk. 9. Det innebär att 
verksamheten kan vara betydligt mer flexibel utifrån behov från verksamheten. 
Idag benämns KSU med Tallbacka/Mellangård. De yngre eleverna är placerade vid Tallbacka 
och de äldre eleverna är placerade vid Mellangård. 
KSU som omfattar 12 platser önskas innehålla åk.1-åk.9 och benämnas enbart Tallbacka. 
Skrivningen ” Nuvarande lokaler i Furunäset för årskurs 2-5 ska nyttjas till KSU” – meningen 
stryks 
 
Förslag till beslut: 
- Kommunal särskild undervisningsgrupp omfattar 12 platser från åk.1-åk.9 
- Tallbacka/Mellangård ändras till att benämnas Tallbacka 
- Meningen ” Nuvarande lokaler i Furunäset för årskurs 2-5 ska nyttjas till KSU” –stryks 
- I delegationsordningen ” Beslut om avvikelse från regeln om max 1 års vistelsetid vid 
kommunal särskild undervisningsgrupp Tallbacka/Mellangård, SL 3 kap 9, 11 § BUN 2013-
05-29, 2015-05-27 § 81,” ändras till enbart Tallbacka. 
  
Elisabeth Fjällström, chef för- och grundskola föredrar ärendet om kommunal särskild 
undervisningsgrupp - Tallbacka. 
 
Expedieras till  

Ulf Wikgren, Verksamhetschef 
 
 


