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Beslutande 
 
 
Övriga deltagare 

Se sida 2 
 
 
Se sida 2 

  

Utses att justera Hans Öhlund (C) 

  

Justeringens tid och plats Stadshuset, Ovalen 2020-01-20 

  Paragraf 1  
Omedelbar 
justering 
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Ordförande Ken Åman (S)  

 
 
 
 

 

Justerande Hans Öhlund (C)  
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Beslutande 
Ken Åman (S), ordförande, ersätter Louise Mörk 
Carola Bergman (S) 
Lena Jarblad (S) 
Jonas Sköld (S) 
Maria Platni (V) 
Lisa Karlström (MP) 
Malin Stenvall Viksten (M)  
Håkan Johansson (M) 
Hans Öhlund (C) 
Åke Forslund (SJV) 
Niklas Lundgren (S), ersätter Ken Åman  
 
 
Övriga deltagare 
Malin Westling, förvaltningschef 
Louise Helgesson, sekreterare 
Leehau Li Nilsson, förvaltningsekonom  
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§ 1 
Årsredovisning 2019 
Diarienr 18BUN157 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna årsredovisningen för 2019 och lämna 
den till ekonomikontoret.  
 
Ärendet justeras omedelbart. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningsekonom Leehau Li Nilsson och förvaltningschef Malin Westling informerar om 
bokslut och årsredovisning för 2019. 
 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar överskott om 4,5 mkr för 2019, vilket är en 
budgetavvikelse om 0,5 %. Under 2019 har prognosen för förändring av semesterlöneskuld 
varit cirka 1,9 mkr där förvaltningen budgeterat 2 mkr. Det faktiska utfallet som meddelas i 
december resulterade i ett tillskott om cirka 1 mkr. I nämndens ekonomiska resultat innebär 
detta ett överskott om cirka 3 mkr som realiserades i december. Parallellt med aviseringar om 
underskott har omfattande arbete gjorts i verksamheterna där rektorer har agerat med 
återhållsamhet och kostnadsmedvetenhet, vilket har gett god effekt på årets resultat. 
 
Ett proaktivt arbete bedrivs med utvecklingsinsatser för att tillhandahålla förskolor, skolor och 
fritidshem med god kvalitet i alla väderstreck och därmed understödja tillväxt i kommunens 
största landsbygdsorter. Ett proaktivt arbete bedrivs med utvecklingsinsatser för att 
tillhandahålla förskolor, skolor och fritidshem med god kvalitet i alla väderstreck och därmed 
understödja tillväxt i kommunens största landsbygdsorter. 
 
Piteå tillhör landets 25 % bästa kommuner avseende gymnasiebehörighet. Samma sak gäller 
andelen elever som klarar alla kunskapskrav i samtliga kurser i åk 9. Gott arbete med särskilt 
stöd till elever som behöver det, elevhälsa, höga förväntningar på eleverna samt en stabil 
personalgrupp med hög behörighet och engagemang utgör viktiga framgångsfaktorer. 
 
Den psykiska hälsan har försämrats över tid både i Piteå och i riket, särskilt bland flickor, och 
den har ett ömsesidigt samband med den ökade stressen över skolarbetet. I åk 7 är 30 % av 
flickorna stressade över skolarbetet vilket visserligen är en minskning sedan föregående år men 
fortfarande är betydligt högre än resultat som går 6-7 år bak i tiden. Barn- och 
utbildningsnämnden har antagit riktlinjer för skolans elevhälsa och förskolans barnhälsa för 
åren 2019 – 2022. Riktlinjerna ger en tydlig översikt över grundskolans och gymnasieskolans 
elevhälsa samt förskolans barnhälsa, samt beskriver dess uppdrag och mål. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019 
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Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Förvaltningsekonom 
Ekonomikontoret  
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