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§ 27 
 

Motion (M) – Låt lärarna utöva sin profession 
Diarienr 20BUN14 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna upprättat yttrande till Kommunstyrelsen och 
föreslå Kommunstyrelsen att avslå motionen. 
 
Ärendebeskrivning 

Håkan Johansson (M) har till Kommunfullmäktige väckt en motion och skrivelse med 
yrkande om att ”Piteå kommun snarast ser över bland annat städavtalen i syfte att frigöra 
lärarnas arbetstid till att utbilda elever istället för att utföra städuppdrag på betald arbetstid.” 
Kommunfullmäktige har remitterat ärendet vidare till Barn och utbildningsnämnden för 
yttrande och förslag till beslut. 
 
Vad det gäller det särskilda yrkandet har Fastighets- och Serviceförvaltningen och 
Utbildningsförvaltningen tillsammans utformat städplaner för bas, höghöjds (ytor över 2,5 m) 
och storstädning. Utbildningsförvaltningen är beställare och styr i samråd med städenheten 
vad och hur ofta städningen ska ske. Det är varje skola/förskola som ansvarar för att det är 
god ordning i lokalerna så att alla ytor är möjliga att städa och dammtorka. Ett kontinuerligt 
arbete pågår för att förbättra städbarheten. 
 
Åtgärder 
Under kvartal 1 och 2, 2019 har utbildningsförvaltningen tillsammans med fastighets och 
serviceförvaltningen arbetat med att åtgärda bristerna genom att: 
• Bygga upp en skriftlig egenkontroll på respektive skola. 
• Tydliggöra städrutiner och fördela ansvar. 
• Förbättra städbarheten i skolorna. 
 
Handläggarnas förslag till beslut: 
Utifrån ovanstående redogörelse anser vi att gällande avtal med fastighets- och 
servicenämnden är tillräckligt omfattande och att de åtgärder som vidtagits bör utvärderas 
innan frågan om eventuell avtalsförändring kan komma på tal. 
  
Elice Ökvist, avdelningschef grundskola föredrar motionen och upprättat yttrande. 
  
Yrkanden 

Arbetsutskottet föreslår Barn- och utbildningsnämnden besluta att föreslå Kommunstyrelsen 
att avslå motionen. 
  
Ledamot Håkan Johansson (M) yrkar att motionen ska anses vara besvarad men inte avslagen. 
Ledamot Hans Öhlund (C) bifaller Håkan Johanssons förslag. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition och finner att Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 
  
Expedieras till  

Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 

Remiss Motion (M) - Låt lärarna utöva sin profession, bilaga BUN § 27a 
Motion (M) - Låt lärarna utöva sin profession, bilaga BUN § 27b 
Protokollsutdrag KF §315 Motion (M) - Låt lärarna utöva sin profession, bilaga BUN § 27c 
Remissyttrande avseende Motion- Låt lärare utöva sin profession, bilaga BUN § 27d 
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§ 28 
 

Information om utredning av lunchsituationen vid Backgårdsskolan 
Diarienr 20BUN9 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 

Skolinspektionen har till Piteå kommun överlämnat en anmälan om lunchsituationen för 
förskoleklass vid Backgårdsskolan. 
 
Elice Ökvist, avdelningschef grundskolan, har i sin tur lämnat över till rektor att redogöra för 
hur matsituationen på Backgårdsskolan ser ut. 
 
Struktur, organisation och tid för lunch vid Backgårdskolan är god. Vuxennärvaro, att elever 
tillåts sitta kvar samt att man ej har rast i direkt anslutning till lunchen gynnar och uppmuntrar 
till att elever sitter kvar och äter sig mätta. Även att de som äter långsammare ges möjlighet 
att flytta ihop är positivt. 
 
De åtgärder som skolan vidtagit är incitament för att ytterligare förbättra matsituationen. 
Utifrån ovanstående görs bedömningen att inga vidare åtgärder behöver vidtas. 
 
Expedieras till  

Backgårdsskolan 
 
Beslutsunderlag 

Lunchsituationen förskoleklass Backgårdsskolan, bilaga BUN § 28 
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§ 29 
 

Profilering dans - nulägesrapport 
Diarienr 17BUN49 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av nulägesrapporten. 
 
Ärendebeskrivning 

Utifrån att Kommunfullmäktige i Verksamhetsplan för åren 2020 – 2023 beviljat medel för en 
dansprofilering inom grundskolan om 750 tkr år 2020 och därefter 1 500 tkr åren 2021 – 2022 
beslutade Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 att dansprofilering fr.o.m. LÅ 
2020/2021 ska erbjudas inom ramen för Christinaskolans verksamhet. 
 
Förberedelse för ”CHRISTINASKOLANS NYA DANSKLASSER – en dansprofilering med 
inslag av hälsa & rörelse” pågår och rekrytering av elever samt personal har påbörjats. I 
utredningsuppdraget drogs följande slutsats: ”Oavsett var utbildningen förläggs är ett antal 
om minst 8 elever/grupp/klass rimligt för att utbildningen ska vara möjlig att genomföra med 
god kvalitet och vara ekonomiskt försvarbar.” Den planerade personalresursen för en fullt 
utbyggd verksamhet åk 7-9 motsvarade 1,75% tjänst. 
 
Nulägesrapport: 
• 3 elever har i dagsläget sökt till dansprofilering åk 7. 
• 1,0 tjänst danslärare har rekryterats. 
• Avvaktar med 0,75% tjänst. 
• Ansökningstiden till dansprofilering förlängs till 2020-03-31 
• Rekryterad lärare kommer att besöka elever i åk 6 för information och inspiration och 
utbildningsförvaltningen ska genomföra ytterligare annonsering. 
• Danseleverna kommer att integreras i andra klasser för att ”dubbla kostnader” ej ska uppstå 
 
Även vid den tidigare uppbyggnaden av dansklasser(profilering) var det inledningsvis relativt 
svårt att rekrytera elever. Den nya profileringen behöver skapa sig ett gott rykte, bli ”omtalad” 
och därigenom generera ett ökat intresse bland kommunens elever. 
 
Avdelningschef för grundskolan Elice Ökvist ger Barn- och utbildningsnämnden en 
nulägesrapport.  
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§ 30 
 

Gallring i närvarosystem Tempus Nuddisar 
Diarienr 19BUN389 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna gallring i närvarosystemet Tempus 
Nuddisar. 
 
Ärendebeskrivning 

Tempus Nuddisar är ett molnbaserat verktyg för närvaroregistrering av barn och elever i 
kommunens förskolor och fritidshem. Systemet har funnits i drift inom förskolan fr o m 2016. 
Det började som ett försök vid Helgenäs förskola hösten 2014. Försöket utvidgades till hela 
Norrfjärdens förskoleområde 2015. Nuddisar infördes vid fritidshemmen 2018 efter test i 
norra området 2017/2018. 
 
Arkivlagen 
I arkivlagen finns bestämmelser om myndigheternas skyldigheter att svara för arkivbildning 
och arkivvård. Allmänna handlingar får inte gallras utan myndigheternas gallringsbeslut. En 
myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingar från myndigheternas verksamhet som 
myndigheten beslutar ska tas om hand för arkivering. Myndighetens arkiv är en del av 
kulturarvet. Myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 
rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information, rättsskipningen, 
förvaltningens samt forskningens behov. 
 
Dataskyddsförordningen. 
Gallring av personuppgifter behöver utföras löpande i systemet utifrån 
Dataskyddsförordningen, artikel 5 (lagringsminimering). Lagringsminimering innebär att 
personuppgifter bara får sparas så länge som de behövs för ändamålet med 
personuppgiftsbehandlingen. När personuppgifterna inte längre behövs för ändamålet ska de 
raderas eller avidentifieras. Med gallring menas att filerna rensas i databasen. 
 
 
Det kan också vara tillåtet att lagra personuppgifter, efter att det ursprungliga ändamålet slutar 
att vara aktuellt, om det endast sker för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller 
historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål. I gallringsråd för kommunernas, 
landstings- och regionens utbildningsväsende finns ingen rekommendation om att uppgifterna 
bör bevaras. 
  
Yrkanden 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna gallring i närvarosystemet Tempus Nuddisar. 
  
Propositionsordning 

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

IT-strateg Mats Bälter 
Verksamhetschef Niklas Risberg 
Kommunarkivarie 
Rektorer i kommunens förskolor och fritidshem 
Verksamhetschef förskola respektive grundskola 
Handläggare Carina Hammarsten, Utbildningsförvaltningen 
 
Beslutsunderlag 

Förslag till gallringsplan för Tempus Nuddisar, bilaga BUN § 30  
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§ 31 
 

Information pågående EU-projekt 
Diarienr 20BUN138 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen om 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 
framförallt två typer av projekt genomförts, fortbildningsprojekt samt utvecklingsprojekt. 
Arbetet har syftat till att höja verksamhetens måluppfyllelse. 
 
Genomförda projekt 2014–2019 
Sammanfattningsvis har Utbildningsförvaltningen mellan 2014–2019 bedrivit 19 projekt med 
EU-finansiering. Projekten har dels handlat om kompetensutveckling inom ett antal olika 
områden, utifrån det enskilda rektors- förskoleområdets behov samt metodutveckling, 
läromedelsutveckling och erfarenhetsutbyte med pedagoger från andra länder. Projekten har 
genomförts inom alla skol-former från förskola till gymnasium samt inom musik- och 
dansskolan. Totalomsättningen för projekten har varit ca. 15 000 000 SEK. Av dessa är ca 2 
300 000 bidrag för projektledning. Övriga 12 700 000 fördelas 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. 180 pedagoger har hitintills deltagit i projekten. 
 
Kommande projekt 
Inför sista ansökningsomgången i den här programperioden, våren 2020 har vi fyra 
ansökningar liggande, motsvarande ca 1 500 000 SEK. 
 
Kommande programperiod 
Erasmus+ har under nuvarande programperiod ansetts som ett mycket lyckat program så 
därför föreslås en stor höjning av anslaget till programmet. Förslaget på anslag ligger mellan 
300 och 450 miljarder SEK under en sjuårsperiod, beroende på om man lyssnar på EU-
kommissionen eller Europaparlamentet. Det är en fördubbling eller en tredubbling av 
nuvarande anslag. Förslaget är också att inriktningen i stort sett ska vara densamma men med 
ett större fokus mot ungas resande. Därför skulle Erasmus+ även under nästa programperiod 
vara ett gott tillskott till skolutveckling i allmänhet samt personalens vidareutbildning i 
synnerhet. Vidare skulle Erasmus+ även kunna vara en möjlighet att finansiera elevutbyten 
med andra skolor i Europa. 
 
Utvärdering 
En utvärdering vad gäller effekterna av Erasmus+ projekten är gjord och sammanfattningsvis 
så kan sägas att personalen, med några få undantag upplever att projekten bidrar till deras 
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kompetensutveckling samt till skolans egen utveckling. 
Resultaten i sin helhet finns i bilaga ”Utvärdering Erasmus+ perioden 2014–2019” 
 
Expedieras till  

Göran Dahlén, EU-samordnare 
 
Beslutsunderlag 

Utvärdering Erasmus + perioden 2014-2019, bilaga BUN § 31  
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§ 32 
 

Svar på av ledamöter väckta ärenden § 147 2019 
Diarienr 19BUN6 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden får svar på frågor väckte vid Barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 27 november 2019. 
 
Ärendebeskrivning 

Ledamot Lisa Karlström (MP) önskar en redogörelse för: 
 
1. Vad som krävs för att öka investeringstakten för lokalerna där BUN bedriver verksamhet. 
Både ekonomiskt och praktiskt. Vad är en rimlig ökning av investeringskostnaderna i snitt per 
år? 
2. Vad är konsekvenserna av att behålla nuvarande investeringstakt, med tanke på extra 
kostnader med moduler och övriga tillfälliga lokaler, akuta renoveringar m.m. Både 
ekonomiskt och praktiskt. 
Fastighets- och serviceförvaltningen bör vara med i en sådan utredning för att nämnden ska få 
en helhetsbild. 
 
Expedieras till  

Stefan Bengtsson, lokalstrateg 
 
Beslutsunderlag 

Svar till §147 fråga väckt av ledamot, bilaga BUN § 32  
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§ 33 
 

Kvalitetsrapport Barn och Unga – vår framtid, läsåret 2018-2019 
Diarienr 20BUN135 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningschef i uppdrag att följa upp de 
satsningar som görs inom ramen för likvärdig skola avseende frånvaroteam och förstärkt 
psykologresurs samt en utförlig uppföljning av personalens rapporteringsgrad i Skola24. 
 
Uppdraget skall vara genomfört och redovisas för nämnden vid senare tillfälle. 
 
Ärendebeskrivning 

Den psykiska ohälsan bland elever har stigit över tid både i Piteå och i riket, särskilt bland 
flickor. Det finns allt tydligare skillnader mellan pojkars och flickors psykiska ohälsa, mellan 
elever med och utan stöd från vårdnadshavare och mellan drogfria och missbrukande elever. 
Likvärdighetsuppdraget bör därför vara i fokus för huvudmannen. 
 
Samtidigt visar forskningen att barns och ungas psykiska ohälsa är en komplex företeelse med 
många påverkansfaktorer. Kvalitetsrapporten påtalar att det finns bekymrande resultat, 
samtidigt som kartläggningen av skolväsendets processer redogör för flera goda insatser i 
samverkan med andra samhällsaktörer och med hemmen. Därför är det rimligt att dessa 
processer får fortsätta och utvärderas längre fram. 
 
Förvaltningens ledningsgrupp rekommenderar Barn- och utbildningsnämnden att utdela 
följande uppdrag till förvaltningschef: Följa upp de satsningar som görs inom ramen för 
likvärdig skola avseende frånvaroteam och förstärkt psykologresurs. 
 
Förvaltningschef Malin Westling föredrar kvalitetsrapporten. 
 
Förslag till beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utdela följande uppdrag till förvaltningschef: Följa 
upp de satsningar som görs inom ramen för likvärdig skola avseende frånvaroteam och 
förstärkt psykologresurs. 
 
Uppdraget skall vara genomfört och redovisas för nämnden senast 2020-06-24. 
  
Förvaltningschef Malin Westling redovisar kvalitetsrapporten Barn och Unga - vår framtid. 
  
Yrkanden 

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att ge förvaltningschef i uppdrag att följa upp de 
satsningar som görs inom ramen för likvärdig skola avseende frånvaroteam och förstärkt 
psykologresurs samt  
 
Uppdraget skall vara genomfört och redovisas för nämnden vid ett senare tillfälle. 
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Nämnden önskar även få en utförlig uppföljning av personalens rapporteringsgrad i Skola24. 
  
Propositionsordning 

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

Förvaltningschef vid Utbildningsförvaltningen 
Utbildningsförvaltningens avdelningschefer för förskola, grundskola, gymnasieskola och 
elevhälsa 
 
Beslutsunderlag 

Barn och unga 2018-2019, bilaga BUN § 33  
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§ 34 
 

Enkätundersökning Personligt 
Diarienr 20BUN111 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av information om enkätundersökningen Personligt 
2019. 
 
Ärendebeskrivning 

Anette Christoffersson föredrar resultatet av Personligt 2019 
 
Beslutsunderlag 

Rapporten Personligt 2019, bilaga BUN § 34 
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§ 35 
 

Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier eller 

diskriminering 
Diarienr 20BUN1 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av inkomna anmälningar och avslutade ärenden om 
kränkande behandling. 
 
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 
 
Ärendet är inte öppet för allmänheten. 
 
Beslutsunderlag 

Anmälan om kränkande behandling, trakasserier och diskriminering, bilaga BUN § 35  
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§ 36 
 

Kurser och konferenser 2020 
Diarienr 20BUN2 

 

Beslut 

Inga kurser/konferenser togs upp vid dagens sammanträde. 
 
Ordförande Louise Mörk (S) tipsar om att det finns ett flertal gratis webbutbildningar på 
Skolverkets hemsida. 
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§ 37 
 

Delegationsbeslut 
Diarienr 20BUN3 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen 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 § 37  
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§ 38 
 

Delgivningsärenden 
Diarienr 20BUN4 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av delgivningsärenden. 
 
Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden delges nedanstående ärenden. 
 
Dnr20BUN163-1 
Stöd till barn och unga 
Beslut Kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen ger kommunledningen i uppdrag att samordna och organisera arbetet med 
stöd till unga 
 
Dnr 20BUN162-1-3 
SCB Medborgarundersökning 2019 
Beslut i Kommunstyrelsen (se bilagor) 
 
Dnr 18BUN505-6 
Motion (SLP) – Förebygga skolbränder 
Beslut: Kommunfullmäktige avslår motionen – förebygga skolbränder. 
 
Dnr 19BUN100-13 
Rapport från revisionens Grundläggande granskning 2019 (se bilaga utdrag ur rapporten) 
Yttrande från nämnden önskas senast 30 april 2020 
 
Dnr 20BUN40-8-9 
Skolverket 
Statsbidrag för handledare i Läslyftet i skolan för 2018-2019 
Beslut: Skolverket godkänner redovisning utan återkrav. 
 
Statsbidrag för handledare i Läslyftet i förskolan för 2018-2019 
Beslut: Skolverket godkänner redovisning utan återkrav 
 
Dnr 20BUN120 
Dom från Luleå Tingsrätt gällande stulna datorer vid Norrmalmskolan 
 
Dnr 19BUN436-12 
Beslut från Barn- och elevombudet (beo) gällande anmälan om kränkande behandling. 
Barn- och elevombudet bedömer att Piteå kommun vidtagit sådana åtgärder att ärendet kan 
avslutas. 
 
Dnr 20BUN173-1 
Migrationsverkets beslut gällande statlig ersättning för betydande extraordinära kostnader för 
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anvisade barn 
Beslut: Migrationsverket avslår Piteå kommuns ansökan om ersättning för betydande 
extraordinära kostnader för anvisade barn med 646 241 kronor. Beslutet grundas på 13 § 
förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. 
(asylersättningsförordningen). 
 
Dnr 20BUN173-2 
Migrationsverkets beslut gällande statlig ersättning för betydande extraordinära kostnader för 
anvisade barn 
Beslut: Migrationsverket avslår Piteå kommuns ansökan om ersättning för betydande 
extraordinära kostnader för anvisade barn med 318 412 kronor. Beslutet grundas på 13 § 
förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. 
(asylersättningsförordningen). 
 
Förvaltningen har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten. 
 
18BUN157-93 
Beslut från Kommunfullmäktige 
Årsredovisning/bokslut samt koncernredovisning för år 2019 och anslagsöverföring till år 
2020 
Beslut: 
-Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning och koncernredovisning för år 
2019 och fastställa det upprättade bokslutet. 
-Kommunfullmäktige bedömer att Piteå kommun har uppnått målet med God ekonomisk 
hushållning för år 2019 då bedömningen görs att måluppfyllelsen i verksamheterna är i 
huvudsak fortsatt god och den interna kontrollen bedöms tillräcklig. 
-Kommunfullmäktige beslutar att av årets resultat 2019 avsätta 36 000 tkr till 
resultatutjämningsreserv (RuR) som inrättades av kommunfullmäktige 2013-06-17 (§93). 
RuR uppgår då till 196 000 tkr. Se balanskravutredning i ärendebeskrivning. 
-Kommunfullmäktige beslutar att Resultatbudget för 2020 förändras avseende finansieringen 
med totalt +15 955 tkr, till följd av minskade premier för avtalspensioner (+23 000 tkr) och 
minskade skatteintäckter/generella statsbidrag (-7 045 tkr) 
-Kommunfullmäktige beslutar att till kommunens styrelse/nämnder bevilja anslagsöverföring 
från år 2019 till år 2020 enligt bilaga med 7 294 tkr på driftbudgeten och med 82 732,6 tkr på 
investeringsbudgeten. 
-Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 25 000 tkr till reservfonden under 2020. 
-Kommunfullmäktige uppmanar samtliga nämnder och styrelser att genomföra samt 
avrapportera beslutade åtgärder och uppdrag i årsredovisning 2020. 
 
Dnr 20BUN180 
Beslut från Kommunfullmäktige 
Räkenskaps- och förvaltningsgranskning för år 2019 samt frågan om ansvarsfrihet för 
styrelser och nämnder 2019 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beviljar styrelse och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa 
organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
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Eftersom revisionsberättelsen är ren och inga anmärkningar finns tas beslutet gemensamt för 
alla nämnder. 
Dnr 20BUN181 
Beslut från Kommunfullmäktige 
Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2021-2023 samt budget för 2021 
Beslut: 
Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2021-2023 samt 
budget för 2021 
 
Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS SCB Medborgarundersökning 2019, bilaga BUN § 38a 
Rapport SCB Medborgarundersökning 2019, bilaga BUN § 38b 
Resultat SCB Medborgarundersökning 2019, bilaga BUN § 38c 
Presentation SCB Medborgarundersökning 2019, bilaga BUN § 38d 
Utdrag ur slutdokument från revisionens granskning 2019, bilaga BUN § 38e 
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§ 39 
 

Rapporter 2020 
Diarienr 20BUN5 

 

Beslut 

Ledamot Lena Jarblad (S) informerar om sina genomförda verksamhetsbesök vid Piteå 
Centrala förskolenhet. 
  
Ledamot Lisa Karlström (MP) informerar om sitt verksamhetsbesök vid Restaurang- och 
Livsmedelsprogrammet vid Strömbackaskolan. 
  
Ledamot Carola Bergman (S) informerar om sitt verksamhetsbesök vid förskolenheterna i 
Norrfjärdenområdet. 
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§ 40 
 

Av ledamöter väckta ärenden 
Diarienr 20BUN6 

 

Beslut 

Ledamot Håkan Johansson (M) önskar en återrapport av de städavtal 
Utbildningsförvaltningen har med Fastighets- och serviceförvaltningen i december 2020. 
  
  
 
 
  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 24 (25) 

Sammanträdesdatum  

2020-04-03  

  
 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 41 
 

Delegat för beslut om omsorg för barn med vårdnadshavare i 

samhällsviktig verksamhet 
Diarienr 20BUN192 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delegera till skolchef att besluta om erbjudande av 
omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet. 
 
Ärendebeskrivning 

I 29 kap 29 § skollagen regleras att regeringen kan besluta att huvudmän ska få en ökad 
flexibilitet i extraordinära situationer i fredstid. Det har regeringen gjort genom en särskild 
förordning som gäller från den 16 mars till och med den 30 juni 2021. Förordning (2020:115) 
om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. 
 
Riksdagen har också beslutat om en ny lag som möjliggör stängning av skolverksamheter. 
Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära 
händelser i fredstid. Lagen omfattar förskoleenhet, skolenhet, fritidshem eller annan 
verksamhet enligt skollagen. 
 
Om det fattas beslut om att stänga förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet för 
barn behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa 
förutsättningar, erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas. 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en föreskrift som 
förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg. Det gäller vårdnadshavare 
vars arbetsinsats bedöms nödvändig för att upprätthålla de samhällsviktiga verksamheter som 
beskrivs i föreskriften. En arbetsinsats är nödvändig om ett bortfall av denna kan antas leda 
till att verksamheten inte kan upprätthållas på en acceptabel nivå. 
 
Sveriges kommuner och regioner anger att hemkommunen beslutar om vem som ska erbjudas 
omsorg. Beslut om erbjudande av omsorg fattas av nämnden eller, om det är brådskande, av 
nämndens ordförande. Beslut kan även delegeras till förvaltningschef. 
 
Förslag: 
Barn- och utbildningsnämnden delegerar till skolchef att besluta om erbjudande av omsorg för 
barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet. 
Ny punkt 5.9 under Förskola 
Ny punkt 9.4 under Fritidshem 
Ny punkt 18.3 under Annan pedagogisk verksamhet 
 
Delegationen gäller under de förhållanden regeringen eller huvudman kan fatta beslut om att 
tillfälligt stänga skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet för att hindra 
spridning av samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. 
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Expedieras till  

Barn- och utbildningsnämndens sekreterare, delegat, berörda avdelningschefer, rektorer 
 
Beslutsunderlag 

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet, bilaga BUN 
§ 41  
 
 


