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§ 118 
 

Tillsyn fristående förskolor läsåret 2019/2020 
Diarienr 20BUN457 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna alla enskilda förskolor utifrån att de 
uppfyller skollagens krav efter tillsyn. 
 
Ärendebeskrivning 
Skollagen Skollag (2010:800) kap.26 4§ 
En kommun har tillsyn över förskola vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7 § 
andra stycket, om godkännande av enskild som huvudman enligt 5 § handläggs av den 
kommun där utbildningen ska bedrivas. Enskilda får efter ansökan godkännas som huvudmän 
för förskola, 
 
Inom Piteå kommun har följande tillsyn genomförts av enskild huvudman för läsåret 
2019/2020: 
I Ur och Skur Forsens förskola 
Kottens föräldrakooperativ 
Lyckobackens förskola 
Krokofantens förskola 
I Ur och Skur Tallkottens förskola 
  
Yrkanden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden godkänner alla enskilda 
förskolor utifrån att de uppfyller skollagens krav efter tillsyn. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets förslag, vilket blir 
nämndens beslut.  
 
Expedieras till  
Avdelningschef förskola 
I Ur och Skur Forsens förskola 
Kottens föräldrakooperativ 
Lyckobackens förskola 
Krokofantens förskola 
I Ur och Skur Tallkottens förskola 
 
Beslutsunderlag 
Rapport - Kottens föräldrakooperativ, bilaga BUN § 118a 
Rapport – Lyckobacken, bilaga BUN § 118b 
Rapport – Krokofanten, bilaga BUN § 118c  
Rapport - I Ur och Skur Forsen, bilaga BUN § 118d  
Rapport - I Ur och Skur Tallkotten, bilaga BUN § 118e  
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§ 119 
 

Beslut om slutna/öppna sammanträden 
Diarienr 20BUN458 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förlänga beslutet om öppna offentliga 
sammanträden under perioden 2021-2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 6 kap 25§ ”En nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. 
Nämnden får dock besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, om fullmäktige har 
medgett det.” 
 
2001 tog kommunfullmäktige beslut om att nämnderna själva får besluta om deras 
sammanträden ska vara öppna eller stängda. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 24 april 2019 att fortsätta med öppna/offentliga 
sammanträden under perioden 2019-2020. 
 
Ärenden som omfattas av sekretess kommer fortsätta att vara slutna. 
  
Yrkanden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott yrkar att nämnden förlänger beslutet om öppna 
offentliga sammanträden under perioden 2021-2022. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsskottets förslag, vilket blir 
nämndens beslut.  
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§ 120 
 

Internbudget 2021 
Diarienr 20BUN487 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden får information om förutsättningarna för internbudget 2021.  
 
Ärendebeskrivning 
Utbildningsförvaltningen har utifrån kommunfullmäktiges fastställda verksamhetsplan och 
rambudget för planperioden 2021 – 2023 utformat ett förslag till internbudget för 
verksamhetsåret 2021 med utgångspunkt i nämndens mål och tilldelade uppdrag. Barn- och 
utbildningsnämndens totala budgetram för 2021 uppgår enligt kommunfullmäktiges beslut till 
923 189 mkr (under förutsättning att nämnden beviljas estimerad kompensation för 
löneökningar). 
 
Ekonomicontroller Carmen Karlsson och verksamhetschef Leehau Li Nilsson informerar om 
de förutsättningar som gäller för internbudget 2021 samt presenterar förslag till budget. 
 
Expedieras till  
Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen 
Verksamhetschef ekonomi och planering Utbildningsförvaltningen 
 
Beslutsunderlag 
Rapport Internbudget 2021, bilaga BUN § 120a 
Bilaga 2 Investeringar, bilaga BUN § 120b 
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§ 121 
 

Revisionens grundläggande granskning 2020 
Diarienr 20BUN260 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna förslaget till upprättat yttrande med 
ändringen att nämnden endast fått information gällande upprättandet 
av internkontrollplaner och överlämna det till kommunstyrelsen och revisorerna. 
 
Ärendebeskrivning 
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och 
nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling och fakta 
och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas 
styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt 
måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan. Det övergripande syftet med den 
grundläggande granskningen är att bedöma om styrelse och nämnder har skapat 
förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. 
 
Med anledning av 2020 års grundläggande granskning önskar förtroendevalda revisorer träffa 
nämnden i samband med ordinarie nämndsmöte 
  
Yrkanden 
Louise Mörk (S) yrkar på att godkänna förslaget till upprättat yttrande med ändringen att 
nämnden endast fått information gällande upprättandet av internkontrollplaner och överlämna 
det till kommunstyrelsen och revisorerna. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns ett förslag till beslut, vilket blir 
nämndens beslut.  
 
Expedieras till  
Kommunstyrelsen, Piteå kommun 
Kommunens revisorer 
 
Beslutsunderlag 
Frågeställningar, bilaga BUN § 121a 
Grundläggande granskning KPMG 2020 0.1, bilaga BUN § 121b 
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§ 122 
 

Medborgarförslag - Attraktiv miljö i Rosvik 
Diarienr 20BUN403 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medborgarförslaget är färdigbehandlat. 
  
Nämnden ger i uppdrag åt lokalansvariga att påbörja en dialog för att, tillsammans med 
verksamheten, planera in lämpliga åtgärder i utemiljön att genomföra under 2021. 
  
Ärendebeskrivning 
Svar på medborgarförslag om en ny utemiljö till Rosviksskola 
Barn och utbildningsnämnden har en långsiktig investeringsplan där Rosvik finns med, men 
de närmaste åren planeras inga omfattande renoveringar eller nybyggnationer på 
Rosviksskolan.  
  
Dock pågår det en översyn där förskolans och grundskolans utemiljöer rustas upp. Arbetet 
bygger på en kartläggning som bland annat baseras på: 
• Storlek på lekyta räknat per barn 
• Förskolans/skolans tillgång till närliggande naturområde 
• Tillgång till belysning så att lekmiljön är tillgänglig även de mörka årstiderna 
• Skugga (fokus ligger på sommaröppna enheter) 
• Säkerhet trafik 
• Befintlig lekutrustning, tillgång och skick 
  
Bland grundskolorna tillhör Rosvik de enheter som bedöms ha ett relativt stort behov av 
upprustning gällande utrustning, belysning samt en allmän uppfräschning av lekytor. Rosvik 
finns följaktligen redan med i vår översyn kring utemiljöer. Vad gäller storleken på ytorna är 
skolan relativt välrustad med cirka 30 kvadratmeter utemiljö per elev. 
  
I nuläget är vår ambition att runt årsskiftet inleda en dialog med verksamheten, för att i 
samråd besluta om lämpliga åtgärder på de ytor vi ser är möjliga att åtgärda 2021, utan att 
komma i vägen för framtida byggnationer. Budgeten ligger inom ramen för avsatta medel för 
upprustning av utemiljöer och där ingår även andra skolor och förskolor. 
 
Förslagsställare inbjuds till nämndens sammanträde 2020-11-26. 
  
Yrkanden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta att medborgarförslaget 
är färdigbehandlat. 
  
Nämnden ger i uppdrag åt lokalansvariga att påbörja en dialog för att, tillsammans med 
verksamheten, planera in lämpliga åtgärder i utemiljön att genomföra under 2021. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets förslag, vilket blir 
nämndens beslut.  
 
Expedieras till  
Förslagsställare 
Handläggare 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag - Attraktiv miljö i Rosvik, bilaga BUN § 122a 
Protokollsutdrag KF § 187 2020-09-14 Medborgarförslag - Attraktiv miljö i Rosvik, bilaga 
BUN § 122b 
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§ 123 
 

Statsbidrag för en likvärdig skola 2021 
Diarienr 20BUN375 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förslag på åtgärdsplan samt lämnar in ansökan 
och bilagor till Skolverket. 
  
Barn- och utbildningsnämnden vill ha en återrapport efter 2021 när satsningen är slutförd. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen kan ansöka om statsbidrag för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen 
i förskoleklass och grundskolan. 
 
Statsbidraget ska användas till att utöka pågående insatser eller genomföra nya insatser som 
stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskolan. Huvudmannen 
ansvarar för att analysera resultaten, identifiera behoven och prioritera vilka insatser som 
statsbidraget ska finansiera. 
 
Det är också huvudmannen som bestämmer hur man fördelar bidraget inom organisationen. 
 
I riksdagens budgetproposition för 2021 har 6,2 miljarder kronor beviljats till likvärdig skola. 
 
Det preliminära bidraget som Piteå kommun har erhållit är för år 2021 18 698 076 kronor. 
 
Bidraget gäller from 2021-01-01-2021-12-31 
 
Förändringar av elevantalet och elevernas socioekonomiska förutsättningar hos en huvudman 
och andra huvudmän kan göra att bidragsramen förändras mellan bidragsåren. 
 
Ett villkor för att kommunen ska erhålla statsbidraget är att huvudmannen tar fram en 
åtgärdsplan där det framgår vilka insatser som huvudmannen planerar för den period 
bidragsomgången gäller för. 
 
Ett förslag på åtgärdsplan har utarbetats av avdelningschef för grundskola och elevhälsan efter 
samråd med nämnd, ledningsgrupp och rektorer samt i samverkan med de fackliga 
organisationerna. 
  
Yrkanden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott yrkar att nämnden antar förslag på 
åtgärdsplan samt lämnar in ansökan och bilagor till Skolverket. 
  
Arbetsutskottet föreslår att nämnden får återrapport efter 2021 när satsningen är slutförd. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets förslag, vilket blir 
nämndens beslut.  
 
Expedieras till  
Avdelningschef grundskola 
Skolverket 
 
Beslutsunderlag 
Likvärdig skola åtgärdsplan 2021_2, bilaga BUN § 123a 
Sammanfattning av tidigare insatser, bilaga BUN § 123b 
 
 
  



 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 12 (21) 
Sammanträdesdatum  
2020-11-26  
  

 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 124 
 

Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier eller 
diskriminering 
Diarienr 20BUN1 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningar om kränkande behandling, 
trakasserier och diskriminering.  
  
Elice Ökvist, avdelningschef grundskolan, redogör för två kränkningsärenden med 
diarienummer 20BUN432 samt 20BUN434. 
  
Per Boman, rektor skolenhet Hugin Strömbackaskolan, ger nämnden en återrapport i ärende 
med diarienummer 20BUN413.  
 
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. 
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Beslutsunderlag 
Redovisning Anmälan om kränkande behandling, trakasserier och diskriminering, bilaga 
BUN § 124 
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§ 125 
 

Återrapport Kvalitetsrapport Barn- och Unga - vår framtid, Läsåret 
2018-2019 
Diarienr 20BUN135 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna återrapporten Barn och unga - vår 
framtid, läsåret 2018-2019. 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med att huvudmannens kvalitetsrapport gällande Barn och unga – vår framtid, 
läsåret 2018-2019, antogs i barn- och utbildningsnämnden 2020-04-03, § 33, fick 
förvaltningschef i uppdrag att utreda vissa delar ytterligare. Dels skulle de satsningar som 
görs inom ramen för likvärdig skola (avseende frånvaroteam och förstärkt psykologresurs) 
följas upp, dels skulle en utförlig uppföljning av personalens rapporteringsgrad i Skola24 
genomföras. 
 
Förvaltningschef bad Peter Andersson, avdelningschef för elevhälsan, samt Elice Ökvist, 
avdelningschef för grundskolan, att utforma en redogörelse som svarar mot nämndens givna 
uppdrag. 
 
 
Malin Westling, förvaltningschef föredrar återrapporten för nämnden. 
 
Förslag till beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapporten. 
  
Expedieras till  
Förvaltningschef, utbildningsförvaltningen 
Avdelningschef för elevhälsan, utbildningsförvaltningen 
Avdelningschef för grundskolan, utbildningsförvaltningen 
 
Beslutsunderlag 
Återrapport - Kvalitetsrapport Barn och unga Lå 18-19, bilaga BUN § 125 
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§ 126 
 

Delegerade beslut 2020 
Diarienr 20BUN3 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen av delegerade beslut.  
 
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 § 126 
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§ 127 
 

Delgivningsärenden till barn- och utbildningsnämnden 2020 
Diarienr 20BUN4 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av nedanstående delgivningsärenden.  
 
Ärendebeskrivning 
Nämnden delges nedanstående ärenden. 
 
Beslut från Skolverket 
20BUN40-34 
Statsbidrag för undervisning under skollov för 2020. 
Skolverket beslutar att bevilja 20 032 kronor i statsbidrag. 
 
20BUN40-35 
Statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram för 2019 
Skolverket beslutar att godkänna återredovisning utan återkrav. (1 157 820 kronor) 
 
Beslut från Kommunfullmäktige 
Dnr 20BUN134 
Motion (SLP) (M) – Särbegåvade barn 
 
Kommunfullmäktige anser motionen, Särbegåvade barn, färdigbehandlad. 
 
Dnr 20BUN14 
Motion (M) – Låt lärarna utöva sin profession 
 
Kommunfullmäktige anser motionen, Låt lärarna utöva sin profession, färdigbehandlad. 
 
19BUN122-48 
Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapporter augusti 2020 för Piteå kommun och 
kommunkoncern. 
 
Beslut från Fastighets- och servicenämnden 
 
20BUN310 
Avvikelserapportering måltidsservice 
Fastighets- och servicenämnden godkänner redovisningen avseende perioden 2020-05-01 till 
2020-08-31. 
 
Fastighets- och servicenämnden uppdrar till Måltidsservice att, vid behov, löpande vidta 
åtgärder med anledning av inkomna avvikelserapporter. 
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Beslut från Länsstyrelsen 
20BUN460 
Beslut om stöd till solceller beräknas till 122 954 kronor. 
 
Projektet ska vara slutfört senast 2021-04-16. 
 
 
 
  



 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 18 (21) 
Sammanträdesdatum  
2020-11-26  
  

 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 128 
 

Kurser och konferenser 2020 
Diarienr 20BUN2 
 
Ordförande Louise Mörk (S) påminner om utbildningen i Barnkonventionen som hålls för 
nämndens alla ledamöter måndag 30/11 mellan 13.15-15.15. Utbildningen sker digitalt.  
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§ 129 
 

Rapporter 2020 
Diarienr 20BUN5 
 
 
Lena Jarblad (S) och Maria Platni (V) har deltagit i konferensen Barnrättsdagen 2020. De fick 
delta i olika seminarier samt lyssna på Maria Grahn Farley från Uppsala universitet som 
föreläste om barnets bästa enligt Barnkonventionen. 
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§ 130 
 

Förvaltningschefen informerar 
Diarienr 20BUN245 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.  
 
Ärendebeskrivning 
Malin Westling, förvaltningschef, informerar om nuläget i Utbildningsförvaltningen när det 
gäller covid-19 samt delger nämnden resultatet av den kvalitetsgranskning Skolinspektionen 
gjort av Piteå kommuns grundskola och gymnasium under hösten 2020. 
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§ 131 
 

Av ledamöter väckta ärenden 2020 
Diarienr 20BUN6 
 
 
Malin Stenvall Viksten (M) lyfter frågan om att nämnden snarast bör utse kontaktpolitiker 
även för fristående förskolor och grundskolor i syfte att kunna ha en bättre dialog även med 
dessa verksamheter.  
 
Ordförande Louise Mörk (S) utreder frågan om vi kan lägga till de fristående förskolorna och 
grundskolorna i vår kontaktpolitikerlista. 
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