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§ 10 
 

Motion (KD) - Elevhälsa online, garanterad kontakt med Elevhälsan 
inom ett dygn 
Diarienr 20BUN472 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att motionen anses vara 
färdigbehandlad och skickar yttrandet vidare till Kommunstyrelsen för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Helen Lindbäck (KD) har till kommunfullmäktige väckt en motion om att elevhälsan i Piteå 
kommun ska införa ”Elevhälsa Online” likt det Norrtälje kommun har infört. Detta utifrån att 
den psykiska ohälsan bland unga har försämrats under de senaste åren och att elever tvingas 
läsa på distans under Coronapandemin. Syftet är att elevhälsan ska vara lätt att kontakta samt 
att ingen elev ska behöva vänta länge på en första kontakt. I ”Elevhälsa Online” kan elever 
logga in med eller utan bank-id och chatta med skolsköterska eller skolkurator. Samtal mellan 
elev och elevhälsa kan också ske via telefon eller vanligt fysiskt besök. ”Elevhälsa Online” 
beskrivs också samarbeta med andra vårdinstanser och kuratorer och skolsköterskor kan 
remittera vidare den elev som behöver specialisthjälp och att barn- och ungdomspsykiatrin 
visat tacksamhet för ”Elevhälsa Online” då de är väldigt tungt belastade. 
 
Elevhälsan ska enligt styrdokumenten främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och 
gränsdragningen i Norrbusavtalet är tydlig med att skolan inte ska arbeta med akuta ärenden. 
Det har även påbörjats ett arbete i länet kring ett nytt elevhälsosystem som förväntas kunna 
bidra till nya tillvägagångssätt för hur vi ska ta hand om våra barn och elever och säkerställa 
att de får rätt hjälp vid psykisk ohälsa. 
 
Förslag till beslut: 
Handläggaren föreslår utifrån ovanstående att motionen avslås. 
  
Peter Andersson, avdelningschef elevhälsan, och Åsa Wengelin, verksamhetschef elevhälsan, 
föredrar ärendet.  
   
Yrkanden 
Hans Öhlund (C) yrkar att motionen ska anses färdigbehandlad.  

Louise Mörk (S) föreslår omskrivning av yttrandet sida 2, stycke tre, sista meningen. Lena 
Jarblad, Åke Forslund (SJV) Håkan Johansson (M) och Malin Stenvall Viksten (M) ställer sig 
bakom Hans Öhlunds (C) yrkande med Louise Mörks (S) tillägg.  

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns ett förslag till beslut, vilket blir 
nämndens beslut. 
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Expedieras till  
Kommunstyrelsen 
Avdelningschef elevhälsan 
Enhetschef elevhälsan 
 
Beslutsunderlag 
Remissyttrande motion Elevhälsa online, bilaga BUN § 10 
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§ 11 
 

Medborgarförslag - Större lekpark/aktivitetspark eller liknande på 
Pitholmsskolan 
Diarienr 20BUN462 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om en önskan om en större lekpark/aktivitetspark eller liknande på 
Pitholmsskolan eller i intilliggande skog har inkommit till Barn- och utbildningsnämnden från 
Kommunfullmäktige. 
 
Frågan om anläggande av lekpark eller aktivitetspark ligger under kultur, park- och 
fritidsförvaltningens ansvar. Den yta som Utbildningsförvaltningen ansvarar för är 
skolgården. En kartläggning och behovsanalys är gjord som bland annat baseras på: 
 
- Storlek på lekyta räknat per barn 
- Förskolans/skolans tillgång till närliggande naturområde 
- Tillgång till belysning så att lekmiljön kan användas även de mörka årstiderna 
- Skugga (fokus ligger på sommaröppna enheter) 
- Säkerhet trafik 
- Befintlig lekutrustning, tillgång och skick 
 
Utifrån dessa parametrar ligger Pitholmsskolan relativt bra till i jämförelse med flera andra 
enheter. Under sommaren och hösten har en uppsnyggning gjorts av innergården framför 
C-huset/huskroppen där åk. 4-6 har sina klassrum. Några ytterligare åtgärder är i dagsläget 
inte aktuella. 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden anser att medborgarförslaget ska avslås. 
   
Yrkanden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta att medborgarförslaget 
ska avslås. 
   
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets förslag till beslut, 
vilket bli nämndens beslut.  
 
Expedieras till  
Förslagsställare 
Fredrik Marklund, samordnare 
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Beslutsunderlag 
Medborgarförslag - Större lekpark/aktivitetspark eller liknande på Pitholmskolan, bilaga BUN 
§ 11a 
Medborgarförslag - Större lekpark/aktivitetspark eller liknande på Pitholmskolan, bilaga BUN 
§ 11b 
Protokollsutdrag KF § 220 Medborgarförslag - Större lekpark/aktivitetspark eller liknande på 
Pitholmskolan, bilaga BUN § 11c 
Yttrande Medborgarförslag - Större lekpark/aktivitetspark eller liknande på Pitholmsskolan, 
bilaga BUN § 11d 
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§ 12 
 

Slutredovisning investeringsprojekt 2020 
Diarienr 19BUN122 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna slutredovisningen av genomförda 
investeringsprojekt 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Utbildningsförvaltningen slutredovisar följande slutförda investeringar för 2020: 
- Utifrån påpekande från Arbetsmiljöverket så har elsäkerheten på de praktiska programmen 
förbättrats genom att installation av jordfelsbrytare. 
- Biolabbet på Porsnässkolan har avvecklats och lokalerna har ställts om till ett vanligt 
klassrum. 
- Ventilationen på Träskolan i Rosvik har anpassats till verksamheten som bedrivs där idag 
och trafiksäkerheten vid träskolan i Rosvik har förbättrats. 
- Utemiljön på Tallåsens förskola har klimatanpassats och kompletterats med ytterligare 
lekutrustning. 
  
Stefan Bengtsson, lokalstrateg, och Fredrik Marklund, samordnare, föredrar ärendet. 
  
Förslag till beslut 
Att Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna slutredovisningen av genomförda 
investeringsprojekt 2020. 
   
Yrkanden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beslutar 
godkänna slutredovisningen av genomförda investeringsprojekt 2020. 
   
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets förslag till beslut, 
vilket blir nämndens beslut.  
 
Expedieras till  
Stefan Bengtsson, lokalstrateg 
Fredrik Marklund, samordnare 
 
Beslutsunderlag 
Slutredovisningsdokument Utbildningsförvaltningen 2020, bilaga BUN § 12a 
Bilaga 1 28635 Arbetsmiljö Elsäkerhet Strömbackaskolan, bilaga BUN § 12b 
Bilaga 2 28638 Arbetsmiljö Biolab Porsnässkolan, bilaga BUN § 12c 
Bilaga 3 28636 Arbetsmiljö Säkerhet träskolan Rosvik, bilaga BUN § 12d 
Bilaga 4 28633 Utemiljö Tallåsens förskola, bilaga BUN § 12e 
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§ 13 
 

Kvalitetsgranskning av kommunens klagomålshantering 
Diarienr 20BUN94 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen om kvalitetsgranskningen av 
huvudmannens klagomålshantering. 
 
Ärendebeskrivning 
Under 2020 har Skolinspektionen genomfört en tematisk kvalitetsgranskning gällande 
huvudmannens klagomålshantering. Detta i syfte att granska med vilken kvalitet 
huvudmannen arbetar för en god utredning av klagomål på lokal nivå. Granskningen 
fokuserar på huvudmannens organisation för klagomålshantering samt huvudmannens 
hantering av klagomål. De övergripande frågeställningarna har varit: 
 
1. I vilken utsträckning har huvudmannen en organisation som kan möta det ansvar som 
huvudmannen har för att hantera klagomål mot utbildningen? 
 
2. Med vilken kvalitet säkerställer huvudmannen att klagomål mot utbildningen utreds på ett 
självständigt och strukturerat sätt? 
 
Skolinspektionen har funnit att huvudmannen inom bedömningsområde 1 behöver utveckla 
arbetet genom att: 
 
• Följa upp hur klagomål hanteras hos huvudmannen respektive på skolorna och utvärdera 
arbetet i syfte att säkerställa en likvärdig hantering. 
• Sammanställa och kategorisera fler typer av klagomål som en del av huvudmannens 
systematiska kvalitetsarbete. 
 
Piteå kommun har av Skolinspektionen ombetts att redovisa åtgärder, utveckling, effekter 
samt ytterligare åtgärder utifrån av Skolinspektionen identifierade utvecklingsområden. 
 
Inom bedömningsområde 2 har Skolinspektionen inte identifierat något utvecklingsområde 
för huvudmannen. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut efter kvalitetsgranskning, bilaga BUN § 13 
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§ 14 
 

Information om pågående EU-projekt i Bergsvikens förskoleområde 
Diarienr 21BUN24 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden får information om det pågående EU-projektet i Bergsvikens 
förskoleområde. 
 
Ärendebeskrivning 
Bergsvikens förskoleområde kommer under perioden 1 september 2020 till och med 31 
augusti 2023 delta i ett EU-projekt kring barns narrativa berättande. 
 
Ett narrativt synsätt utgår från antagandet att berättelser kan underlätta lärandet. Ordet narrativ 
används som ett paraplybegrepp och betecknar olika typer av berättelser. 
Med narrativ förmåga avses förmågan att muntligt eller skriftligt framställa olika typer av 
händelser eller upplevelser så att lyssnaren eller läsaren kan följa med. Även i sociala 
sammanhang är det viktigt att kunna berätta vad man själv eller någon annan varit med om 
samt kunna berätta historier för att bli accepterad. Förmågan att berätta är komplex och 
innefattar i sig många olika förmågor, språkliga, sociala och kognitiva. 
 
Ett barn måste ha blivit exponerat för många historier för att kunna berätta historier. De barn 
som hört många historier har skapat en inre struktur för hur en historia är uppbyggd. Barn 
som kan tala om saker, människor och händelser som inte finns i den omedelbara 
omgivningen, har större chans att lyckas med framtida läs- och skrivinlärning då kunskap om 
hur en berättelse är uppbyggd underlättar läsförståelsen. 
Att ha en berättande strategi är viktigt för att göra det möjligt för barn att möta sina känslor, 
att dela glädje, sorg, ilska, blyghet och därigenom stötta deras kognitiva utveckling. Via 
barnens berättande utvecklas förmågan att lyssna, argumentera, fantisera, prova hypoteser 
osv. 
 
I vårt Erasmus+projekt är det 6 samarbetspartners som tillsammans under 3 år ska arbeta för 
att ge förskollärare, förskolepedagoger, barnskötare och övrig personal redskap som stödjer 
arbetet med att utveckla barns berättande. I detta arbete ingår även att utveckla samarbetet 
med biblioteket. 
 
Våra partners är Imola kommun, Elmer förskola i Bryssel, Tallin Meelespea Kindergarden i 
Tallin, Alma Mater universitetet i Bologna och Sweden Emilia Romagna Network. 
 
Under projekttiden, 200901–230831, ska vi utarbeta en handbok för pedagoger om narrativt 
berättande, en ”verktygslåda” för ett systematiskt kvalitetsarbete kring barns berättande som 
är kopplad till handboken samt ge ut minst 8 barnlitteraturprodukter (2 från varje land). I 
slutet av projekttiden ska arbetet presenteras vid någon form av konferens och finnas 
tillgängligt för alla pedagoger i Europa på en hemsida. 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen om projektet.  
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§ 15 
 

Val av kontaktpolitiker för mandatperioden 2019-2022 
Diarienr 19BUN52 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta uppdaterat förslag till 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 uppdaterat på kontaktpolitikerlistan för 
mandatperioden 2019-2022 då det både slutat och tillkommit ledamöter i barn- och 
utbildningsnämnden sedan mandatperiodens början. 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar uppdaterat förslag till kontaktpolitikerlista för 
mandatperioden 2019-2022. 
  
Yrkanden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden anta uppdaterat förslag till 
kontaktpolitikerlista för mandatperioden 2019-2022. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets förslag till beslut, 
vilket blir nämndens beslut.  
 
Expedieras till  
Ledamöter i barn- och utbildningsnämnden 
Rektorer i grundskola och på gymnasiet 
 
Beslutsunderlag 
Kontaktpolitikerlista Barn- och utbildningsnämnden, bilaga BUN § 15 
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§ 16 
 

Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier eller 
diskriminering 
Diarienr 21BUN1 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av 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 
 
Ärendet är inte öppet för allmänheten. 
 
Beslutsunderlag 
Anmälningar och avslut om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier, bilaga 
BUN § 16  
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§ 17 
 

Delegerade beslut 2021 
Diarienr 21BUN2 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden får information om 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, bilaga BUN § 17  
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§ 18 
 

Delgivningsärenden till barn- och utbildningsnämnden 2021 
Diarienr 21BUN3 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden delges nedanstående handlingar. 
  
Elice Ökvist, avdelningschef grundskolan, redogör för beslutet från Barn- och elevombudet.  
 
Ärendebeskrivning 
20BUN40-38 
Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds för 2020 
Skolverket beviljar rekvisitionen och beviljar Piteå kommun 118 943 kronor för höstterminen 
2020. 
 
20BUN40-39 
Statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för 2020 
Skolverket beslutar att godkänna redovisningen utan återkrav. Piteå kommun har enligt 
tidigare beslut beviljats 1 776 432 kronor. 
 
20BUN40-40 
Statsbidrag för ett fjärde tekniskt basår för 2020 
Skolverket beviljar delvis bevilja rekvisitionen. Piteå kommun beviljas 968 450 kronor. 
 
20BUN40-41 
Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning för 2020 
Skolverket beviljar delvis bevilja rekvisitionen. Piteå kommun beviljas 257 346 kronor. 
 
20BUN40-42 
Statsbidrag för anställning av lärarassistenter för 2020 
Skolverket beslutar att bevilja rekvistitionen. Piteå kommun beviljas 1 101 792 kronor. 
 
20BUN40-43 
Statsbidrag för höjda löner för lärare och andra personalkategorier för 2020/2021 
Skolverket beslutar att bevilja rekvisitionen. Piteå kommun beviljas 5 758 621 kronor. 
 
20BUN40-44 
Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare för 2020/2021 
Skolverket beslutar att bevilja rekvisitionen. Piteå kommun beviljas 2 981 828 kronor. 
 
20BUN40-45 
Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling för 2019 
 
20BUN432-11 
Beslut från Barn- och elevombudet 
Det är inte visat att Piteå kommun har brutit mot bestämmelserna om skyldigheten att 
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motverka kränkande behandling. 
 
20BUN181-15-16 
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsplan för åren 2021-2023 och årsbudget för 2021. 
 
20BUN380-6 
Dom från Förvaltningsrätten 
Förvaltningsrätten ändrar det överklagade beslutet och beslutar att eleven ska beviljas 
skolskjuts med taxi från skolan till hemmet. 
 
20BUN552 
Omräkning av ersättning till förtroendevalda i Piteå kommun. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott justerar ersättningen till förtroendevalda i 
Piteå kommun med 2,85% för tiden 200401-210331. 
 
21BUN10-2 
Delegationsbeslut från Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beviljar underskottsbidrag på 350 tkr till Barn- och utbildningsnämnden för 
att täcka en del av Grans naturbruksgymnasiets prognosticerade underskott. 
 
18BUN508-17 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige utser Anna Bogren Dahlberg (S) och Elisabet Davidsson (S) till ersättare 
i Barn- och utbildningsnämnden för resterande del av mandatperioden. 
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§ 19 
 

Förvaltningschefen informerar 
Diarienr 21BUN4 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av information.  
 
Ärendebeskrivning 
Malin Westling, förvaltningschef, informerar om nuläget i förvaltningen när det gäller covid-
19.  
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§ 20 
 

Kurser och konferenser 2021 
Diarienr 21BUN5 
 
Ärendebeskrivning 
Skolriksdagen kommer att hållas digitalt i år. Till nästa sammanträde kommer arbetsutskottet 
med ett förslag för vilka från Barn- och utbildningsnämnden som får delta.  
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§ 21 
 

Av ledamöter väckta ärenden 2021 
Diarienr 21BUN7 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att arbeta för att få en digital 
ingång samt möjlighet till en säker chat i elevhälsosystemet i det fortsatta arbetet med 
Norrbottens kommuner. 
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