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Beslutande 
Louise Mörk (S) ordförande 
Lena Jarblad (S) vice ordförande  
Carola Bergman (S) 
Massoud Sari Aslani (S)  
Samuel Pettersson (S) 
Maria Platni (V)  
Lisa Karlström (MP) 
Malin Stenvall Viksten (M) 
Håkan Johansson (M) 
Hans Öhlund (C) 
Åke Forslund (SJV)  
Eva Åström (SJV) 
Inga Granström (V), tjänstgörande ersättare 
 
Övriga deltagare 
Malin Westling, förvaltningschef 
Louise Helgesson, sekreterare 
Leehau Li Nilsson, verksamhetschef ekonomi och planering 
Carmen Karlsson, ekonomicontroller 
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Innehållsförteckning      
  
§ 8 Årsredovisning 2020 ............................................................................................................ 4 

§ 9 Internbudget 2021 ................................................................................................................ 6 
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§ 8 
Årsredovisning 2020 
Diarienr 19BUN122 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna årsredovisningen för 2020 med det 
föreslagna tillägget gällande årets händelser och lämna den till ekonomikontoret.  
 
Ärendet justeras omedelbart. 
  
Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef Leehau Li Nilsson och controller Carmen Karlsson informerar om bokslut 
och årsredovisning för 2020.  
 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar överskott om 24,7 mkr för 2020, varav 10,8 mkr avser 
statlig kompensation för sjuklöner med avseende av Covid-19. Den budgetavvikelse vilken är 
hänförlig Barn- och utbildningsnämndens verksamheter uppgår till 1,5%. Den främsta orsaken 
till Barn- och utbildningsnämndens överskott är Covid-19. Under året har personal stannat 
hemma vid minsta förkylningssymptom, vilket i kombination med begränsat antal vikarier, har 
resulterat i markant minskade lönekostnader. Majoriteten av Barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter är inte av den karaktär som möjliggör distansarbete. Personalens frånvaro har inte 
mötts av motsvarande frånvaro av barn och elever, vilket innebär att arbetsbördan för 
personalen på plats har utökats. Situationen, trots minskade kostnader, är inte hållbar för vare 
sig personal eller verksamhet, utan ska ses som av extrem engångskaraktär. Utöver minskade 
personalkostnader har Covid-19 påverkat andra kostnader, exempelvis skolskjuts, inköp och 
fortbildning.  
 
Inom Utbildningsförvaltningen uppgick sjukfrånvaron för 2020 till 5,6 %, vilket är en 
försämring om 1,2 procentenheter i förhållande till 2019. Rekommendationen om att stanna 
hemma vid minsta symptom av sjukdom är en av orsakerna då arbete inom Barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter inte möjliggör distansarbete. Kvinnors sjukfrånvaro ligger 
på 6 % och mäns sjukfrånvaro ligger på 3,7 %.  
 
Ett ständigt arbete bedrivs med utvecklingsinsatser för att tillhandahålla förskolor, skolor och 
fritidshem med god kvalitet. Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning i Piteå 
kommun avseende de förutsättningar skolan i Piteå skapar för att eleverna ska få en likvärdig 
utbildning. Skolinspektionens bedömning är att skolan i Piteå kommun i hög utsträckning 
uppfyller myndighetens kvalitetskriterier vilket bekräftar det goda kvalitetsarbete som görs 
inom grundskolan och gymnasieskolan i Piteå kommun. Piteå kommuns skolväsende uppvisar 
goda resultat över tid och står sig väl i en nationell jämförelse. Exempel på det är att förskolan 
håller en hög kvalitet och service gentemot medborgarna, fritidshemmen är väl rustade med 
pedagogisk kompetens och en stor andel elever når kunskapskraven i grundskolan och 
genomför gymnasieskolan inom tre år. 
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Yrkanden 
Louise Mörk (S) yrkar att årsredovisningen godkänns med följande tillägg under rubriken Årets 
händelser: 
”Det har varit ett år präglat av covid-19 som har påverkat vår verksamhet.” 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns ett förslag till beslut, vilket blir 
nämndens beslut.  
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020, bilaga BUN § 8 
 
Beslutet skickas till 
Malin Westling, förvaltningschef 
Leehau Li Nilsson, verksamhetschef ekonomi och planering 
Ekonomikontoret  
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§ 9 
Internbudget 2021 
Diarienr 20BUN487 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om internbudget 2021 enligt förslag 1 både för 
förskolan och gymnasiet samt beslutar att fastställa investeringsplan för 2021 enligt 
förvaltningens förslag. 
 
Åke Forslund (SJV) och Eva Åström (SJV) reserverar sig mot beslutet.  
  
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 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. 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer föreslagen internbudget och investeringsplan för 
verksamhetsåret 2021. 
 
Yrkanden 
Barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott föreslår nämnden besluta om internbudget 2021 
enligt förslag 1 både för förskolan och gymnasiet samt beslutar att fastställa investeringsplan 
för 2021 enligt förvaltningens förslag. Massoud Sari Aslani (S), Håkan Johansson (M), Maria 
Platni (V) och Lena Jarblad (S) ställer sig bakom arbetsutskottets förslag.  
 
Åke Forslund (SJV) yrkar att nämnden ska besluta enligt förslag 5 för gymnasiet.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
till beslut.  
 
Beslutsunderlag 
Rapport internbudget 2021, bilaga BUN § 9a 
Bilaga 2 Investeringar 2021, bilaga BUN § 9b 
Bilaga 3 Konsekvensbeskrivning, bilaga BUN § 9c 
Investeringsplan, bilaga BUN § 9d 
Risk- och konsekvensanalys Förskolan, bilaga BUN § 9e 
Risk- och konsekvensanalys Grundskolan, bilaga BUN § 9f 
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Risk- och konsekvensanalys Gymnasiet, bilaga BUN § 9g 
Risk- och konsekvensanalys Elevhälsan, bilaga BUN § 9h 
Risk- och konsekvensanalys Kuratorsgruppen, bilaga BUN § 9i 
Riskbedömning gällande besparing på personal inom avdelning elevhälsa från SSR, bilaga 
BUN § 9j 
MBL 1 december 2020, bilaga BUN § 9k 
 
Beslutet skickas till 
Malin Westling, förvaltningschef 
Leehau Li Nilsson, verksamhetschef ekonomi och planering 
Ekonomikontoret  
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