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§ 22 
 

Samverkansavtal Teknikcollege 2021-2026 
Diarienr 21BUN40 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig positiv till en förlängning av 
samverkansavtalet gällande Teknikcollege och lämnar över ärendet för beslut till 
Kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommun har sedan 2011 ingått i ett samverkansavtal med Teknikcollege Norrbotten. 
Avtalet innebär att vi i samverkan med de branschföretag som finns representerade i 
Teknikcollege avser att arbeta efter de i förväg fastställda kvalitetskriterierna som är beslutade 
av Teknikcollege Sverige. Arbetet i TC-Norrbotten samordnas av en processledare som delvis 
bekostas av medverkande kommuner, samt styrgrupper på lokal och regional nivå i vilka 
näringslivet ska vara i majoritet och inneha ordförandeposter. Övriga samverkanskommuner i 
avtalet utgörs av Boden, Luleå och Kalix. 
 
En medverkan i Teknikcollege innebär en kvalitetsstämpel på utbildningarna. Samverkan med 
näringslivet stärks och utbildning och näringsliv arbetar tillsammans för gemensamma mål 
mot en identifierad framtida utveckling på arbetsmarknaden. Näringslivet ger draghjälp åt 
gymnasieskolan och gymnasieskolan understödjer näringslivets behov av kompetent 
arbetskraft. Kompetensutveckling är också centralt inom Teknikcollege verksamhet. 
 
Avtalet ska specificera syftet med samverkan, processledartjänst, fri rörlighet för de 
studerande, interkommunal ersättning, samt gemensam finansieringsmodell och medlemskap i 
Riksföreningen Teknikcollege Sverige. Avtalet ska undertecknas av kommunstyrelsens 
ordförande eller motsvarande med mandat att teckna avtal för kommunens räkning. Avtal ska 
sträcka sig över hela ansöknings- och certifieringsperioden, vilket i det här fallet rör sig om 
fem år. 
 
För Piteås del omfattar avtalet El- och energiprogrammets Automationsinriktning, 
Industriprogrammet och Teknikprogrammet. Eftersom det gamla avtalet löper ut så har 
Teknikcollege Norrbotten under januari månad innevarande år, genomgått en granskande 
omcertifieringsprocess. 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till en förlängning av samverkansavtalet 
gällande Teknikcollege och lämnar över ärendet för beslut till Kommunfullmäktige. 
  
Yrkanden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att Barn- och utbildningsnämnden 
ställer sig positiv till en förlängning av samverkansavtalet gällande Teknikcollege och lämnar 
över ärendet för beslut till Kommunfullmäktige. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets förslag till beslut, 
vilket blir nämndens beslut.  
 
Expedieras till  
Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen 
Avdelningschef gymnasiet 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
Samverkansavtal Teknikcollege, bilaga BUN § 22a 
Kriterier Teknikcollege, bilaga BUN § 22b 
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§ 23 
 

Återrapport Kvalitetsrapport Utbildning, arbete och näringsliv 
läsåret 2018-2019 
Diarienr 21BUN51 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna återrapporten samt ger förvaltningschef i 
uppdrag att göra en fortsatt utredning i syfte att införa en utökad digitalisering i åk F-6. 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med att kvalitetsrapporten Utbildning, arbete och näringsliv, Läsåret 2018-2019 
föredrogs för barn- och utbildningsnämnden (BUN 2020-09-30 § 94) gav nämnden 
förvaltningschef två uppdrag att utreda vidare; dels utreda möjligheten till en utökad 
digitalisering i åk F-6, dels utveckla huvudmannens uppföljning av det systematiska 
kvalitetsarbetet inom gymnasiesärskolan. 
 
Förvaltningschef bad Niklas Risberg, utvecklingschef, samt Britta Dahlén, avdelningschef för 
gymnasiet, att utforma en redogörelse som svarar mot nämndens givna uppdrag. 
 
Malin Westling föredrar återrapporten för nämnden tillsammans med Niklas Risberg, Britta 
Dahlén samt rektor för gymnasiesärskolan; Annika Niklasson. 
 
Förslag till beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapporten samt ger förvaltningschef i uppdrag 
att göra en fortsatt utredning i syfte att införa en utökad digitalisering i åk F-6. 
  
Yrkanden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att Barn- och utbildningsnämnden 
godkänner återrapporten samt ger förvaltningschef i uppdrag att göra en fortsatt utredning i 
syfte att införa en utökad digitalisering i åk F-6. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets förslag till beslut, 
vilket blir nämndens beslut.  
 
Expedieras till  
Förvaltningschef 
Avdelningschef gymnasiet 
Rektor skolenhet Magne 
Verksamhetschef digitalisering och utveckling 
 
Beslutsunderlag 
Återrapport - Kvalitetsrapport Utbildning, arbete och näringsliv läsåret 2018-2019, bilaga 
BUN § 23a 
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Utredning - Utökad digitalisering åk F-6, bilaga BUN § 23b 
Utveckling av det Systematiska kvalitetsarbetet inom gymnasiesärskolan, bilaga BUN § 23c 
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§ 24 
 

Föreläsning Hälsofrämjande skola 
Diarienr 21BUN87 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av föreläsningen om Hälsofrämjande skola.  
 
Ärendebeskrivning 
Cathrine Kostenius, forskare, och Lena Nyström, Norrbottens Kommuner, håller en digital 
föreläsning för Barn- och utbildningsnämnden gällande Hälsofrämjande skola. 
 
 
 
  



 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 9 (21) 
Sammanträdesdatum  
2021-02-24  
  

 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 25 
 

Hälsofrämjande skola 
Diarienr 21BUN43 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna sammanställningen och tilldela medel till 
aktiviteterna i enlighet med förvaltningschefens förordade förslag. 
  
Barn- och utbildningsnämnden önskar få återrapporter när projekt som beviljats medel för 
hälsofrämjande skola genomförts. 
 
Ärendebeskrivning 
I kommunfullmäktiges fastställda verksamhetsplan och årsbudget för åren 2021 – 2023 har 
fullmäktige beviljat medel för två särskilda satsningar: 
* Dans för alla 
* Hälsofrämjande skola (inklusive kompetensutveckling) 
 
Barn- och utbildningsnämnden är ansvarig för att fördela medel och uppdrag kopplade till 
satsningarna. Förvaltningschef har fått i uppdrag att sammanställa och presentera förslag på 
hur satsningen Hälsofrämjande skola ska genomföras och finansieras. I förslaget förordar 
förvaltningschef att medel beviljas 12 av de 23 inkomna ansökningarna. 
 
Förvaltningschef Malin Westling föredrar sammanställningen över de inkomna ansökningarna 
samt redogör för de förslag som förvaltningschef förordar. 
 
Förslag till beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna sammanställningen och tilldela medel till 
aktiviteterna i enlighet med förvaltningschefs förordade förslag. 
  
Yrkanden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att Barn- och utbildningsnämnden 
beslutar godkänna sammanställningen och tilldela medel till aktiviteterna i enlighet med 
förvaltningschefens förordade förslag. 
  
Arbetsutskottet föreslår även att Barn- och utbildningsnämnden får återrapporter när projekt 
som beviljats medel för hälsofrämjande skola genomförts. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets förslag till beslut, 
vilket blir nämndens beslut.  
 
Expedieras till  
Förvaltningschef 
Avdelningschefer för förskola, grundskola, gymnasieskola och elevhälsa 
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Verksamhetschefer för ekonomi och planering, samt utveckling 
Vetenskaplig ledare 
 
Beslutsunderlag 
KFs särskilda satsningar - Ansökningar Hälsofrämjande skola, bilaga BUN § 25a 
Bilaga 1 Ansökningar Hälsofrämjande skola, bilaga BUN § 25b 
Bilaga 2 Sammanställning ansökningar Hälsofrämjande skola, bilaga BUN § 25c 
Bilaga 3 Förordade ansökningar Hälsofrämjande skola, bilaga BUN § 25d 
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§ 26 
 

Skolriksdag 2021 
Diarienr 21BUN37 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ordinarie samt ersättande ledamöter i 
arbetsutskottet erbjuds delta vid Skolriksdag 2021.  
 
Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, bjuder in till digital Skolriksdag den 26-27 april 
2021. Målgruppen är förtroendevalda, tjänstepersoner inom förvaltning och rektorer. 
Skolriksdagen är mötesplatsen för skolans ledare, programmet består både av gemensamt 
program med föreläsningar och parallella seminarier. Precis som tidigare år är programmet 
delat under konferensens andra eftermiddag. För förtroendevalda arrangeras partigruppsmöten 
och för tjänstepersoner erbjuds seminarier. Det fullständiga programmet för konferensen 
presenteras i slutet på februari. Skolriksdagen kommer att hållas öppen i två veckor efter 
konferensen, på så sätt kommer deltagarna att ha möjlighet att ta del av alla seminarier. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ska fatta beslut om vilka från nämnden som ges möjlighet att 
delta i konferensen. 
  
Yrkanden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att Barn- och utbildningsnämnden 
beslutar att ordinarie samt ersättande ledamöter i arbetsutskottet erbjuds delta vid Skolriksdag 
2021.  
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets förslag till beslut, 
vilket blir nämndens beslut.  
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§ 27 
 

Dans för alla 
Diarienr 21BUN44 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna projektbeskrivningen för Dans för alla. 
 
Ärendebeskrivning 
I kommunfullmäktiges fastställda verksamhetsplan och årsbudget för åren 2021 – 2023 har 
fullmäktige beviljat medel för två särskilda satsningar: 
* Dans för alla 
* Hälsofrämjande skola (inklusive kompetensutveckling) 
 
Kommunfullmäktige beskriver uppdraget enligt följande: Att genom Kommunala musik- och 
dansskolan utarbeta och genomföra projektet Dans för alla i samarbete med Institutet Dans i 
skolan och Dans i Nord. Barn- och utbildningsnämnden är ansvarig för att fördela medel och 
uppdrag kopplade till satsningen. 
 
Kristina Enqvist, rektor för Kommunala musik- och dansskolan, föredrar 
projektbeskrivningen för projektet Dans för alla. 
 
Förslag till beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna projektbeskrivningen för Dans för alla. 
  
Yrkanden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att Barn- och utbildningsnämnden 
beslutar godkänna projektbeskrivningen för Dans för alla. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets förslag till beslut, 
vilket blir nämndens beslut.  
 
Expedieras till  
Förvaltningschef 
Avdelningschefer för förskola, grundskola, gymnasieskola och elevhälsa 
Verksamhetschefer för ekonomi och planering, samt utveckling 
Rektor för Kommunala musik- och dansskolan 
 
Beslutsunderlag 
Projektbeskrivning Dans för alla, bilaga BUN § 27  
 
 
  



 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 13 (21) 
Sammanträdesdatum  
2021-02-24  
  

 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 28 
 

Kvalitetsrapport Livsmiljö, Demokrati och öppenhet 2019/2020 
Diarienr 21BUN36 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna kvalitetsrapporten Livsmiljö, demokrati 
och öppenhet, läsåret 2019-2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt skollagstiftningen ansvarar Piteå kommun som huvudman för att planera, följa upp och 
utveckla utbildningen. Kvalitetsrapporten Livsmiljö, demokrati och öppenhet skrivs i syfte att 
bidra till att ge goda förutsättningar för barnens och elevernas lärande. Den presenterar 
skolväsendets resultat och processer inom målområdet och gör en sammanfattande och 
framåtblickande analys av vilka behov som finns. Den bidrar därigenom till att huvudmannen 
kan fatta informerade beslut för att fördela resurser efter barnens och elevernas olika 
förutsättningar och behov. 
Rapporten tar sin utgångspunkt i målen som Barn- och utbildningsnämnden har inom Piteås 
strategiska områden Livsmiljö samt Demokrati och öppenhet. 
 
Utifrån rapportens analys och respektive avdelnings angivna utvecklingsområden anser 
förvaltningens ledningsgrupp att ett stort arbete redan pågår för att öka måluppfyllelsen 
ytterligare inom området ”Livsmiljö, demokrati och öppenhet”. 
Dessutom kommer det, på kommunfullmäktiges uppdrag, att pågå riktade projekt under åren 
2021-2022 kring ”Dans för alla” och ”Hälsofrämjande skola” som tangerar målområdet och 
dessa projekt kommer att redovisas kontinuerligt till nämnden. 
Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp föreslår därför att Barn- och utbildningsnämnden 
inte utdelar några ytterligare uppdrag i anslutning till denna kvalitetsrapport. 
 
Förvaltningschef Malin Westling föredrar kvalitetsrapporten. 
 
Förslag till beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna kvalitetsrapporten Livsmiljö, demokrati 
och öppenhet, Läsåret 2019-2020. 
  
Yrkanden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att Barn- och utbildningsnämnden 
beslutar godkänna kvalitetsrapporten Livsmiljö, demokrati och öppenhet, läsåret 2019-2020. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets förslag till beslut, 
vilket blir nämndens beslut.  
 
Expedieras till  
Förvaltningschef 
Avdelningschef förskola, grundskola, gymnasium och elevhälsa 
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Verksamhetschef ekonomi och planering 
Verksamhetschef forskning och utveckling 
 
Beslutsunderlag 
Kvalitetsrapport Livsmiljö, demokrati och öppenhet, bilaga BUN § 28  
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§ 29 
 

Återrapport Kvalitetsrapport Personal 2019-2020 
Diarienr 21BUN50 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapporten och ger förvaltningschef i uppdrag att 
återkomma med en ny återrapport kring punkten 2 Strategisk kompetensförsörjningsplan för 
åren 2022 – 2023 senast 2021-09-08. 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med att huvudmannens kvalitetsrapport gällande Personal läsåret 2019-2020 
antogs i barn- och utbildningsnämnden 2020-11-05, § 103, gav nämnden förvaltningschef tre 
uppdrag att utreda vidare. 
 
Förvaltningschef skulle 
1. Ge en kort uppföljning och utvärdering av satsningarna med stiftelsen Teach for Sweden 
2. Utforma ett förslag till strategisk kompetensförsörjningsplan för åren 2021-2022 
3. Ge en redogörelse för de kränkningar, hot och våld som personal i utbildningsförvaltningen 
utsatts för. 
 
Två av de tre givna uppdragen återrapporterats härmed medan det tredje uppdraget; strategisk 
kompetensförsörjningsplan, föreslås få förlängd utredningstid för att kunna ta avstamp i Piteå 
kommuns nya gemensamma kompetensförsörjningsstrategi. 
Förvaltningschef föreslår att en återrapport för det tredje uppdraget presenteras för nämnden i 
september 2021. 
 
Malin Westling föredrar återrapporten för nämnden. 
 
Förslag till beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapporten och ger förvaltningschef i uppdrag att 
återkomma med en ny återrapport kring punkten 2 Strategisk kompetensförsörjningsplan för 
åren 2021 – 2022 senast 2021-09-08 
  
Yrkanden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att Barn- och utbildningsnämnden 
godkänner återrapporten och ger förvaltningschef i uppdrag att återkomma med en ny 
återrapport kring punkten 2 Strategisk kompetensförsörjningsplan för åren 2022 – 2023 senast 
2021-09-08. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets förslag till beslut, 
vilket blir nämndens beslut.  
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Expedieras till  
Förvaltningschef, utbildningsförvaltningen 
Samtliga avdelningschefer inom utbildningsförvaltningen 
Verksamhetschef för Ekonomi och planering 
Verksamhetschef Forskning och utveckling 
 
Beslutsunderlag 
Återrapport - Kvalitetsrapport Personal Läsåret 2019-2020, bilaga BUN § 29 
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§ 30 
 

Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier eller 
diskriminering 
Diarienr 21BUN1 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av inkomna anmälningar och avslut gällande 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 § 30  
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§ 31 
 

Delegerade beslut 2021 
Diarienr 21BUN2 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden får information om fattade 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 § 31 
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§ 32 
 

Delgivningsärenden till barn- och utbildningsnämnden 2021 
Diarienr 21BUN3 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden delges nedanstående ärenden  
 
Ärendebeskrivning 
21BUN28-1 
Beslut från Skolinspektionen 
Skolinspektionen prövar inte ärendet då det avser passerat skeende. 
 
21BUN26-1 
Bidragsramar för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskola och fritidshem år 2021. 
Piteå kommun beviljas 1 729 626 kronor. 
 
21BUN26-2 
Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaza inom förskola och fritidshem år 2021. 
Piteå kommun beviljas 7 255 992 kronor. 
 
21BUN56 
Skolmiljarden 
Skolverket beviljar landets huvuvmän extra medel med anledning av coronapandemin. 
Piteå kommun beviljas 3 886 680 kronor. 
 
20BUN94-16 
Uppföljningsbeslut från Skolinspektionen efter kvalitetsgranskning av huvudmäns hantering 
av klagomål mot utbildningen i Piteå kommun 
Skolinspektionen bedömer att Piteå kommun har vidtagit tillräckliga åtgärder för att höja 
kvaliteten och avslutar därmed granskningen och kommer fortsättningsvis att följa Piteå 
kommun i sin samlade risk- och väsentlighetsanalys. 
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§ 33 
 

Förvaltningschefen informerar 
Diarienr 21BUN4 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.  
 
Ärendebeskrivning 
Malin Westling, förvaltningschef, informerar om statsbidraget Skolmiljarden samt om nuläget 
i förvaltningen när det gäller covid-19.  
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§ 34 
 

Av ledamöter väckta ärenden 2021 
Diarienr 21BUN7 
 
Ärendebeskrivning 
Lisa Karlström (MP) vill veta hur man jobbar med kulturen i skolan. Vad erbjuder Piteå 
kommun i skolan genom undervisningen på skoltid, även på förskolan. Utredningen ska även 
innehålla en redogörelse för vad skolan är skyldig att tillhanda när det gäller kultur. 
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