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Sammanträdesprotokoll 2 (17) 
Sammanträdesdatum 
2021-05-26 

Barn- och utbildningsnämnden 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

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) 
Elisabet Davidsson (S) (tjänstgörande ersättare) 

Övriga deltagare Malin Westling (förvaltningschef) 
Stefan Bengtsson (lokalstrateg) §73 
Niklas Risberg (verksamhetschef) §74 
Anette Christoffersson (processledare) §77 
Helena Lindehag (folkhälsostrateg) §78 
Tomas Backeström (avdelningschef individ och familjeomsorg) 
§78
Elice Ökvist (avdelningschef grundskola och fritidshem) §78
Elisabeth Fjällström (avdelningschef förskola) §79
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Sammanträdesprotokoll 3 (17) 
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Sammanträdesprotokoll 4 (17) 
Sammanträdesdatum 
2021-05-26 

Barn- och utbildningsnämnden 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

§ 73
 

Yttrande över KPMG:s granskning av Kommunens lokalförsörjning 
Diarienr 20BUN398 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat yttrande till revisionens 
granskning av kommunens lokalförsörjning 2020 och överlämnar det till Kommunstyrelsen 
och revisionen. 

Ärendebeskrivning 
KPMG har av Piteå kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
lokalförsörjning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. Syftet med granskningen har 
varit att ur ett övergripande perspektiv bedöma om kommunen har ett system för styrning och 
uppföljning som säkerställer att lokalutnyttjandet optimeras på ett kostnadseffektivt sätt. 
Vidare har syftet varit att bedöma om kommunen har en tillräckligt ändamålsenlig planering, 
samordning och framförhållning när det gäller att försörja de olika verksamheterna med 
lokaler. 

Yttrande från Fastighets- och servicenämnden, Socialnämnden och Barn- och 
utbildningsnämnden önskas senast den 31 maj 2021 

Yrkanden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden godkänner upprättat 
yttrande till revisionens granskning av kommunens lokalförsörjning 2020 och överlämnar det 
till Kommunstyrelsen och revisionen 

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

Expedieras till  
Kommunstyrelsen 
Kommunens revisorer 
KPMG 

Beslutsunderlag 
Granskningsrapport för yttrande 
Slutdokument 
Yttrande Lokalförsörjning 
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Sammanträdesprotokoll 5 (17) 
Sammanträdesdatum  
2021-05-26  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 74 
 

Tillsättande av dataskyddsombud 
Diarienr 21BUN165 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden utser Ali Kraufvelin som dataskyddsombud och Andreas 
Persson till biträdande dataskyddsombud. 
 
Ärendebeskrivning 
Av artikel 37 i dataskyddsförordningen framgår att alla myndigheter som behandlar 
personuppgifter ska utnämna ett dataskyddsombud. Av artikel 37.1 framgår att ett enda 
dataskyddsombud får utnämnas för flera myndigheter när det är lämpligt med hänsyn till 
deras organisationsstruktur och storlek. 
 
Dataskyddsombudet ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer och, i synnerhet, 
sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd samt förmågan att fullgöra de 
uppgifter som åligger dataskyddsombudet enligt dataskyddsförordningen. 
Dataskyddsombudet får ingå i den personuppgiftsansvariges personal eller utföra uppgifterna 
på grundval av ett tjänsteavtal. 
 
Dataskyddsombudets kontaktuppgifter ska offentliggöras och meddelas till 
tillsynsmyndigheten Integritetskyddsmyndigheten. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Tidigare utnämnt dataskyddsombud för Kommunstyrelsen var utnämnd till dataskyddsombud 
även för övriga nämnder i Piteå kommun och för samtliga helägda kommunala bolag. Detta 
har bedömts fungera bra och har bidragit till att tillförsäkra medborgarna i Piteå kommun en 
likvärdig hantering av behandling av personuppgifter. 
 
Ali Kraufvelin och Andreas Persson bedöms ha de yrkesmässiga kvalifikationer och den 
sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd som krävs, och en god förmåga att 
fullgöra de uppgifter som åligger dataskyddsombudet enligt dataskyddsförordningen. Ali 
Kraufvelin och Andreas Persson är båda anställda av Piteå kommun sedan den 1 mars 2021 
och tillhör kommunledningsförvaltningens avdelning för styrning och ledning. 
 
Tidigare utnämnt dataskyddsombud var anställd av Piteå kommun och utförde sina uppgifter 
gentemot de kommunala bolagen enligt tjänsteavtal där bolagen köpte dataskyddsombudets 
tjänster av kommunen. Kommunstyrelsen beslutade den 17 april 2018 (§ 95, 18KS169) om en 
kostnadsfördelning av den totala kostnaden för dataskyddsombudets uppdrag för nämnder och 
bolag som skulle gälla oförändrad t.o.m 2020-12-31. 
 
Yrkanden 
Arbetsutskottet föreslår Barn och utbildningsnämnden att utse Ali Kraufvelin som 
dataskyddsombud och Andreas Persson till biträdande dataskyddsombud. 
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Sammanträdesprotokoll 6 (17) 
Sammanträdesdatum 
2021-05-26 

Barn- och utbildningsnämnden 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

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

Expedieras till  
Kommunstyrelsen 
Tillsynsmyndigheten Integritetskyddsmyndigheten 
Verksamhetschef, Utbildningsförvaltningen 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KS §93 Tillsättande av dataskyddsombud 
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Sammanträdesprotokoll 7 (17) 
Sammanträdesdatum 
2021-05-26 

Barn- och utbildningsnämnden 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

§ 75
 

Organisationsstruktur för Grans Naturbruksgymnasium 
Diarienr 21BUN170 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att genomföra en djupare 
utredning kring Grans framtida organisation där både möjligheten att införa en resultatenhet 
och konsekvenserna av att inlemma Grans i ordinarie gymnasieorganisation ingår. 
Utredningen skall presenteras för nämnden senast 2021-09-29 och framtida organisation skall 
implementeras 2022-01-01. 

Nämnden beslutar även att nuvarande organisation för Grans förlängs året ut och att 
verksamhetschef på Grans underställs utbildningsförvaltningens förvaltningschef, samt att 
nämndens delegationsordning förlängs motsvarande tid. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-13 (§ 77) att Piteå kommun skulle ta över 
huvudmannaskapet för Grans naturbruksutbildning från Region Norrbotten från och med 
2017-08-01. Det kommunala ansvaret för Grans Naturbruksgymnasium under övergångs-
perioden blev tudelat : 
1. Barn- och utbildningsnämnden ansvarade för gymnasieutbildningen.
2.Verksamhetschef för Grans blev underställd kommunchefen och överställd rektor på Grans
Naturbruksgymnasium.

I samband med årsskiftet 2020/2021 signalerade kommunchef till utbildningsförvaltningens 
förvaltningschef att det under 2021 kommer att beslutas att Grans Naturbruksgymnasium helt 
övergår till Barn- och utbildningsnämndens ansvar. Enda undantaget är projektet Gröna 
Näringar som kommer att fortsätta att drivas av kommunstyrelsen. Beslutet planeras att fattas 
i juni för att träda i kraft 1 juli 2021. I samband med detta måste Barn- och utbildnings-
nämnden besluta hur organisationen kring Grans fortsättningsvis ska se ut. Skall Grans 
framöver inkluderas i kommunens gymnasieorganisation, som en sjätte skolenhet underställd 
gymnasiechef, eller ska Grans utformas som en kommunal resultatenhet? 

Förvaltningschef Malin Westling föredrar ärendet för nämnden 

Yrkanden 
Arbetsutskottet föreslår Barn- och utbildningsnämnden att ge förvaltningschef i uppdrag att 
genomföra en djupare utredning kring Grans framtida organisation där både möjligheten att 
införa en resultatenhet och konsekvenserna av att inlemma Grans i ordinarie 
gymnasieorganisation ingår. Utredningen skall presenteras för nämnden senast 2021-09-29 
och framtida organisation skall implementeras 2022-01-01. 

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att även nuvarande organisation för Grans förlängs 
året ut och att verksamhetschef på Grans underställs utbildningsförvaltningens 
förvaltningschef, samt att nämndens delegationsordning förlängs motsvarande tid. 
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Sammanträdesprotokoll 8 (17) 
Sammanträdesdatum  
2021-05-26  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns ett förslag vilket blir nämndens 
beslut. 
 
Expedieras till  
Förvaltningschef 
Avdelningschef Gymnasieskola 
Verksamhetschef Grans Naturbruksgymnasium 
Handläggare, Utbildningsförvaltningen 
 
Beslutsunderlag 
Organisationsstruktur för Grans Naturbruksgymnasium 
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Sammanträdesprotokoll 9 (17) 
Sammanträdesdatum  
2021-05-26  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 76 
 

Kvalitetsrapport Utbildning, arbete och näringsliv 2019–2020 
Diarienr 21BUN163 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna kvalitetsrapporten Utbildning, arbete 
och näringsliv, Läsåret 2019–2020. 
  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad 
analys kring tillgången till legitimerade förskollärare i kommunen och återrapportera till 
nämnden under hösten 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommuns skolväsende uppvisar generellt goda resultat över tid och står sig väl i en 
nationell jämförelse. Den höga kvaliteten inom de kommunala förskolorna förklaras genom 
deras strukturella förutsättningar, välutbildade personal, tillgång till god kompetensutveckling 
samt deras goda materiella förutsättningar. 
 
Den självskattade måluppfyllelsen för Piteå kommuns grundskolor när det gäller att leva upp 
till målen i läroplanen har höjts på samtliga områden från föregående år. Andelen elever i 
Piteå som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 uppgår till 83 % vilket är nio 
procentenheter högre än rikssnittet. Piteås resultat är en försämring jämfört med fjolåret men 
placerar oss fortfarande bland de främsta kommunerna i riket. Även andelen elever som är 
behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet har minskat jämfört med föregående år. Piteå har 
dock fortfarande 5,6 procentenheter bättre behörighet till gymnasiet än rikssnittet. 
 
I jämförelse med riket så ligger Piteå kommuns gymnasieskolor på den översta kvartilen 
(grönt) bland de bästa skolorna i riket när det gäller andel elever med gymnasieexamen. 
Andelen elever har dock sjunkit jämfört med föregående år. Samma tendens kan skönjas när 
det gäller elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola. Piteå 
kommuns gymnasieskolor har haft en uppåtgående trend vad gäller meritvärden de senaste 
fem åren och dessa ökar även läsåret 2019/2020 trots Coronapandemin och medföljande 
distansundervisning under våren. 
 
I och med att läsåret 2019/2020 varit präglat av Coronapandemin är det svårt att veta i vilken 
grad resultaten i rapporten är påverkade av pandemin. Av den anledningen anser 
förvaltningens ledningsgrupp att eventuell analys och eventuella slutsatser utifrån resultaten 
är ytterst osäkra och föreslår att det därför inte utdelas några specifika uppdrag med anledning 
av rapporten men att den i sin helhet följs upp i samband med nästa års kvalitetsrapport inom 
målområdet Utbildning, arbete och näringsliv. 
 
Förvaltningschef Malin Westling föredrar kvalitetsrapporten. 
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Sammanträdesprotokoll 10 (17) 
Sammanträdesdatum 
2021-05-26 

Barn- och utbildningsnämnden 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

Yrkanden 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta att godkänna 
kvalitetsrapporten Utbildning, arbete och näringsliv, Läsåret 2019–2020. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta att ge förvaltningen i 
uppdrag att göra en fördjupad analys kring tillgången till legitimerade förskollärare i 
kommunen och återrapportera till nämnden under hösten 2021. 

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

Expedieras till  
Förvaltningschef, Utbildningsförvaltningen 
Avdelningschefer för förskola, grundskola, gymnasieskola och elevhälsa 

Beslutsunderlag 
Kvalitetsrapport -Utbildning arbete och näringsliv 2019–2020 
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Sammanträdesprotokoll 11 (17) 
Sammanträdesdatum  
2021-05-26  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 77 
 

Information om enkätundersökningen Personligt 2020 
Diarienr 21BUN137 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av enkätundersökningen Personligt. 
 
Ärendebeskrivning 
Anette Christoffersson, processledare föredrar resultaten av Personligt 2020 
 
Beslutsunderlag 
Personligt 2020 
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Sammanträdesprotokoll 12 (17) 
Sammanträdesdatum 
2021-05-26 

Barn- och utbildningsnämnden 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

§ 78
 

Barn och unga – tidiga insatser, information och erfarenhetsdialog 
Diarienr 21BUN164 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av information om Barn och unga - tidiga insatser. 

Ärendebeskrivning 
Helena Lindehag, folkhälsostrateg informerar om uppdraget samordning Barn och unga – 
tidiga insatser och Tomas Backeström, avdelningschef för Individ och familjeomsorg 
socialtjänsten, samt Elice Ökvist, avdelningschef grundskola, ger en nulägesbeskrivning och 
delar med sig av sina erfarenheter och tankar kring arbetet med elever, barn och unga. 

Beslutsunderlag 
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Sammanträdesprotokoll 13 (17) 
Sammanträdesdatum 
2021-05-26 

Barn- och utbildningsnämnden 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

§ 79
 

Information om sommar öppen förskola och fritidshem 
Diarienr 21BUN189 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att förskolan ska erbjuda sommarförskola vid två 
enheter under veckorna 28–32 samt att fritidshemmen ska erbjuda två sommaröppna 
fritidshem under veckorna 28–31. 

Vidare har beslutats att Nattisverksamheten ska hålla stängt i fem veckor under tidsperioden 
28–32. 

Information ges till nämndsledamöterna hur de sommaröppna verksamheterna organiseras 
inför sommaren 2021. 
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Sammanträdesprotokoll 14 (17) 
Sammanträdesdatum  
2021-05-26  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 80 
 

Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier eller 
diskriminering 
Diarienr 21BUN1 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av anmälningar och avslutade anmälningar. 
 
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 
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Sammanträdesprotokoll 15 (17) 
Sammanträdesdatum 
2021-05-26 

Barn- och utbildningsnämnden 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

§ 81
 

Delegationsbeslut 
Diarienr 21BUN2 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del 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 
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Sammanträdesprotokoll 16 (17) 
Sammanträdesdatum 
2021-05-26 

Barn- och utbildningsnämnden 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

§ 82
 

Delgivningsärenden 
Diarienr 21BUN3 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av delgivningsärenden. 

Ärendebeskrivning 
Nämnden delges nedanstående ärenden 

Återrapport Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM 
Se bif. bilaga 

21ELEV30-6 
Förvaltningsrätten i Luleå 
Dom Förvaltningsrätten avvisar yrkandet om att del av kostnaden för skolresor för elev ska 
beviljas. 
Förvaltningsrätten avslår vårdnadshavarens överklagande. 

21BUN175 
Avvikelserapportering måltidsservice. 
Se bif fil. 

21BUN26-12 
Skolverket 
Statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan för 2020. 
Skolverket beslutar att godkänna er redovisning utan återkrav. 

Beslutsunderlag 
§22 FSN Avvikelserapportering måltidsservice
Avvikelser måltidsleveranser FSN, tertial 3 2020
Återrapport SAM 2020
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Sammanträdesprotokoll 17 (17) 
Sammanträdesdatum 
2021-05-26 

Barn- och utbildningsnämnden 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

§ 83
 

Förvaltningschefen informerar 
Diarienr 21BUN4 

Ärendebeskrivning 
Vid dagens sammanträde informerar förvaltningschefen om 

Rektor Kristina Enkvist har sökt medel från Kulturrådet och beviljats 900 000 kronor. 
Ändamålet med bidraget är att medverka till att: 
1. Kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i förskoleklass, grundskolan och i
vissa särskilda utbildningsformer, och
2. Öka den professionella kulturverksamheten för att med eleverna, så att tillgången till
kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar.

Corona-19 information. 
Enig Barn- och utbildningsnämnd stödjer förvaltningschefens beslut om stängning av 15-
timmarsbarnen i förskolorna. Barn- och utbildningsnämnden vädjar till vårdnadshavare som 
kan, att hålla sina barn hemma under detta pressade pandemiläge. 
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