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§ 85 
 

Rapport om kränkande behandling, trakasserier och diskriminering 
januari – mars 2021 
Diarienr 21BUN210 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av den fördjupade rapporten om inkomna anmälningar 
gällande kränkande behandling, trakasserier och diskriminering januari – mars 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 17 januari 2018 fick 
Utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram nya rutiner för hur anmälningar om kränkande 
behandling, trakasserier och diskriminering ska redovisas för nämnden. Syftet med de nya 
rutinerna är att ge nämnden en djupare analys av inkomna anmälningar om kränkande 
behandling. Handläggare vid Utbildningsförvaltningen har sammanställt alla inkomna 
anmälningar för januari-mars 2021. 
 
Under första kvartalet 2021 har det kommit in 30 anmälningar och 20 avslut om kränkande 
behandling. I 28 av fallen är det elev som har kränkt elev, 2 fall rör personal som har kränkt 
elev. 
 
Samtliga anmälningar under perioden kommer från grundskolan. 
 
Under perioden är det fortsatt stora skillnader i antalet inkomna anmälningar från norra och 
södra området i kommunen. 79 % av anmälningarna, vilket motsvarar 22 anmälningar, 
kommer från norra området och 21 % av anmälningarna, vilket motsvarar 6 anmälningar, 
kommer från södra området. 
  
Louise Helgesson, handläggare redovisar rapporten. 
 
Expedieras till  
Handläggare vid Utbildningsförvaltningen 
 
Beslutsunderlag 
Rapport om kränkande behandling, trakasserier och diskriminering januari - mars 2021 
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§ 86 
 

Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier eller 
diskriminering 
Diarienr 21BUN1 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av anmälda och avslutade kränkningsärenden. 
  
Nämnden får information om fyra kränkningsärenden. 
 
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. 
  
Jonas Wallin rektor Strömbackaskolan informerar om ett kränkningsärende och Elice Ökvist 
avdelningschef grundskola informerar om tre kränkningsärenden. 
 
Beslutsunderlag 
Anmälningar och avslut om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier 
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§ 87 
 

Avtal om korttidstillsyn och förlängd vistelse i fritidshem 
Diarienr 21BUN211 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om samordning och samlokalisering av 
korttidstillsynen enligt LSS, enligt det föreslagna avtalet mellan Utbildningsförvaltningen och 
Socialförvaltningen. 
  
Förutsatt att Socialförvaltningen tar samma beslut så gäller avtalstiden från och med 2021-08-
11 till och med 2022-06-16, om någon av parterna önskar säga upp avtalet i förtid ska det ske 
skriftligt minst 6 månader före avtalstiden utgång. I annat fall förlängs avtalet 1 år i taget med 
start från och med 2022-06-16. Avstämning och uppföljning ska genomföras innan 2023-01-
16 för att beslut ska fattas om avtalets eventuella fortsättning. 
 
Ärendebeskrivning 
En lokal översyn gällande samordning och samlokalisering av korttidstillsyn enligt LSS och 
förlängd vistelse i fritidshem med grundsärskola och gymnasiesärskola har genomförts. 
Översynen har gjorts av rektorer för båda verksamheterna inom Utbildningsförvaltningen 
samt av ansvarig enhetschef för korttidstillsynen vid Socialtjänsten. Tanken har varit att 
utreda möjligheten av en flytt av korttidstillsynen till Rönnskolan och Strömbackaskolans 
gymnasiesärskola. 
 
Idag är korttidstillsynen enligt LSS, för barn- och ungdomar mellan 12–21 som tillhör LSS 
personkrets och har förvärvsarbetande vårdnadshavare, lokaliserat till Korallen under 
benämningen Korallens ungdomsgrupp. Behovet av en översyn har vuxit fram utifrån ett 
elevperspektiv. Idag måste eleverna under en dag göra många förflyttningar. Från hemmet till 
Korallen, från Korallen till skolan, från skolan tillbaka till Korallen och sedan hem. Det 
kräver många transporter, men framförallt ständiga uppbrott för eleverna. 
 
Fritidshemmen är idag oftast integrerade i grundskolans skolmiljöer. Att även särskolan och 
gymnasiesärskolan skulle omfattas av samma synsätt skulle bidra till en mer samlad skoldag 
för eleverna och en mer likvärdig organisering av denna verksamhet, även om 
myndighetsansvaret fortsatt åligger Socialtjänsten. 
 
I den statliga utredningen ”Översyn av insatser enlig LSS och assistansersättningen” som 
presenterades i januari 2019 (SOU 2018:88) förordas ett mer samstämmigt utförande av 
korttidstillsyn enligt LSS och skolans fritidshem, samt att korttidstillsyn enligt LSS närmar 
sig skollagens grundtanke med fritidshem. Lagändringar som föreslås enligt utredningen är 
planerade att träda i kraft den 1 januari 2022. Utredningen föreslår att insatsen korttidstillsyn 
för skolungdom utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov ska 
benämnas förlängd utbildning i fritidshem. 
 
En arbetsgrupp bestående av avdelningschefer och förvaltningsekonomer på Socialförvaltning 
och Utbildningsförvaltning, har processat förslagen i den lokala översynen om 
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samlokalisering. Samtliga i arbetsgruppen är positiva till att korttidstillsynen enligt LSS 
övergår till att lokalmässigt och personalmässigt läggas under Utbildningsförvaltningen. 
Socialtjänsten behåller myndighetsansvaret samt ansvaret för de kostnader som verksamheten 
genererar. Detta regleras genom avtal om köp av tjänst. 
 
Avtalet föreslås träda i kraft 2021-08-11 och sträcker sig fram till 2022-06-16. En uppföljning 
av hur förändringen inom ramen för avtalet har fungerat ska genomföras innan 2023-01-16 
innan beslut tas om en fortsättning. 
  
Britta Dahlén, avdelningschef gymnasiet och Elice Ökvist, avdelningschef grundskola och 
fritidshem föredrar ärendet. 
  
Yrkanden 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta om samordning och samlokalisering av 
korttidstillsynen enligt LSS, enligt det föreslagna avtalet mellan Utbildningsförvaltningen och 
Socialförvaltningen. 
  
Avtalstiden gäller från och med 2021-08-11 till och med 2022-06-16, om inte någon av 
parterna önskar säga upp avtalet i förtid ska det ske skriftligt minst 6 månader före avtalstiden 
utgång. I annat fall förlängs avtalet 1 år i taget med start från och med 2022-06-16. 
Avstämning och uppföljning ska genomföras innan 2023-01-16 för att beslut ska fattas om 
avtalets eventuella fortsättning. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets förslag vilket blir 
nämndens beslut. 
 
Expedieras till  
Förvaltningschef, Utbildningsförvaltningen 
Socialchef, Socialtjänsten 
Avdelningschef individ och familjeomsorgen, Socialtjänsten 
Avdelningschef grundskola och fritidshem, Utbildningsförvaltningen 
Avdelningschef gymnasieskola, Utbildningsförvaltningen 
 
Beslutsunderlag 
Översyn korttidstillsyn 
Avtal om korttidstillsyn enligt LSS och förlängd vistelse i fritidshem Lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade 9 § 
Bilaga 2 Prisbilaga 
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§ 88 
 

Avgift för ansökningar om godkännande av fristående förskolor och 
fristående fritidshem 
Diarienr 21BUN208 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta att ta ut en 
avgift för ansökningar om godkännande av fristående förskolor och fristående fritidshem. 
 
Nedanstående avgifter föreslås: 
30 000 kr för ansökan om nyetablering av fristående förskola och fristående fritidshem. 
18 000 kr för ansökan om utökning av befintligt godkännande. 
 
Ärendebeskrivning 
Riksdagen beslutade den 7 juni 2018 att införa nya krav för tillstånd för att få 
bedriva enskild verksamhet inom välfärdssektorer, bland annat förskoleverksamhet och 
fritidshem. Lagändringarna började gälla den 1 januari 2019 (2 kap 5 § skollagen). 
Lagen innebär att kraven skärps på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för 
enskilda att bedriva verksamhet. 
 
För kommunens del innebär det ett mer omfattande arbete i godkännandeprövningen 
av nya fristående förskolor och fristående fritidshem. Ändringen innebär också att kommunen 
får ta ut en avgift som motsvarar självkostnaden för handläggningsprocessen av ansökningar 
om godkännande av fristående förskolor och fritidshem. 
Vid beräkning av självkostnaderna ska alla relevanta direkta och indirekta kostnader som 
verksamheten ger upphov till inkluderas. Den största kostnaden utgörs av personalkostnader. 
 
Följande avgifter föreslås: 
 
30 000 kr för ansökan om nyetablering av fristående förskola och fristående fritidshem. 
18 000 kr för ansökan om utökning av befintligt godkännande. 
  
Leehau Li Nilsson, verksamhetschef ekonomi och planering föredrar ärendet. 
  
Yrkanden 
Arbetsutskottet föreslå nämnden besluta att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att ta ut en 
avgift för ansökningar om godkännande av fristående förskolor och fristående fritidshem. 
 
Nedanstående avgifter föreslås: 
30 000 kr för ansökan om nyetablering av fristående förskola och fristående fritidshem. 
18 000 kr för ansökan om utökning av befintligt godkännande. 
  
Ledamot Håkan Johansson (M) föreslår följande avgifter: 
25 000 kronor för ansökan om nyetablering av fristående förskola och fristående fritidshem. 
12 500 kronor för ansökan om utökning av befintligt godkännande. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 
 
Expedieras till  
Förvaltningschef, Utbildningsförvaltningen 
Verksamhetschef ekonomi och planering 
Kommunledningsförvaltningen 
 
Beslutsunderlag 
Avgift för ansökningar om godkännande av frist FSK och frist FH 
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§ 89 
 

Återrapport Utbildning, arbete och näringsliv ”Fortsatt utredning – 
Utökad digitalisering F-6” 
Diarienr 21BUN51 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förslag 1, två elever per elevdator i första 
hand så att förvaltningen kan påbörja arbetet samt att till VEP 2023 äska om medel för 
resterande del för att uppnå förslag 2, en dator per elev för årskurs 6 och 2 elever per dator för 
årskurs 4–5. 
  
Utökning av det trådlösa nätet påbörjas under år 2021. 
  
Nämnden ställa sig bakom utredningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden gav förvaltningschef i uppdrag att göra en fortsatt utredning i 
syfte att införa en utökad digitalisering i åk F-6 (BUN 2021-02-24 §23). 
 
I Utredning – Utökad digitalisering åk F-6 redogörs vilka krav som ställs på huvudmannen i 
de nationella styrdokumenten och utifrån dessa har förslag till utökad digitalisering tagits 
fram utifrån fyra områden för att möta kraven i styrdokumenten: 
 
- Datortäthet 
- Trådlöst nätverk 
- Support av elevdatorer 
- Användarnära stöd till pedagoger 
 
Niklas Risberg föredrar förslagen för nämnden 
  
Yrkanden 
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att anta förslag 1, två elever per elevdator i första 
hand så att förvaltningen kan påbörja arbetet samt att till VEP 2023 äska om medel för 
resterande del för att uppnå förslag 2, en dator per elev för årskurs 6 och 2 elever per dator för 
årskurs 4–5. 
  
Utökning av det trådlösa nätet påbörjas under år 2021. 
  
Föreslår nämnden att ställa sig bakom utredningen. 
  
Ledamot Åke Forslund (SJV) bifaller arbetsutskottets förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets förslag vilket blir 
nämndens beslut. 
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Expedieras till  
Avdelningschef grundskola 
Verksamhetschef digitalisering och utveckling 
Verksamhetschef ekonomi och planering. 
 
Beslutsunderlag 
Utökad digitalisering F-6 Fortsatt utredning 210602 
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§ 90 
 

Tillägg i Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 
Diarienr 21BUN124 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse förvaltningschefen som delegat att besluta i 
ärenden om förändrad läsårsplan för återläsning av garanterad undervisningstid när skolan 
varit stängd helt eller delvis. 
  
Beslutsrätten tillförs i en ny punkt 28.4 
 
Ärendebeskrivning 
Bestämmelser som läsår - skolförordningen 3 kap, 2 §: 
Förvaltningschefen beslutar om dagar för höstterminens början och slut. 
Läsåret börjar i augusti och slutar i juni. Omfattning: 178 skoldagar, minst 12 lovdagar, 
utöver lovdagar högst 5 studiedagar för personal (delegationspunkt 28.1). 
 
Bestämmelser som förändrade lärotider - förordning (2020:115) om utbildning på 
skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta, 3 §, obligatoriska 
skolformer: 
 
En huvudman för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola får 
frångå vad som föreskrivs i 7 kap. 17 § andra stycket skollagen (2010:800) och besluta att 
utbildningen ska omfatta fler skoldagar under ett läsår eller fler timmar per dag än som anges 
där eller att utbildningen ska förläggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar. 
 
En huvudman får besluta att utbildningen ska omfatta färre skoldagar eller lovdagar per läsår, 
att utbildningen ska förläggas till andra dagar än måndag-fredag eller att läsåret ska börja eller 
sluta annan tid än vad som föreskrivs i 3 kap. 2-4 §§ skolförordningen (2011:185). 
Eleverna ska totalt sett få den undervisningstid de har rätt till enligt skollagen. 
 
Bestämmelser som förändrade lärotider - förordning (2020:115) om utbildning på 
skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta, 5 §, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan: 
 
En huvudman för gymnasieskola eller gymnasiesärskola får besluta att 
1. ett läsår ska omfatta fler eller färre veckor eller färre skoldagar eller lovdagar än vad som 
föreskrivs i 3 kap. 1 § gymnasieförordningen (2010:2039), 
2. ett läsår ska börja eller sluta vid andra tider än vad som föreskrivs i 3 kap. 2 § samma 
förordning, eller 
3. skolarbetet får förläggas till andra dagar än måndag-fredag och fördelas på annat sätt under 
läsåret än vad som föreskrivs i 3 kap. 3 § samma förordning. 
Eleverna ska totalt sett få den undervisningstid de har rätt till enligt skollagen (2010:800). 
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Yrkanden 
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att delegera till förvaltningschefen att besluta om 
förändringar i läsårsplanen när det är nödvändigt för att tillgodose elevernas rätt till garanterad 
undervisningstid. 
 
 
Beslutsrätten förs in i en ny delegationspunkt 28.4. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets förslag vilket blir 
nämndens beslut. 
 
Expedieras till  
Förvaltningschef, handläggare, rektorer, avdelningschefer 
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§ 91 
 

Kvalitetsrapport Barn och unga – Vår framtid, Läsåret 2019-2020 
Diarienr 21BUN207 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna kvalitetsrapporten Barn och unga – vår 
framtid, läsåret 2019–2020 samt att ge förvaltningschef i uppdrag att utreda arbetet kring 
skolfrånvaro och ge förslag på en handlingsplan för att minska korttidsfrånvaro samt 
omfattande elevfrånvaron. 
  
Uppdraget ska vara genomfört till 30 november 2021 och redovisas för nämnden januari 
2022. 
 
Ärendebeskrivning 
I läroplanernas första och andra kapitel, som handlar om skolans värdegrund och uppdrag 
samt övergripande mål och riktlinjer, går det att läsa att undervisningen och elevhälsans 
verksamhet ska utformas så att eleverna får den ledning och stimulans, de extra anpassningar 
eller det särskilda stöd samt den hjälp de behöver. Det kan beskrivas som tre stödnivåer som 
föranleder olika typer av insatser. 
 
Rapporten Barn och unga – vår framtid, Läsåret 2019-2020 redogör för förskolornas, 
skolornas och elevhälsans måluppfyllelse kring områden som utveckling, hälsa och 
välbefinnande, stöd och anpassningar, elevers frånvaro och verksamheternas arbete kring 
övergångar och samverkan. 
 
Generellt visar rapporten på hög måluppfyllelse kring de flesta av målen men förvaltningens 
ledningsgrupp föreslår att nämnden utdelar ett uppdrag till förvaltningschef: 
- Utreda arbetet kring skolfrånvaro och ge förslag på en handlingsplan för att minska såväl 
korttidsfrånvaron som den mer omfattande elevfrånvaron. 
 
Uppdraget skall presenteras för nämnden i januari månad 2022. 
 
Förvaltningschef Malin Westling föredrar kvalitetsrapporten. 
  
Yrkanden 
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att godkänna kvalitetsrapporten Barn och unga – vår framtid, Läsåret 2019–2020 samt att ge 
förvaltningschef i uppdrag att utreda arbetet kring skolfrånvaro och ge förslag på en 
handlingsplan för att minska korttidsfrånvaro samt omfattande elevfrånvaron. 
  
Uppdraget ska vara genomfört till 30 november 2021 och redovisas för nämnden januari 
2022. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets förslag vilket blir 
nämndens beslut. 
 
Expedieras till  
Förvaltningschef, Utbildningsförvaltningen 
Avdelningschefer för förskola, grundskola, gymnasieskola och elevhälsa 
 
Beslutsunderlag 
Rapport Barn och Unga- Vår framtid 2019–2020 
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§92 
Film Elevbygge 
 
Ärendebeskrivning 
Jonas Wallin, rektor Strömbackaskolan visar film från elevbygge. 
  
På bolagsstämman i år var det Pitebos tur att få lite extra tid för att presentera sin verksamhet. 
De valde då att bland annat lägga fokus på ”Elevbygget” och samarbetet med 
Strömbackaskolan. I och med att bolagsstämman genomfördes digitalt så valde de att 
producera en film som visar på den unika överenskommelse vi har mellan Strömbacka, 
Samhällsbyggnad och Pitebo samt historiken bakom. Filmen består till stor del av intervjuer 
med de inblandade parterna. 
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§ 93 
 

Kvalitetsrapport Livsmiljö, demokrati och öppenhet, Läsåret 2020–
2021 
Diarienr 21BUN209 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna föreslagna frågeställningar till 
kvalitetsrapport Livsmiljö, demokrati och öppenhet, läsåret 2020–2021. 
 
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. 
 
Enligt barn- och utbildningsnämndens riktlinjer för det systematiska kvalitetsarbetet skall 
nämnden få möjlighet att utforma frågor och fokusområden för kommande kvalitetsrapport 
som kan infogas i förvaltningschefs anvisningar för arbetet med rapporten. 
 
Förvaltningschef Malin Westling föredrar förslag på frågeställningar till kvalitetsrapport 
Livsmiljö, demokrati och öppenhet, Lå 20–21. 
 
Yrkanden 
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att godkänna föreslagna frågeställningar till 
kvalitetsrapport Livsmiljö, demokrati och öppenhet, Läsåret 2020–2021. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets förslag vilket blir 
nämndens beslut. 
 
Expedieras till  
Förvaltningschef, Utbildningsförvaltningen 
 
Beslutsunderlag 
Förslag på frågeställningar till kvalitetsrapport Livsmiljö Lå 20_21 
Reviderad Riktlinje för systematiskt kvalitetsarbete 
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§ 94 
 

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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§ 95 
 

Delgivningsärenden 
Diarienr 21BUN3 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av delgivningsärenden. 
  
Nämnden bjuder in avdelningschef grundskola och fritidshem till hösten 2021 för redovisning 
av  statsbidrag för anställning av lärarassistenter. 
 
Ärendebeskrivning 
21BUN26-13 
Skolverket 
Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning på 
introduktionsprogram för 2021 
Skolverket beslutar att delvis bevilja ansökan. Piteå kommun sökte 481 250 kronor men 
beviljas 359 498 kronor. 
 
21BUN26-14 
Skolverket 
Statsbidrag för anställning av lärarassistenter för 2021 
Skolverket beslutar att bevilja Piteå kommun 1 388 566 kronor för vårterminen 2021. 
 
21BUN26-15 
Skolverket 
Statsbidrag för fortbildning av lärare för VT 2019 
Skolverket beslutar att avsluta ärendet utan återkrav 
 
21BUN26-16 
Skolverket 
Statsbidrag för skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare för 2020/2021 
Skolverket beslutar att bevilja Piteå kommun 5 151 264 kronor. Beloppet har rekvirerats. 
 
21ELEV21-12 
Förvaltningsrätten i Luleå 
Förvaltningsrätten avslår ansökan om utdömande av vite. 
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§ 96 
 

Kurser/konferenser 
Diarienr 21BUN5 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Barn- och utbildningsnämndens ledamöter samt 
ersättare ges möjlighet att delta digitalt vid Aktuell Skolpolitik 2021. 
  
Anmälan görs till bu-namnd@pitea.se senast 2021-07-16. 
 
Ärendebeskrivning 
Aktuell Skolpolitik 2021 
25–26 augusti 
Digital konferens 
 
Expedieras till  
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter samt ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
Aktuell skolpolitik 2021 
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§ 97 
 

Förvaltningschefen informerar 
Diarienr 21BUN4 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen informerar: 
att uppdragen Strategisk kompetensförsörjningsplan och utredning kring Grans 
Naturbruksgymnasium skjuts fram. 
  
om smittläget covid-19 i Piteå. 
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