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Delårsrapport 

  

 

Periodens händelser 

• Strömnäsbackens förskola, en av Norrbottens modernaste förskolor, har tagits i drift från och med augusti 

månad 

• Utbildningsförvaltningen har enligt nämndbeslut gått från sju till två sommaröppna förskolor och två 

sommaröppna fritidshem under 2021 

• Nya inriktningar har startat inför HT-21 på Grans Naturbruksgymnasiet: Hästhållning och Naturturism 

• Firandet av Piteå 400 har engagerat elever och personal inom förskolan och grundskolan med olika 

aktiviteter, i både fysisk-och digitalform 

• Ett avtal har tecknats mellan Socialnämnden och Barn-och utbildningsnämnden för att utföra 

korttidsvistelsen i fritidshem för grundsär-och gymnasiesärskoleelever 

Ekonomi 

 

Målbedömning 

 

Mål beslutade av Kommunfullmäktige 

Strategiska 
områden  

Prognos 
2021 

2020 
  

Övergripande mål  
Prognos 

2021 
2020 

Barn och unga 
- vår framtid   

 
 

Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun 
  

 
 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt 
  

 
 

Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger 
  

Utbildning, arbete 
och näringsliv     

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 
invånare   

 
 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
  

  
Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

  
Demokrati och 
öppenhet     

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
  

 
 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla 
verksamheter   

Livsmiljö 
  

 
 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet   

 
 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
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Strategiska 
områden  

Prognos 
2021 

2020 
  

Övergripande mål  
Prognos 

2021 
2020 

 
 

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och 
samhällsutveckling   

Personal 
  

 
 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för 
att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa 

hälsofrämjande arbetsplatser 

  

Ekonomi 
  

 
 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla 
resurser   

Analys 

Ekonomi 

 

Barn-och utbildningsnämnden redovisar per sista augusti ett resultat om 3,5 mkr vilket är en avvikelse mot budget 

om 0,6 %. 

Förskolan redovisar för perioden ett resultat på 118 tkr. Budgeten för barnpengen är fördelad i raka tolfte delar 

jämfört med utbetalningen till rektorerna. Utbetalningen är oftast högre på våren eftersom fler barn är inskrivna på 

förskolan än på hösten. Under hösten minskar utbetalningen av barnpeng eftersom sexåringarna börjar grundskolan. 

Bland annat en utökad skolmiljard, sjuklöneersättningar samt hög sjukfrånvaro med svårigheter att tillsätta vikarier 

har orsakat ett överskott mot budget. Prognosen på helåret blir 1,5 mkr, vilket är 100 tkr lägre än föregående 

prognos. Detta eftersom rektorerna förväntas upparbeta delar av sina överskott samt att förskolan planerar att utöka 

sina accesspunkter. 

Grundskola redovisar ett resultat om 2 mkr per sista augusti. Personalens sjukfrånvaro har fortsatt högt under 

perioden med få vikarier att tillgå. Ersättning från staten för sjuklönekostnader fram till juni och skolmiljarden har 

kommit in och påverkar resultatet positivt. Grundskolans helårsprognos sätts till 2 mkr. I prognosen ingår både 

kostnaderna för värdeväxlingen på -1,6 mkr och ett förväntat överskott i elevpengens avräkningskonto på ca 1 mkr. 

Strömbackaskolan redovisar ett positivt resultat om 2,8 mkr för perioden. Överskottet beror bland annat på en 

minskning av personalkostnader jämfört med föregående år. Det finns också ett överskott mot budget för lärverktyg 

eftersom beställningen av dessa görs senare på året. Statliga medel som inte har hunnits upparbeta påverkar också 

resultatet positivt. Helårsprognosen för Strömbackaskolan sätts till 2 mkr. 

Grans Naturbruksgymnasiet redovisar ett underskott på 2,3 mkr. Största orsaken är minskade elevintäkter och övriga 

intäkter från inställda aktiviteter på grund av Covid-19. Fler elever än väntat valde att avsluta sin utbildning under 

VT-21 och trots höga preliminära antagningssiffror inför HT-21 blev det inte en faktisk ökning av elevantalet som 

förväntat vilket innebär ännu minskade elevintäkter. Rikspriset för djurinriktningen, vilket ca 60 % av eleverna går i, 

har sjunkit jämfört med budgeten för 2021 vilket bidrar också till underskottet. Inför HT-21 har en minskning av 1,9 

tjänster gjorts i organisationen vilket kan hjälpa att förbättra det ekonomiska resultatet på helåret. Helårsprognosen är 

beräknad till ett underskott på 4 mkr. 

Upparbetade investeringsmedel per sista augusti är ca 24,3 mkr. För 2021 prognosticeras att ca 32,8 mkr kommer att 

upparbetas i olika investeringsprojekt enligt skolstrukturplanen. 

Helårsprognosen för Barn-och utbildningsnämnden uppgår till 1,5 mkr. Nämndens ekonomi har förstärkts i år av 

statliga medel vilket försvårar den ekonomiska uppföljningen och därmed prognossättningen. Ersättningarna som 

erhållits är av engångskaraktär, en del har upparbetats men det har funnits svårigheter att tillsätta extra resurser i en 

redan ansträngd organisation med både ordinarie personal-och vikariebrist. Helårsprognosen kan påverkas av 

oförutsedda händelser såsom ett eventuellt beslut om återbetalning av ”Likvärdig skola 2020” inom grundskolan, 

investeringsbehov hos Strömbackaskolan som kan belasta driften på grund av avsaknad av investeringsmedel 2021, 

utbetalning av sjuklöneersättning för septembermånad och ramkompensation för HÖK21. 

Personal 

 

Piteå har en stor andel behörig personal inom samtliga skolformer. I förskolan har 68 % av personalen pedagogisk 

högskoleexamen, en förbättring om 2 % jämfört med föregående år. I grundskolan har 97 % av lärarna pedagogisk 

högskoleexamen vilket är näst högsta utfallet bland alla kommuner i Sverige. I gymnasieskolan har över 93% lärare 

en lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, vilket ligger 8 % över riksgenomsnittet och är en förbättring 

med 1 % jämfört med förra året. 

Personaltätheten inom Barn-och utbildningsnämndens är fortsatt god inom förskola med 5,4 barn per årsarbetare 

enligt Koladas senaste siffror. Inom grundskolan har antal elever per årsarbetare ökat från 11,5 till 11,7. Detta är 

följden av effektiviseringar ute i skolorna i form av bland annat större elevgrupper samt att fler elever än tidigare är i 

behov av särskilt eller extraordinärt stöd i särskilda undervisningsgrupper kommuncentralt eller i grundskolan. Inom 
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fritidshemmen finns i genomsnitt 18,4 inskrivna elever per årsarbetare i förhållande till rikets 20,4 vilket skapar goda 

förutsättningar för en hög kvalitet i fritidshemmen. 

Sen kommunens övertagande av Grans naturbruksgymnasiet 2017 har antalet heltidstjänster lärare minskat med 3,1 

tjänster (jmf LÅ 16/17 och LÅ 20/21) och antalet elever per lärare har ökat från 5,5 till 8,2. Samtidigt som en 

neddragning har gjorts av organisationen har allt fler elever fått ett ökat stödbehov vilket innebär en stor utmaning 

för verksamheten. 

Kompetensförsörjning är en fortsatt utmaning i hela kommunen, inte minst inom Utbildningsförvaltningen. 

Utbildningsförvaltningen ingår i ett länsövergripande nätverk tillsammans med de övriga kommuner i Norrbotten där 

olika planer för kompetensförsörjning behandlas. Utöver detta nätverk representerar Utbildningsförvaltningen Piteå 

kommun i samtliga programråd på Luleå Tekniska universitets lärarutbildningar för att aktivt verka för en tryggad 

kompetensförsörjning inom utbildningsväsendet. 

Covid-19 har fortsatt att påverka Utbildningsförvaltningens verksamheter under vårterminen. Personalens 

sjukfrånvaro har varit svårt att hantera på grund av att vikarietillgången har periodvis varit begränsad. 

Sjukfrånvaron bland personalen är fortfarande hög i jämförelse med åren innan pandemin. Förändringen av 

sjukfrånvaron mot föregående år (aug 2020 till juli 2021) visar på en ökning av 1,1 %. Totalt ligger personalens 

sjukfrånvaro på 5,8 % per juli 2021, jämfört med 4,7 % vid samma period förra året. Kvinnors sjukfrånvaro ligger på 

6,3 % och mäns sjukfrånvaro ligger på 3,7 %.  

 

Inom förskoleverksamheten är sjukfrånvaron 8,5 % för kvinnor respektive 4,8 % för män. Historiskt sett är 

sjukfrånvaron bland förskolepersonal högre än i andra skolformer och har ökat ännu mer på grund av Covid-19. 

Samtidigt är personalen som är frisk extra hårt belastad vilket ökar risken för sjukskrivningar hänförliga till 

utmattning eller andra arbetsmiljö orsaker. 

Lägst är sjukfrånvaron inom gymnasieverksamheten med 2,9 % men där sjukfrånvaron är lite högre bland kvinnor 

med 3,1 % jämfört med män med 2,5 %. Fördelningen är mer jämn mellan kvinnlig och manlig personal inom 

gymnasiet än i andra skolformer. Den låga sjukfrånvaron bland gymnasiepersonal jämfört med andra skolformer kan 

bero på att äldre elever är immuna mot de flesta infektionssjukdomar i större utsträckning än småbarn och yngre 

elever. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

Piteå kommuns förskolor och skolor håller en god kvalitet och präglas av en stimulerande lärmiljö för att ge barn och 

elever goda förutsättningar att klara kunskapsmålen. Utbildning och lärande utgår från evidens och beprövad 

erfarenhet. Stor fokus ligger på att öka barn och elevernas likvärdighet i förskolan och skolan genom att utjämna 

skillnader utifrån social-, ekonomisk- eller föräldrarnas utbildningsbakgrund. 

Barn och unga - vår framtid 

 

Antal födda barn i Piteå kommun har fram till augusti 2021 varit färre än samma period 2020. 

Piteå kommuns befolkningsprognos för de kommande åren gällande antal födda barn har minskat något jämfört med 

tidigare år. Det här ses som en konsekvens av Covid-19 pandemin då betydlig färre barn föds, inte bara i Sverige 

utan också i resten av Europa. Men trots att det föds färre barn i Piteå kommun, visar statistiken att i vissa områden, 

exempelvis södra Piteå, har födelsetalet ökat markant under 2021. Detta kan i framtiden påverka tillgången av 

förskoleplatser i dessa områden och grundskolans upptagningsområden men det ger också ett incitament för att 
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arbeta proaktivt med utvecklingsinsatser för att tillhandahålla förskolor, skolor och fritidshem med god kvalitet i 

kommunens alla väderstreck. 

89 % av kommunens barn i åldrarna 1 - 5 år går i förskolan och av dessa är 95 % inskrivna i någon förskola i 

kommunal regi vilket är en ökning med 2 % de senaste fem åren. Det här innebär en utmaning för Piteå kommun när 

det gäller att hålla samma goda kvalitet i verksamheten och service gentemot vårdnadshavare. 

Covid-19 pandemin fortsätter att påverka barn och ungas mående. Hälsosamtalen visar att grundskoleeleverna har 

ökat sitt skärmanvändande senaste året medan sömntimmarna minskat. På gymnasiet visar statistik från 

hälsosamtalen att 24,3% av eleverna i Åk 1 på gymnasiet ofta eller alltid känner sig stressade över skolarbetet 

jämfört med 19% av eleverna i fjol. Kuratorerna på gymnasiet ser en stor ökning av individuellt behov av 

samtalsstöd efter att eleverna kommit tillbaka från fjärrundervisning. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 

Covid-19 pandemin har inneburit utmaningar för Piteå kommuns förskolor och skolor under vårterminen. 

Grundskolan hade hög sjukfrånvaro bland personal och elever under våren än vid samma period förra året med följd 

att enstaka klasser tvingades hållas hemma men även hela skolor tvingades stänga helt under några dagar. 

Frånvarotopparna i grundskolan låg under v. 7–10 samt v. 15–21 med totalt drygt 400 bekräftade Covid-19-fall hos 

elever och personal. 

På Strömbackaskolan har arbetsbelastningen varit hög för lärare och rektorer på grund av Covid-19. Efter påsk kunde 

dock eleverna återgå till närundervisning i nästan full skala. En svårighet har varit att få ut elever på APL eftersom 

det funnits en rädsla för smittspridning och sjukdom hos samverkansföretagen. Därför har viss undervisning som 

skulle ha varit arbetsplatsförlagt fått ske i skolan under arbetsplatsliknande förhållanden. 

Våren 2021 låg meritvärdena för Åk 9 på 224,5 poäng, vilket är marginellt lägre än fjolårets 225,7 poäng. De två 

senaste årens meritvärden speglar dock till viss del svårigheterna i pandemins spår då medelvärdet är något lägre än 

året före pandemiutbrottet (231,0 poäng). Skillnaden i meritvärde mellan pojkar och flickor minskar men flickornas 

meritvärde ligger fortfarande ca 20 poäng högre än pojkarnas. 

Samarbetet mellan Grans och Strömbackaskolas yrkesprogram inom bygg, el och VVS fortsätter och har utökats 

under senaste åren. Största delen av renoveringsarbetet som görs på Grans utförs av Strömbackas elever som en del i 

deras praktiska utbildningsmoment. 

Vid årets antagning till gymnasieskolan har Ekonomiprogrammet, Teknikprogrammet samt Fordons- och 

transportprogrammet varit de program som lockat flest förstahandssökande elever. Handelsprogrammet som inte 

startade HT -20 på grund av för få sökande är nu tillbaka med en klass i åk 1. Behovet av arbetskraft inom vård- och 

omsorg är tydligt och Coronapandemin har synliggjort behoven ännu mer. Trots det hade endast tolv elever Vård- 

och omsorg som sitt förstahandsval. 

Under vårterminen nådde 90,5 % av eleverna på Strömbackaskolan en fullständig gymnasieexamen trots pandemin. 

För yrkesprogrammen låg siffran på 93,7 % och för de högskoleförberedande programmen på 87,4 %. 

Utbildningsförvaltningen har beviljats 18,7 mkr för 2021 i riktade medel för att stärka likvärdigheten och 

kunskapsutveckling i förskoleklass, grundskola och fritidshem. Statsbidraget används till att utöka pågående insatser 

eller genomföra nya insatser i både grundskola och elevhälsans verksamheter, exempelvis anställning av socionomer 

och socialpedagoger i skolan, psykolog för handledning av personal, arbete med frånvaroproblematik och 

resursförstärkning där behovet finns, bland annat. 

För att möta skolans utmaningar som Covid-19 pandemin har medfört beslutade regeringen att förstärka det statliga 

stödet till skolväsendet med en miljard kronor för 2021, den s.k. Skolmiljarden. Bidraget används för att säkerställa 

att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Senare under våren beslutade regering att 

utöka skolmiljarden med ytterligare 250 mkr vilket innebär sammanlagt för Utbildningsförvaltningen i Piteå 

kommun extra riktade medel om 4,3 mkr. 

Vetenskaplig ledare och magisterutbildade lärare har tillsammans med samverkande forskare vid Umeå universitet, 

Luleå tekniska universitet och Jönköping University utkommit med boken ”Skola på vetenskaplig grund i praktiken. 

Akademisering av lärares arbete”. Den ger en allsidig belysning av frågan om vad skola på vetenskaplig grund har 

betytt för skolor och förskolor i Piteå kommun. Boken bygger på forsknings– och utvecklingsarbete som har gjorts i 

Piteå kommun i samverkan mellan lärare, rektorer, forskare och utbildningsförvaltning. 

Demokrati och öppenhet 

 

Under första halvåret har 89 anmälningar om kränkande behandling, trakasserier och diskriminering inom 

skolväsendet anmälts till Barn- och utbildningsnämnden. Det är inga anmälningar från förskolan, 10 från 

förskoleklass, 66 från grundskolan, sex från gymnasiet, en från fritids och två gäller två grupper som blivit kränkt. I 
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45 % av fallen är det flickor som blivit kränkta och i 55 % av fallen pojkar. Fyra av fallen rör personal som kränkt 

barn/elev, i övriga fall rör det sig om barn/elever som kränker varandra. Av uppföljningen framgår att en stor del av 

fallen sker inom skolans område, exempelvis på skolgården, i matsalen och elevcafé samt i klassrummen. Av 

inkomna anmälningar framgår att de flesta kränkningarna under perioden skett i mellanstadiet. 

Under perioden har det inkommit totalt nio synpunkter; åtta klagomål, ett förslag/annat. Av dessa har sju synpunkter 

besvarats, ett har lämnats in anonymt och därför ej kunnat besvaras samt en synpunkt är obesvarad. Klagomålen 

avser dåligt bemötande, kommunikation mellan pedagoger och föräldrar, återgång till undervisning i skolan under 

pandemin, utemiljö, brist på cykelparkering. Förslag/annat avser sommaröppna förskolor under sommaren. Fyra 

synpunkter är kopplade till Covid-19. 

All personal inom elevhälsan har under våren kompetensutvecklats i offentlighetslagstiftning och sekretessregler för 

elevhälsovård. Skolpsykologerna har under våren i samarbete med särskolans rektor utarbetat en ny rutin för 

antagning till särskolan och uppdaterat de blanketter som hör till den. Målet är att göra processen mer tillgänglig och 

likvärdig för elev och vårdnadshavare och att eleven ska förstå och känna sig mer delaktig i processen, allt enligt 

Barnkonventionens mål. 

E-tjänster har utvecklats under våren avseende hanteringen av ansökningar och uppsägningar inom förskola och 

fritidshem vilket har förenklat och effektiviserat handläggningen av dessa. Utvärdering efter sommaren uppvisar att 

e-tjänsten för sommaröppen verksamhet inom förskolan och fritidshem behöver förbättras och vidareutvecklas 

ytterligare inför nästa års sommarperiod. 

Livsmiljö 

 

Ett avtal om korttidstillsyn enligt LSS och förlängd vistelse i fritidshem har tecknats mellan Socialnämnden och 

Barn- och utbildningsnämnden vilket innebär att elever i grundsär-och gymnasiesärskolan får sin fritidsvistelse 

tillgodosedd i samma lokaler som de har sin undervisning i. Detta minskar mängden resor och bidrar till en mer 

sammanhållen skoldag för eleverna. Avtalet sträcker sig ett år framåt och förlängs med ett år i taget. 

Våren 2021 har ytterligare flera sporthallar där idrottsundervisning för elever i åk 4-6, 7-9 eller gymnasiet sker, 

utrustats med låsbara duschbås, med undantag för Bergviksskolan och Grans som får sina bås monterade under 

hösten 2021. 

I såväl grundskolan som förskolan pågår arbete med att klimatanpassa utemiljöer och lokaler. Fokus ligger på: 

• Att tillskapa skugga, vilket är extra viktigt för de minsta barnen 

• Säkra staket och inhägnader så att barn inte kan rymma, fr.a. vid snörika vintrar 

• Förbättra belysning för att skapa trygghet och tillgänglighet under dem mörka delen av året 

• Att ta hänsyn till klimatet i planering, t.ex. när sommaröppna enheter väljs ut 

• På Strömnäsbackens förskola kommer verksamheten att få kyld tilluft via fjärrvärmenätet. Detta medför en 

förbättring av inomhusmiljön under årets varmaste perioder. Metoden som medför mycket liten belastning 

på miljön, kan komma att användas på fler fastigheter i framtiden. 

Under våren och sommaren har kommunens förskolor fått sina utemiljöer inspekterade av kommunens 

miljöinspektörer. Exempel på områden som granskats är tillgång till skugga och förekomst av ämnen i lekutrustning 

som kan vara skadliga för barnen. Utvecklingen av förskolans utemiljöer är ett löpande arbete där resurser avsätts 

årligen för att kunna förbättra och säkra barnens utevistelse. Miljöinspektörernas rapporter är ett viktigt i underlag 

när beslut fattas kring vilka enheter som ska prioriteras. 

Under året har säkerhet och arbetsmiljö i sporthallar och träslöjdssalar varit ett fokus. Samtliga hallar där 

utbildningsförvaltningen står för driften har säkerhetsbesiktats och upptäckta fel har åtgärdats. I vissa fall har även 

viss utrustningen uppgraderats. Samtliga salar för träslöjd i grundskolan, har säkerhetsbesiktats. Maskiner som saknat 

skydd eller vars skydd har varit bristfälliga, har utrustats med godkända skydd. 

Under första halvåret 2021 har en rad projekt avslutats. Ytterligare en förskoleavdelning har färdigställts i 

Roknäsgården, ombyggnaden av Norrfjärdens hälsocentral för att rymma fem förskoleavdelningar och nybyggnaden 

av Strömnäsbackensförskola är klara samt om-och tillbyggnaden av Pitholmsskolan är färdigställd. Alla ovanstående 

lokaler är tagna i bruk och fungerar fullt ut from skolstarten HT-21. 

Flera lokaler har kunnat avvecklas under våren, Cypressens förskola, Skogsbackens förskola och Munkberga 

förskola. Gemensamt för dessa är att de är små enheter som har haft olika typer av inomhusmiljöproblem under en 

lång tid. Modulen som har stått på Pitholmsskolan under ombyggnations perioden har också avvecklats. 

För att möta elevutvecklingen och behovet av lokaler har en modul med två klassrum etablerats vid Böle skola. På 

Christinaskolan har en modul med två klassrum ställts upp syftet är att möta ett ökat elevantal på högstadiet men 

även att skapa bättre förutsättningar inför kommande ombyggnationer. 

Arbetet med att skapa en ny F-9 skola som en del i Christinaprojektet löper på, en danssal har byggts om till två 

klassrum inför hösten 2021. Projektering av tillbyggnaden pågår och själva byggnationerna förväntas starta våren 
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2022. Mindre ombyggnadsetapper kommer att påbörjas under hösten 2021 och förväntas stå klara vi årsskiftet 21/22 

samt halvårsskiftet 2022. 

Nyckeltal 

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserad nyckeltal 

redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män. 

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige 

  Nyckeltal Period Målvärde Utfall Kvinnor Män 

 
Sjukfrånvaro, %  (ackumulerat 12 månader bakåt) Jul 2021 ≤4,5 % 5,8 %  6,3 %  3,7 %  

Andel heltidstjänster, %  Jul 2021 100 % 92,9 %  92,1 %  96,3 %  

Antal timmar som utförs av timanställda  (ackumulerat 12 
månader bakåt) 

Jul 2021 <64 692 57 357  40 970  16 387  

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %  Jul 2021 100 % 93,2 %    

Basnyckeltal 

Verksamhetsbeskrivande basnyckeltal redovisas utifrån verksamhetsområde samt nyckeltalskategorierna utbud, 

efterfrågan, prestationer, personal och kostnader. 

Förskola 
Utbud Period Utfall  

Antal förskolor 2021 35  

Antal fristående förskolor 2021 5  

 

Efterfrågan Period Utfall  

Antal barn i förskola 2020 2 043  

Antal barn i fristående förskola 2020 112  

 

Prestationer Period Utfall  

Nyttjandegrad förskola, 1-5 åringar, % 2020 88,7 %  

Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskola 2020 15,6  

 

Personal Period Utfall  

Antal barn per lärare (årsarbetare) i förskolan, lägeskommun 2020 5,3  

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen förskola, % 2020 68,1 %  

 

Kostnader Period Utfall  

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 2020 151 549  

Kostnad förskola, kr/inv 2020 7 106  

Fritidsverksamhet 
Utbud Period Utfall  

Antal fritidshem i kommunen 2021 19  

Antal fristående fritids 2021 3  

 

Efterfrågan Period Utfall  

Antal elever i fritidsverksamhet 2020 1 635  

Antal elever i fristående fritidsverksamhet 2020 108  

 

Prestationer Period Utfall  

Nyttjandegrad fritidshem, 6-12 åringar, % 2020 54,2 %  

 

Personal Period Utfall  

Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal 2020 18,4  

Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%) 2020 77 %  

Grundskola 
Utbud Period Utfall  

Antal skolenheter 2021 24  

Antal högstadieskolor 2021 6  
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Utbud Period Utfall  

Antal fristående skolor 2021 3  

 

Efterfrågan Period Utfall  

Elever i grundskola, hemkommun, antal 2020 4 109  

Elever i fristående grundskola belägen i kommunen, antal 2020 125  

 

Personal Period Utfall  

Antal elever per lärare (årsarbetare) i grundskolan 2020 11,7  

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning grundskola, % 2020 97 %  

 

Kostnader Period Utfall  

Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, kr/elev 2020 109 784  

Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, kr/inv 2020 10 683  

Gymnasieskola 
Utbud Period Utfall  

Antal inriktningar, egen gy skola 2021 34  

 

Efterfrågan Period Utfall  

Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal 2020 1 486 Kv 706 / M 780 

Antal elever, annan huvudman 2020 147  

 

Prestationer Period Utfall  

Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet 
och högskola inom 4 år, högskoleförberedande program kommunala 

skolor, andel (%) 

2020 84,3 % Kv 88,6 % / M 79,1 % 

 

Personal Period Utfall  

Antal elever per lärare (årsarbetare) i gymnasieskolan 2020 10,7  

 

Kostnader Period Utfall  

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev 2020 137 248  

Åtgärder och uppdrag 

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder. 
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1. Dans för alla 
Under våren har projektet startat upp i liten skala i olika förskolor, mellanstadie-och 

högstadieskolor i kommunens södra område. Dansläraren som driver projektet har skapat ett 

nätverk där förskolelärarna och grundskolelärarna kan få stöd och guidning för att de ska 

fortsätta arbetet med barn och elever. Projektet kommer att starta fullt ut i höst då också 

grupp-och äldreboenden ska bjudas in att delta. 

 

2. Hälsofrämjande skola 
OCR-bana: Upphandlingen av OCR-banan är klar och en leverantör är utvald. Leverantören 

har varit i Piteå för att träffa NCC och personal från Fastighets-och serviceförvaltning på 

området där banan ska byggas. I början av augusti skickade leverantören en ritning där man 

tydligt ser hur det är tänkt att hela banan ska se ut. NCC har börjat räkna på markarbetet 

utifrån ritningen och Fastighets kommer att ge en offert på belysningen. Planeringen 

fortsätter under hösten i samverkan med fastighets- och serviceförvaltningen liksom med 

kultur, park och fritidsförvaltningen. Byggstart planeras till våren 2022. 

Ellådcyklar: Upphandling och inköp av 8 ellådcyklar med sommar-och vinterdäck, cykellås 

och hjälmar till både vuxna och barn är klar. Leveransen förväntas ske någon gång under 

september. Den har blivit försenad på grund av Covid-19. 

Hållbara föräldrar: Information om projektet har gått ut till all personal i Öjebyns 

förskoleområde under våren. Projektansvariga har samlat material och utbildat sig inom 

digitala hjälpmedel för att instruktörerna ska lyckas nå ut fler föräldrar. Förskolepersonalen 

har genom Tempus och utvecklingssamtal erbjudit föräldrarna möjligheten att delta i 

utbildningens första omgång som är planerad till hösten 2021. 

Hållbara barn: Projektansvariga har samlat material och en processutbildning inom 

rörelseglädje för hållbara barn och utomhuspedagogik förbereds. All personal i förskolan 

kommer att genomgå utbildningen under hösten 2021.  

Aktiva raster: Under våren har två projektledare utsetts som tillsammans jobbar 20% utlagt 

under en avgränsad period. Projektledarna har träffat alla mellanstadierektorer och en 

inventering har genomförts med rektorerna av vad som finns på respektive skola redan. Vissa 

skolor har behov av både rastbod och rastmaterial medan andra har redan en rastbod och 

har behov av inredning och rastmaterial. Två rastbodar har köpts in till de skolor som inte 

redan har en sådan.  

Under hösten 2021 fortsätter arbetet med att utbilda pedagoger och att installera och 

utrusta rastbodarna. En gemensam inspirationsföreläsning för alla mellanstadielärare är 

bokad till höstlovet -21 

Attraktiva raster (Norrmalm): Cirka hälften av beviljade medel har använts till att bland 

annat rusta upp rastbodan som redan finns i skolgården. Lek-och idrottsmateriel som kan 

användas olika säsonger har beställts och inväntas leverans under hösten. 

Pedagogisk rastverksamhet (Backgård-Sjulsmark): En fritidspedagog har gjort i ordning en 

utlåningsbod. En medarbetare har avsatt tid för att vara ute varje rast samt planera och 

ordna aktiviteter. Utbudet av aktiviteter och saker att låna ut är noga genomtänkt utifrån att 

det ska finnas något att göra för alla. Eleverna har varit delaktiga i val av materialet och de är 

också med och ”jobbar” i utlåningsboden. 

Ridning (Tallbacka): Lärarna har erbjudit möjligheten till de elever som behövt allra mest 

stöd i sitt mående över tid. Under VT-21 var det företrädelsevis flickor som hade behovet. 

Vårdnadshavare informerats om elevernas arbete och utveckling i projektet. Från och med 

HT-21 utökar Tallbacka och Grans samarbetet med fler tillfällen. Bidraget används för att 
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skaffa resursförstärkning som möjliggör att Anette kan lämna den ordinarie verksamheten 

och åka med elev/elever till Grans under skoldagen. 

Forskningscirklar: Under våren informerades rektorsgruppen för grundskolan om 

möjligheten att delta i forskningscirkel om hälsofrämjande arbete. När anmälningstiden gått 

ut hade fyra skolenheter anmält sitt intresse. Beslutet om vilka som skulle få delta togs av 

avdelningschef och bitr.avdelningschef för grundskolan.  I juni 2021 startade den första 

forskningscirkeln med totalt 10 deltagare från två skolenheter: Bergsviksskolan/Jävre skola 

samt Backgårdsskolan. I gruppen ingår lärare, fritidspedagog, speciallärare/pedagog och 

rektor och leds av Ulrika Bergmark (Piteå kommun/LTU) och Catrine Kostenius (LTU). Under 

hösten 2021/tidig vår 2022 kommer ytterligare fem träffar att genomföras. Forskningscirklar 

omgång 2 kommer att starta upp under vårterminen 2022. 

 

 

Carmen Karlsson 

Samordnande Controller 

Utbildningsförvaltningen 

Page 15 of 15


	515a9b4a-bc07-4ede-88a1-79bc0c2c1df9.docx
	§ 108  Delårsrapport augusti 2021
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Expedieras till
	Beslutsunderlag


	a155c87c-821c-4c1f-8f85-8d5c80ad656b.docx
	0756462d-8aa2-4f37-9df3-fc7b779ebed7.pdf
	81d7f401-63d7-4bac-92d5-3aa9325eea42.pdf



