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Sammanträdesprotokoll 2 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-02-23  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Beslutande  Louise Mörk (S) (ordförande) 

Carola Bergman (S) 
Massoud Sari Aslani (S) 
Elisabet Davidsson (S) 
Maria Platni (V) 
Lisa Karlström (MP) 
Malin Stenvall Viksten (M) 
Hans Öhlund (C) 
Eva Åström (SJV) 
Inga Granström (V) (tjänstgörande ersättare) 

  

Övriga deltagare Frida Åkerström (nämndsekreterare) §§11-19 
Elisabeth Fjällström (tf förvaltningschef) 
Stefan Bengtsson (lokalstrateg) §11 
Fredrik Marklund (utredare/samordnare) §11 
Bo Åström (biträdande avdelningschef grundskola) §13, §18 
Louise Helgesson (handläggare) §§14-15 
Niklas Risberg (verksamhetschef IT) §14 
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Sammanträdesprotokoll 3 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-02-23  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Innehållsförteckning ...................................................................................................Sid 

  
§ 11  Slutredovisning av investeringsprojekt ..............................................................................4 

§ 12  Slutrapport – fler män i förskolan ......................................................................................5 

§ 13  Information angående LGr22 – med fokus på kunskap och bildning. De förändrade 
inledande delarna i den nya läroplanen samt kursplaner och kunskapskrav .....................6 

§ 14  Redovisning av kränkande behandling, trakasserier och diskriminering januari – 
december 2021 ..................................................................................................................7 

§ 15  Tillägg i delegationsordningen avseende behörig firmatecknare för Barn- och 
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§ 16  Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering ........9 
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§ 19  Förvaltningschefen informerar .........................................................................................13 

§ 20  Rapporter 2022 .................................................................................................................14 
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Sammanträdesprotokoll 4 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-02-23  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 11 
 

Slutredovisning av investeringsprojekt 
Diarienr 22BUN33 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner genomförda investeringsprojekt. 
 
Ärendebeskrivning 
Utbildningsförvaltningen slutredovisar slutförda investeringar som har färdigställts under 
2021. Totalt sett handlar det om 9 stycken projekt om totalt 3,6 mkr och en budgetavvikelse 
på -24 tkr. 
 
Beslutsunderlag 

 Anvisning Slutredovisning av investeringsprojekt Piteå kommun 
 Slutredovisnings dokument BUN 2021 
 Bilaga 1 20814 Brandlarm Hortlaxskolan 
 Bilaga 2 20818 Ridåväggar Norrfärdenssporthall 
 Bilaga 3 20819 Ridåväggar Hortlax sporthall 
 Bilaga 4 20821 Markiser Tallåsen 
 Bilaga 5 20822 Markiser Trädgården 
 Bilaga 6 28634 Utemiljö skola- förskola Backgård 
 Bilaga 7 28643 Munksunds skola-Asfaltering 
 Bilaga 8 28644 Pitholmsförskola transportinfart 
 Bilaga 9 28645 Brandlarm Norrbyskolan 

 
 
  

Page 4 of 112



Sammanträdesprotokoll 5 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-02-23  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 12 
 

Slutrapport – fler män i förskolan 
Diarienr 22BUN29 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av slutrapporten - Fler män i förskolan. 
 
Ärendebeskrivning 
2019-02-27 beslutade Barn- och utbildningsnämnden att ge förvaltningschef i uppdrag att ta 
fram en strategi för att anställa fler män i förskolan. 
 
Förvaltningschef delegerade uppdraget till avdelningschef för förskolan som föredrog 
förslaget till strategi för nämnden 2019-09-05, § 99. 
Vid den tidpunkten fanns 2% män i den kommunala förskolan. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade att strategin och målsättningen för Piteå kommun 
var att utöka andelen män i förskola från 2% till 4% senast vid utgången av 2021. 
Vid en uppföljning vid BUN:s sammanträde 2020-12-16 informerade avdelningschef hur 
arbetet går med att anställa fler män i förskolan. 
 
2020-10-27 hade förskolan 2,5% män i förskolan. 
2022-01-10 är 3% män anställda i den kommunala förskolan. 
 
Beslutsunderlag 

 Slutrapport- fler män i förskolan Rev 211230 
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Sammanträdesprotokoll 6 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-02-23  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 13 
 

Information angående LGr22 – med fokus på kunskap och bildning. 
De förändrade inledande delarna i den nya läroplanen samt 
kursplaner och kunskapskrav 
Diarienr 22BUN16 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden får information om LGr 22. 
 
Ärendebeskrivning 
I augusti 2020 beslutade regeringen om reviderade kursplaner för grundskolan med mer fokus 
på kunskap och bildning. Planen var att de skulle börja gälla den 1 juli 2021. Men eftersom 
skolan befunnit sig i ett ansträngt läge med anledning av pandemin har regeringen beslutat att 
flytta fram tillämpningen av de reviderade kursplanerna i grundskolan och motsvarande 
skolformer till höstterminen 2022. Läroplanen får i samband med revideringen även ett nytt 
namn, LGr22. 
 
Det finns ändringar i alla kursplaner på grundskolenivå samt i de två inledande kapitlen i 
läroplanen, bl.a. nya formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer och annat. Alla 
ändringar ska tillämpas från höstterminen 2022. Det finns inga övergångsregler. Det betyder 
att ändringarna börjar gälla samtidigt för alla årskurser i grundskolan, grundsärskolan, 
sameskolan och specialskolan 
 
Tillämpningen av nya ämnesplaner i matematik, engelska och moderna språk för 
gymnasieskolan och komvux berörs inte av detta beslut utan träder som planerat i kraft inför 
höstterminen 2021 respektive våren 2022. 
 
Regeringen har även lämnat in en proposition om nya principer för betygssättning för beslut 
under våren samt en revidering av gällande timplaner. 
 
Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. 
 
Biträdande avdelningschef grundskola föredrar ärendet. 
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Sammanträdesprotokoll 7 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-02-23  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 14 
 

Redovisning av kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering januari – december 2021 
Diarienr 21BUN210 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge Utbildningsförvaltningen i uppdrag att 
  
-  fortsätta utreda möjligheten till ett digitalt verksamhetssystem för anmälningar, utredningar 
och uppföljningar av kränkande behandling. Ambitionen är att digitalt system kan tas i bruk 
hösten 2022. 
 
- genomföra casebaserade workshops där rektorerna får diskutera olika typer av ärenden för 
att öka transparensen när det gäller anmälningar om kränkande behandling 
  
- framtida rapporter speglar läsår istället för kalenderår. 
 
Ärendebeskrivning 
Under 2021 har det kommit in totalt 152 anmälningar och 110 avslut om kränkande 
behandling. 
 
Förskolan har lämnat in 4 anmälningar, förskoleklasserna 10 anmälningar, grundskolan 129 
anmälningar och gymnasiet har lämnat in 7 anmälningar och 2 anmälningar gäller en grupp av 
elever. En av anmälningarna som gäller grupper kommer från grundskolan och den andra 
kommer från gymnasiet. 
 
Under hela året har det fortsatt varit stora skillnader i antalet inkomna anmälningar när det 
gäller verksamheterna i det som tidigare benämndes norra och södra området i kommunen. 
70,4 % av anmälningarna kommer från norra området och 29,6 % av anmälningarna kommer 
från södra området. Även bland skolorna inom respektive området är det fortsatt stora 
skillnader i antalet anmälningar. 
  
Louise Helgesson, handläggare informerar om rapporten. 
Niklas Risberg, verksamhetschef IT informerar om utredning av verksamhetssystem för 
rapportering av kränkningar och skolpliktsärenden. 
 
Beslutsunderlag 

 Redovisning av kränkande behandling trakasserier och diskriminering 2021 
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Sammanträdesprotokoll 8 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-02-23  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 15 
 

Tillägg i delegationsordningen avseende behörig firmatecknare för 
Barn- och utbildningsnämnden 
Diarienr 22BUN28 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att även verksamhetschef vid Grans 
Naturbruksgymnasium får delegation som behörig firmatecknare för Barn- och 
utbildningsnämnden enligt delegationspunkt 26.9. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 24 november 2021 § 143 att Grans 
Naturbruksgymnasium ska inrättas som en kommunal resultatenhet inom Barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde. Grans låg tidigare under Kommunstyrelsen och 
omfattades därmed av deras delegationsordning. 
 
Enligt Barn och utbildningsnämndens delegationsordning punkt 26.9 är 
Utbildningsförvaltningens förvaltningschef och avdelningschefer behöriga firmatecknare för 
Barn- och utbildningsnämnden. 
 
I och med att Grans Naturbruksgymnasium numera finns inom Barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde är verksamhetschefen för Grans i behov av 
delegation som behörig firmatecknare. 
 
Louise Helgesson, handläggare föredrar ärendet. 
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Sammanträdesprotokoll 9 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-02-23  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 16 
 

Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier eller 
diskriminering 
Diarienr 22BUN1 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av inkomna och avslutade 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. 
 
Beslutsunderlag 

 Sammanställning av anmälningar om kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering 
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Sammanträdesprotokoll 10 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-02-23  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 17 
 

Delegationsbeslut 
Diarienr 22BUN2 
 

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 

 Sammanställning delegationsbeslut 
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Sammanträdesprotokoll 11 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-02-23  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 18 
 

Delgivningsärenden 
Diarienr 22BUN3 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av delgivningsärenden. 
  
Biträdande avdelningschef grundskola informerar om förändrat statsbidrag för Likvärdig 
skola. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden delges nedanstående handlingar 
 
Dnr 22BUN26-1 
Slutredovisning FoU-projekt Kampen för läraryrkets kunskap 
Se bifogad bilaga 
 
Dnr 21BUN175-7 och 8 
Avvikelserapportering måltidsservice tertial 3, 2021 
Se bifogade bilagor 
 
 
Beslut från Kommunstyrelsen 
Dnr 21BUN125-27och 28 
Beslut Månadsrapport november 221 
Se bifogade bilagor 
 
Dnr 22BUN45 
Upphävande av tillämpningsanvisningar affärsetisk policy. 
Se bifogade bilagor 
 
 
Skolverket 
Dnr 22BUN43 
Tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022 ”Skolmiljarden” 
Beslut Piteå kommun tilldelas 5 392 214 kronor 
 
 
Dnr 21BUN294 
Statsbidrag Likvärdig skola 2022 
Biträdande verksamhetschef grundskola informerar muntligt om revidering av statsbidrag för 
likvärdig skola (se bifogad bilaga) 
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Sammanträdesprotokoll 12 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-02-23  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Beslutsunderlag 
 Slutredovisning - Kampen för läraryrkets kunskap - möjliga vägar för lärares 

professionalism? 
 §8 FSN Avvikelserapportering måltidsservice tertial 3 2021 
 Avvikelser måltidsservice 2021 tertial 3 FSN 
 Protokollsutdrag Månadsrapport november 2021 
 Månadsrapport november 2021 
 Protokollsutdrag Affärsetisk policy 
 Tillämpning av Affärsetisk policy 
 Likvärdig skola åtgärdsplan 2022_REVIDERAT_20220209 
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Sammanträdesprotokoll 13 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-02-23  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 19 
 

Förvaltningschefen informerar 
Diarienr 22BUN4 
 

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad förvaltningschef informerar om 
  
- sommaröppna förskolor och fritidshem vecka 28 till och med vecka 32. 
  
- två utlysningar av kommundoktorander i samarbete med Umeå Universitet (UMU). 
  
- kompetensförsörjningen. 
  
- skolmiljarden 2022. 
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Sammanträdesprotokoll 14 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-02-23  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 20 
 

Rapporter 2022 
Diarienr 22BUN6 
 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Louise Mörk informerar om Fyrkantsamverkan. 
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	Avvikelser produktionskök
	Beställning:	 	Beställning/avbokning enligt överenskommelse
	Det var en markant minskning av inrapporterade avvikelser andra tertialet 2021 och under tredje tertialet ligger inrapporterade avvikelser kvar på samma nivå. Samtliga produktionskök har erhållit avvikelser, avvikelserna avseende Öjebyns och Strömbacka produktionskök har ökat något medan de har minskat något avseende Hortlax och Norrfjärdens produktionskök.
	Av inkomna avvikelser tertial 3 avser 64 % normalkost, 33 % specialkost och 3 % var inte matrelaterat. Med hänsyn till berörda portioner avser 95 % normalkost, 3 % specialkost och 2 % är inte matrelaterat.
	Avvikelser avseende
		matkvalitet rör främst konsistens och utseende men även tillagning, avvikande temperatur och kycklingben i maten rapporterades. Avvikelserna berör samtliga produktionskök. Avvikelserna rör både normalkost (18 avvikelser) och specialkost (4 avvikelser)
		leverans omfattar samtliga produktionskök, dock främst från Hortlax produktionskök och Strömbacka produktionskök. De avser huvudsakligen beställningar som uteblivit, men även rapport rörande dåligt tillslutna lock rapporterades. Avvikelserna omfattar både normalkost (6 avvikelser) och specialkost (12 avvikelser), 2 avvikelser var inte matrelaterat
		hygien är inrapporterad rörande Norrfjärdens produktionskök, det rör normalkost där en kycklinggryta med ananas blivit infryst och sedan vid leverans erhållit nytt bäst före datum
		paketering rör felleverans av normalkost rörande Hortlax produktionskök och Norrfjärdens produktionskök
		beställning avser leverans av felaktig mängd mat, normalkost. Avvikelsen rör Öjebyns produktionskök.
		övrigt avser huvudsakligen smaksättning och utseende vid Hortlax produktionskök, men även övriga kök omfattas bland annat förekomsten av blåa kulor som fastnat i kantin efter diskning och förekomsten av en plastbit i maten samt avsaknad av specialkost. Avvikelserna omfattar både normalkost (6 avvikelser) och specialkost (2 avvikelser).
	Inskickade avvikelser per enhet 2021-09-01-2021-12-31, produktionskök
	Åtgärder produktionskök
	Måltidsservice arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra sin verksamhet. Rapporterade avvikelser analyseras och åtgärder vidtas för att eliminera eller minimera risker framgent.
	Samtliga produktionskök arbetar med kvalitetssäkring utifrån rapporterade avvikelser. Nedanstående åtgärder har vidtagits vid respektive produktionskök under perioden:
	Öjebyn har vidtagit följande åtgärder
		Utvecklat ny rutin för kreditering specialkost
		Utvecklat rutiner rörande leveransbesked, maträtter som ersätts på grund av specialkost och paketering av soppa
		Förändrat arbetsmetod rörande leverans av specialkost till förskola och skola
		Genomgång rutiner bland annat packrutin, paketering till kund, packrutin i dieten och avvikelse av vikten i % angående soppa och grytor
		Receptutveckling/tillagningsmetod
		Sänt produkt för analys på grund av avvikande smak
		Reklamation till grossist
		Återkopplat till transportör avseende skador vid transport
		Genomgång rutiner rörande paketering till kund och slutberedning
		Synpunkter på menyn skickad till meny gruppen
		Återkopplat till transportör rörande för tidig hämtning av returtransport
	Strömbacka har vidtagit följande åtgärder
		Reklamation till grossist
	Hortlax har vidtagit följande åtgärder
		Receptutveckling
		Genomgång rutin för leverans
		Återkopplat till transportör avseende skador vid transport
		Reklamation till grossist
	Analys produktionskök
	Avvikelser slutberedningskök
	E-tjänsten för rapportering av avvikelser avseende slutberedningskök startade 1 februari 2020. Information om tjänsten finns på utbildningsförvaltningens hemsida/insida, utöver det har information lämnats till utbildningsförvaltningens avdelningschefer. E-tjänsten är till för att elever och pedagoger ska rapportera avvikelser.
	Sammanställning 2021, slutberedningskök
	Resultat per tertial 2020, slutberedningskök
	Det har inkommit en avvikelse rörande kategorin övrigt under sista tertialet 2021, vilket är en mycket låg nivå. Avvikelsen avsåg ett barn som svalde ner en bit från engångsbestick.
	Inskickade avvikelser per enhet 2021-09-01-2021-12-31, slutberedningskök Under tertial 3 har 446 823 portioner slutberetts. En avvikelse har rapporterats avseende en portion, vilket utgör 0,002 % av slutberedda portioner. Avvikelsen avser förskoleverksamhet, se tabell nedan.
	*(Antal inskrivna barn/elever) x (antal skoldagar)-(schablon frånvaro 15 % barn/10 % elever).
	Åtgärd, slutberedningskök
	Avvikelsen rör en förskola där barnen åt med engångsbestick och ett barn svalde ner en bit av besticken, engångsbestick användes på grund av att diskmaskinen var trasig. Efter olyckan användes ordinarie rostfria bestick.
	Måltidsservice arbetar kontinuerligt med att erbjuda välsmakande, kvalitetssäkrade och näringsriktiga måltider. Vid avvikelser sker analys och felsökning och åtgärder vidtas för att eliminera eller minimera avvikelser i framtiden. Bland annat sker dialog med berörd personal för att undersöka orsak till avvikelse. Detta är en del i det kvalitetsarbete som bedrivs inom måltidsservice.
	Analys, slutberedningskök
	Totalt rör avvikelserna 0,002 % av slutberedda portioner under tertial 3, vilket är mycket lågt.
	Inrapporterad avvikelse rörde en förskola där åtgärder vidtogs omgående för att undvika att likande händelse skulle ske igen.
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