
Sammanträdesprotokoll 1 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-05-05  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 
 

 
Sekreterare Mona Öman Blylod 

  

Ordförande Louise Mörk (S) 

  

Justerande Massoud Sari Aslani (S) 

  
 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ  Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-05-05 

Anslags uppsättande 2022-05-10 Anslags nedtagande 2022-06-01 

Förvaringsplats för protokollet Utbildningsförvaltningen 
  

Underskrift/anslaget av Mona Öman Blylod 

Plats och tid Grans Naturbruksgymnasium  kl. 08:30-12:30 

  

Beslutande       Se sida 2,  

  

Övriga deltagare      Se sida 2  

  

Utses att justera Massoud Sari Aslani (S) 

  

Justeringens plats och tid Utbildningsförvaltningen, 2022-05-09   

  

Paragrafer              §§38-46 
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Sammanträdesprotokoll 2 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-05-05  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Beslutande  Louise Mörk (S) (ordförande) 

Lena Jarblad (S) (vice ordförande) 
Carola Bergman (S) 
Massoud Sari Aslani (S) 
Elisabet Davidsson (S) 
Maria Platni (V) 
Lisa Karlström (MP) 
Malin Stenvall Viksten (M) 
Håkan Johansson (M) 
Hans Öhlund (C) 
Åke Forslund (SJV) 
Eva Åström (SJV) 
Inga Granström (V) (tjänstgörande ersättare) 

  

Övriga deltagare Malin Westling (förvaltningschef) 
Mona Öman Blylod (nämndsekreterare) 
Anna-Lena Risberg (förslagsställare) §38 
Leena Leijonen §38 
Anette Christoffersson (processledare) §40 
Britta Dahlén (avdelningschef gymnasiet) §38 
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Sammanträdesprotokoll 3 (14) 
Sammanträdesdatum  
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Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 4 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-05-05  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 38 
 

Piteförslag – Körkort i gymnasieutbildning 
Diarienr 22BUN39 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bidrag till körkort för vård- och omsorgselever 
bör lyftas för bedömning och beslut till Kommunstyrelsen med hänvisning till likvärdigheten. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inlämnats till Piteå kommun gällande möjlighet för elever vid 
Strömbackaskolans Vård- och omsorgsprogram att erbjudas körkort inom ramen för sin 
utbildning. Argumenten är: 
1. Jämställdhet - att elever som idag går fordonsutbildning får möjlighet att ta körkort i sin 
utbildning. 
2. Bemanningsproblem inom vård- och omsorgssektorn, körkort skulle kunna göra Vård- och 
omsorgsutbildningen mer attraktiv. 
3. Eleverna blir mer anställningsbara när de går ut gymnasiet då brukarna finns utspridda i 
hela kommunen och det krävs körkort för att kunna ta sig till dessa människor. 
4. Körkort behövs många gånger för att personal ska kunna ta sig till sitt arbete. 
 
Gymnasiechef har fått uppdraget att svara på medborgarförslaget. 
 
Bidrag till körkort, oftast kopplat till någon sorts krav på gymnasial prestation, förekommer i 
en del andra kommuner. I Samverkansområdet Fyrkanten, där detta förekommer i någon 
kommun, har inte någon effekt kunnat påvisas i ansökningssifforna. 
 
Om skolan skulle ge bidrag till körkort till en viss kategori elever med hänvisning till att det 
är bra för kommande arbete, skulle vi ur en likvärdighetssynpunkt, även behöva ge bidrag till 
elever vid andra gymnasieprogram.  Därför är det inte lämpligt att skolan står för kostnaden 
och gör en sådan prioritering. 
 
Dock behöver antalet undersköterskor och personal inom vårdsektorn öka om vi ska klara 
samhällsservicen och samhällsansvaret. Frågan gällande körkort till vård- och omsorgselever 
bör därför lyftas för bedömning och beslut till Kommunstyrelsen vilket också är 
gymnasiechefs förslag.  
  
Förslagsställare är inbjuden och deltar vid sammanträdet. 
  
Yrkanden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta om att bidrag till 
körkort för vård- och omsorgselever bör lyftas för bedömning och beslut till 
Kommunstyrelsen med hänvisning till likvärdigheten. 
  
Ledamot Håkan Johansson (M) yrkar att Barn- och utbildningsnämnden tar beslutet och 
avslår piteförslaget. 
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Sammanträdesprotokoll 5 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-05-05  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 

 Avidentifierat Piteförslag 
 Svar på Piteförslag körkort i gymnasieutbildning 
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Sammanträdesprotokoll 6 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-05-05  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 39 
 

Delegation att teckna modellavtal 
Diarienr 22BUN97 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delegera till rektorer i förskola, grundskola och 
gymnasieskola att teckna modellavtal. 
 
Ärendebeskrivning 
Personuppgifter får behandlas om man har en rättslig grund. Samtycke är en av de sex olika 
rättsliga grunderna som återfinns i Dataskyddsförordningen (GDPR). Den rättsliga grunden 
samtycke innebär att den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen. Samtycke är 
en olämplig rättslig grund för myndigheter. 
 
Piteå kommun har behov av att fotografera barn, elever och personal för att publicera bilderna 
i trycksaker och webbplats i informationssyfte. För att kunna genomföra publiceringen krävs 
att modellavtal tecknas mellan barn- och utbildningsnämnden med vårdnadshavare, myndiga 
elever och personal som motpart. 
 
Ett modellavtal används för någon som ställer upp som modell (används ofta av en 
professionell fotograf mot betalning). Grunden är att det ska finnas ett tecknat modellavtal, 
det vill säga ett affärsmässigt avtal att hänvisa till. 
 
Modellavtal är ett avtal där modellen får betalt för att bilden tas och att modellen går med på 
att bilden får användas för publicering på de sätt och i de kanaler vilka anges i avtalet. 
Om det inte utgår någon ersättning handlar det om samtycke enligt GDPR. 
  
Yrkanden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta att delegera till 
rektorer i förskola, grundskola och gymnasieskola att teckna modellavtal. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets förslag vilket blir 
nämndens beslut. 
 
Beslutsunderlag 

 Mall för modellavtal vid fotografering 
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Sammanträdesprotokoll 7 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-05-05  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 40 
 

SCBs medborgarundersökning 2021 
Diarienr 22BUN83 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av SCBs medborgarundersökning. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommun har för 8:e gången deltagit i SCB:s medborgarundersökning. Syftet med att 
delta i medborgarundersökningen är att inhämta åsikter som ska analyseras och utgöra 
underlag för fortsatt utveckling av kommunens service och tjänster inom samtliga nämnder 
och helägda bolag. Undersökningen utgör därmed en viktig del av kommunens styr- och 
ledningsmodell. 
 
Undersökningen genomfördes under perioden september-oktober 2021 som en 
urvalsundersökning till 1200 pitebor. Från och med 2021 har SCB:s medborgarundersökning 
fått en ny form. Frågorna i enkäten är nya och har verbaliserade skalsteg. Svaren redovisas i 
andelar (%) efter frågans olika svarsalternativ. Detta betyder att inga resultat från och med 
2021 kommer att vara helt jämförbara med tidigare års utfall. 
 
Resultaten presenteras, förutom i SCBs statistikdatabas även i Kolada. Där redovisas 
resultaten för de 25 procent bästa kommunerna med grön färg, de 25 procent sämsta 
kommunerna med röd färg och de 50 procent som ligger i mitten med gul färg. 
Kommunen/Regionen kan ha dåliga resultat jämfört med andra, vilket ger röd färg, trots att 
resultatet egentligen är bra (och vice versa). Det är därför viktigt att även analysera svaren 
utifrån andelen positiva svar samt vilken ambitionsnivå kommunen har inom respektive 
område 
 
Nedan följer några sammanfattande reflektioner utifrån resultatet som helhet. 
Överlag är piteborna nöjda med kommunens verksamheter. Resultatet visar på att Piteå 
kommuns verksamheter upplevs ha en god kvalité och har ett gott anseende hos piteborna. 
Piteå placerar sig bland de 25 procent av kommunerna med högst resultat i 40 av de 97 
frågeställningarna och bland de 25 procent av kommunerna med lägst resultat i 8 
frågeställningar. Två verksamheter, räddningstjänsten och gymnasieskolan placerar sig på 
topp i undersökningen. De lägsta resultaten – där Piteå placerar sig bland de 25 procent 
sämsta kommunerna finns inom områdena: 
 
- Samhällsservice, för frågorna om tillgången till kommunal service utanför centralorten och 
tillgången till hälso- och sjukvård på rimligt avstånd från bostaden. 
- Resor och kommunikationer för frågorna angående möjligheterna att enkelt använda 
kollektivtrafik och tillgången till laddningsstationer för elfordon. 
- Bibliotek, kulturliv och mötesplatser, frågan om tillgången på mötesplatser för unga. 
- Bemötande, information och inflytande, frågan om möjligheten att påverka politiska beslut. 
 
De generella mönster som kunnat ses vid tidigare undersökningar går till viss del att se även i 
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Sammanträdesprotokoll 8 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-05-05  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

den här undersökningen. Kvinnor har i högre grad än männen svarat positivt och är mer nöjda 
med hur kommunen sköter sina verksamheter. Detta gäller dock inte för frågorna angående 
trygghet där kvinnor är mer otrygga och upplever större oro än männen. De mönster som 
kunnat ses tidigare angående ålder, boendeort och utbildningsbakgrund redovisas inte alltid 
utifrån sekretess och är därför inte möjliga att uttala sig om på generell nivå. 
 
Beslutsunderlag 

 Rapport SCBs medborgarundersökning 2021 
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Sammanträdesprotokoll 9 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-05-05  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 41 
 

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

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av mottagna 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  
2022-05-05  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 42 
 

Delegationsbeslut 
Diarienr 22BUN2 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av delegationsbeslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 6 kap får en nämnd uppdra till ett utskott, åt en ledamot, ersättare eller 
åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss 
grupp av ärenden. 
 
Det är inte möjligt att delegera ärenden som gäller verksamhetens mål, inriktning, omfattning, 
kvalitet, yttranden till kommunfullmäktige, myndighetsutövning av principiell beskaffenhet 
eller större vikt. 
 
Beslut dokumenteras och skickas till nämndsekreterare för anmälan till barn- och 
utbildningsnämnden senast följande månad. Beslut vinner laga kraft 21 dagar efter 
protokollets justering. 
 
Beslutsunderlag 

 Sammanställning delegationsbeslut 
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Sammanträdesdatum  
2022-05-05  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 43 
 

Delgivningsärenden 
Diarienr 22BUN3 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av delgivningsärende. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden delges nedanstående handlingar 
 
Förvaltningsrätten i Luleå 
Dnr 21ELEV192-7 
Beslut: Förvaltningsrätten upphäver inte beslutet om tillfällig stängning av samtliga förskolor 
för de s.k 15-timmarsbarnen under perioden 17 maj till och med 31 maj 2021. 
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Sammanträdesprotokoll 12 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-05-05  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 44 
 

Kurser och konferenser 2022 
Diarienr 22BUN5 
 

Ärendebeskrivning 
Norrbottens Kommuner anordnar Aktuell skolpolitik 2022 i Piteå (Pite havsbad) den 24-25 
augusti. 
Vartannat år anordnas konferensen av Västerbotten och vartannat år av oss i Norrbotten. 
Reservera datumen i era kalendrar.  Program och anmälningslänk kommer närmare 
konferensen. 
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Sammanträdesdatum  
2022-05-05  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 45 
 

Förvaltningschefen informerar 
Diarienr 22BUN4 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen informerar om: 
- Ukraina 
  
- Skolvalet 
  
- Lärarlönelyftet år 2023 
  
- Meta stipendium 
  
- Granparken 
  
- Personalförändringar inom Utbildningsförvaltningen 
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Sammanträdesprotokoll 14 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-05-05  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 46 
 

Rapporter 
Diarienr 22BUN6 
 

Ärendebeskrivning 
Ledamot Massoud Sari Aslani (S) informerar om kontaktpolitikerbesök 
vid Krokofantens förskola i Hemmingsmark. 
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