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Sammanträdesprotokoll 4 (17) 
Sammanträdesdatum  
2022-06-29  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 57 
 

Riktlinjer för elevhälsan 2022–2025 
Diarienr 22BUN152 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta riktlinjerna samt att riktlinjerna revideras vart 
tredje år. 
  
Information om Grans Naturbruksgymnasiets elevhälsa kompletteras till riktlinjerna. 
 
Ärendebeskrivning 
Innan utbildningsförvaltningen införde en ny organisationsstruktur 1/1 2020 var elevhälsans 
organisation uppdelad i två delar med en elevhälsa för grundskola och en elevhälsa för 
gymnasiet. Dessa har slagits samman under samma avdelning i den nya organisationen och en 
revidering av riktlinjerna har därför utarbetats med en likriktad målstyrning och den nya 
strukturen. Riktlinjerna har även kompletterats med en beskrivning av Närvaroteamet. 
Familjens hus som tidigare var i elevhälsans organisation ligger nu under avdelningen för 
förskolan. 
Riktlinjerna gäller för alla elever från förskoleklass till och med gymnasiet. 
 
 
Riktlinjer för elevhälsan i Piteå kommun 2022/2025 är uppbyggd i två delar: 
 
Del 1 är en övergripande nivå som beskriver organisation, syfte och uppdrag som är 
gemensam för alla kommunala skolor i kommunen. 
 
Del 2 beskriver det som är gemensamt för grundskolan och gymnasieskolan var för sig. 
 
Riktlinjerna ska ge en tydlig översikt över elevhälsan och beskriva dess uppdrag och mål. Den 
ska också förtydliga de olika yrkesrollerna som finns i vår organisation. 
  
Yrkanden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta att anta riktlinjerna 
samt att riktlinjerna revideras vart tredje år. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets förslag vilket blir 
nämndens beslut. 
 
Beslutsunderlag 

 Riktlinjer Elevhälsan i Piteå kommun 2022 
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Sammanträdesprotokoll 5 (17) 
Sammanträdesdatum  
2022-06-29  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 58 
 

Taxor för uthyrning av skollokaler 2022 
Diarienr 21BUN315 
 

Beslut 
Barn-och utbildningsnämnden godkänner de nya avgifterna för uthyrning av skollokaler för 
2022 och föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Barn- och utbildningsnämnden får i 
uppdrag att genomföra indexhöjning av lokalhyror årligen med 2 %. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet om Taxor för uthyrning av skollokaler till Barn- 
och utbildningsnämnden för ytterligare utredning. 
 
Samordnande controller Carmen Karlsson redogör för Barn- och utbildningsnämnden 
avgifterna som kommer att gälla för uthyrning av skollokaler från och med 2022 för vidare 
hantering och beslut i Kommunfullmäktige. 
 
Förslag till beslut: Att Barn-och utbildningsnämnden godkänner de nya avgifterna för 
uthyrning av skollokaler för 2022 och föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Barn- och 
utbildningsnämnden får i uppdrag att genomföra indexhöjning av lokalhyror årligen med 2 %. 
  
Yrkanden 
Ordförande föreslår nämnden att godkänna de nya avgifterna för uthyrning av skollokaler för 
2022 och föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Barn- och utbildningsnämnden får i 
uppdrag att genomföra indexhöjning av lokalhyror årligen med 2 %. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns ett förslag vilket blir nämndens 
beslut. 
 
Beslutsunderlag 

 1. Taxor för uthyrning av skollokaler BUN 2022 (002) 
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Sammanträdesprotokoll 6 (17) 
Sammanträdesdatum  
2022-06-29  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 59 
 

Införande av digitalt system för kränkande behandling och skolplikt 
Diarienr 22BUN153 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att 
digitalisera processerna för kränkande behandling och skolplikt i samband med införande av 
nytt elevhälsosystem. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade på sammanträdet 2022-02-23 att ge 
Utbildningsförvaltningen i uppdrag att fortsätta utreda möjligheten till ett digitalt 
verksamhetssystem för anmälningar, utredningar och uppföljningar av kränkande behandling. 
 
Införande av digital hantering av processerna för kränkande behandling och skolplikt är 
beroende av upphandling av verksamhetssystem för elevhälsan och val av 
tvåfaktorsinloggning för pedagogisk personal. Upphandling av elevhälsans 
verksamhetssystem genomförs av e-nämnden och ska vara klar under hösten 2022. 
 
Att införa ett nytt system innan verksamhetssystem för elevhälsan är upphandlat är inte 
önskvärt då det med stor sannolikhet skulle innebära dubbla kostnader för tekniskt införande 
och utbildning. 
  
Yrkanden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beslutar 
att Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att digitalisera processerna för kränkande 
behandling och skolplikt i samband med införande av nytt elevhälsosystem. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets förslag vilket blir 
nämndens beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 7 (17) 
Sammanträdesdatum  
2022-06-29  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 60 
 

Överinskrivning vid Tallbacka 
Diarienr 22BUN151 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt avdelningschefs förslag, att tillfälligt utöka 
antalet platser från 12 till 13 för läsåret 2022/2023 på grund av elev med långvarig frånvaro 
som inte nyttjar platsen. 
  
Om eleven återvänder erhåller Tallbacka 20 % utökning i resurs och dialog kan föras om 
resursen är tillräcklig. 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med införandet av Skollagen 2010 genomfördes en översyn av de 
kommunövergripande särskilda undervisningsgrupperna Mellangård och Tallbacka 2013-05-
29. Verksamheten förändrades och kom att omfatta 12 platser för elever i åk 2-9, nominellt 8 
elever åk 2-6 och 4 elever åk 7-9. Barn och utbildningsnämnden beslutade 2019-05-28 ta bort 
fördelningen melllan de olika stadierna i syfte att skapa en flexiblare organisation som i större 
omfattning kan möta verksamheternas behov. Tallbacka har idag rak kö och en förutsättning 
för att erhålla en plats är att elever slutar, antingen genom återgång till hemskolan eller att 
elever går ut grundskolan. 
 
Under vt 2022 har en elev som har en plats vid Tallbacka i stort sett varit helt frånvarande, 
dvs platsen har i det närmaste varit onyttjad. Trots frånvaron har avdelningschef på delegation 
beslutat att förlänga placeringen under lå 2022/2023 för eleven, med motiveringen att 
vårdnadshavarna är positiva till den kommunövergripande särskilda undervisningsgruppen 
och vill att XXXXX ska få behålla sin plats samt att avdelningschef för grundskolan bedömer 
att förutsättningarna för tillbakaskolning ändå är störst vid Tallbacka. Eleven går i åk 7 och 
har aldrig varit placerad i sin nuvarande hemskola utan började vid Tallbacka innan 
högstadiet. 
 
En dialog kring resurser, onyttjad plats, lång kö m.m. har förts med rektor, Anna-Carin 
Sundström, fackliga företrädare och personalen på Tallbacka. En risk- och konsekvensanalys 
är genomförd och avdelningschef har haft möte med personalen. 
 
Förslaget är att tillfälligt utöka antalet platser från 12-13 för kommande läsår. 
Skälet är att de har en elev som har långvarig skolfrånvaro och ej nyttjar platsen. 
Om eleven med skolfrånvaro återvänder erhåller de 20 % utökning i resurs och det kan också 
föras dialog kring resursen, är den tillräcklig? 
  
Yrkanden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta enligt avdelningschefs 
förslag, att tillfälligt utöka antalet platser från 12 till 13 för läsåret 2022/2023 på grund av elev 
med långvarig frånvaro som inte nyttjar platsen. 
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Sammanträdesprotokoll 8 (17) 
Sammanträdesdatum  
2022-06-29  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Om eleven återvänder erhåller Tallbacka 20 % utökning i resurs och dialog kan föras om 
resursen är tillräcklig. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets förslag vilket blir 
nämndens beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 9 (17) 
Sammanträdesdatum  
2022-06-29  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 61 
 

Kvalitetsrapport Barn och unga - Vår framtid, läsåret 2020–2021 
Diarienr 22BUN154 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna kvalitetsrapporten Barn och unga – vår 
framtid, Läsåret 2020–2021. 
 
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 2020-2021 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 och utifrån den 
analys och respektive avdelnings angivna utvecklingsområden som beskrivits i rapporten 
anser förvaltningens ledningsgrupp att ett stort arbete redan pågår för att öka måluppfyllelsen 
ytterligare inom området ”Barn och unga – vår framtid”. Utbildningsförvaltningens 
ledningsgrupp föreslår därför att Barn- och utbildningsnämnden inte utdelar några ytterligare 
uppdrag i anslutning till kvalitetsrapporten. 
 
Förvaltningschef Malin Westling föredrar kvalitetsrapporten. 
  
Yrkanden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta att godkänna 
kvalitetsrapporten Barn och unga – vår framtid, Läsåret 2020–2021. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets förslag vilket blir 
nämndens beslut. 
 
Beslutsunderlag 

 Kvalitetsrapport Barn och unga - Vår framtid läsåret 2020-2021 
 Barnkonsekvensanalys - Kvalitetsrapport Barn och unga Lå 20_21 

 
 
  

Page 9 of 167



Sammanträdesprotokoll 10 (17) 
Sammanträdesdatum  
2022-06-29  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 62 
 

Verksamhetsplan (VEP) Barn- och utbildningsnämnden 2023–2025 
Diarienr 22BUN112 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Verksamhetsplan 2023-2025. 
  
Nämnden beslutar att ta bort texten kring lärarlönelyftet eftersom det blivit ändring i beslutet 
av statsbidraget från Skolverket. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Malin Westling och Verksamhetschef Malin Wikström presenterar Barn- 
och utbildningsförvaltningens förslag till VEP 2023–2025. 
 
I förslaget till verksamhetsplan för 2023–2025 och budget 2023 beskrivs hur 
Utbildningsförvaltningen förväntas bidra till de övergripande målen om 46 000 innevånare, 
att Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande samt Piteå präglas av en 
samhällsgemenskap med mångfald som grund. Centralt för förvaltningen är behovet av en 
ökad investeringstakt för att skapa strukturella förutsättningar, klara framtida ekonomiska 
utmaningar samt hur verksamheterna med stöd av digital teknik ska kunna möta de 
förväntningar och krav som ställs på utbildningsverksamheterna. Förslaget innefattar ett 
nuläge, plan för gällande VEP-period samt beskrivningen av uppdraget till nämnderna om hur 
utfallet i SCB-medborgarenkät 2021 beaktas i pågående arbete innevarande år samt förslag till 
verksamhetsplan 2023 – 2025 och budget 2023. 
  
Yrkanden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden antar Verksamhetsplan 
2023-2025. 
  
Ordförande föreslår tillägg att texten kring lärarlönelyftet eftersom det blivit ändring i beslutet 
av statsbidraget från Skolverket. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
samt ordförandes tillägg. 
 
Beslutsunderlag 

 Verksamhetsplan 2023-2025 och arsbudget 2023 - slutgiltig 220627 
 Bilaga 1 Investeringsplan- 20220629 
 Bilaga 1.1.1 Investeringar utemiljö skolor och förskolor - 20220607 
 Bilaga 1.1.2 Investering arbetsmiljö och säkerhet - 20220607 
 Bilaga 1.1.3 Reinvestering i maskiner och inventarier - 20220607 
 Bilaga 1.1.4  Investering Böle skola och förskola - 20220607 
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Sammanträdesdatum  
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Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 Bilaga 1.1.5 Ny skola Strömnäshöjden inkl inventarier 220607 
 Bilaga 1.1.6 Investering Skolor och förskolor i Öjebyn - 20220607 
 Bilaga 1.1.7  Investering Maskinhall Grans - 20220607 
 Bilaga 1.1.8 Investering Lokaler för praktiska program Strömbackaskolan - 20220607 
 Bilaga 1.1.9 Investering elevhem 8 Grans - 20220607 
 Bilaga 1.1.10 Rosviksskola och förskola inkl inventarier - 20220607 
 Bilaga 1.1.11 Investering sinkoavdelning Grans- 20220607 
 Bilaga 1.1.12 Investering porsnässkolan - 20220607 
 Bilaga 1.2 Christinaprojektet - Skola 20220627 
 Bilaga 1.3 Utveckling IT-infrastruktur - 20220607 
 Bilaga 1.4 Reinvestering Musikinstrument, musikskolan - 20220607 
 Bilaga 1.5 Reinvestering ospec inventarier fsk-grsk från driftsanslag - 20220607 
 Bilaga 1.6 Investering av förskollärardatorer - 20220607 
 Bilaga 6 Underlag driftkonsekvenser investering- arbetsmaterial 20220607 
 Sammanställning investeringar 2023-2025 - 20220629 
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Sammanträdesprotokoll 12 (17) 
Sammanträdesdatum  
2022-06-29  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 63 
 

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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Sammanträdesdatum  
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§ 64 
 

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 14 (17) 
Sammanträdesdatum  
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Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 65 
 

Delgivningsärenden 
Diarienr 22BUN3 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av delgivningsärenden. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden delges nedanstående handlingar 
 
Statsbidrag 
Dnr 22BUN41-17 
Statsbidrag Personalförstärkningar inom elevhälsan och när det gällerspecialpedagogiska 
insatser för 2022. 
Beslut: Beviljat belopp 478 590 kronor (Ansökt om 1 589 190 kronor) 
 
Dnr 22BUN41-18 
Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare för 2021-2022 
Beslut: Skolverket beviljar 3 034 901 kronor för vårterminen 2022. 
 
Dnr 22BUN41-19 
Statsbidrag för anställning av lärarassistenter för 2022 
Beslut: Skolverket beviljar 721 260 kronor för vårterminen 2022. 
 
Dnr 22BUN41-20 
Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds för 2022 
Beslut: Skolverket beviljar 123 840 kronor för vårterminen 2022. 
 
Dnr 22BUN110-1 
Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen för 2021. 
Beslut: Skolverket godkänner redovisningen (159 639 kronor) 
 
Dnr 22BUN99-2 
Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling för 2022. 
Beslut: Beviljat belopp 19 724 379 kronor 
 
Dnr 21BUN26-39 
Statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan för 2021. 
Beslut: Skolverket godkänner redovisningen (844 809 kronor) 
 
Dnr 21BUN26-38 
Statsbidrag Personalförstärkningar inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska 
insatser för 2021. 
Beslut: Skolverket godkänner redovisningen (239 830 kronor) 
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Sammanträdesprotokoll 15 (17) 
Sammanträdesdatum  
2022-06-29  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Rektorsbeslut 
Dnr 22BUN157-1 
Hummerstigens förskola bedriver ingen förskoleverksamhet hösten 2022. Under november 
månad 2022 görs en ny bedömning om behov finns att öppna Hummerstigens förskoleenhet 
januari 2023. 
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Sammanträdesprotokoll 16 (17) 
Sammanträdesdatum  
2022-06-29  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 66 
 

Kurser/konferenser 
Diarienr 22BUN5 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter meddelar nämndsekreterare om de önskar delta vid 
Aktuell Skolpolitik. 
 
Ärendebeskrivning 
Aktuell Skolpolitik 2022 
Temat: Att styra och leda i en föränderlig värld 
 
Pite Havsbad 24–25 augusti 2022 
 
Beslutsunderlag 

 Inbjudan Aktuell Skolpolitik 2022 
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Sammanträdesprotokoll 17 (17) 
Sammanträdesdatum  
2022-06-29  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 67 
 

Rapporter 2022 
Diarienr 22BUN6 
 

Ärendebeskrivning 
Inga Granström (V) informerar från kontaktpolitikerbesök vid Norrmalmskolan, 
Lyckobackens friförskola och rektorsområdet Mimer Strömbackaskolan. 
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