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Bakgrund och beskrivning av uppdraget 
I samband med Barn- och utbildningsnämndens möte 2022-06-29 efterfrågade nämndsledamöterna uppgifter 
kring antalet barn i Markbygden. Framför allt kopplat till antalet flyktingfamiljer med barn som placerats i 
Koler. Nämnden vill få uppgifterna redovisade på AU 2022-08-23. 

Förvaltningschef ger därför Elisabeth Fjällström, avdelningschef förskola, och Stefan Bengtsson, lokalstrateg, 
i uppdrag att sammanställa statistik över barnantalet i Markbygden samt besvara nedanstående frågor: 

- Hur många barn bor i området? Hur många av dessa är flyktingbarn placerade av Migrationsverket och 
hur många är fast boende i området? 

- Hur ser tillgången till barnomsorg i området ut? Finns lediga förskoleplatser? 

- Får utbildningsförvaltningen kännedom om barn i förskoleålder som placeras i Piteå kommun av 
Migrationsverket? Erbjuds dessa någon form av barnomsorg? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utredningsunderlag  
Nedan finns en förklaring av begrepp för nyanlända som kommer till Sverige 
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Begrepp Förklaring 

Asylsökande  En utländsk medborgare som tagit sig till 
Sverige och begärt skydd, men som ännu 
inte fått sin ansökan slutligt prövad av 
Migrationsverket och/eller 
migrationsdomstol. 

Direktintegrerade elever  Nyanlända elever i förskoleklass och åk 1 -
3 placeras i en reguljär klass. 
Nyanlända elever i åk 4-9 och på gymnasiet 
som har uppnått de mål som krävs för att 
placeras i reguljär klass. 

Ensamkommande barn Asylsökande barn eller ungdomar under 18 
år som kommer till Sverige utan föräldrar 
eller annan vårdnadshavare  

EU-medborgare 
 

Medborgare i ett EU-land. Har under vissa 
villkor uppehållsrätt – rätt att vistas i 
andra EU/EES-länders territorium. För 
EU/EES-medborgare som inte har 
uppehållsrätt krävs uppehållstillstånd för att 
de ska få vistas i Sverige.  

Familje-återförening Under vissa omständigheter har familjen till 
en person med uppehållstillstånd rätt att 
bosätta sig i Sverige.  

Flykting Person som har ansökt om asyl och fått 
uppehållstillstånd i Sverige av flyktingskäl. 

Flykting-samordningen Flyktingsamordningen är en avdelning 
inom förvaltningen Samhällsbyggnad. 
Avdelningen driver tre olika verksamheter:  
Flyktingmottagningen ger vägledning och 
stöd till nyanlända för att ge dem en bra 
start i sitt nya hemland. 
Ensamkommande flyktingbarn erbjuder 
HVB-hem eller stödboende för barn som 
kommit till Sverige utan föräldrar eller 
annan vårdnadshavare.  
Hamnen 18+ är ett förlängt skyddsnät för 
ensamkommande flyktingbarn som fyllt 18 
och flyttat ut från boendet.  

God man 
 

 

Ensamkommande barn ska få en god man 
utsedd av överförmyndaren i kommunen. 
Gode mannens uppdrag är att företräda 
barnet i vårdnadshavares/förmyndares 
ställe. Ersätts av särskilt utsedd 
vårdnadshavare när barnet får 
uppehållstillstånd. 

Kvotflykting Utländsk medborgare som före resan till 
Sverige fått uppehållstillstånd inom den 
flyktingkvot som regeringen fastställt. 
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Nuläge 

De flesta flyktingar som kommer till Långträsk och Koler idag hänvisas direkt av Migrationsverket till 
Marbygden utifrån att de antingen blir placerade på ett anläggningsboende eller till någon vän, släkting 
eller annan koppling till bygden. Det innebär att barn i förskoleåldern blir oftast inte registrerade i 
någon statistik och därigenom har inte Utbildningsförvaltningen ingen kännedom om vilka barn som 
finns varken i Långträsk eller Koler om inte någon anhörig, vän eller släkting hör av sig via telefon, 
mail eller på annat sätt till vår administration inom förskolan. 
Utifrån det uppdrag som avdelningschef fått av Förvaltningschef har rektor och administratör i 
området varit i kontakt med personer i Markbygden som har kännedom om familjerna, kunnat ge 
information hur många barn som är boende i området och i vilka åldrar de är och om de blivit erbjudna 
placering i förskolan.  

 

Resan hit organiseras och betalas av 
Migrationsverket.  

Kommun-placering Nyanlända som har fått uppehållstillstånd 
ska anvisas av Migrationsverket till en 
kommun.  

LMA-kort En tillfällig identitetshandling med foto 
som visar att innehavaren är asylsökande i 
Sverige och omfattas av lagen om 
mottagande av asylsökande. Utfärdas av 
Migrationsverket.  

Migration Människors rörelse mellan länder, dvs. in- 
och utflyttning. 

Papperslös Begreppen papperslös eller irreguljär 
migrant betecknar människor som saknar 
rättslig status i ett transit- eller värdland. 
Det är personer som rest in i ett land utan 
tillstånd eller som kommit in i landet lagligt 
och därefter förlorat sitt tillstånd att stanna 
kvar. Människor som ännu inte sökt asyl 
räknas också in i gruppen irreguljära 
migranter. 

Permanent uppehållstillstånd (PUT) 
 

En utländsk medborgare som har beviljats 
ett permanent uppehållstillstånd har 
tillstånd att bo och arbeta i Sverige under 
obegränsad tid. Tillståndet gäller så länge 
personen är bosatt i Sverige. 

De som berörs av massflyktsdirektiv EU:s medlemsstater beslutade i mars 2022 
att aktivera det så kallade 
massflyktsdirektivet vilket bland annat 
innebär att personer från Ukraina kan få ett 
tidsbegränsat uppehållstillstånd, ett 
uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. 
Personer kan anvisas till ett 
Evakueringsboende. anläggningsboende 
eller att man flyttar in till någon släkting, 
vän eller ett eget boende. 
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Hur många barn bor i området?  
Totalt finns 8 barn i Markbygden enligt den statisk som finns att tillgå per 2022-07-01. Troligtvis ingår 
inte de nyanlända barn som går från Migrationsverket direkt till boenden i Markbygden i den officiella 
statistiken. Inget folkbokfört barn finns registrerat i Koler. 

 

 
 

Hur många av dessa är flyktingbarn placerade av Migrationsverket och hur 
många är fast boende i området? 
Enligt uppgifter från personer från området finns det 5 flyktingbarn i åldrar 1–5 år i Koler och 3  barn i 
Långträsk. 

 

 
 

 
 
 
 
 
De familjer som är placerade i Koler av Migrationsverket bor på Villa Västan, 
mitt emot gamla skolan.  
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Det finns 3 barn placerade i den kommunala förskolan i Infjärden. Av dessa 3 placerade barn är ingen 
nyanländ. Det finns även 2 barn folkbokförda i Gråträsk, men som går förskola i Arvidsjaur. 

 

 

 
Hur ser tillgången till barnomsorg i området ut? Finns lediga förskoleplatser? 

I nuläget finns det möjlighet att öppna en förskoleavdelning till i Lillpite. Avdelningen har just pausats 
under hösten 2022 på grund av ett minskat barnantal. Det är möjligt att bereda plats för ca 12 barn med 
kort varsel. 

 

Får utbildningsförvaltningen kännedom om barn i förskoleålder som placeras i 
Piteå kommun av Migrationsverket? Erbjuds dessa någon form av barnomsorg? 
Förskolan i Infjärden får i dagsläget inte information från Migrationsverket vilka barn som finns i 
Markbygden. De föräldrar som önskat plats har fått hjälp av Rädda barnen och snälla bybor men även 
behjälplig förskolepersonal och rektor som guidat dom i hur en ansökan går till. De barn som erbjudits 
plats i förskolan har nekats transport och blivit ”hemma” ofrivilligt from höstterminen 2021. De tre 
barnen som varit inskrivna vid Lillpite förskola har varit hemmavid i ett år nu och börjar förskoleklass 
i Böle till hösten. 

 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Elisabeth Fjällström 
Avdelningschef 
Förskola
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DNR 22BUN188 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Sammanträdesplanering/Systematisk 
kvalitetsplan BUN 2023 

2022-08-04  
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Redovisning Beredning 
(fredag kl 09.00 
om inget annat 
anges) 

Handlingar ut 
inför AU 

Samverkan 
(tisdag kl. 13.00 
om inget annat 
anges) 
Sammanträdesru
m Saga om inget 
annat anges 

AU 
(onsdag kl. 08.30 
om inget annat 
anges) 
Sammanträdesru
m Saga om inget 
annat anges 

Handlingar ut 
inför BUN  

BUN 
(onsdag kl 08.30 
om inget annat 
anges)  

Ansvarig 

Januari 2023-01-09 
Torsdag 

Inget AU när 
det är valår 

Ingen samverkan Inget AU när det 
är valår 

2023-01-11 
Onsdag 

2023-01-18 
Onsdag  

 

Årsredovisning/bokslut 2022 
 

     X 
Omedelbar 

justering 

Verksamhetschef ekonomi 
 
Handlingar vid sittande 
bord 
 
Inlämning till ek.avd 
230119 

Februari 2023-01-27 
Fredag 

2023-02-01 
Onsdag 

2023-02-07 
Tisdag 

2023-02-08 
Onsdag 

2023-02-15 
Onsdag  

2023-02-22 
Onsdag  

 

Kvalitetsrapport - Personal    X  X Förvaltningschef 
Mars 2023-03-03 

Fredag 
2023-03-08 

Onsdag 
2023-03-14 

Tisdag 
2023-03-15 

Onsdag 
2023-03-22 

Onsdag 
2023-03-29 

Onsdag 
 

Information VEP      X Verksamhetschef ekonomi 
Kvalitetsrapport – 
Utbildning, arbete och 
näringsliv 
 

    
 

X 

  
 

X 

Förvaltningschef 

        
April 
 

2023-03-31 
Fredag 

2023-04-05 
Onsdag 

2023-04-11 
Tisdag 

2023-04-12 
Onsdag 

2023-04-19 
Onsdag 

2023-04-26 
Torsdag  

 

Information Månadsrapport 
mars 2023 

     X Samordnande controller 
Inlämning 230505 

Beslut VEP    X  X Verksamhetschef ekonomi, 
förvaltningschef, 
lokalstrateg 
 
Inlämning 230502 
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Redovisning Beredning 
(fredag kl 09.00 
om inget annat 
anges) 

Handlingar ut 
inför AU 

Samverkan 
(tisdag kl. 13.00 
om inget annat 
anges) 
Sammanträdesru
m Saga om inget 
annat anges 

AU 
(onsdag kl. 08.30 
om inget annat 
anges) 
Sammanträdesru
m Saga om inget 
annat anges 

Handlingar ut 
inför BUN  

BUN 
(onsdag kl 08.30 
om inget annat 
anges)  

Ansvarig 

Maj 2023-05-05 
Fredag 

2023-05-10 
Onsdag 

2023-05-16 
Tisdag 

2023-05-17 
Onsdag 

2022-05-24  2022-05-31 
Onsdag 

 

Information Månadsrapport 
april 

     X Samordnande controller 

Kvalitetsrapport – Livsmiljö, 
Demokrati och öppenhet 

   X  X Förvaltningschef 

        

Juni 2023-06-02 
Fredag 

2023-06-07 
Onsdag 

2023-06-13 
Tisdag 

2023-06-14 
Onsdag 

2023-06-21 
Onsdag 

2023-06-28 
Onsdag 

 
 

   
 

  
 

Juli / / / / / /  
        
Augusti 
 

2023-08-11 
Fredag 

2023-08-18 
Onsdag 

2023-08-22 
Tisdag 

2023-08-23 
Onsdag 

2023-09-01 
Onsdag  

2023-09-08 
Onsdag  

 

Delårsrapport augusti 2023 
 

    
 

X 
Omedelbar 

justering 

Verksamhetschef ekonomi 
och planering 
 
Handlingar vid sittande 
bord 
 
Inlämning till ek.avd 
230908 

September 2023-09-01 
Fredag 

2023-09-06 
Onsdag 

2023-09-12 
Tisdag  

2023-09-13 
Onsdag 

2023-09-20 
Onsdag 

2023-09-27 
Onsdag 

 
 

Delårsredovisning      X Samordnande controller 

Oktober 2023-09-29 
Fredag 

2023-10-04 
Onsdag 

2023-10-10 
Tisdag 

2023-10-11 
Onsdag 

2023-10-18 
Onsdag 

2023-10-25 
Onsdag 
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Redovisning Beredning 
(fredag kl 09.00 
om inget annat 
anges) 

Handlingar ut 
inför AU 

Samverkan 
(tisdag kl. 13.00 
om inget annat 
anges) 
Sammanträdesru
m Saga om inget 
annat anges 

AU 
(onsdag kl. 08.30 
om inget annat 
anges) 
Sammanträdesru
m Saga om inget 
annat anges 

Handlingar ut 
inför BUN  

BUN 
(onsdag kl 08.30 
om inget annat 
anges)  

Ansvarig 

November 2023-11-03 
Fredag  

2023-11-08 
Onsdag 

2023-11-14 
Tisdag 

2023-11-15 
Onsdag 

2023-11-22 
Onsdag 

2023-11-29 
Onsdag 

 

Information Månadsrapport 
oktober 2023 

     X 
 

Samordnande controller 

Kvalitetsrapport – Barn och 
unga 

   X  X Förvaltningschef 

        

December 2023-11-24 
Fredag 

2023-11-29 
Onsdag 

2023-12-05 
Tisdag 

2023-12-06 
Onsdag 

2023-12-13 
Onsdag 

2023-12-20 
Onsdag 

 

Information Månadsrapport 
november 2023 

   
  

X 
 

Samordnande controller 

Januari 2023 2023-12-20 
efter BUN  
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