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Sammanträdesprotokoll 2 (12) 
Sammanträdesdatum  
2022-09-07  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Beslutande  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 (tjänstgörande ersättare) 
Peter Eriksson (tjänstgörande ersättare) 

  

Övriga deltagare Malin Westling (förvaltningschef) 
Mona Öman Blylod (nämndsekreterare) 
Elisabeth Fjällström (avdelningschef förskola) §§69-71 
Stefan Bengtsson (lokalstrateg) §70 
Anna-Carin Sundström (rektor språkslussen) §72 
Åsa Ådemo (rektor Bergsviksskolan) §73 
Elice Ökvist (avdelningschef grundskola) §70 
Linda Vikström (lärare språkslussen) §72 
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Sammanträdesprotokoll 3 (12) 
Sammanträdesdatum  
2022-09-07  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

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

  
§ 69  Information och lägesrapport av tillkommande Ukrainaflyktingar, utifrån lagen om en 

jämnare fördelning över landet .........................................................................................4 

§ 70  Lägesrapport avseende arbetsmiljöproblemen vid Porsnässkolan och redovisning av 
framtagen tids- och åtgärdsplan ........................................................................................5 

§ 71  Rapport Antal förskolebarn i Markbygden ........................................................................6 

§ 72  Information om språkslussen i Bergsviken ........................................................................7 

§ 73  Information om elevhälsoarbete .........................................................................................8 

§ 74  Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesplanering 2023 .........................................9 
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§ 76  Delgivningsärenden .........................................................................................................11 

§ 77  Förvaltningschefen informerar .........................................................................................12 
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Sammanträdesprotokoll 4 (12) 
Sammanträdesdatum  
2022-09-07  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 69 
 

Information och lägesrapport av tillkommande Ukrainaflyktingar, 
utifrån lagen om en jämnare fördelning över landet 
Diarienr 22BUN192 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av lägesrapport av tillkommande Ukrainaflyktingar. 
 
Ärendebeskrivning 
Regeringen har beslutat om en lagändring för att mottagandet av personer som flytt från 
Ukraina till Sverige ska få en jämnare fördelning över landet. Det nya regelverket som trädde 
i kraft 1 juli 2022 innebär att Migrationsverket börjar anvisa kommuner som ska ordna 
boende för personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. 
 
Fördelningstalen på kommunnivå bygger på den modell som redan används för bosättning av 
nyanlända och kvotflyktingar i enlighet med bosättningslagen. De utgår från 
- kommunens befolkningsstorlek 
- arbetsmarknadsförutsättningar 
- antalet asylsökande, inklusive ensamkommande barn, som vistas i kommunen. 
 
Hänsyn tas också till det totala antalet skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet i varje 
kommun. 
 
Avdelningscheferna för förskola och grundskola informerar om antalet barn och elever i 
förskoleålder resp. skolålder som hittills anlänt till Piteå, hur många som är i behov av 
förskoleplats och vilka rättigheter de har till förskola samt hur Utbildningsförvaltningen ska 
organisera verksamheten för elever som ska börja i skolan. 
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Sammanträdesprotokoll 5 (12) 
Sammanträdesdatum  
2022-09-07  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 70 
 

Lägesrapport avseende arbetsmiljöproblemen vid Porsnässkolan och 
redovisning av framtagen tids- och åtgärdsplan 
Diarienr 22BUN191 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av information om arbetsmiljöproblemen. 
  
Nämnden får information om Arbetsmiljömedicins bedömning av protokoll från provtagning 
av fuktskador i Porsnässkolan. 
 
Ärendebeskrivning 
I slutet av vt 2022 uppdagades fuktskador i fastigheterna vid Porsnässkolan. Undersökningar 
är genomförda och ett förslag till tids- och åtgärdsplan är framtagen av fastighetskontoret. 
 
Avdelningschef, Elice Ökvist och lokalstrateg Stefan Bengtsson redovisar en lägesrapport och 
framtagen åtgärdsplan. 
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Sammanträdesprotokoll 6 (12) 
Sammanträdesdatum  
2022-09-07  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 71 
 

Rapport Antal förskolebarn i Markbygden 
Diarienr 22BUN187 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del information om antalet förskolebarn i Markbygden. 
 
Ärendebeskrivning 
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. 
 
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? 
 
Avdelningschef förskola redovisar antalet barn i Markbygden 2022-07-04. 
 
Beslutsunderlag 

 Rapport Antal förskolebarn i Markbygden 
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Sammanträdesprotokoll 7 (12) 
Sammanträdesdatum  
2022-09-07  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 72 
 

Information om språkslussen i Bergsviken 
Diarienr 22BUN199 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden får information och rundvandring i språkslussens lokaler. 
 
Ärendebeskrivning 
En kort beskrivning av språkslussen: 
Språkslussens verksamhet är inrymd i fotbollshallen Bergsviken. Här går elever från årskurs 
2–9. Förskolebarn, förskoleklass och åk 1 direktintegreras i ordinarie hemskola. 
Upptagningsområdet är hela Piteå kommun. På vår enhet utgår vi från varje elevs specifika 
behov för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för elevernas lärande. 
 
Verksamheten 
Vi bedriver undervisning för elever som nyss har anlänt till Sverige i alla grundskolans ämnen 
med fokus på det svenska språket. Eleverna kommer från olika länder och talar olika språk. 
De placeras i Språkslussen tillsammans med andra nyanlända barn. Elevens skol- och 
språkliga bakgrund kartläggs och de får under tiden på slussen en introduktion till den 
svenska skolan. Verksamheten har funnits sedan december 2012. 
Undervisningen följer skolans läroplan och teoretiska ämnen varvas med praktiska. 
 
Profilering 
All undervisning är individuellt anpassad. I klassrummet sker hela tiden ett arbete på flera 
olika språknivåer. Eleverna får studera i Språkslussen tills de har uppnått nybörjarnivå i 
svenska som andraspråk (enligt Skolverkets riktlinjer) och därefter kan de övergå i den 
ordinarie skolverksamheten i hemskolan. 
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Sammanträdesprotokoll 8 (12) 
Sammanträdesdatum  
2022-09-07  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 73 
 

Information om elevhälsoarbete 
Diarienr 22BUN200 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade att information om Bergsviksskolans 
elevhälsoarbete tas upp vid ett senare sammanträde på grund av tidsbrist.  
 
Ärendebeskrivning 
Information om Bergsviksskolan och Jävre skolas elevhälsoarbete med utgångspunkt i 
elevhälsomöten EHM modellen, där alla professioner inom elevhälsan samlas för att jobba 
främjande och förebyggande både på grupp och individnivå. 
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Sammanträdesprotokoll 9 (12) 
Sammanträdesdatum  
2022-09-07  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 74 
 

Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesplanering 2023 
Diarienr 22BUN188 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer sammanträdesplanering för år 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef ekonomi och planering har tillsammans med nämndsekreterare upprättat ett 
förslag till sammanträdesplanering för år 2023. 
 
Vid planeringen har det tagits hänsyn till kommunens ekonomiska tidsplanering samt barn- 
och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete. 
  
 
Beslutsunderlag 

 Sammanträdesplanering 2023 
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Sammanträdesprotokoll 10 (12) 
Sammanträdesdatum  
2022-09-07  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 75 
 

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 

 Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut 
 Sammanställning delegationsbeslut 
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Sammanträdesprotokoll 11 (12) 
Sammanträdesdatum  
2022-09-07  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 76 
 

Delgivningsärenden 
Diarienr 22BUN3 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av delgivningsärenden. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden delges nedanstående handlingar 
 
Statsbidrag 
Dnr 22BUN41-21 
Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning på 
introduktionsprogram för 2021. 
Beslut: Skolverket godkänner redovisning utan återkrav (565 507 kronor). 
 
Dnr 22BUN41-22 
Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier för 2021-2022 
Beslut: Skolverket beviljar 5 880 638 kronor. 
 
Dnr 22BUN41-23 
Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen för 2022. 
Beslut: Skolverket godkänner redovisning utan återkrav. (406 689 kronor) 
 
Dnr 22BUN41-24 
Statsbidrag kvalitetshöjande åtgärder i förskolan för 2022. 
Beslut: Skolverket beviljar 1 141 911 kronor. 
 
 
Förvaltningsrätten i Luleå 
Dnr 22ELEV137-7 
Förvaltningsrätten i Luleå avslår vårdnadshavarnas överklagat skolskjutsbeslut. 
 
 
Rektorsbeslut 
Dnr 22BUN183-1 
Lillpite förskola, avdelning Hjalmar bedriver ingen förskoleverksamhet hösten 2022. Under 
november månad 2022 görs en ny bedömning om behov finns att öppna avdelning Hjalmars 
januari 2023. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Delgivningsärenden 
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Sammanträdesprotokoll 12 (12) 
Sammanträdesdatum  
2022-09-07  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 77 
 

Förvaltningschefen informerar 
Diarienr 22BUN4 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef informerar om: 
- Förändrat omvärldsläge. 
  
- Erasmus +, EUprojekt vid Bergsvikens förskoleområde 
  
- Antal inskrivna elever vid Grans naturbruksgymnasiet  
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