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Sammanträdesprotokoll 2 (15) 
Sammanträdesdatum  
2022-11-09  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Beslutande  Louise Mörk (S) (ordförande) 
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Carola Bergman (S) 
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Eva Åström (SJV) 
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Carmen Karlsson (samordnande controller) §91 
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Malin Westerlund (Enhetschef elevhälsa) §92 
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Sammanträdesprotokoll 3 (15) 
Sammanträdesdatum  
2022-11-09  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 
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§ 90  Nytt samverkansavtal om gymnasieutbildning för Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns 
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§ 91  Grundläggande granskning 2022 .......................................................................................6 
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§ 97  Förvaltningschefen informerar .........................................................................................13 

§ 98  Tecknande av kommunalt samverkansavtal gällande gymnasieutbildning mellan 
Arjeplogs kommun och Piteå kommun ...........................................................................14 
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Sammanträdesprotokoll 4 (15) 
Sammanträdesdatum  
2022-11-09  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 90 
 

Nytt samverkansavtal om gymnasieutbildning för Boden, Luleå, Piteå 
och Älvsbyns kommuner från 2023-01-01 
Diarienr 22BUN238 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta nytt samverkansavtal för 
gymnasieutbildning för Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner samt att avtalet ska 
gälla från 2023-01-01. 
 
Ärendebeskrivning 
Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn har kommit överens om fortsatt samverkan kring 
gymnasieutbildning så att elever från kommunerna fritt kan söka gymnasieutbildning i de 
samverkande kommunerna. Denna samverkan har pågått sedan 2007. Utgångspunkten är att 
det ska vara så likvärdigt som möjligt för alla elever att kunna gå sin gymnasieutbildning 
inom samverkansområdet samt att samråd ska ske mellan kommunerna gällande utbildningar 
och utbildningsplatser. 
 
Detta avtal ersätter avtal: Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning för 4-
kantens kommunala gymnasieskolor fr.o.m. 2017-01-01. 
 
Genom samverkansavtalet bildar parterna ett samverkansområde för de utbildningar som 
omfattas av avtalet med stöd av 15 kap. 30 § skollagen med tillhörande förordningar. 
Kommunala samverkansavtalet undertecknas av respektive kommun. Till avtalet finns bilagor 
som är förvaltningsspecifika frågor och beslutas av respektive barn- och utbildningsnämnd 
eller motsvarande i varje kommun. 
 
De fyra samverkande kommunerna har fört dialog kring avtalets utformning och syfte som 
formuleras enligt följande: 
 
Att genom samarbete och samordning erbjuda fyrkantens elever ett brett och kvalitativt utbud 
av utbildningar som i möjligaste mån ska erbjudas i hemkommunen, med hänsyn till kvalitet, 
resurser och ekonomi. 
 
Att i möjligaste mån tillgodose elevernas förstahandsval, vid val av utbildning. 
 
Att vid gemensam planering och dimensionering av utbildningsutbudet ta hänsyn till 
regionens kompetensförsörjningsbehov. 
 
Att samverkan ska bidra till att öka elevernas måluppfyllelse. 
 
Att samverkan bidrar till gemensamt arbete med kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling för personalen. 
 
Samordnare för avtalsskrivningen 
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Sammanträdesprotokoll 5 (15) 
Sammanträdesdatum  
2022-11-09  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Tove Waara Axelsson 
Utvecklingsledare Barn och Utbildningsförvaltningen Luleå 
 
Beslutsunderlag 

 Nytt avtalsförslag 4-kanten från 2023 uppdaterad 20221007 
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Sammanträdesprotokoll 6 (15) 
Sammanträdesdatum  
2022-11-09  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 91 
 

Grundläggande granskning 2022 
Diarienr 22BUN115 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner svaren till Grundläggande granskning 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och 
nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling och fakta 
och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas 
styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt 
måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan. Det övergripande syftet med den 
grundläggande granskningen är att bedöma om styrelse och nämnder har skapat 
förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. 
 
Samordnande controller på Utbildningsförvaltningen går igenom revisionens frågor och svar. 
 
Beslutsunderlag 

 2.1 Internbudget 2022 - BUN 
 2.1 Protokoll BUN 2021-11-24 Internbudget 
 2.2 Delarsrapport aug 2022 BUN 
 3.1 Internkontrollplan 2022 BUN 
 3.1 Protokoll BUN 2021-11-24 Internkontrollplan 2022 
 3.4 Protokoll BUN 2021-11-24 Upföljning Internkontrollplan 2021 
 3.4 Uppfoljningsrapport Internkontroll 2021 BUN 
 3.5 Protokoll BUN 2022-02-23 exempel 
 Arbetsmiljöarbete - §158 BUN Årlig uppföljning Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

2021 
 Arbetsmiljöarbete - BUN fastställd_Årlig uppföljning SAM 2021 
 Skolplikt och frånvaro - Handlingsplan främja närvaro grundskolan 
 Skolplikt och frånvaro - Handlingsplan Främja närvaro Strömbackaskolan 
 1.1 Protokoll 2021-05-04 VEP 2022-2024 
 1.1 Verksamhetsplan 2022-2024 - Beslut 
 1.2 Exempel - Kvalitetsrapport - Barn och unga, läsåret 20-21 
 1.3 Kvalitetsrapport utbildning arbete näringsliv 20-21 
 1.3 Protokoll 2022-04-06 Kvalitetsrapport 
 Svar grundläggande granskning 2022 
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Sammanträdesprotokoll 7 (15) 
Sammanträdesdatum  
2022-11-09  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 92 
 

Information om Norrbus 
Diarienr 22BUN248 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av information om Norrbus. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Norrbotten och Norrbottens 14 kommuner har sedan år 2008 gemensamma riktlinjer 
för samverkan för barn och unga, Norrbus. Det gemensamma ansvarstagandet och behov och 
krav på samverkan kring barn och unga har ökat, varför revidering av Norrbus är genomförd 
2013. Av riktlinjerna framgår att det på kommunnivå ska finnas samverkansgrupp och ett 
lokalt styrdokument för samverkan. Det lokala styrdokumentet ses över vartannat år och 
revideras vid behov. 
 
Mål för samverkan 
Målet för arbetet kring barn och unga i Norrbottens län är att alla barn och unga har ett sådant 
stöd att de i möjligaste mån kan fostras, bo och leva i sin familj och vara kvar i sin 
grupp/klass som de tillhör. 
 
Målgrupp 
Norrbus omfattar alla barn och unga, upp till och med 20 års ålder, som är i behov av stöd och 
hjälp från fler än en aktör. 
 
Under 2022 har den lokala Styrgruppen för Norrbus reviderat dokumenten ”Styrande och 
stödjande dokument för samverkan i Piteå enligt Norrbus”. Vid informationen för Barn- och 
utbildningsnämnden kommer de reviderade dokumenten att presenteras. 
 
Beslutsunderlag 

 Norrbus Styrande och stödjande dokument reviderat 2022-09-14 
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Sammanträdesprotokoll 8 (15) 
Sammanträdesdatum  
2022-11-09  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 93 
 

Utvärdering likvärdig skola 2022 
Diarienr 22BUN239 
 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden tar del av utvärdering Likvärdig skola 2022. 
  
Nämnden delar in sig i två grupper och diskuterar förutsättningar för statsbidrag år 2023 och 
skickar in synpunkter till biträdande avdelningschef grundskola. 
 
Ärendebeskrivning 
För att kunna ansöka om statsbidraget för likvärdig skola för året 2023 ska enligt 
statsbidragets kriterier handlingsplan och åtgärder för 2022 utvärderas i verksamhet, politik 
och även tas i facklig samverkansgrupp. 
 
Åtgärder och resultat för 2022 gås igenom och insatser inför 2023 ska prioriteras och föreslås 
utifrån kriterier och syfte om likvärdighet i skolan. Genomgång av verksamhetens utvärdering 
samt diskussion i det politiska forumet kring prioriteringar utifrån resultat. 
 
Beslutsunderlag 

 Likvärdig skola - utvärdering rektorer 2022 
 Utvärdering likvärdig skola 2022 rektorer o elevhälsa - slutlig - BUN 
 Frågebatteri till Likvärdig skola 
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Sammanträdesprotokoll 9 (15) 
Sammanträdesdatum  
2022-11-09  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 94 
 

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

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av mottagna och avslutade ärenden om kränkande 
behandling, trakasserier eller diskriminering. 
 
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 (15) 
Sammanträdesdatum  
2022-11-09  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 95 
 

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 
 
 
  

Page 10 of 15



Sammanträdesprotokoll 11 (15) 
Sammanträdesdatum  
2022-11-09  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 96 
 

Delgivningsärenden 
Diarienr 22BUN3 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av delgivningsärenden. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden delges nedanstående handlingar 
 
Förvaltningsrätten i Karlstad 
Dnr 22BUN231 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår Piteå kommuns överklagande avseende ersättning för extra 
eller extraordinära kostnader för utbildning, asylsökande. Ansökan avsåg hyreskostnader för 
utbildningslokaler under perioden 2017-08-01 till 2017-12-31. 
 
 
Skolinspektionen 
Dnr 22BUN68-11 
Beslut: Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av Thorengruppen AB som 
huvudman för gymnasieskola avseende det nationella barn- och fritidsprogrammet inriktning 
pedagogiskt och socialt arbete samt försäljning och serviceprogrammet vid Yrkesgymnasiet 
Skellefteå i Skellefteå kommun. 
 
Dnr 22BUN73-10 
Beslut: Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av Lärande i Sverige AB som 
huvudman för gymnasieskola avseende det nationella hotell- och turismprogrammet vid 
Realgymnasiet i Luleå i Luleå kommun. 
 
Dnr 21BUN365-12 
Beslut: Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av Piteå kommun som utförare av 
utbildning där distansundervisning används som särskilt stöd i årskurs 4-9 vid Solanderskolan 
i Piteå kommun. 
 
Dnr 21BUN365-15 
Beslut: Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av Piteå kommun som utförare av 
utbildning där distansundervisning används som särskilt stöd i årskurs 6-9 vid 
Tallbackaskolan i Piteå kommun. 
 
Dnr 21BUN310-12 
Uppföljningsbeslut efter kvalitetsgranskning av skolans arbete för kvalitet i undervisningen i 
moderna språk – undervisning för kommunikativ förmåga vid Hortlax skola i Piteå kommun. 
Beslut: Skolinspektionen avslutar granskningen, men kommer att fortsätta följa skolan och 
Piteå kommun i sin samlade risk- och väsentlighetsanalys. 
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Sammanträdesprotokoll 12 (15) 
Sammanträdesdatum  
2022-11-09  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Dnr 22BUN100 
Uppföljningsbeslut efter kvalitetsgranskning av skolans hantering av värdegrundsfrågor i 
undervisningen med fokus på kontroversiella frågor vid Sjulnässkolan i Piteå kommun. 
Beslut: Skolinspektionen vill betona vikten av att rektor försäkrar sig om att detta arbete 
genomförs och leder till en önskad utveckling i arbetssätt även om det är skolans förstelärare 
som leder arbetet. 
 
Barn- och elevombudet 
Dnr 21ELEV225-18 
Uppföljning av beslut gällande skyldigheten att motverka kränkande behandling vid 
Solanderskolan. 
Beslut: Barn- och elevombudet bedömer att vidtagna åtgärder gör att uppföljningen av ärendet 
kan avslutas. 
 
Skolverket 
Dnr 22BUN41-26 
Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen för höstterminen 2022 
Beslut: Skolverket beviljar delvis ansökan med 165 400 kronor i statsbidrag. Ansökt bidrag 
416 248 kronor. 
 
Dnr 22BUN41-27 
Statsbidrag för handledare i Läslyftet för 2021/2022 
Beslut: Skolverket godkänner redovisning utan återkrav. (574 200 kronor) 
 
Dnr 22BUN41-28 
Statsbidrag för fortbildning av förskollärare för 2022 
Beslut: Skolverket beviljar ansökt statsbidrag. (123 648 kronor) 
 
Dnr 22BUN41-29 
Statsbidrag för fortbildning av lärare för 2022 
Beslut: Skolverket beviljar 30 000 kronor i bidrag för höstterminen 2022. 
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Sammanträdesprotokoll 13 (15) 
Sammanträdesdatum  
2022-11-09  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 97 
 

Förvaltningschefen informerar 
Diarienr 22BUN4 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen informerar om: 
- Lokaler för Utbildningsförvaltningens verksamheter. 
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Sammanträdesprotokoll 14 (15) 
Sammanträdesdatum  
2022-11-09  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 98 
 

Tecknande av kommunalt samverkansavtal gällande 
gymnasieutbildning mellan Arjeplogs kommun och Piteå kommun 
Diarienr 22BUN261 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner och tecknar kommunalt samverkansavtal gällande 
gymnasieutbildning med Arjeplogs kommun enligt bilaga. 
 
Ärendebeskrivning 
Arjeplog kommun har vänt sig till Piteå kommun med en förfrågan om att ingå ett 
samverkansavtal gällande gymnasieutbildning i och med att gymnasieutbildningen i Arjeplog 
läggs ned. De vill på så sätt säkra tillgången till gymnasieplatser för ungdomar i Arjeplog. 
Elever från Arjeplog blir genom samverkansavtalet förstahandsmottagna i Piteå kommun 
vilket innebär att de konkurrerar om platser på samma villkor som ungdomar skrivna i Piteå. 
Detta blir de även utan samverkansavtal i och med att Arjeplog inte kan erbjuda 
gymnasieutbildningarna, det som skiljer är att eleverna inte blir förstahandsmottagna i andra 
kommuner som Arjeplog inte har samverkansavtal med. 
 
Traditionellt sett har många elever från Arjeplog sökt sig till gymnasieskolan i Piteå vilket 
endast gör att detta blir en mer formaliserad samverkan. Fyrkantssamverkan berörs inte, men 
förslaget till samverkansavtal med Arjeplog, är förankrat i fyrkantens utbildningsgrupp. 
 
I första hand har Arjeplog tecknat samverkansavtal med Arvidsjaurs kommun eftersom 
eleverna då har dagligt pendlingsavstånd. Det är de utbildningar som inte kan erbjudas via 
Arvidsjaurs gymnasieskola som man nu vill ingå samverkansavtal kring med Piteå kommun. 
 
De program som föreslås ingå i samverkansavtalet är: 
 
Bygg- och anläggningsprogrammet 
El- och Energiprogrammet 
Estetiska programmet (med de inriktningar som erbjuds) 
Försäljning- och serviceprogrammet 
Industritekniska programmet 
Naturbruksprogrammet 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
Teknikprogrammet 
VVS- och fastighetsprogrammet 
Vård- och omsorgsprogrammet 
 
Avtalet föreslås att gälla i tre år, med möjlighet till ytterligare förlängning tre år i taget om 
parterna är överens. Avtalet enligt befintligt förslag är kommunicerat med Arjeplogs 
kommun, ekonom Piteå kommun och kommunjurist Lisa Hammarberg. 
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Sammanträdesprotokoll 15 (15) 
Sammanträdesdatum  
2022-11-09  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Beslutsunderlag 
 Extraärende Tecknande av kommunalt samverkansavtal gällande gymnasieutbildning 

mellan Arjeplogs kommun och Piteå kommun 
 Kommunalt samverkansavtal gällande gymnasieutbildning mellan Arjeplogs kommun och 

Piteå kommun 
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