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§ 100 
 

Utbildningsförvaltningens satsningar inom forskning och utveckling 

Diarienr 22BUN260 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Presentation av Utbildningsförvaltningens satsningar inom forskning och utveckling, till 

exempel nätverksträffar, forskningscirklar, ny hemsida samt kommundoktorander. 

 

Föredragande: Ulrika Bergmark, vetenskaplig ledare och Johanna Jonsson och Sara Viklund, 

kommundoktorander. 
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§ 101 
 

Samlokalisering av särskilda undervisningsgrupper 

Diarienr 22BUN263 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ett projekt påbörjas i syfte att samlokalisera 

resursskolan i NAB-huset under en övergångsperiod. 

 

Hitta en mer långsiktig lösning bör vägas in i framtida utredning kring skolstrukturen i 

kommunen. 

 

Ärendebeskrivning 

I samband med Barn- och utbildningsnämndens möte 2022-05-24 gav nämnden förvaltningen 

i uppdrag att utreda samlokaliseringsfrågan för de kommunövergripande särskilda 

undervisningsgrupperna (§ 48 BUN 2022-05-24, dnr 21BUN122-10). 

Förvaltningschef ger därför Stefan Bengtsson, lokalstrateg, i uppdrag att utreda ovanstående 

fråga. Utredningen skall göras i samråd med avdelningschef Grundskola och rektor för 

resursskolan Tallbacka. 

  

Rektor och personal på AST och Tallbacka ställer sig positiva till förslaget om samlokalisera 

resursskolan i NAB-huset under en övergångsperiod förutsatt att nödvändiga anpassningar 

görs i lokalen och utemiljön. 

  

Yrkanden 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta att ett projekt påbörjas 

i syfte att samlokalisera resursskolan i NAB-huset under en övergångsperiod. 

 

Hitta en mer långsiktig lösning bör vägas in i framtida utredning kring skolstrukturen i 

kommunen. 

  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets förslag, vilket blir 

nämndens beslut. 

 

Beslutsunderlag 

• Samlokalisering av särskilda undervisningsgrupper 221027 

• Bilaga 1 Personalens synpunkter 

• Bilaga 2 Skrivelse Miljö och hälsa 

• Bilaga 3 Ritningar 

• Barnkonsekvensanalys utifrån förslag om samlokalisering resursskola 
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§ 102 
 

Grundläggande granskning 2022 

Diarienr 22BUN115 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden träffar kommunrevisorerna och svarar på frågorna i 

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. 

 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande föredrar svar på revisionens frågor och svar. 

 

Beslutsunderlag 

• Svar grundläggande granskning 2022 

• 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 
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§ 103 
 

Medborgarförslag Sopkorgar vid Porsnässkolan 

Diarienr 22BUN265 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget. 

 

Ärendebeskrivning 

På skolgården är det så att vi tidigare haft sopkorgar men valt att ta bort dem då de 

huvudsakligen användes av privatpersoner som slängde hundbajspåsar i dem vilket skolan 

sedan debiterades för att tömma. Vi bedömde således att vi kan göra bättre saker för de 

pengarna då sopkorgarna huvudsakligen nyttjades av allmänheten och inte av eleverna. 

 

Inne i skolans lokaler har skolan flertalet återvinningsstationer med möjlighet till sopsortering 

vilket bedöms som mer fungerande, kostnadseffektivt och miljövänligt. 

  

Förslagslämnare är inbjuden till sammanträdet men närvarar inte. 

  

Yrkanden 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta att avslå 

medborgarförslaget. 

  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets förslag, vilket blir 

nämndens beslut. 

 

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag KF § 152 Medborgarförslag - Sopkorgar vid Porsnässkolan 

• Medborgarförslag - Sopkorgar vid Porsnässkolan 

• Yttrande gällande medborgarförslag om sopkorgar 

 

 

  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 8 (13) 

Sammanträdesdatum  

2022-12-05  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 104 
 

Kvalitetsrapport Livsmiljö, demokrati och öppenhet, Läsåret 2021-

2022 

Diarienr 22BUN262 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna kvalitetsrapporten Livsmiljö, demokrati 

och öppenhet, Läsåret 2021-2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt skollagstiftningen ansvarar Piteå kommun som huvudman för att planera, följa upp och 

utveckla utbildningen. Kvalitetsrapporten Livsmiljö, demokrati och öppenhet skrivs i syfte att 

bidra till att ge goda förutsättningar för barnens och elevernas lärande. Den presenterar 

skolväsendets resultat och processer inom målområdet och gör en sammanfattande och 

framåtblickande analys av vilka behov som finns. Den bidrar därigenom till att huvudmannen 

kan fatta informerade beslut för att fördela resurser efter barnens och elevernas olika 

förutsättningar och behov. 

Rapporten tar sin utgångspunkt i målen som Barn- och utbildningsnämnden har inom Piteås 

strategiska områden Livsmiljö samt Demokrati och öppenhet. 

 

Utifrån rapportens analys och respektive avdelnings angivna utvecklingsområden anser 

förvaltningens ledningsgrupp att ett stort arbete redan pågår för att öka måluppfyllelsen 

ytterligare inom området ”Livsmiljö, demokrati och öppenhet”. 

Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp föreslår därför att Barn- och utbildningsnämnden 

inte utdelar några ytterligare uppdrag i anslutning till denna kvalitetsrapport. 

 

Förvaltningschef Malin Westling föredrar kvalitetsrapporten. 

  

Yrkanden 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta att godkänna 

kvalitetsrapporten Livsmiljö, demokrati och öppenhet, Läsåret 2021-2022. 

  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets förslag, vilket blir 

nämndens beslut. 

 

Beslutsunderlag 

• Rapport_Livsmiljö, demokrati och öppenhet Lå 2021-2022    22-10-26 
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§ 105 
 

Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier eller 

diskriminering 

Diarienr 22BUN1 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av mottagna anmälningar och avslutade ärenden. 

 

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. 

  

Avdelningschef förskola informerar om ett kränkningsärende i förskolan. 

 

Beslutsunderlag 

• Sammanställning av anmälningar om kränkande behandling, trakasserier och 

diskriminering 
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§ 106 
 

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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§ 107 
 

Delgivningsärenden 

Diarienr 22BUN3 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av delgivningsärende. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden delges nedanstående ärende 

 

Dnr 22ELEV293 

Diskrimineringsombudsmannen DO begär yttrande till anmäld diskriminering. 
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§ 108 
 

Förvaltningschefen informerar 

Diarienr 22BUN4 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av förvaltningschefens informationer. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefen informerar om: 

- Barn och ungdomspsykiatrin Norrbotten 

  

- Statliga utredningar  

  

- Handlingsplan för suicidprevention 

 

 


