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Justeringens plats och tid Utbildningsförvaltningen, 2022-12-22   
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Sammanträdesprotokoll 2 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-12-21  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Beslutande  Louise Mörk (S) (ordförande) 

Lena Jarblad (S) (vice ordförande) 
Carola Bergman (S) 
Niklas Lundgren (S) 
Massoud Sari Aslani (S) 
Elisabet Davidsson (S) 
Maria Platni (V) 
Lisa Karlström (MP) 
Malin Stenvall Viksten (M) §§112-116, §§120-122 
Hans Öhlund (C) 
Eva Åström (SJV) 
Lena Bodmark (S) (tjänstgörande ersättare) 
Evelina Blom (C) (tjänstgörande ersättare) 

  

Övriga deltagare Malin Westling (förvaltningschef) 
Mona Öman Blylod (nämndsekreterare) 
Carmen Karlsson (samordnande controller) §§113–114 
Stefan Bengtsson (lokalstrateg) §115 
Malin Wikström (verksamhetschef ekonomi och planering) §116 
Elisabeth Fjällström (avdelningschef förskola) §116 
Elice Ökvist (avdelningschef grundskola) §116, §§118-119 
Britta Dahlén (avdelningschef gymnasiet) §§116-118 
Peter Andersson (verksamhetschef elevhälsan) §116 
Piteå-Tidningen §116 
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Sammanträdesprotokoll 3 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-12-21  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

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

  
§ 112  Information om Tidöavtalet .............................................................................................4 
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Sammanträdesprotokoll 4 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-12-21  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 112 
 

Information om Tidöavtalet 
Diarienr 22BUN281 
 

Beslut 
Informationen utgår på grund av sjukdom. 
  
Informationen skjuts till 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Tidöavtalet är en skriftlig överenskommelse mellan de svenska riksdagspartierna 
Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och Sverigedemokraterna som offentliggjordes 
den 14 oktober 2022. 
 
Syftet med projektet är att ta fram och genomföra konkreta politiska förslag som löser 
Sveriges viktigaste samhällsproblem på skolans område. 
 
Målet är att: 
- Lyfta kunskapsresultaten i den svenska skolan, såväl generellt som för de elever som 
behöver extra stöd eller som kan gå fortare fram 
- Varaktigt stärka tryggheten och arbetsron i skolan 
- Utveckla rätten att välja skola och tillvarata mångfalden av utförare, och samtidigt kraftigt 
minska utrymmet för aktörer med kvalitetsbrister 
- Höja läraryrkets status och förbättra arbetsvillkoren 
- Ge skolan i hela Sverige likvärdiga förutsättningar och stärka verksamhetens kvalitet 
 
Förslagen i projektet ska syfta till att minska administrativ börda och onödig byråkrati. 
 
Mer finns att läsa om avtalet i utdraget. 
 
Annika Henriksson, Norrbottens kommuner informerar om vad överenskommelsen innebär 
för skolan. 
 
Beslutsunderlag 

 Utdrag ut Tidöavtalet: Överenskommelse för Sverige 
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Sammanträdesprotokoll 5 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-12-21  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 113 
 

Uppföljningsrapport Internkontrollplan 2022 
Diarienr 21BUN337 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner Uppföljningsrapport Internkontrollplan 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Utifrån gällande regler om plan för internkontroll har ett förslag utarbetats. Först har olika 
områden, rutiner eller processer med potentiell risk identifierats. Därefter har viktning gjorts 
utifrån hur stor sannolikhet det är att risken aktualiseras mot vilken konsekvens detta skulle 
ge. I internkontrollplanen framgår vem som är ansvarig för respektive riskområde samt vem 
som ansvarar för att internkontroll utförs. 
 
Carmen Karlsson, samordnande controller föredrar uppföljningen av Internkontrollplan 2022. 
 
Beslutsunderlag 

 Uppföljningsrapport Internkontroll 2022 
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Sammanträdesprotokoll 6 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-12-21  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 114 
 

Internkontrollplan 2023 
Diarienr 22BUN255 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar Internkontrollplan 2023 med ändringen att ha kvar 
riskvärdet 6 avseende punkt 7 Bristande efterlevnad av upprättade rutiner och regelverk vid 
kränkningsärenden på förskole- och skolenheterna. 
 
Ärendebeskrivning 
Utifrån gällande regler om plan för internkontroll har ett förslag utarbetats för 2023. Först har 
olika områden, rutiner eller processer med potentiell risk identifierats. Därefter har viktning 
gjorts utifrån hur stor sannolikhet det är att risken aktualiseras mot vilken konsekvens detta 
skulle ge. I internkontrollplanen framgår vem som är ansvarig för respektive riskområde samt 
vem som ansvarar för att internkontroll utförs. 
 
Carmen Karlsson, Samordnande controller redovisar Internkontrollplan för 2023. 
 
Beslutsunderlag 

 Internkontrollplan 2023 
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Sammanträdesprotokoll 7 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-12-21  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 115 
 

Remiss Plan för bostadsförsörjning 
Diarienr 22BUN268 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner och skickar remissyttrande till 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har beretts möjlighet att lämna remissvar på kommunens 
bostadsförsörjningsplan som är under utarbetande. 
 
Syftet med Plan för bostadsförsörjning är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att 
leva i goda bostäder samt att ändamålsenliga åtgärder börbereds och genomförs. 
 
Bostadsförsörjningsplanen kompletterar Policy för Piteå kommuns bostadspolitik och övriga 
styrdokument som berör kommunens bostadsbyggande. 
 
Lokalstrateg föredrar ärendet för Barn- och utbildningsnämndens ledamöter. 
 
Beslutsunderlag 

 Remiss Plan för bostadsförsörjning 
 Remiss bostadsförsörjningsplan 
 Yttrande över Plan för bostadsförsörjning 
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Sammanträdesprotokoll 8 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-12-21  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 116 
 

Information om internbudget och investeringar för 2023 
Diarienr 22BUN282 
 

Beslut 
Ledamöterna får information om internbudget och investeringar för år 2023. Beslut tas i 
början på nästa år. 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef Malin Wikström presenterar information om internbudget och investeringar 
för 2023 tillsammans med avdelningscheferna Elisabeth Fjällström, Elice Ökvist, Peter 
Andersson och Britta Dahlén. 
 
Utbildningsförvaltningen har utifrån kommunfullmäktiges fastställda verksamhetsplan och 
rambudget för planperioden 2023–2025 utformat ett förslag till internbudget för 
verksamhetsåret 2023. För att nå en budget i balans redogörs förslag på åtgärder och dess 
konsekvenser inom respektive avdelning. 
 
Beslut från Kommunfullmäktige i VEP 2023–2025 till Investeringar uppgår till 105,7 mkr, 
vilket är ca 7,5 mkr mindre än nämndens behov. Utbildningsförvaltningen presenterar ett 
förslag på investeringsprioriteringar utifrån Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 

 Rapport Internbudget och investeringsplan 2023 
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Sammanträdesprotokoll 9 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-12-21  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 117 
 

Piteförslag - Körkort i gymnasieutbildning 
Diarienr 22BUN39 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå Piteförslaget - Körkort i gymnasieutbildning 
med hänvisning till yttrandet. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inlämnats till Piteå kommun gällande möjlighet för elever vid 
Strömbackaskolans Vård- och omsorgsprogram att erbjudas körkort inom ramen för sin 
utbildning. Argumenten är: 
1. Jämställdhet - att elever som idag går fordonsutbildning får möjlighet att ta körkort i sin 
utbildning. 
2. Bemanningsproblem inom vård- och omsorgssektorn, körkort skulle kunna göra Vård- och 
omsorgsutbildningen mer attraktiv. 
3. Eleverna blir mer anställningsbara när de går ut gymnasiet då brukarna finns utspridda i 
hela kommunen och det krävs körkort för att kunna ta sig till dessa människor. 
4. Körkort behövs många gånger för att personal ska kunna ta sig till sitt arbete. 
 
Gymnasiechef har fått uppdraget att svara på medborgarförslaget. 
 
Körkort kan ingå som en del i undervisningen på vissa nationella program och inriktningar i 
gymnasieskolan. Det rör sig om Fordonsprogrammets transportinriktning, Bygg och 
anläggning – anläggningsfordon samt Naturbruksprogrammet där traktorkort möjliggörs. 
 
Bidrag till körkort som inte är en del av själva utbildningen kopplat till kurser, förekommer i 
en del andra kommuner, oftast kopplat till någon sorts krav på gymnasial prestation. I 
Samverkansområdet Fyrkanten, där detta har förekommit i ett par kommuner, har inte någon 
effekt kunnat påvisas i ansökningssifforna. 
 
Om skolan skulle ge bidrag till körkort till en viss kategori elever med hänvisning till att det 
är bra för kommande arbete, skulle vi ur en likvärdighetssynpunkt, även behöva ge bidrag till 
elever vid andra gymnasieprogram. Därför är det inte lämpligt att skolan står för kostnaden 
och gör en sådan prioritering. 
 
Beslutsunderlag 

 Avidentifierat Piteförslag 
 Svar på medborgarförslag körkort VO 
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Sammanträdesprotokoll 10 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-12-21  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 118 
 

Uppföljning korttidstillsyn enligt LSS för elever i grundsärskola och 
gymnasiesärskola 
Diarienr 21BUN211 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Utbildningsförvaltningen fortsätter med 
avtalet korttidstillsyn enligt LSS för Socialnämndens räkning. 
 
Nämnden beslutar även att översyn görs av tidpunkt för prissättning. Förvaltningen får till 
uppdrag att tillsammans med socialtjänsten komma överens om prissättningen ska vara 
kalenderår eller läsår. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden har tecknat avtal om korttidstillsyn enlig 
LSS 2021-08-11 t.o.m. 2022-06-16. Utbildningsförvaltningen utför uppdraget på entreprenad 
åt Socialförvaltningen som finansierar verksamheten enligt överenskommet avtal. 
 
Om inte någon av parterna säger upp avtalet, vilket ska ske skriftligen minst 6 månader innan 
avtalet löper ut, så förlängs avtalet per automatik med ett år i taget. Barn- och 
utbildningsnämnden har i sitt beslut den 10 juni 2021 angett att en uppföljning ska göras 
senast 2023-01-16, se Bilaga 1. 
 
Korttidstillsyn bedrivs vid Rönnskolan och Strömbackaskolan. Uppföljningen visar på mycket 
stor tillfredsställelse både bland ungdomar och vårdnadshavare. Barnen och ungdomarna får 
en mer sammanhållen dag, transporterna minskar och barnen som deltar i korttidstillsynen vid 
Rönnskolan integreras med barnen i fritidshemmet. 
 
Den ekonomiska utvärderingen visar på ett visst underskott för Utbildningsförvaltningen i 
förhållande till de intäkter som genereras från Socialförvaltningen. Priset justeras inför 2023. 
 
Vidare föreslås att ekonomerna får göra en översyn av tidpunkt för prissättning, med en 
övergång från kalenderår till läsår. 
 
Beslutsunderlag 

 Uppföljning korttidstillsyn enligt LSS 
 Avtal 
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Sammanträdesprotokoll 11 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-12-21  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 119 
 

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

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av 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 grundskola informerar om två kränkningsärenden. 
 
Beslutsunderlag 

 Sammanställning av anmälningar om kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering 
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Sammanträdesprotokoll 12 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-12-21  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 120 
 

Delegationsbeslut 
Diarienr 22BUN2 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av anmälningar och avslutade ärenden. 
 
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 13 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-12-21  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 121 
 

Delgivningsärenden 
Diarienr 22BUN3 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av delgivningsärenden. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden delges nedanstående ärende 
 
Förvaltningsrätten i Luleå 
Dnr 22ELEV122-40 och 22ELEV123-40 
Förvaltningsrätten i Luleå avslår överklaganden och fastställer därmed att vårdnadshavarna 
inte gjort vad som ankommer på dem för att se till att döttrarna fullgör sin skolplikt. 
 
Statsbidrag 
Dnr 22BUN41-31 
Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds för 2022 
Beslut: Skolverket beviljar 123 840 kronor 
 
Dnr 22BUN41-32 
Statsbidrag för ett fjärde tekniskt år för 2022/2023 
Beslut: Skolverket beviljar delvis rekvisitionen. Piteå kommun har ansökt om 1 427 600 
kronor men beviljas 968 450 kronor 
 
Dnr 22BUN41-33 
Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare för 2022/2023 
Beslut: Skolverket beviljar 2 932 499 kronor. 
 
Dnr 22BUN41-34 
Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning på 
introduktionsprogram för 2022 
Beslut: Skolverket beviljad delvis ansökan. Piteå kommun har ansökt om 47 599 kronor men 
beviljas 33 886 kronor. 
 
Dnr 22BUN41-35 
Statsbidrag för undervisning under skollov för 2022 
Beslut: Skolverket beviljar 34 933 kronor i statsbidrag. 
 
Dnr 22BUN41-36 
Statsbidrag för anställning av lärarassistenter för 2022 
Beslut: Skolverket beviljar 826 166 kronor, bidraget avser HT 2022. 
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Sammanträdesprotokoll 14 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-12-21  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 122 
 

Förvaltningschefen informerar 
Diarienr 22BUN4 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen informerar om 
  
Verksamhetsplan 2023–2025, Prioriterade mål och fokusområden. 
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