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Sekreterare Mona Öman Blylod 

  

Ordförande Majvor Sjölund (C) 
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Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ  Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2023-01-18 

Anslags uppsättande 2023-01-24 Anslags nedtagande 2023-02-15 
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Beslutande       Se sida 2,  

  

Övriga deltagare      Se sida 2  

  

Utses att justera Marita Björkman Forsman (S) 

  

Justeringens plats och tid Digital justering, 2023-01-23  

  

Paragrafer              §§2-15 
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Sammanträdesprotokoll 2 (22) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Beslutande  Majvor Sjölund (C) (ordförande) 

Marita Björkman Forsman (S) (vice ordförande) 
Malin Stenvall Viksten (M) 
Massoud Sari Aslani (S) 
Carola Bergman (S) 
Veronica Wahlström (M) 
Alma Andersson (S) 
Maria Platni (V) 
Ida-Therese Viklund (M) 
Hans Öhlund (C) 
Eila Stenvall (KD) 
Håkan Johansson (M) (tjänstgörande ersättare) 
Sara Lagesen Lundgren (S) (tjänstgörande ersättare) §§3-15 

  

Övriga deltagare Malin Westling (förvaltningschef) 
Mona Öman Blylod (nämndsekreterare) 
Elisabeth Fjällström (avdelningschef förskola) §3 
Elice Ökvist (avdelningschef grundskola och fritidshem) §3 
Britta Dahlén (avdelningschef gymnasiet) §3 
Peter Andersson (avdelningschef elevhälsan) §3 
Bo Åström (biträdande avdelningschef grundskola) §4 
Malin Wikström (verksamhetschef ekonomi och planering) §3 
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Sammanträdesprotokoll 3 (22) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 
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§ 2  Nämndutbildning BUN ........................................................................................................4 

§ 3  Information om internbudget och investeringar för 2023 ....................................................5 
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§ 8  Nominering till Förebygganderådet 2023–2026 ................................................................12 

§ 9  Nominering till Tillgänglighetsrådet 2023–2026 ...............................................................14 

§ 10  Nominering till Landsbygdspolitiska råder för åren 2023-2026 ......................................16 

§ 11  Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier, diskriminering .............18 

§ 12  Delegationsbeslut .............................................................................................................19 

§ 13  Delgivningsärenden .........................................................................................................20 

§ 14  Kurser/konferenser ...........................................................................................................21 

§ 15  Av ledamöter väckta ärenden ...........................................................................................22 
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Sammanträdesprotokoll 4 (22) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 2 
 

Nämndutbildning BUN 
Diarienr 23BUN27 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av utbildningen. 
 
Ärendebeskrivning 
För att ge bästa möjliga förutsättningar för den nytillträdda nämnden att leda arbetet i Barn- 
och utbildningsnämnden föreslås att tid avsätts för utbildning i samband med den nya 
nämndens tre första sammanträden våren 2023. 
 
I utbildningen ingår delar som Skolans ansvarsstruktur, UBF organisation, BUNs 
resursfördelningsmodell, Det ekonomiska året, Skolplikt, Riktlinje för det systematiska 
kvalitetsarbetet, Skolskjutsreglemente med mera. 
 
Beslutsunderlag 

 Nämndutbildning BUN 2023 
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Sammanträdesprotokoll 5 (22) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 3 
 

Information om internbudget och investeringar för 2023 
Diarienr 22BUN282 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av information om internbudget och investeringar för år 
2023. 
  
Beslut tas på Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 21 februari 2023. 
 
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 
 Barnkonsekvensanalys Internbudget 2023 
 Risk och konsekvensanalys, internbudget1 
 Reservation internbudget 
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Sammanträdesprotokoll 6 (22) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 4 
 

Statsbidrag för en likvärdig skola år 2023 
Diarienr 23BUN16 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förslag på åtgärdsplan samt att lämna in 
ansökan och tillhörande bilagor till Skolverket. 
 
Ärendebeskrivning 
Statsbidraget för en likvärdig skola syftar till att utöka huvudmannens resurser för att stärka 
likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. 
Regeringen har tidigare fattat beslut om ändring i förordningen för statsbidraget. 
Förändringarna, som trädde i kraft den 20 juli 2020, innebär att statsbidraget för stärkt 
likvärdighet och kunskapsutveckling nu även kan användas för insatser i fritidshemmet och 
omfattar även bidraget för den tidigare s.k. ”lågstadiesatsningen”. 
 
Det är huvudmannen som bestämmer hur bidraget fördelas inom organisationen. För 
bidragsomgången 2023 finns nationellt tillgängliga medel om totalt 6,66 miljarder kronor. 
Bidragsramen för Piteå kommun var år 2022 på 19 724 379 kr och för 2023 gäller ett 
ansökningsbart bidrag på 20 317 100 kr för tidsperioden 2023-01-01—2023-12-31. 
Förändringar av elevantalet och elevernas socioekonomiska förutsättningar hos kommunens 
huvudmän gör att bidragsramen förändras mellan bidragsåren. Ett villkor för att kommunen 
ska erhålla statsbidraget är att huvudmannen utarbetar en åtgärdsplan där det framgår vilka 
insatser som huvudmannen planerar för den period bidragsomgången gäller för. 
 
Beslutsunderlaget till åtgärdsplan har tagits fram av biträdande avdelningschef grundskola 
och det slutliga förslaget på åtgärdsplan har utarbetats av avdelningschef grundskola efter 
utvärdering och i samråd med ledningsgrupp, elevhälsa, rektorer och nämndsledamöter samt 
redovisats i samverkan med de fackliga organisationerna. Barn- och utbildningsnämndens 
ledamöter har delats upp i diskussionsgrupper angående hur bidraget har och ska användas 
inom organisationen. Synpunkter har mejlats till biträdande avdelningschef. Det slutliga 
förslaget på åtgärder redovisas i BUN 2023-01-18. Nämnden beslutar i ärendet vid dagens 
sammanträde. 
 
Biträdande avdelningschef grundskola föredrar ärendet. 
  
Yrkanden 
Ordförande Majvor Sjölund (C) föreslår att nämnden beslutar att anta förslag på åtgärdsplan 
samt att lämna in ansökan och tillhörande bilagor till Skolverket. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns ett förslag vilket blir nämndens 
beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 7 (22) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Beslutsunderlag 
 Åtgärdsplan beslutsunderlag BUN 2023 
 Bilaga - Barnkonsekvensanalys 221220 
 Synpunkter majoritetsgruppen 2022-11-17 
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Sammanträdesprotokoll 8 (22) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 5 
 

Val av ledamöter till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
2023–2026 
Diarienr 23BUN8 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse följande ledamöter till arbetsutskottet: 
Ordinarie: 
Majvor Sjölund (C) ordförande 
Marita Björkman Forsman (S) vice ordförande 
Massoud Sari Aslani (S) 
Malin Stenvall Viksten (M) 
Veronica Wahlström (M) 
  
Ersättare  
Alma Andersson (S) 
Carola Bergman (S) 
Ida Therese Viklund (M)  
Hans Öhlund (C) 
 
  
Val av en ersättare bordlades på grund av att ledamöter och ersättare ska väljas av nämndens 
ledamöter till arbetsutskottet. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden utser fem ordinarie ledamöter och fem ersättare till Barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott för åren 2023–2026 
  
Yrkanden 
Majoritetspartierna föreslår nämnden besluta om Majvor Sjölund (C) ordförande, Marita 
Björkman Forsman (S) vice ordförande och Massoud Sari Aslani (S) till ordinarie ledamöter 
samt Alma Andersson (S), Carola Bergman (S) och Hans Öhlund (C) till ersättare  
  
Oppositionspartierna föreslår nämnden besluta om Malin Stenvall Viksten (M) och Veronica 
Wahlström (M) till ordinarie ledamöter samt Ida Therese Viklund (M) till ersättare. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att nämndens beslutar enligt Majoritets- och 
oppositionspartiernas förslag. 
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Sammanträdesprotokoll 9 (22) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 6 
 

Val av antagningsorganisation för gymnasiet 2023–2026 
Diarienr 23BUN9 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att välja ordförande för Barn- och 
utbildningsnämnden samt avdelningschef gymnasiet till antagningsorganisation för 
gymnasieskolan för åren 2023–2026. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger avdelningschef gymnasiet i uppdrag att utse övriga 
representanter från Strömbackaskolan och Grans Naturbruksgymnasium. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden utser antagningsorganisation för gymnasieskolan för 
mandatperiod 2023–2026. 
 
Antagningsorganisationen består av Barn- och utbildningsnämndens ordförande samt 
avdelningschef gymnasiet. Antagningsnämndens uppgift är att säkerställa en rättssäker 
antagning till gymnasieskolan samt hantera frågor som rör frikvot och dispenser. Barn- och 
utbildningsnämndens ordförande fastställer gymnasieorganisationen för kommande läsår, dvs 
program och inriktningar samt antal tillgängliga platser och fattar beslut om antagning i 
enlighet med delegationsordningen 13.14 t.o.m. 13.16. 
 
Avdelningschef gymnasiet utser övriga representanter från Strömbackaskolan samt från Grans 
Naturbruksgymnasium. 
  
Yrkanden 
Ordförande Majvor Sjölund (C) föreslår att nämnden beslutar att välja ordförande för Barn- 
och utbildningsnämnden samt avdelningschef gymnasiet till antagningsorganisation för 
gymnasieskolan för åren 2023–2026. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger avdelningschef gymnasiet i uppdrag att utse övriga 
representanter från Strömbackaskolan och Grans Naturbruksgymnasium. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns ett förslag vilket blir nämndens 
beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 10 (22) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 7 
 

Nominering till Folkhälsorådet för åren 2023–2026 
Diarienr 23BUN10 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att nominera ordförande Majvor Sjölund (C) 
till ordinarie ledamot. 
  
Val av ersättare bordlades till nästa sammanträde på grund av att röstningen inte genomfördes 
på korrekt sätt. 
 
Ärendebeskrivning 
Folkhälsorådet är ett samarbets- och samverkansorgan mellan Piteå kommun, 
polismyndigheten och Region Norrbotten. Folkhälsorådet arbetar för att skapa förutsättningar 
för en positiv hälsoutveckling i kommunen. Detta omfattar bland annat frågor som hälsa, 
livsvillkor, levnadsvanor, trygghet, brotts- och drogförebyggande arbete och berör alla 
samhällssektorer och alla nivåer i samhället. 
 
Syfte 
Rådets syfte är att: 
- verka för förbättrad hälsa bland kommunens innevånare 
- driva frågor där samverkan är av betydelse för förbättrad folkhälsa i kommunen 
- fungera som lokalt brottsförebyggande råd (PiteBrå) 
 
Uppgifter 
Rådet eller dess arbetsutskott ska: 
- fungera som en styrgrupp för olika folkhälsoprojekt, besluta om genomförandeplaner/ 
handlingsplaner. 
- vara ett forum för utbyte och spridning av information, stöd och hjälp vid folkhälsoarbetet i 
Piteå 
- lyfta fram gemensamma frågor 
- sprida folkhälsoperspektiven i den egna organisationen 
- skapa nätverk 
- samverka mot gemensamma mål 
- kunskapsförmedla och opinionsbilda 
 
Barn- och utbildningsnämnden ska nominera en ledamot och en ersättare till Folkhälsorådet 
för åren 2023-2026. 
  
Yrkanden 
Majoritetspartierna nominerar ordförande Majvor Sjölund (C) till ledamot. 
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Sammanträdesprotokoll 11 (22) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på valet av ledamot och finner att det endast föreligger ett 
förslag vilket blir nämndens beslut. 
 
Beslutsunderlag 

 Reglemente för samverkansråd 
 
 
  

Page 11 of 22



Sammanträdesprotokoll 12 (22) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 8 
 

Nominering till Förebygganderådet 2023–2026 
Diarienr 23BUN11 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att nominera vice ordförande Marita Björkman 
Forsman (S) till ordinarie ledamot samt Maria Platni(V) till ersättare till Förebygganderådet 
för åren 2023-2026 
 
Ärendebeskrivning 
Förebygganderådet arbetar för att förebygga risker för socialt utsatta grupper eller individer, 
förhindra skadeverkningar av missbruk, minska fördomar samt stödja våldsutsatta kvinnor 
och deras barn. 
 
Syfte 
Rådets syfte är att: 
- förstärka det förebyggande arbetet 
- verka för att det förebyggande arbetet beaktas i nämndernas åtgärder och planering 
- initiera nya frågor och perspektiv på det förebyggande arbetet i Kommunstyrelse/nämnder 
och förvaltningar 
- vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning 
 
Uppgifter 
Rådet eller dess arbetsutskott ska: 
- möjliggöra och verka för det förebyggande arbetet i Piteå 
- inhämta intresseorganisationernas erfarenheter och synpunkter 
- svara för gemensam informations- och kunskapsspridning inom sina respektive område i 
förebyggande syfte 
- framföra önskemål, motivera och föreslå förändringar hos berörd styrelse/nämnd och 
förvaltning 
- uppmärksamma intresseorganisationernas roll i samhället 
 
Barn- och utbildningsnämnden ska nominera en ledamot och en ersättare till 
förebygganderådet för åren 2023-2026 
  
Yrkanden 
Majoritetspartierna nominerar vice ordförande Marita Björkman Forsman till ledamot. 
  
Oppositionspartierna nominerar Ida-Therese Viklund (M) till ersättare. 
  
Maria Platni (V) nominerar sig själv till ersättare 
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Sammanträdesprotokoll 13 (22) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Propositionsordning 
Ordförande meddelar att hon först ställer proposition på valet av ledamot och finner att det 
endast föreligger ett förslag vilket blir nämndens beslut. 
  
Ordförande ställer därefter proposition på valet av ersättare och finner att det finns två förslag. 
  
Votering begärs och verkställs genom sluten omröstning. Justerare Marita Björkman Forsman 
(S) utses till rösträknare. 
  
Omröstningsresultat 
Ida-Therese Viklund (M): 5 
Maria Platni (V): 6 
Avstår: 1 
  
Ordförande finner att nämnden utser Maria Platni till ersättare. 
 
Beslutsunderlag 

 Reglemente för brukarråd 
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Sammanträdesprotokoll 14 (22) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 9 
 

Nominering till Tillgänglighetsrådet 2023–2026 
Diarienr 23BUN12 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att nominera ledamot Hans Öhlund (C) till ordinarie 
ledamot samt Ida-Therese Viklund (M) som ersättare till Tillgänglighetsrådet för åren 2023-
2026 
 
Ärendebeskrivning 
Tillgänglighetsrådet arbetar för att öka möjligheten för människor som av fysiska eller 
psykiska skäl möter betydande svårigheter att delta i samhällets gemenskap. 
 
Syfte 
Rådets syfte är att: 
- förstärka personer med nedsatt funktionsförmågas inflytande i alla frågor som berör dem 
- verka för att synpunkter från personer med nedsatt funktionsförmåga beaktas i nämndernas 
åtgärder och planering. 
- initiera nya frågor som rör personer med nedsatt funktionsförmåga i Kommunstyrelse/ 
nämnder och förvaltningar 
-vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning 
 
Uppgifter 
Rådet eller dess arbetsutskott ska: 
- hålla sig underrättad om samhällsplanering och befintliga resurser för samhällsservice 
- samverka (samråda) med respektive nämnd/förvaltning i aktuella tillgänglighetsfrågor 
- inhämta synpunkter och erfarenheter från personer med nedsatt funktionsförmåga samt göra 
de olika förvaltningarna uppmärksamma på förändringar i efterfrågan av samhällsservice 
- följa den allmänna utvecklingen inom exempelvis forskning, nya resurser, nya lagar och nya 
intentioner inom området 
- framföra önskemål, motivera och föreslå förändringar hos berörd styrelse/nämnd och 
förvaltning 
- verka för bra information till allmänheten och till personer med nedsatt funktionsförmåga i 
synnerhet 
- verka för god tillgänglighet inom alla områden för alla personer med nedsatt 
funktionsförmåga 
 
Barn- och utbildningsnämnden ska nominera en ledamot och en ersättare till 
Tillgänglighetsrådet för åren 2023-2026 
  
Yrkanden 
Majoritetspartierna nominerar Hans Öhlund (C)  till ledamot. 
  
Oppositionspartierna nominerar Ida-Therese Viklund (M) till ersättare. 
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Sammanträdesprotokoll 15 (22) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns ett förslag vilket blir nämndens 
beslut. 
 
Beslutsunderlag 

 Reglemente för brukarråd 
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Sammanträdesprotokoll 16 (22) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 10 
 

Nominering till Landsbygdspolitiska råder för åren 2023-2026 
Diarienr 23BUN13 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att nominera ledamot Massoud Sari Aslani (S) 
till ordinarie ledamot samt Veronica Wahlström (M) till ersättare till Landsbygdspolitiska 
rådet för åren 2023-2026 
 
Ärendebeskrivning 
Landsbygdspolitiska rådet arbetar för att främja utvecklingen av landsbygden till förmån för 
medborgarna och utveckla samarbetet och dialogen inom byarna och mellan byarna och 
kommunen. Frågorna kan handla om förbättringar och utveckling av landsbygden, exempelvis 
bygdens service, näringsliv, turism, infrastruktur och trivsel. 
 
Syfte 
Rådets syfte är att: 
- förstärka landsbygdens inflytande i alla frågor som berör dem 
- verka för att landsbygdens förutsättningar beaktas i nämndernas åtgärder och planering 
- initiera nya frågor och perspektiv som rör landsbygdsutveckling i Kommunstyrelse/nämnder 
och förvaltningar 
- vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning 
 
Uppgifter 
Rådet eller dess utskott ska: 
- fungera som processtöd i arbetet kring landsbygdsutveckling 
- vara remissorgan i frågor som berör landsbygden 
- bevaka frågor med anknytning till landsbygdsutveckling 
- följa den allmänna utvecklingen inom exempelvis forskning, resurser, lagar och intentioner 
för området 
- framföra önskemål, motivera och föreslå förändringar hos berörd styrelse/nämn och 
förvaltning 
- utse årets by i Piteå kommun 
 
Barn- och utbildningsnämnden ska nominera en ledamot och en ersättare till 
Landsbygdspolitiska rådet för åren 2023-2026 
  
Yrkanden 
Majoritetspartierna nominerar ledamot Massoud Sari Aslani (S) till ledamot. 
Oppositionspartierna nominerar ledamot Veronica Wahlström, (M) till ersättare. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att finner att det bara finns ett förslag vilket blir 
nämndens beslut 
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Sammanträdesprotokoll 17 (22) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Beslutsunderlag 

 Reglemente för samverkansråd 
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Sammanträdesprotokoll 18 (22) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 11 
 

Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier, 
diskriminering 
Diarienr 23BUN1 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av mottagna anmälningar om kränkande behandling, 
trakasserier och 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 kränkande behandling, trakasserier, diskriminering 2023 
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Sammanträdesprotokoll 19 (22) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 12 
 

Delegationsbeslut 
Diarienr 23BUN2 
 

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 
 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden 2022-02-23 
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Sammanträdesprotokoll 20 (22) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 13 
 

Delgivningsärenden 
Diarienr 23BUN3 
 

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 
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Sammanträdesprotokoll 21 (22) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 14 
 

Kurser/konferenser 
Diarienr 23BUN4 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ordinarie AU ledamöter får åka på konferensen 
samt om någon ledamot får förhinder erbjuds AU´s ersättare enligt inkallelseordningen till 
AU. 
 
Ärendebeskrivning 
Skolriksdag 2023 
Skolriksdag är en mötesplats för förtroendevalda, tjänstepersoner inom förvaltning och 
rektorer. 
 
Konferensen äger rum på Stockholm Waterfront Congress Centre 8–9 maj 2023. 
  
Yrkanden 
Ordförande Majvor Sjölund (C) föreslår att nämnden beslutar att ordinarie AU ledamöter får 
åka på konferensen samt om någon ledamot får förhinder erbjuds AU´s ersättare enligt 
inkallelseordningen. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns ett förslag vilket blir nämndens 
beslut. 
 
Beslutsunderlag 

 Skolriksdag 2023 
 Program för Skolriksdag 2023 
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Sammanträdesprotokoll 22 (22) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 15 
 

Av ledamöter väckta ärenden 
Diarienr 23BUN7 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att byta sammanträdesdag från 22 februari till 21 
februari 2023 på grund av att flera ledamöter är frånvarande den 22 februari 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Kommunallagen 4 kap 20 § får varje ledamot i en nämnd väcka ärenden. Ledamöter i 
en nämnd har, antingen ensamma eller flera tillsammans, rätt att väcka ärenden i nämnden. 
 
Rätten att väcka ärenden avser endast den nämnd som ledamoten tjänstgör i och innebär inte 
en rätt att få ärendet avgjort vid det sammanträde då ärendet väcks. 
 
Nämnden beslutar om ett ärende ska väckas. 
  
Yrkanden 
Ordförande föreslår att nämnden byter sammanträdesdag från 22 februari till 21 februari 2023 
på grund av att flera ledamöter är frånvarande den 22 februari 2023. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns ett förslag vilket blir nämndens 
beslut. 
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