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§ 1 
 

Årsredovisning 2022 

Diarienr 23BUN18 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner årsredovisning för år 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Piteå kommuns förskolor och skolor håller en god kvalitet utifrån vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. Fokus ligger på att öka barns och elevers likvärdighet i förskolan och 

skolan och att förse extra resurser till skolor med större andel elever med en svagare 

socioekonomisk bakgrund. Piteås goda rykte som skolkommun bidrar till att uppfylla 

kommunens befolkningsmål. Förskolan och skolan har höga ambitioner avseende den goda 

kvaliteten som finns idag, med hög personaltäthet för barnens trygghet och utveckling. 

Arbetet med kompetensförsörjning är prioriterat och ett proaktivt arbete för att möta 

utmaningen pågår. I linje med kommunens mål att Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv 

och företagande arbetar såväl förskola, grundskola och gymnasium med entreprenöriellt 

lärande. 

 

Antalet födda barn i Piteå kommun har minskat under året och prognosen pekar på att trenden 

håller i sig även kommande år vilket får konsekvenser för framtida planering. Ett stort fokus i 

verksamheterna ligger på barns och elevers hälsa och välbefinnande. Under året har ett antal 

projekt riktade mot att främja barns och elevers välbefinnande och lärande genomförts inom 

projektet hälsofrämjande skola. 

 

Den sammanlagda sjukfrånvaron bland personalen i förvaltningens verksamheter nådde i 

februari sin högsta nivå sedan början av pandemin, 10,7%. Därefter sjönk sjukfrånvaron och 

genomsnittet för året hamnade på 5,6%, vilket är lägre än genomsnittet för kommunen. 

Sjukfrånvaron för året är 6,1% för kvinnor och 3,4% för män. Jämfört med 2021 har frisktalen 

gått ner för både kvinnor och män och andelen helt friska (0% sjukfrånvaro) är den lägsta på 

många år. 

 

Malin Westling, förvaltningschef, och Malin Wikström, verksamhetschef för ekonomi och 

planering, föredrar ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

• Årsredovisning 2022 

 

 


