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§  109 

Handlingsplan med syfte att öka elevernas måluppfyllelse vid 

skolenheterna i Norrfjärden 
Diarienr 13BUN488 

Beslut  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godta förslaget till reviderad handlingsplan samt 

att rektorerna och förskolechefen i Norra området, återkommer i november 2014 till 

nämnden med information om deras vision för verksamheten i området. 

 

Ärendebeskrivning  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2013-11-27att uppdra åt förvaltningen att 

tillsammans med rektorerna för Norrfjärdens skolenheter presentera en handlingsplan i syfte 

att öka måluppfyllelsen för eleverna utifrån de resultat som lyftes fram i rapporten 

Uppföljning av betyg i årskurs 9, grundskolan läsåret 2012/2013 samt aktuell forskning. 

 
Det dokument förskolechef och rektorer upprättat presenterades för Barn- och 

utbildningsnämnden 2014-03-26. Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt 

sammanträde att det dokument som utarbetats för att förbättra elevernas studieresultat i 

Norrfjärdensområdet skulle kompletteras med en konkret handlingsplan. 

 

Rektorerna och förskolechefen i området har efter nämndens beslut utarbetat en 

handlingsplan som tydliggör vilka åtgärder som ska vidtas utifrån det dokument som tidigare 

redovisats samt när dessa åtgärder ska genomföras och vem som ansvarar för att de olika 

åtgärderna genomförs. För att få en bra start på skolutvecklingsprocessen i området kommer 

rektorer och förskolechef under läsåret 2014/2015 att samarbeta med Ulrika Bergmark och 

Susanne Westman vid Luleå tekniska universitet.  

 

Barn- och utbildningsnämndens kontaktpolitiker kommer att få en inbjudan till områdets 

föräldrakväll som innehåller bland annat föreläsningar. 

 

Rektorerna och förskolechef i Norrfjärdenområdet föredrar upprättad handlingsplan. 

 

Beslutsunderlag 

Handlingsplan för högre resultat i Norrfjärdensområdet, bilaga BUN § 109a 

Vision och värdegrund, bilaga BUN § 109b 

Översiktlig tids och innehållsplan för verksamhetsutveckling, bilaga 2, bilaga BUN § 109c 

Skolutvecklingsprocess, bilaga 3, bilaga BUN § 109d 
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§  110 

Remiss - Medborgarförslag om införande av trådbunden 

internetuppkoppling i skolor och förskolor i Piteå kommun 
 

Diarienr 14BUN187 
 

Beslut  

Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget 

med hänvisning till yttrandet. 

 

Ärendebeskrivning  

Christer Larsson, Roknäs har lämnat in Medborgarförslag om införande av trådbunden 

internet- och telefonuppkoppling i skolor och förskolor till Kommunstyrelsen. 

 

Barn- och utbildningsnämnden och Strategiskt Stöd (IT-avdelningen) har fått 

medborgarförslaget och tillhörande bilagor för att lämna svar till Kommunstyrelsen senast 

2014-10-01. 

 

IT-strateg Mats Bälter informerar om medborgarförslaget och upprättat svar. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om införande av trådbunden internet- och telefonuppkoppling i skolor och 

förskolor, bilaga BUN § 110a 

Bilaga till medborgarförslaget, bilaga BUN § 110b 

Yttrande på remissen, bilaga BUN 110c 
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§  111 

Remiss medborgarförslag - Etablera gymnasieskolan på 

Acusticumområdet 
 

Diarienr 14BUN189 
 

Beslut  

Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att medborgarförslaget avslås 

med hänvisning till yttrandet. 

 

Ärendebeskrivning  

2014-07-15 inkom ett medborgarförslag om att etablera gymnasieskolan på Acusticum-

området. 

 

Förslagsställarna menar att det skulle uppstå ett flertal positiva synergieffekter där såväl 

lärare som elever skulle ha ett positivt utbyte av att vistas i den kreativa miljö, med 

näringsliv och forskning, som är under uppbyggnad inom Acusticumområdet. De hänvisar 

också till ett pågående arbete med att ta fram en detaljplan för området, något som dock 

redan är genomfört och KF beslutade om ny detaljplan för Acusticumområdet 2014-04-07.  

 

Trots att vissa positiva effekter kan uppstå genom att gymnasieskolan flyttas till Acusticum-

området föreslås i yttrandet att BUN inte tillstyrker medborgarförslaget. Skälen till detta 

handlar främst om stora kostnader (>750 mkr) men också om fördelar med nuvarande 

etablering, osäkerhet i samband med pågående utredning om ett kommunalförbund samt att 

det redan idag finns fungerande kontakter mellan Strömbacka – universitet – näringsliv. 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar att inte tillstyrka medborgarförslaget 14KS166, om 

att etablera gymnasieskolan på Acusticumområdet. 

 

Utredare Lars Nilsson föredrar medborgarförslaget och förslag till yttrande. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 14KS166, bilaga BUN § 111a 

Yttrande, bilaga BUN § 111b 
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§  112 

Samlad elevhälsa  

Diarienr 14BUN222 
 

Beslut  

Barn och utbildningsnämnden får information om förändringarna i reviderade dokumenten, 

Ett elevärendes gång samt Vägledning för Elevhälsan. 

 

Ärendebeskrivning  

För elever i skolan ska det finnas Elevhälsa. Elevhälsan ska vara förebyggande och 

hälsofrämjande. 

Elevernas utveckling mot målen ska stödjas och det ska finnas tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, psykolog, kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. 

 

2012-09-07 beslutade nämnden att godkänna broschyren ”Samlad elevhälsa” som ersatte 

”Vår skolas rutiner för elevhälsa” 

 

En arbetsgrupp har upprättat ett förslag på ett dokument som heter  

”Vägledning för elevhälsa” samt broschyren som följer ”ett elevärendets gång” ersätter  

”Samlad elevhälsa” 

Revideringen syftar till den skrift som Socialstyrelsen och Skolverket tagit fram för att 

förtydliga uppdraget ”Vägledning för elevhälsan”, publicerad i april 2014. 

 

Elice Ökvist, verksamhetschef för elevhälsan redogör för innehållet och förändringarna i de 

reviderade dokumenten.  

 

Beslutsunderlag 

Ett elevärendes gång, bilaga BUN § 112a 

Vägledning för Elevhälsan, bilaga BUN § 112b 

 

Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN 2014-09-09 
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§  113 

Tillsyn i fristående förskolor, pedagogisk omsorg och insyn i 

fritidshem 2014 
 

Diarienr 14BUN221 
 

Beslut  

Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att den sammanfattande bedömningen av tillsynen 

2013/2014 är att Maskrosens förskola, Krokofantens förskola, Tallkottens förskola och 

Växthusets pedagogiska omsorg håller en mycket god kvalitet i sina verksamheter och att 

Sikfors förskola, Kottens förskola och Lyckobackens förskola håller god kvalitet i sina 

verksamheter. 

 

De verksamheter som fått påpekande om åtgärder förväntas vidta dessa inom angiven tid. 

 

Ärendebeskrivning  

Den 1 juli 2011 infördes en ny skollag. Förändringar i skollagen har införts som anger vem 

som ger tillstånd till enskild huvudman och vem som har tillsynsansvar. 

 

Ansökan som enskild huvudman för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och fritidshem 

som inte anordnas med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola ska godkännas av 

kommunen under förutsättning att verksamheten uppfyller ett antal krav i skollagen. 

 

Med tillsyn avses en självständig granskning som har till syfte att kontroller om den 

verksamhet som granskas uppfyller de krav som följs av lagar och andra föreskrifter.  I 

tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som 

bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäcks vid granskningen. 

 

Ansökan om enskild huvudman för fritidshem som anordnas vid en skolenhet med 

förskoleklass, grundskola eller grundsärskola ska godkännas av Skolinspektionen. 

Kommunen där en fristående skola anordnar fritidshem har rätt till insyn i verksamheten. 

Med insyn i verksamheten menas att kommunen fortlöpande ska kunna hålla sig informerad 

om hur verksamheten utvecklas. 

 

Om klagomål kommer till förvaltningens kännedom skickas ärendet till barn och 

utbildningsnämnden som gör en bedömning om klagomålet ska anmälas till 

Skolinspektionen, eftersom kommunen själv inte har rätt att begära rättelse av en fristående 

skola/fritidshem. 

 

Inom Piteå kommun har följande tillsyn genomförts inom fristående förskolor och 

pedagogisk omsorg för läsåret 2013/2014: 

 I Ur och Skur Forsens fristående förskola 

 Kottens fristående förskola 

 Krokofantens fristående förskola 

 Lyckobackens fristående förskola 

 Maskrosens fristående förskola 

 Tallkottens fristående förskola 
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 Växthusets pedagogiska omsorg 

 

Inom Piteå kommun har följande insynsbesök genomförts i fristående fritidshem för läsåret 

2013/2014: 

 I Ur och Skur Forsens fristående fritidshem 

 Tolvmanskolans fristående fritidshem 
 

Elisabeth Fjällström, chef för- och grundskola informerar om den årliga tillsyn/insyn i 

fristående verksamheter. 

 

Beslutsunderlag 

Tillsyn I Ur och Skur Forsens fristående förskola, bilaga BUN § 113a 

Tillsyn Kottens fristående förskola, bilaga BUN § 113b 

Tillsyn Krokofantens fristående förskola, bilaga BUN § 113c 

Tillsyn Lyckobackens fristående förskola, bilaga BUN § 113d 

Tillsyn Maskrosens fristående förskola, bilaga BUN § 113e 

Tillsyn Tallkottens fristående förskola, bilaga BUN § 113f 

Tillsyn Växthusets pedagogiska omsorg, bilaga BUN § 113g 

Insyn Tolvmans fritidshem, bilaga BUN § 113h 

Insyn Sikfors fritidshem, I Ur och Skur Forsen, bilaga BUN § 113i 

 

Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN 2014-09-09 
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§  114 

Revisionen besöker barn- och utbildningsnämnden  

Diarienr 14BUN223 
 

 

 

Ärendebeskrivning  

Kommunallagen (KL 9 kap) och god revisionssed anger att revisorerna skall granska all 

verksamhet årligen. För att tillgodose detta krav granskar revisorerna hur nämnder och 

styrelser arbetar för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 

riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Som 

ett led i den årliga granskningen genomför revisorerna nämndbesök för att i dialog med 

nämndens ledamöter och ersättare, diskutera nämndens arbete med styrning, uppföljning och 

kontroll. 

 

Revisionen har skickat ut nio gemensamma frågor/diskussionsområden 2014. 

 

Specifik fråga till barn- och utbildningsnämnd 2014: 

- Revisionen har noterat att BUN på sitt sammanträde i mars, § 33, gett förvaltningen i 

uppdrag att på ett bättre sätt bevaka att rektorerna fullgör sin skyldighet att till 

nämnden rapportera de elever som har omfattande frånvaro och särskilt när elev 

riskerar att inte nå kunskapsmålen. Vad har hänt därefter? Hur är formerna för 

nämndens skolpliktsbevakning? 

 

Beslutsunderlag 

Övergripande granskning 2014, bilaga BUN § 114 
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§  115 

Giftfri miljö i Piteås förskolor  

Diarienr 14BUN224 
 

Beslut  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet och ger förvaltningen i 

uppdrag att upprätta tidsplan för målet om en giftfri miljö i förskolorna samt att årlig 

redovisning till nämnden läggs in årshjulet. 

 

Ärendebeskrivning  

Utbildningsförvaltningen har enligt beslut i KF 2013-02-18, fått i uppdrag att ta fram en 

åtgärdsplan för en giftfri miljö i kommunens förskolor. Åtgärdsplanen tas fram och 

genomförs i samverkan med övriga förvaltningar, i första hand miljöinspektörer och 

inköpsavdelningen. 

Piteås strategi för en giftfri miljö består i huvudsak av två delar: 

1. Inventera förekomsten av produkter och material i barnens vardag som innehåller 

miljögifter och stegvis rensa ut dessa.  

 

Förskolechef ansvarar för att göra en nulägesbild av det material som finns på 

förskolorna utifrån följande: 

- vilket material behöver tas bort direkt 

- vilket material behöver tas  bort på sikt  

- Under läsåret 14/15 kommer miljöinspektören ut på tillsyn. Vid tillsynen kommer  

- Miljöinspektören att diskutera nulägesbilden. 

 

2.    Ställa tuffare krav på giftfria produkter vid inköp och göra samtliga in 

       Köp via kommunens inköpsavdelning. 
- En särskild grupp med representanter från de olika förskolorna utbildas i att 

   Specificera krav och fungera som beställare. 

- I framtiden kommer samtliga inköp att gå genom dessa personer. 

Arbetet påbörjas hösten 2014 

Uppföljning av arbetet genomförs under 2016 

 

Beslutsunderlag 

Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteås förskolor, lägesrapport 2014-09-24, bilaga BUN § 

115 

 

Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN 2014-09-09 
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§  116 

Svar på ledamot Peter Forss fråga om förvaltningen begärt att IT-

avdelningen ska spärra vissa internetsidor 
 

Diarienr 14BUN9 

 

 

 

”Ledamot Peter Forss lyfter fråga om förvaltningen ska begära att IT-avdelningen spärrar 

vissa internetsidor för att undvika att elever använder skolornas trådlösa nätverk till annat än 

skolarbete. Förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av vilka sociala medel eleverna 

kommer åt via kommunens nät samt vilka internetsidor som lämpligen skulle behöva spärras” 

 

Diskussionen om skolan ska tillhandahålla ett öppet eller filtrerat Internet har funnits under 

hela tiden som skolan har hat tillgång till Internet. Alla är överens om att Internet inte bara 

innehåller saker ”av godo” – på samma sätt som samhället i övrigt inte heller gör det, och att 

tillgång till Internet kan vara distraherande, både för elever och anställda. 

 

Vad som är distraherande är en komplex fråga. I ett klassrum kan tillgång till nyhetsartiklar 

vara helt nödvändigt, medan det i ett annat samtidigt kan vara önskvärt att eleverna inte läser 

rapporter från ett idrottsevenemang. Facebook kan vara en distraktion i ett rum, i ett annat en 

nödvändighet om läraren valt att använda en facebookgrupp för sin undervisning. Det är alltså 

svårt att på en generell nivå avgöra vilka sidor som ska betraktas som nödvändiga för 

skolarbete och vilka som inte är det. 

 

I sammanhanget kan man också fråga om skolans Internet ska vara annorlunda än det Internet 

man har tillgång till hemma och för många i den telefon man har med sig? De flesta moderna 

telefoner kan idag enkelt användas för att koppla en dator till Internet utan att man använder 

kommunens nätverk.  

 

I valet mellan ett öppet eller filtrerat Internet har förvaltningen valt ett öppet, och i stället för 

ett mekaniskt filter valt att ta utmaningen att hos alla elever skapa ett inre etiskt filter genom 

samtal kring värdegrundsfrågor, studieteknik, upphovsrätt och liknande. Detta finns i 

läroplanerna som ett av skolans uppdrag: 

”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde 

och en snabb förändringstakt”  

 

Förvaltningens Medie- och IT-råd står bakom att även fortsättningsvis behålla samma synsätt. 

 

Nämnden framför att det är viktigt att förvaltningens Medie- och IT-råd tar ansvar för att man 

i verksamheterna informerar och diskuterar så att elever inte blir utsatta för kränkningar eller 

andra former av övergrepp när eleverna får en utvidgad möjlighet till internet med egna 

datorer. 
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§  117 

Likabehandlingsarbete - arbete mot kränkande behandling 2013/2014  

Diarienr 14BUN4 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisad statistik på inkomna och avslutade 

kränkningsärenden. 

 

Nämnden beslutar att avvakta med beslut om någon djupare analys av resultaten tills 

förvaltningen har bearbetat allmänna råden från Skolverket. 

 

Ärendebeskrivning 

Lena Engström, chef för- och grundskola redovisar statistik angående inkomna och avslutade 

kränkningsärenden. 

Statistiken visar att de flesta anmälningarna gäller yngre elever. Könsfördelningen är ganska 

jämn mellan flickor och pojkar. Få anmälningar har inkommit gällande kränkningar via 

sociala medier. 

 

Beslutsunderlag 

 

Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN 2014-09-09 
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§  118 

Mottagna anmälningar om kränkningar, trakasserier eller 

diskriminering 
 

Diarienr 14BUN4 
 

Beslut  

Inga anmälningar eller avslutade ärenden kan redovisas till dagens sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning  

Barn- och utbildningsnämnden antog 18 januari 2012riktlinjer för att anmäla, utreda och 

vidta åtgärder mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Rutinerna är 

reviderade 27 februari 2013 med anledning av att Skolverket utfärdat allmänna råd för 

arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (SKOLFS 2012:10). 

 

 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 

uppmärksammast 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 eller rektor som anmäler till 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 

 

 

Inkomna anmälningar till barn- och utbildningsnämnden 

Ingen anmälning har inkommit denna månad. 

 

Redovisning av avslutade ärenden 

Inget avslutat ärende har inkommit denna månad. 
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§  119 

Kurser/konferenser  

Diarienr 14BUN5 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ledamöter som vill delta vid någon av 

nedanstående konferenser 1-3 meddelar nämndsekreterare. 

 

Ärendebeskrivning 

1. SKL´s Gymnasiekonferenser 2014 

Stockholm, Bonnier Conference Center, St Eriksplan 17-18 november 2014 

Stockholm, Bonnier Conference Center, St Eriksplan 20-21 november 2014 

 

- Aktuellt inom skollagstiftningen, en översikt (Lars Werner) 

- Elevströmmar i gymnasieskolan (Sven Sundin) 

- Den nationella översynen av yrkesutbildning, teknikprogram och lärlingsutbildning 

(Amelie von Zweigbergk) 

- SKL-rapporten Öppna jämförelser gymnasieskolan 2014 (Mats Söderberg) 

- Fördjupningsfrågor kring gymnasieplanering, antagning, skolekonomi (Inga-Lill 

Evaldsson, Annette Holm Persson) 

- Lärlingscentrum och utvecklingen av gymnasial lärlingsutbildning (Lotta Naglitsch) 

- Arbetsmodell för att utveckla skolan (Daniel Berr och Mats Söderberg) 

 

 

2. Elevhälsokonferens  

Luleå 13-14 november 2014 

 

Program ej utlagt på Kommunförbundets hemsida ännu. 

 

3. Dans i skolan 

Skellefteå och Piteå 8-10 oktober 2014 

 

Program se www.dansiskolan.se 

 

Skugga en lärare, Lärarförbundet 

Måndag 29 september 2014 

Lista delas ut på sammanträdet med kontaktpolitikernas placering. 
 

http://www.dansiskolan.se/
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§  120 

Delegationsbeslut  

Diarienr 14BUN6 
 

Beslut  

Barn- och utbildningsnämnden tar del av delegerade beslut. 

 

Ärendebeskrivning  

Enligt kommunallagen 6 kap får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller 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 ärende som gäller verksamhetens mål, inriktning, omfattning, 

kvalitet, yttranden till kommunfullmäktige, myndighetsutövning av principiell beskaffenhet 

eller större vikt. 

 

Beslut dokumenteras och skickas till nämnds sekreterare för anmälan till barn- och 

utbildningsnämnden senast följande månad. Beslut vinner laga kraft 21 dagar efter 

protokollets justering. 

 

 

Delegat     Handling nr 

Britta Dahlén, gymnasiechef   2014:6 

Carina Hammarsten, förvaltningshandläggare  2014:96-102 

Niklas Risberg, administrativ chef, Strömbackaskolan  2014:12-26 

Jeanette Grandin, skoladministratör, Strömbackaskolan 2014:18-23 

 

Delegations     Antal beslut 

punkt   

17.4 Prövning och beslut om skolskjuts på grund av särskilda  

 skäl     7 beslut 

18.1 Verkställande av dagliga resor för studiehjälpsberättigade  

 elever    6 beslut 

18.2 Prövning och beslut om dagliga resor för studiehjälps- 

 berättigade elever utifrån särskilda skäl.  1 beslut 

19.1 Verkställande av inackorderingstillägg för gymnasie- 

 elever    15 beslut 
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§  121 

Delgivningsärenden  

Diarienr 14BUN7 
 

 

Nämnden delges nedanstående ärenden. 

 

 

Dnr 14BUN47-2 
Beslut från Skolverket 

Skolverket godkänner riksrekryterande yrkesutbildning för VVS- och fastighetsprogrammet 

inriktning VVS vid Strömbacka Mjölner i Piteå kommun. 

 

Dnr 14BUN58-24 

Beslut från Skolinspektionen 

Skolinspektionen avslår  ansökan om godkännande av Dalbackens Friskola Ekonomisk 

förening som huvudman för förskoleklass, grundskola 1-6 och fritidshem vid Dalbackens 

Friskola i Piteå kommun. 
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§  122 

Rapporter  

Diarienr 14BUN8 
 

 

Ingen rapport lämnas vid dagens sammanträde 
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§  123 

Nya frågor  

Diarienr 14BUN9 
 

 

Ordförande Ruth Rahkola ger nämndsledamöterna i uppdrag att lämna in förslag på 

introduktion för nya ledamöter i nämnden 2015. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


