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Beslutande: 

Ruth Rahkola (S), ordförande 

Stefan Askenryd (S), vice ordförande 

Birgitta Elfgren (S) 

Ferid Letic (S) 

Peter Forss (S), tjänstgörande ersättare 

Peter Eriksson (S) 
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§  140 

Extraärende - Skolinspektionens beslut att bevilja Dahlbackens 

friskola godkännande som fristående huvudman 
Diarienr 14BUN58 

Beslut  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att extraärendet tas upp vid dagens sammanträde. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överklaga Skolinspektionens beslut om att bevilja 

Dalbackens friskola tillstånd att starta grundskola F till årskurs 6, förskoleklass samt 

fritidshem i Hemmingsmark. 

 

Barn- och utbildningsnämnden yrkar att Allmänna förvaltningsdomstolen upphäver 

Skolinspektionens beslut. 

 

Reservation  

Ledamot Lage Hortlund (M) reserverar sig mot beslutet att ta upp extraärendet eftersom det 

inte varit med i dagordningen till dagens sammanträde med stöd av ledamöterna Åke 

Forslund (FP) och Eva-Britt Danielsson (C). 

 

Reservation  

Ledamot Eva-Britt Danielsson (C), Åke Forslund (FP) och Lage Hortlund (M) lämnar 

skriftlig reservation 

 

Ärendebeskrivning  

Inför läsåret 2015/16 har Dalbackens Friskola Ekonomisk förening ansökt hos 

Skolinspektionen att godkännas som huvudman för förskoleklass, grundskola årskurs 1-6 och 

fritidshem i Hemmingsmark. 

 

I ett beslut från Skolinspektionen 2014-09-09 avslogs ansökan. Beslutet överklagades av 

Dahlbackens Friskola Ekonomisk förening och i ett nytt beslut från Skolinspektionen, 2014-

10-13, har Dalbackens friskola godkänts som huvudman för ansökt verksamhet. 

 

Piteå kommun har möjlighet att överklaga Skolinspektionens beslut inom 3 veckor. 

 

Skolinspektionens beslut inkom till barn- och utbildningsnämndens e-post brevlåda 14 

oktober 2014. Beslutet mejlades ut till alla ledamöter 16 oktober 2014. 

 

Ledamot Lage Hortlund begär ajournering. 

Sammanträdet återupptas. 

 

Yrkanden  

Ordförande Ruth Rahkola (S) yrkar att extraärendet ska tas upp vid dagens sammanträde 

med stöd från ledamöterna Birgitta Elfgren (S), Peter Forss (S), Anita Pettersson (S), Peter 

Eriksson (S), Anna Dalgren Bogren (S), Ferid Letic (S), Stefan Askenryd (S), Massoud Sari 

Aslani (S) samt Mikael Borgh (V). 
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Ledamot Lage Hortlund (M) yrkar att extraärendet inte ska tas upp idag på grund av att det 

inte varit med i dagordningen med stöd från ledamöterna Åke Forslund (FP) och Eva-Britt 

Danielsson (C). 

 

Propositionsordning  

Ordförande Ruth Rahkola ställer proportion på förslagen och finner att nämnden beslutar 

enligt ordförandes yrkande.  

 

Förslag till yttrande delas ut vid sammanträdet. Lunchen förlängs för att ge ledamöterna 

möjlighet att läsa igenom förslag till yttrande. 

 

Utredare Lars Nilsson informerar om förslag till yttrande. 

 

Skolinspektionens beslut inkom till Piteå kommun 14 oktober 2014. Beslutet är mejlat till 

alla ledamöter 16 oktober 2014. 

 

Yrkanden  

Socialdemokraterna och vänsterpartiet yrkar att Allmänna förvaltningsdomstolen upphäver 

skolinspektionens beslut om godkännande av Dahlbackens friskola ekonomisk förening som 

huvudman för grundskola (F till årskurs 6), förskoleklass samt fritidshem i Hemmingsmark. 

 

Ledamöterna Peter Eriksson (S) bifaller socialdemokraterna och vänsterpartiet yrkande samt 

tillägg i yttrandet. Stefan Askenryd (S) bifaller yrkandet. 

 

Ledamot Eva-Britt Danielsson (C), Lage Hortlund (M) och Åke Forslund (FP) yrkar att Piteå 

kommun inte överklagar Skolinspektionens beslut då skolan i Hemmingsmark är av central 

betydelse för byns framtida utveckling. 

 

Propositionsordning  

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att nämnden besluter enligt 

socialdemokraterna och vänsterpartiets yrkande samt tillägg i yttrandet. 

 

Beslutsunderlag 

Skolinspektionens beslut 2014-10-13, bilaga BUN § 140a 

Yttrande, bilaga BUN § 140b 

Bilagorna 1-5, bilaga BUN § 140c 
 

 

 

 

 

 

 

 


