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Beslutande

Ruth Rahkola (S) (ordförande)
Catrin Gisslin (MP) (vice ordförande)
Stefan Askenryd (S)
Massoud Sari Aslani (S)
Marianne Hedkvist (S)
Ferid Letic (S) §§88-97
Peter Forss (S)
Maria Holmquist Ek (V)
Lage Hortlund (M)
Eva Åström (NS)
Petra Fojtikova (SLP)
Erik Nilsson (L)
Eva-Britt Danielsson (C)

Övriga deltagare

Malin Westling (förvaltningschef)
Elisabeth Fjällström (tf förvaltningschef)
Leon Bollerup (SLP) (adjungerad ledamot)
Mona Öman Blylod (sekreterare)
Elice Ökvist (chef för och grundskola Norra området) § 88
LeeHau Li Nilsson (förvaltningsekonom) § 87
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 87
Delårsbokslut januari – augusti 2017
Diarienr 16BUN100
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisning av delåret januari till augusti 2017.
Nämnden anser att det är oroande med de försämrade kunskapsresultaten. Positivt är
förbättrade resultaten för sjukfrånvaro och frisknärvaro samt vikariesituationen.
Nämnden uppmanar förvaltningen om återhållsamhet för att klara en budget i balans 2017.
Ärendebeskrivning
Förvaltningsekonom LeeHau Li samt förvaltningschef redogör för förslag till delårsbokslut
jan – aug 2017.
Delårsbokslutet per aug visar ett resultat på -5,7 mkr. Trots underskottet så beräknas
helårsprognosen bli 0 mkr. I helårsprognosen ingår volymökningar för 2017 som inte
hanterats i den beviljade budgetramen.
Prognosen förutsätter att samtliga riktade bidrag samt migrationsbidrag som är sökta men ej
beslutade kommer oss till del och att förvaltningen inte behöver betala tillbaka hela eller delar
av de redan utbetalda bidragen.
Sjukfrånvaron för förvaltningen har sjunkit något jämfört med samma period 2016 och
följaktligen har även frisknärvaron och frisktalet ökat. Samtliga åldersgrupper visar en
sänkning förutom åldersgruppen 50-59 år, som visar en ökning om 0,2 procentenheter.
Förvaltningen har haft en mer tillfredsställande vikariesituation för perioden än för
motsvarande period de senaste två åren. En möjlig förklaring kan vara den sänkta
sjukfrånvaron. Tillsättningsgraden har ökat från drygt 69 % till 78 % vilket är en markant
ökning.
Pojkarnas slutbetyg från grundskolan sjunker medan flickornas ökar. Gymnasiebehörigheten
bland elever med svenska som modersmål har under det senaste året sjunkit från 97 % till
92 %. För pojkar som grupp har andelen sjunkit från 97 % till 89 %. En analys av det här
resultatet kommer att genomföras under hösten 2017.
Bilaga delas ut vid sittande bord.
Expedieras till
Ekonomikontoret
Beslutsunderlag
Delårsbokslut januari - augusti 2017, bilaga BUN § 87
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 88
Överenskommelse mellan Region Norrbotten och Norrbottens
Kommuner om ansvarsfördelning vid vaccinationer inom det
nationella vaccinationsprogrammet för barn
Diarienr 17BUN173
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar och ställer sig bakom den överenskommelse som
tecknats mellan Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner avseende vaccinationer.
Avtalet undertecknas av Barn- och utbildningsnämndens ordförande Ruth Rahkola.
Ärendebeskrivning
Alla barn som vistas i Sverige ska erbjudas vaccination enligt det nationella
vaccinationsprogrammet. För att nå en god vaccinationstäckning och en tydlig
ansvarsfördelning har det upprättats en överenskommelse mellan Region Norrbotten och
Norrbottens Kommuner.
För Piteå kommuns del innebär den inga förändringar. Elevhälsans medicinska del arbetar
redan i dag utifrån de rutiner som föreslås. Det tydliggör också ansvarsfördelning och rutiner
när det gäller nyanlända.
Förslag till beslut
Att barn- och utbildningsnämnden antar och ställer sig bakom den överenskommelse som
tecknats mellan Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner avseende vaccinationer.
Expedieras till
Annica Henriksson, Norrbottens Kommuner
Beslutsunderlag
Överenskommelse om ansvarsfördelning vid vaccinationer inom det nationella
vaccinationsprogrammet för barn, bilaga BUN § 88

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 89
Information om Skolverkets utvecklingsarbete angående nyanlända
Diarienr 17BUN176
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendebeskrivning
Med anledning av att Piteå Kommuns Utbildningsförvaltning har tagit emot en stor andel
nyanlända elever erbjuder Skolverket ett riktat stöd i arbetet med att utveckla verksamheten
som rör nyanlända elevers mottagande och utbildning.
Målet med insatserna är att kommunens utbildning för de nyanlända eleverna ska vara av hög
likvärdighet och kvalitet och att kunskapsresultaten för denna elevgrupp höjs.
Satsningen vänder sig till huvudmannen för skolformerna förskola, grundskola, grundsärskola
och gymnasieskolan.
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att delta i nivå 1 i Skolverkets arbete under hösten
2017. En nulägesanalys och åtgärdsplan ska upprättas
Vid dagens sammanträde informerar Elisabeth Fjällström tf förvaltningschef om nuläget.
Fjällström informerar även om förvaltningens utbildning i svenska som andra språk (SVA).

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 90
Val av ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Diarienr 15BUN14
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden väljer ledamot Marianne Hedkvist (S) som ersättare i
arbetsutskottet under resterande tid av mandatperioden.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden valde ersättare till arbetsutskottet 19 januari 2017.
En ersättare för socialdemokraterna har slutat och ny ersättare ska väljas till arbetsutskottet för
resten av mandatperioden.
Expedieras till
Ny ersättare till arbetsutskottet
Kommunledningsförvaltningen

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

7 (14)

Sammanträdesprotokoll
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2017-09-06

§ 91
Val av nytt jämställdhetsombud
Diarienr 15BUN20
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden väljer ledamot Marianne Hedkvist (S) som
jämställdhetsombud under resterande tid av mandatperioden.
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges personalpolitiska riktlinjer för jämställdhet ska varje
nämnd/styrelse utse två ledamöter, en man och en kvinna som i nämnden/styrelsen bevakar
jämställdhetsfrågorna.
Ledamot Anna Bogren Dalberg (S) har slutat och nytt jämställdhetsombud ska väljas för
resterande tid under mandatperioden.
Expedieras till
Nya jämställdhetsombudet
Kommunledningsförvaltningen

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 92
Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier eller
diskriminering
Diarienr 17BUN1
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av inkomna anmälningar och avslutade ärenden.
Nämnden diskuterar hur anmälningar och avslutade ärenden ska redovisas/hanteras i
framtiden. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka med andra kommuner hur de
rapporterar kränkningar, trakasserier och diskrimineringar till sin nämnd.
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
Beslutsunderlag
Anmälan om kränkning, trakasserier, diskriminering, bilaga BUN § 92a-b

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 93
Kurser/konferenser
Diarienr 17BUN2
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att gymnasiets kontaktpolitiker erbjuds att delta
vid Gymnasiekonferens 2017.
Ärendebeskrivning
Gymnasiekonferens 2017
Konferensen arrangeras vid två tillfällen i Stockholm, 15-16 november 2017 eller 20-21
november 2017.
Konferensens innehåll:
Hur kan vi tänka för att utveckla gymnasieskolan med utgångspunkt i såväl elevernas som
samhällets behov? Vilka förändringar behövs med koppling till digitalisering? Vad är på gång
när det gäller lagstiftning och vilka visioner har regeringen?
Kontaktpolitiker för gymnasiet är:
Ruth Rahkola (S), Stefan Askenryd (S), Catrin Gisslin (MP) och Ferid Letic (S).

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 94
Delegationsbeslut
Diarienr 17BUN3
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av delegerade beslut.
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 6 kap får en nämnd uppdra åt 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 ärende 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
Delegationsbeslut, bilaga BUN § 94

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 95
Delgivningsärenden
Diarienr 17BUN4

Nämnden delges nedanstående handlingar
Skolverket
Dnr 17BUN107-17
Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för bidragsår 2017/2018
Beslut: Ansökan avslås på grund av att den eller de förskolenheter ni sökt för inte kommit
med i det urval som gjorts för läsåret 2017/2018.
Dnr 17BUN107-19
Statsbidrag för Fritidshemssatsningen för 2017/2018
Beslut: Piteå kommun beviljas 1 755 893 kr
Dnr 17BUN107-20
Statsbidrag för fler anställda i lågstadiet för 2017/2018
Beslut: Piteå kommun beviljas 6 871 992 kr
Kommunfullmäktige
Dnr 17BUN49-33--40
Beslut gällande Verksamhetsplan (VEP) 2018-2020 och årsbudget 2018.
Skolväsendets överklagandenämnd
Dnr 17BUN113-10
Beslut: Överklagandenämnden avslår överklagande gällande åtgärdsprogram för elev.
Skolinspektionen
Dnr 17BUN230
Skolverket kommer under september månad göra en Kvalitetsgranskning av undervisningen i
sex och samlevnad vid Sjulnässkolan.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 96
Rapporter
Diarienr 17BUN5
Ledamöterna Petra Fojtikova (SLP), Stefan Askenryd (S) samt Massoud Sari Aslani (S)
informerar från konferensen Aktuell skolpolitik.

Ordförande Ruth Rahkola informerar att Grans Lantbruksskolan nu ligger under Piteå
kommun. Utbildningarna vid Grans kommer att tillhöra Barn- och utbildningsnämndens
ansvarsområde.
Efter dagens sammanträde besöker barn- och utbildningsnämnden Grans för information om
verksamheten och rundvandring på området.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 97
Nya frågor
Diarienr 17BUN6

Ingen ny fråga ställdes vid dagens sammanträde.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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