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Sammanträdesprotokoll
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-11-05

Beslutande

Ruth Rahkola (S) (ordförande)
Marianne Hedkvist (S)
Ferid Letic (S)
Peter Forss (S)
Massoud Sari Aslani (S)
Maria Holmquist Ek (V)
Håkan Johansson (M)
Hans Öhlund (C)
Eva Åström (NS)
Peter Eriksson (S) (tjänstgörande ersättare)
Lars Vikström (V) (tjänstgörande ersättare)
Eva-Britt Danielsson (C) (tjänstgörande ersättare)
Leon Bollerup (SLP) (tjänstgörande ersättare)

Övriga deltagare

Malin Westling (förvaltningschef)
Mona Öman Blylod (nämndsekreterare)
Gunnar Plym Forshell (Kommunrevisor) §130
Hans Lundström (Kommunrevisor) §130
Göran Eriksson (Kommunrevisor) §130
Monika Isaksson (Kommunrevisor) §130
Kristian Damlin (KPMG) §130
Elisabeth Fjällström (chef för- och grundskola) §131, §136
Ingmarie Nordberg (förskollärare) §131
Anette Lundbäck (förskollärare) §131
Ulrika Johansson (förskollärare) §131
Åsa Wengelin (verksamhetschef gymnasiets elevhälsa) §134
Sofia Franzén (kvalitetscontroller) §135
Margareta Sundin (utredare) §132

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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2018-11-05

§ 130
Revisionens grundläggande granskning 2018
Diarienr 18BUN300
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden svarar muntligt på revisorernas frågor.
Ärendebeskrivning
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och
nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling och fakta
och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas
styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt
måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan. Det övergripande syftet med den
grundläggande granskningen är att bedöma om styrelse och nämnder har skapat
förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.
Revisionen besöker barn- och utbildningsnämnden 5 november 2018.
2017 gjorde revisionen en granskning av grundskolans ledningsfunktion. Denna granskning
utmynnade till en åtgärdsplan. Fyra arbetsgrupper bildades. Under våren 2019 beräknar
Grupp 2 Organisation förskole- och skolområden var klar. Rapporten delges revisionen.
Expedieras till
Revisionen
Beslutsunderlag
Grundläggande granskning 2018, bilaga BUN § 130a
Frågor till grundläggande granskning 2018, bilaga BUN § 130b
Nämndspecifika frågor inför grundläggande granskning, bilaga BUN § 130c

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 131
Medborgarförslag att införa arbetskläder (ytterkläder) till anställda
inom Piteå kommun i förskoleklass, fritidshem samt från förskola –
årskurs 6
Diarienr 18BUN399
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag att återkomma med
äskande om medel till arbetskläder i VEP 2020 samt att varje äskande separeras per skolform.
Ärendebeskrivning
10 medborgarförslag har inkommit med förslag att utbildningsförvaltningen köper in arbetskläder till personal inom förskoleklass, fritidshem samt från förskola till årskurs 6.
En sammanställning av de olika medborgarförslagens motivering finns redovisat.
Inbjudan att delta vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde kommer att skickas till
alla som lämnat in medborgarförslag om arbetskläder.
Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN informerades om inkomna medborgarförslag 201810-23.
Ingen av de inbjudna förslagsställarna kom till dagens sammanträde.
Nämnden får redovisning av förskolepersonalens arbetskläder. Tre förskollärare visar
arbetskläderna och berättar om arbetsgruppens arbete inför upphandlingen. Förskollärarna
är väldigt nöjda över valmöjligheterna till arbetskläderna.
Propositionsordning
Ordförande finner att det bara finns arbetsutskottets förslag vilket också blir barn- och
utbildningsnämndens beslut.
Expedieras till
Förslagsställare medborgarförslagen
Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
Sammanställning, bilaga BUN § 131a
Yttrande 1 Fyra medborgarförslag har inkommit att införa arbetskläder i förskoleklass, bilaga
BUN § 131b
Yttrande 2 Medborgarförslag att införa arbetskläder från förskola - sexan, bilaga BUN § 131c
Yttrande 3 Sex medborgarförslag har inkommit att införa arbetskläder inom
fritidsverksamheten, bilaga BUN § 131d
Yttrande 4 Ett medborgarförslag har inkommit att införa arbetskläder inom
fritidsverksamheten, bilaga BUN § 131e
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 132
Ansökan från Tolvmans friskola om att få teckna avtal med Piteå
kommun i modersmålsundervisning
Diarienr 18BUN359
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla ansökan från Tolvmans friskola om att få
teckna avtal med Piteå kommun om modersmålsundervisning.
Ärendebeskrivning
Tolvmans ekonomiska förening ansöker om att få teckna avtal om entreprenad med Piteå
kommun i modersmålsundervisning för elever vid Tolvmans friskola.
Utredning
Avtal om entreprenad
En enskild huvudman får enligt skollagen med bibehållet huvudmannaskap sluta avtal om att
någon annan än den enskilde huvudmannen utför uppgifter inom utbildning enligt Skollagen.
Inom grundskolan får uppgifter som avser modersmålsundervisning överlämnas på
entreprenad till annan huvudman. Även om undervisningen läggs ut på entreprenad är det
huvudmannen som ansvarar för att utbildningen och bestämmelserna i skollagen och andra
författningar på skolområdet följs.
Om en enskild huvudman överlämnar uppgiften att bedriva undervisning på entreprenad får
den enskilde huvudmannen överlämna den myndighetsutövning som hör till en lärares
undervisningsuppgift. Bilaga 1. Skollagen 23 kap 1§, 3a§, 6§ Det finns ingen skyldighet för
kommunen att anordna modersmålsundervisning för elev som går i fristående skola.
Kommunen får som regel inte gynna enskild näringsidkare (fristående skolor). Detta gör att
kommunen inte kan ge vissa friskoleelever modersmålsundervisning och andra inte om det
inte finns skäl som motiverar detta. Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än
som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller.
Kommunallagen 2 kap.6 § 8 §.
Skolskjuts
Modersmålsundervisningen i Piteå kommun samordnas. Undervisningen sker i den skola där
det finns flest elever som önskar samma modersmål. Elever från andra skolor får skolskjuts
till den skola där undervisningen sker. Undervisningen sker för de flesta elever denna termin i
slutet av en skoldag och de yngsta eleverna har den första tiden. Detta innebär att
undervisningen sker i slutet av skoldagen men kan även ske under pågående skoldag.
Ingår Piteå kommun avtal om entreprenad i modersmålsundervisning med en fristående skola
och modersmålsundervisningen sker i slutet av en skoldag, ska elever i fristående skola
erbjudas skolskjuts om det kan ske utan organisatoriska och ekonomiska svårigheter. Sker
modersmålsundervisningen under skoldagen betalar den fristående skolan skolskjutsen.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

Hemkommunen ska anordna skolskjuts för elever som går i en fristående grundskola inom
kommunen under samma förutsättningar som gäller för elever som valt en annan skolenhet än
den där kommunen annars skulle ha placerat dem. Elever i grundskola med offentlig
huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den
plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn
tillfärdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan
särskild omständighet. Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan
skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan
kommuns grundskola med stöd av 25-27 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.
Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas. Skollagen 10 kap 32§ 40§
Utredare Margareta Sundin informerar nämnden om ansökan.
Ordförande ajournerar sammanträdet 5 minuter.
Sammanträdet återupptas.
Yrkande
Ledamot Håkan Johansson (M) yrkar bifall till Tolvmans friskolas ansökan.
Majoritetspartierna (S, V och MP) ställer sig bakom Johanssons yrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns ett förslag, vilket blir barn- och
utbildningsnämndens beslut.
Expedieras till
Tolvmans ekonomiska förening
Beslutsunderlag
Ansökan om att få teckna avtal om entreprenad med Piteå kommun i modersmålsundervisning
för elever vid Tolvmans friskola, bilaga BUN § 132a
23 kap Entreprenad och samverkan, bilaga BUN § 132b
Kostnad modersmål fristående, bilaga BUN § 132c

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 133
Internkontrollplan 2019
Diarienr 18BUN406
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avvikelser från Internkontrollplan ska rapporteras
till barn- och utbildningsnämnden.
Ärendebeskrivning
Utifrån gällande regler om plan för internkontroll har ett förslag utarbetats. Först har olika
områden, rutiner eller processer med potentiell risk identifierats. Därefter har viktning gjorts
utifrån hur stor sannolikhet det är att risken aktualiseras mot vilken konsekvens detta skulle
ge. I internkontrollplanen framgår vem som är ansvarig för respektive riskområde samt vem
som ansvarar för att internkontroll utförs.
Jens Franzén, ekonom vid utbildningsförvaltningen föreslår att Barn- och utbildningsnämnden
beslutar om plan för internkontroll som finns förklarad i bilaga 1.
Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN informerades om internkontrollplan 2019 den 23
oktober 2018.
Expedieras till
Ekonom Jens Franzén
Beslutsunderlag
Förslag 2 Intern kontrollplan 2019, bilaga BUN § 133a
Checklista, internkontrollplan 2019, bilaga BUN § 133b

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 134
Uppföljning av Strömbackaskolans arbete med att utveckla
elevhälsans arbete och samordning
Diarienr 17BUN398
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av Strömbackaskolans uppföljning av arbete med att
utveckla elevhälsans arbete och samordning.
Ärendebeskrivning
Utifrån den utredning som gjordes 2017 ”Elevhälsa Strömbackaskolan – hur bygger vi en väl
fungerande elevhälsoorganisation”, har förvaltningen och gymnasieskolan haft som uppdrag
att arbeta vidare med de resultat och de förslag som presenterades i rapporten. Nämnden har
begärt återkoppling på hur arbetet har fortskridit och rektor och verksamhetschef för
elevhälsan på Strömbackaskolan informerar och avlämnar rapport. En skriftlig
sammanställning finns i bilaga 1.
Verksamhetschef Åsa Wengelin informerar nämnden om uppföljningen.
Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN informerades om uppföljningen av
Strömbackaskolans arbete med att utveckla elevhälsans arbete och samordning 23 oktober
2018.
Beslutsunderlag
Uppföljning av Strömbackaskolans arbete med att utveckla elevhälsans arbete och
samordning, bilaga BUN § 134

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 135
Barn och unga – vår framtid 2017/2018
Diarienr 18BUN402
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge Utbildningsförvaltningen följande uppdrag:
• Säkerställa att förbättringsarbete kring rapportering i Skola24 genomförs i grundskolan.
• Genomföra stickprov på rapporteringar i december 2018.
Båda uppdragen ska vara genomförda till årsskiftet och redovisas för nämnden 2019-02-27.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ha kvar måluppfyllelsen 3 för "Barn och unga har
en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger".
Ärendebeskrivning
Den psykiska ohälsan bland elever har stigit över tid både i Piteå och i riket, särskilt bland
flickor, och den har enligt nationell forskning ett ömsesidigt samband med den ökade stressen
över skolarbetet. Det finns allt tydligare skillnader mellan pojkars och flickors psykiska
ohälsa, mellan elever med och utan stöd från vårdnadshavare och mellan drogfria och
missbrukande elever. Likvärdighetsuppdraget bör därför vara i fokus för huvudmannen.
Samtidigt visar forskningen att barns och ungas psykiska ohälsa är en komplex företeelse med
många påverkansfaktorer. Det finns bekymrande resultat, samtidigt som kartläggningen av
skolväsendets processer visar många goda insatser i samverkan med andra samhällsaktörer
och med hemmen. Därför är det rimligt att dessa processer får fortsätta och utvärderas längre
fram enligt planeringen och att huvudmannen avvaktar med fler uppdrag. Det är dock viktigt
att skolväsendet har goda förutsättningar för att utvärdera sina insatser. Rapporteringen i
Skola24 är en viktig tillgång i det systematiska kvalitetsarbetet inom det här målområdet, men
den är alltför låg för att användas i utvärderingen av arbetet för elevnärvaron. Därför vill
Utbildningsförvaltningen att rapporteringen ska förbättras.
Ledningsgruppen rekommenderar Barn- och utbildningsnämnden att ge
Utbildningsförvaltningen följande uppdrag:
• Säkerställa att förbättringsarbete kring rapportering i Skola24 genomförs i grundskolan.
• Genomföra stickprov på rapporteringar i december 2018.
Båda uppdragen skall vara genomförda till årsskiftet och redovisas för nämnden 2019-02-27.
Kvalitetscontroller Sofia Franzén föredrar rapporten Barn- och unga - vår framtid 2017/2018.
Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN har fått föredragning av rapporten 23 oktober 2018.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns ett förslag, vilket blir barn- och
utbildningsnämndens beslut.
Expedieras till
Förvaltningschef, för- och grundskolechefer, gymnasiechef, verksamhetschef Grans
naturbruksgymnasium, rektorer grund- och gymnasieskola, förskolechefer
Beslutsunderlag
Barn och unga 2017-2018, bilaga BUN § 135

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 136
Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier eller
diskriminering
Diarienr 18BUN1
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av inkomna och avslutade kränkningsärenden.
Barn- och utbildningsnämnden får information om kränkningsärende, dnr 18BUN425-1.
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
Elisabeth Fjällström, chef för- och grundskola informerar nämnden om kränkningsärende
18BUN425-1.
Beslutsunderlag
Anmälan om kränkning, trakasserier, diskriminering, bilaga BUN § 136

Signatur justerare
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§ 137
Kurser/konferenser
Diarienr 18BUN2
Ingen kurs eller konferens tas upp vid dagens sammanträde.

Signatur justerare
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§ 138
Delegationsbeslut
Diarienr 18BUN3
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
Delegationsbeslut, bilaga BUN § 138

Signatur justerare
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§ 139
Delgivningsärenden
Diarienr 18BUN4
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Skolverkets beslut om återbetalning av statsbidrag
för specialpedagogik för lärande samt för handledare i Läslyftet i skolan tas upp som en egen
punkt vid nästa sammanträde 4 december 2018.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden informeras om nedanstående handlingar
Skolverket
18BUN113-22
Beslut om statsbidrag specialpedagogik för lärande för 2017/2018.
Beslut: Återbetalning av 467 500 kronor för att redovisning inte är inskickad till Skolverket.
Redovisningen är nu inskickad och nytt beslut kommer att komma från Skolverket.
18BUN113-23
Beslut om statsbidrag för handledare i Läslyftet i skolan för 2017/2018.
Beslut: Återbetalning av 610 500 kronor för att redovisning inte är inskickad till Skolverket.
Redovisningen är nu inskickad och nytt beslut kommer att komma från Skolverket.
18BUN113-24
Beslut om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling för 2018.
Beslut: Beviljas 2 689 872 kronor.
Kommunfullmäktige
15BUN5-16
Fyllnadsval för återstående del av mandatperioden
Beslut: Kommunfullmäktige utser Anna Åström (MP) till vice ordförande i barn- och
utbildningsnämnden för återstående del av mandatperioden.
17BUN49-125--130
Delårsrapport augusti 2018
Beslut: Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport augusti 2018.

Signatur justerare
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§ 140
Rapporter
Diarienr 18BUN5
Ingen rapport tas upp vid dagens sammanträde.

Signatur justerare
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 141
Nya frågor
Diarienr 18BUN6
Ingen ny fråga tas upp vid dagens sammanträde.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
2018-11-05

§ 142
Extraärende Val till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Diarienr 15BUN14
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Anna Åström (MP) som ledamot/vice
ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott resterande tid av mandatperioden.
Ärendebeskrivning
Vice ordförande Catrin Gisslin har avsagt sig uppdraget i barn- och utbildningsnämnden samt
i arbetsutskottet.
Kommunfullmäktige har utsett Anna Åström (MP) till vice ordförande i barn- och
utbildningsnämnden för återstående del av mandatperioden.
Barn- och utbildningsnämnden ska vid dagens sammanträde välja en ledamot till
arbetsutskottet.
Expedieras till
Kommunledningsförvaltningen
Vald ledamot
Lönecenter Älvsbyn

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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