Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-04-03

Barn- och utbildningsnämnden

Plats och tid

Stadshuset, sammanträdesrum Ovalen kl. 13:00-16:45

Beslutande

Se sida 2

Övriga deltagare

Se sida 2

Utses att justera

Ken Åman (S)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen, 2019-04-08
Paragrafer 42-57

Sekreterare

Mona Öman Blylod

Ordförande

Louise Mörk (S)

Justerande

Ken Åman (S)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-04-03

Anslags uppsättande

2019-04-09

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningsförvaltningen

Underskrift/anslaget av

Mona Öman Blylod

Anslags nedtagande

2019-05-02

1 (24)

Sammanträdesprotokoll
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-04-03

Beslutande

Louise Mörk (S) (ordförande)
Ken Åman (S) (vice ordförande)
Carola Bergman (S)
Lena Jarblad (S)
Jonas Sköld (S)
Maria Platni (V)
Lisa Sandström (MP) §§42-49, §§54-57
Malin Stenvall Viksten (M)
Cornelia Johansson (M)
Hans Öhlund (C)
Åke Forslund (SJV)
Eva Åström (SJV)
Niklas Lundgren (S) (tjänstgörande ersättare)

Övriga deltagare

Malin Westling (förvaltningschef) §§42-55, §57
Mona Öman Blylod (nämndsekreterare) §§42-55, §57
Lars Lundberg (skolskjutshandläggare) §42
Peter Andersson (verksamhetschef elevhälsan) §43
Britta Dahlén (gymnasiechef) §44
Niklas Risberg (administrativ chef) §45
Carina Hammarsten (förvaltningshandläggare) §46
LeeHau Li Nilsson (förvaltningsekonom) §§51-52
Åhörare §§42-55, §57
Förslagsställare §44

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2019-04-03

§ 42
Allmän och särskild trafik med buss i Piteå kommun
Diarienr 19BUN128
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att busstrafik som är
tillgänglig för allmänhetens resor i Piteå kommun från och med 2020-01-01 utökas på sådant
sätt att också linje- och tidtabellsförlagd skolskjuts med buss övergår till att vara tillgänglig
för allmänhetens resor.
Ärendebeskrivning
Idag bedrivs olika typer av persontrafik med buss, för vilka kommunen bär kostnaderna, i
Piteå kommun.
De olika typerna av persontrafik kan sammanfattas som ”allmän trafik” (t.ex tätortstrafik och
lokallinjetrafik) och ”särskild trafik” (t.ex skolskjuts med buss och beställningstrafik).
Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens Län (RKM) är trafikhuvudman och
upphandlande enhet för den allmänna trafiken i länet. (Piteå kommuns tätortstrafik
undantaget)
Piteå kommun är ansvarig för och upphandlande myndighet för skolskjutsar med buss och
beställningstrafik.
Under 2016 och 2018 har Samhällsbyggnadsförvaltningen och Barn- och
utbildningsförvaltningen samverkat och bland annat genomfört två trafikutredningar med
syfte att utreda möjligheten att genom smarta praktiska, upphandlingstekniska och
avtalsmässiga förutsättningar/villkor skapa grund för begränsning av kostnadsökningar för
kommunens behov av trafik med buss inom kommungränsen.
Förvaltningarnas samverkan och resultatet av de två trafikutredningarna visar på en möjlig
begränsning av risken för kostnadsökningar i det fall en gemensam upphandling och ett
gemensamt avtal av/för såväl lokallinjetrafik som skolskjuts med buss kan genomföras.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att busstrafik som är
tillgänglig för allmänhetens resor i Piteå kommun från och med 2020-01-01 utökas på sådant
sätt att också linje- och tidtabellsförlagd skolskjuts med buss övergår till att vara tillgänglig
för allmänhetens resor.
Den årliga besparingsmöjligheten beräknas till ca 1 MSEK då behovet av fordon skulle
minska med två (2) enheter och möjligheten till ökad konkurrens för anbudslämnande kan
uppnås.
Förutsättningen för att en gemensam upphandling och ett gemensamt avtal ska kunna
genomföras är att linje- och tidtabellsförlagd skolskjuts med buss övergår till att vara
tillgänglig för allmänhetens resor.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Lars Lundberg, skolskjutshandläggare informerar om skolskjuts och "Allmän och särskild
trafik med buss i Piteå kommun".
Yrkanden
Arbetsutskottet föreslår att Kommunfullmäktige besluta att busstrafik som är tillgänglig för
allmänhetens resor i Piteå kommun från och med 2020-01-01 utökas på sådant sätt att också
linje- och tidtabellsförlagd skolskjuts med buss övergår till att vara tillgänglig för
allmänhetens resor.
Propositionsordning
Ordförande finner att det bara finns arbetsutskottets förslag vilket blir Barn- och
utbildningsnämndens beslut.
Expedieras till
Rebecka Granström, Projektsamordnare, Trafik och projekt
Lars Lundberg, skolskjutshandläggare

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 43
Medborgarförslag – Anställ en fysioterapeut till elevhälsan i Piteå
Diarienr 18BUN433
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om att anställa en
fysioterapeut till elevhälsan i Piteå.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit om att anställa en fysioterapeut till elevhälsan i Piteå
kommun. Denne skulle utföra förebyggande arbete för Piteå kommuns barn och ungdomar
genom att främja fysisk aktivitet och undervisa både barn och föräldrar om vikten av att barn
rör på sig, samt hjälpa barn/ungdomar att hitta vägen till att vara fysiskt aktiv.
Peter Andersson informerar om medborgarförslaget och upprättat yttrande.
Ärendet har varit upp i Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN 2019-03-19.
Förslagsställare är inbjuden till Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 3 april 2019
men deltar inte.
Yrkanden
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och utbildningsnämnden avslår medborgarförslaget om att
anställa en fysioterapeut till elevhälsan i Piteå
Propositionsordning
Ordförande finner att det bara finns arbetsutskottets förslag vilket blir Barn- och
utbildningsnämndens beslut.
Expedieras till
Förslagsställare
Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
Medborgarförslag - Anställ en fysioterapeut till elevhälsan i Piteå, bilaga BUN § 43a
Protokollsutdrag KF Medborgarförslag - Anställ en fysioterapeut till elevhälsan i Piteå, bilaga
BUN § 43b
Yttrande till Medborgarförslag - Anställ en fysioterapeut till elevhälsan i Piteå, bilaga BUN §
43c

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 44
Medborgarförslag – Ge resurser för att en organiserad och
kontinuerlig utbildning kring Cannabis ges till eleverna på
gymnasieskolan och högstadieskolorna
Diarienr 18BUN481
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget med tanke på det
ekonomiska läget.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit med en önskan om att tillföra resurser för en mer
permanent fortsättning av undervisningsprojektet ”Cannabis på schemat” som genomförts vid
Strömbackaskolan under fem års tid i samarbete med Länsstyrelsen. Förslagsställaren
förordar en tillsättning av en deltidstjänst motsvarande 20-40%, för att handleda lärare att
genomföra insatser mot elevgrupper i gymnasiet och högstadiet.
Undertecknade har svarat förslagsställaren i bifogat yttrande. Svaret i korthet går ut på att det
vore en bra satsning men att det i dagsläget inte kan prioriteras i ett svårt ekonomiskt läge.
Om förslaget ska kunna realiseras så måste medel tillskjutas från annat håll än från
Utbildningsförvaltningen.
Förslag till beslut
Gymnasiechef och chef för- och grundskola, norra området, föreslår att nämnden inte bifaller
medborgarförslaget med tanke på det ekonomiska läget, men om det är möjligt hänvisar
förslaget vidare.
Ärendet har varit upp i Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN 2019-03-19.
Förslagsställare deltar och ger information om förslaget till ledamöterna.
Ordförande och förvaltningschefen tar med sig frågan till Folkhälsorådet.
Yrkanden
Arbetsutskottet föreslår Barn- och utbildningsnämnden besluta att avslå medborgarförslaget
med tanke på det ekonomiska läget
Propositionsordning
Ordförande finner att det bara finns arbetsutskottets förslag vilket blir Barn- och
utbildningsnämndens beslut.
Expedieras till
Förslagsställare
Kommunfullmäktige
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Medborgarförslag - Ge resurser för att en organiserad och kontinuerlig utbildning kring
Cannabis ges till eleverna på gymnasieskolan och högstadieskolorna, bilaga BUN § 44a
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Medborgarförslag - Ge resurser för att en organiserad
och kontinuerlig utbildning kring Cannabis ges till eleverna på gymnasieskolan och
högstadieskolorna i Piteå kommun, bilaga BUN § 44b
Svar medborgarförslag Cannabis, bilaga BUN § 44c

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 45
Medborgarförslag – Parkeringsdäcket vid Strömbackaskolan byggs ut
Diarienr 18BUN377
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit med önskan om att bygga ut parkeringsdäcket på
Strömbackaskolan för att öka antalet parkerings- och motorvärmarplatser utifrån upplevd
parkeringsproblematik för anställda och elever på Strömbackaområdet.
Administrativ chef svarar förslagsställaren i bifogat yttrande. Svaret i korthet går ut på att det
vore en bra satsning men att det i dagsläget inte kan prioriteras i ett svårt ekonomiskt läge.
Om förslaget ska kunna realiseras så måste medel tillskjutas från annat håll än
Strömbackaskolan.
Förslag till beslut
Administrativ chef föreslår att möjligheter till ombyggnation utreds när renovering av
befintligt parkeringsdäck blir aktuellt och då titta på möjligheterna för tillskapande av fler
parkeringsplatser.
Förslagsställare är inbjuden in till Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 3 april. 2019
men deltar inte.
Yrkanden
Arbetsutskottet föreslår Barn- och utbildningsnämnden besluta att avslå medborgarförslaget.
Propositionsordning
Ordförande finner att det bara finns arbetsutskottets förslag vilket blir Barn- och
utbildningsnämndens beslut.
Expedieras till
Förslagsställare
Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, bilaga BUN § 45a
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Medborgarförslag - Parkeringsdäcket vid
Strömbackaskolan byggs ut, bilaga BUN § 45b
Yttrande Medborgarförslag – Parkeringsdäcket, bilaga BUN § 45c

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 46
Dokumenthanterings- och gallringsplan för Grans Naturbruksskola
Diarienr 19BUN63
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa dokumenthanterings- och gallringsplan
för Grans Naturbruksskola samt att den ska gälla under implementeringsperioden 2017-08-01
till och med 2020-07-31.
Barn- och utbildningsnämnden utser verksamhetschef till arkivansvarig samt driftchef och
rektor till arkivredogörare under samma tid.
Ärendebeskrivning
Piteå kommun övertog huvudmannaskapet för Grans Naturbruksskola från och med 1 augusti
2017. Under implementeringsperioden 2017-08-01 till och med 2020-07-31 ansvarar barnoch utbildningsnämnden för gymnasieutbildningen. Beslut vid sidan av gymnasieutbildningen
fattas av kommunstyrelsen.
Handlingar före övertagande har överförts till Region Norrbotten förutom de elevhandlingar
som direkt berör inskrivna elever vid organisationsförändringen.
I och med den nytillkomna verksamheten har en dokumenthanterings- och gallringsplan
upprättats för Grans Naturbruksskolan.
I Arkivlagen finns bestämmelser om myndigheternas skyldigheter att svara för arkivbildning
och arkivvård. Allmänna handlingar får inte gallras utan myndigheternas gallringsbeslut. En
myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingar från myndighetens verksamhet som
myndigheten beslutar ska tas om and för arkivering. Myndighetens arkiv är en del av
kulturarvet. Myndighetens arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser
rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information och rättsskipningen och
förvaltningens samt forskningens behov.
Principer i Dataskyddsförordningen innebär att personuppgifter bara får samlas in för
berättigade ändamål och att det ska finnas en laglig grund för behandlingen. Personuppgifter
får inte sparas längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna
behandlas. När personuppgifter inte längre behövs ska de raderas eller avidentifieras. För att
säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än nödvändigt bör tidsfrister och rutiner för
radering av avidentifiering införas.
Bestämmelserna i arkivlagen går före dataskyddsförordningens bestämmelse om längsta
bevarandetid. Myndighetens ansvar är att fortlöpande se över möjligheterna till gallring.
Förslag till beslut:
Barn- och utbildningsnämnden fastställer dokumenthanterings- och gallringsplan att gälla
under implementeringsperioden 2017-08-01 till och med 2020-07-31.
Barn- och utbildningsnämnden utser verksamhetschef till arkivansvarig samt driftchef och
rektor till arkivredogörare under samma tid.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Carina Hammarsten, förvaltningshandläggare informerar om upprättad "Dokumenthanteringsoch gallringsplan för Grans Naturbruksskola"
Yrkanden
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och utbildningsnämnden fastställer dokumenthanteringsoch gallringsplan att gälla under implementeringsperioden 2017-08-01 till och med 2020-0731.
Barn- och utbildningsnämnden utser verksamhetschef till arkivansvarig samt driftchef och
rektor till arkivredogörare under samma tid.
Propositionsordning
Ordförande finner att det bara finns arbetsutskottets förslag vilket blir Barn- och
utbildningsnämndens beslut.
Expedieras till
Verksamhetschef Grans Naturbruksskola
Administrativ chef Strömbackaskolan
Kommunarkivarie
Handläggare Utbildningsförvaltningen
Beslutsunderlag
Dokumenthanteringsplan Grans NBG, bilaga BUN § 46a
Organisationsskiss Grans Naturbruksskola, bilaga BUN § 46b

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 47
Val av ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Diarienr 19BUN8
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse ledamot Lena Jarblad (S) som ersättare i
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott resterande tid av mandatperioden.
Ärendebeskrivning
Peter Forss (S) har avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i barn- och
utbildningsnämnden vilket innebär att uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott också upphör.
Kommunfullmäktige beslutade 18 februari 2019 att godkänna avsägelsen från uppdraget och
kommer att genomföra fyllnadsval vid senare tillfälle.
Vid dagens sammanträde genomförs val av ersättare i barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott i stället för Peter Forss.
Yrkanden
Arbetsutskottet föreslår Barn- och utbildningsnämnden besluta att utse ledamot Lena Jarblad
(S) som ersättare i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott resterande tid av
mandatperioden.
Propositionsordning
Ordförande finner att det bara finns arbetsutskottets förslag vilket blir Barn- och
utbildningsnämndens beslut.
Expedieras till
Vald ersättare till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Kommunledningsförvaltningen
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KF § 47 Avsägelse av uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden
2019-2022

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 48
Återrapport – Åtgärdsplan för att stärka grundskolans
ledningsfunktion
Diarienr 17BUN229
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna återrapporten samt anse att åtgärdsplan
2017 är fullföljd.
Ärendebeskrivning
KPMG har på kommunrevisorernas uppdrag granskat grundskolans ledningsfunktion/rektors
uppdrag. Granskningen fokuserade på såväl organisation som ledningsstöd.
Utbildningsförvaltningen utformade utifrån granskningsrapporten en åtgärdsplan för att möta
de behov som påtalats i rapporten och Barn- och utbildningsnämnden beslutade (§ 102 BUN
2017-09-27) att ställa sig bakom förvaltningens förslag till åtgärder samt begärde återrapport
på dessa. Förvaltningschef återrapporterade de flesta utvecklingsområden i åtgärdsplanen för
Barn- och utbildningsnämnden våren 2018 (§ 23 BUN 2018-02-14) dock kvarstod ett
utvecklingsområde att återrapportera: Klargöra ansvarsfördelningen i fastighets- och
lokalfrågor mellan Barn- och utbildningsnämnden och Fastighets- och serviceförvaltningen.
Förvaltningschef Malin Westling fördrar återrapport av förvaltningens vidtagna åtgärder för
utvecklingsområdet: Sedan granskningen genomfördes har förvaltningschef och
nämndsordförande för båda nämnderna/förvaltningarna träffats kontinuerligt, ca 2-3 ggr/år.
Främst diskuteras gränssnittsfrågor vid dessa möten. Utöver detta träffas även
utbildningsförvaltningens lokalstrateg med berörda tjänstemän på fastighets- och
serviceförvaltningen kontinuerligt.
Gränsdragningslista samt överenskommelser kring kostnadsbärare och hyresvillkor finns
framtagna sedan tidigare. Däremot är kännedomen om dessa överenskommelser låg inom
utbildningsförvaltningen och en utbildningsinsats kommer därför att genomföras under våren
2019.
Förslag till beslut:
Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapporten och anser därmed ärendet vara
avslutat.
Ärendet har varit upp i Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN 2019-03-19.
Yrkanden
Arbetsutskottet föreslår Barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna återrapporten
samt anse att åtgärdsplan 2017 är fullföljd.
Propositionsordning
Ordförande finner att det bara finns arbetsutskottets förslag vilket blir Barn- och
utbildningsnämndens beslut.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Bilaga BUN § 23 Återrapportering av åtgärdsplan för att stärka grundskolans
ledningsfunktion, bilaga BUN § 48

Signatur justerare
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§ 49
Reviderad strategisk kompetensförsörjningsplan 2019-2021
Diarienr 18BUN311
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna den reviderade strategiska
kompetensförsörjningsplan för åren 2019-2021 i enlighet med förslaget (bilaga BUN § 49).
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-08-24 § 97 att anta en strategisk
kompetensförsörjningsplan för åren 2019-2021 samt att äska en utökad driftsram i VEP 20192021 med 3 770 tkr/år för att finansiera den fastställda planen.
Kommunfullmäktige avslog äskandet och gav nämnden i uppdrag att verkställa planen inom
beviljad ram. Som framgick av den strategiska kompetensförsörjningsplanen finns dock inte
möjlighet att vidta föreslagna åtgärder utan utökade resurser och utbildningsförvaltningen
föreslår därför nämnden att revidera den fastställda planen.
Den reviderade planen inbegriper en handlingsplan med tio föreslagna åtgärder (istället för de
tidigare arton åtgärderna) för att behålla befintlig personal samt rekrytera ny personal. Dessa
tio åtgärder kommer att innebära en kostnad om ca 170 tkr/år för utbildningsförvaltningen
vilket förväntas kunna finansieras inom befintlig budgetram.
Förslag till beslut:
Barn- och utbildningsnämnden reviderar den strategiska kompetensförsörjningsplanen för
åren 2019-2021 i enlighet med förslaget.
Ärendet har varit upp i Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN 2019-03-19.
Yrkanden
Arbetsutskottet föreslår Barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna den reviderade
strategiska kompetensförsörjningsplan för åren 2019-2021 i enlighet med förslaget.
Propositionsordning
Ordförande finner att det bara finns arbetsutskottets förslag vilket blir Barn- och
utbildningsnämndens beslut.
Expedieras till
Malin Westling, förvaltningschef
Personalenheten, Piteå kommun
Beslutsunderlag
Reviderad Kompetensförsörjningsplan Version 2, bilaga BUN § 49
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§ 50
Strategisk kompetensförsörjningsplan 2020-2022
Diarienr 19BUN126
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om strategisk kompetensförsörjningsplan 2020-2022
vid nästa sammanträde 24 april 2019.
Ärendebeskrivning
Kvalificerade medarbetare är avgörande för att Piteå kommun ska lyckas med skolans
kärnuppdrag; fortsatt goda kunskapsresultat hos barn och elever genom skolväsendets olika
stadier samt grundläggande förutsättningar för det livslånga lärandet och förankring av
demokratiska värden.
I Piteå har i genomsnitt 94 fast anställda per år slutat sina anställningar under de senaste fem
åren men trenden är ökande. Barn- och elevprognoserna i kombination med kommande
pensionsavgångar kommer att utmana vår kompetensförsörjning stort. Vi kommer inte bara
behöva rekrytera ersättare för den personal som slutar utan även utöka vår personal pga barnoch elevgruppernas volymökningar.
Om vi ska lyckas attrahera och behålla rätt medarbetare behöver utbildningsförvaltningen i
Piteå kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Den strategiska
kompetensförsörjningsplanen inbegriper därför en handlingsplan med föreslagna åtgärder för
att behålla befintlig personal, vidareutbilda befintlig personal samt rekrytera ny personal. För
att kunna genomföra de 12 föreslagna åtgärderna i handlingsplanen utformas, i samband med
processen kring VEP 2020-2022, ett äskande av utökad driftsram med 3 795 tkr per år under
planperioden.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer den strategiska kompetensförsörjningsplanen för
åren 2020-2022 samt äskar utökad driftsram i VEP 2020-2022 med 3 795 tkr/år utifrån den
fastställda planen.
Ärendet har varit upp i Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN 2019-03-19.
Expedieras till
Utbildningsförvaltningen, förvaltningschef Malin Westling
Personalenheten, Piteå kommun
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Strategisk kompetensförsörjningsplan 2020-2022
Kompetensförsörjningsplan VEP 2020 Utkast 190301
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§ 51
Verksamhetsplan 2020-2022
Diarienr 19BUN122
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om verksamhetsplan 2020-2022 vid sammanträdet 24
april 2019.
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Malin Westling och Förvaltningsekonom Leehau Li Nilsson presenterar
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till VEP 2020-2022.
I förslaget till verksamhetsplan för 2020-22 och budget 2020 beskrivs hur förvaltningen
förväntas bidra till de övergripande målen om 43 000 innevånare, att Piteå ska vara en
attraktiv ort för näringsliv och företagande samt Piteå präglas av en samhällsgemenskap med
mångfald som grund. Centralt för förvaltningen är vikten av en strategisk och långsiktig plan
för att klara kompetensförsörjningen, behovet av en ökad investeringstakt för att klara
volymförändringarna av barn och elever avseende lokalbestånd samt hur verksamheterna med
stöd av digital teknik ska kunna möta de förväntningar och krav som ställs på
utbildningsverksamheterna.
Ärendet har varit upp i Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN 2019-03-19.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan 2020-2022
Verksamhetsplan 2020-2022 - UTKAST 190314
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§ 52
Fördjupad månadsrapport mars samt helårsrapport 2019
Diarienr 18BUN157
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av den fördjupade månadsrapporten för mars månad
samt helårsrapport 2019.
Ärendebeskrivning
Förvaltningsekonom, Leehau Li Nilsson redogör för Barn- och utbildningsnämndens
ekonomiska resultat per mars 2019 samt en ekonomisk prognos för helåret 2019. För perioden
redovisar nämnden ett överskott om 0,8 mkr, vilket är en förbättring jämfört med samma
period förra året. Trots den marginella förbättringen är den ekonomiska situationen ansträngd.
Internbudgeten för nämnden beslutades i slutet på februari, vilket innebär att samtliga
omfördelningar om 23 mkr ska ombesörjas på tio månader istället för 12 månader. Trots detta
prognostiseras en budget i balans för helåret.
Expedieras till
Ekonomiförvaltningen
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Fördjupad månadsrapport mars samt helårsrapport 2019, bilaga BUN § 52
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§ 53
Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier eller
diskriminering
Diarienr 19BUN1
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av inkomna och avslutade kränkningsärenden.
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 kränkande behandling, trakasserier och diskriminering, bilaga BUN § 53
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§ 54
Delegationsbeslut
Diarienr 19BUN3
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av delegationsbeslut enligt bilaga.
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 § 54
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§ 55
Delgivningsärenden
Diarienr 19BUN4
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av delgivningsärenden.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden delges nedanstående handlingar.
17BUN384
Dom från Kammarrätten i Sundsvall
Kammarrätten ändrar Förvaltningsrättens dom och bestämmer att barn- och
utbildningsnämnden i Piteås beslut (avslag pga val till annan skola) den 12 september 2018
ska stå fast.
19BUN132
Beslut från Skolinspektionen efter regelbunden kvalitetsgranskning vid Björklundaskolan i
Piteå kommun.
Huvudmannen ska senast den 30 september 2019 redovisa till Skolinspektionen vilka
förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån de identifierade utvecklingsområdena.
19BUN98-5
Beslut från Boverket
Beslut om statsbidrag för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor
och fritidshem
Beslut: Boverket avslår ansökan från Norrbyskolan
19BUN98-6
Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds för 2019.
Beslut: Skolverket beviljar 299 376 kronor för 2019.
19BUN98-7
Statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid –
Huvudmän för 2019.
Beslut: Skolverket avslår ansökan på grund av översökning av bidraget.
19BUN98-8
Statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram för 2019.
Beslut: Skolverket beviljar 1 158 820 kronor för 2019.
19BUN98-9
Statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande för 2019.
Beslut: Skolverket beviljar delvis ansökan med 30 000 kronor för 2019.
Signatur justerare
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19BUN98-10
Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen för 2019.
Beslut: Skolverket beviljar 707 529 kronor för vårterminen 2019.
19BUN98-11
Statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för 2019
Beslut: Skolverket beviljar 1 768 158 kronor för 2019.
19BUN98-12
Statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen för 2019
Beslut: Skolverket beviljar 65 000 kronor för vårterminen 2019.
18BUN330-50 till 56
Uppföljning efter riktad tillsyn av betygssättning vid Strömbackaskolan och Grans
Naturbruksskola
Beslut: Skolinspektionen bedömer att Piteå kommun har vidtagit sådana åtgärder att den/de
påtalade bristen/bristerna har avhjälpts och tillsynen avslutas.
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§ 56
Rapporter
Diarienr 19BUN5
Ärendebeskrivning
Ledamöterna informerar varandra från dagens verksamhetsbesök.
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§ 57
Av ledamöter väckta ärenden
Diarienr 19BUN6
Ärendebeskrivning
Ledamöter lämnar in nedanstående väckta ärenden skriftligt.
Ledamot Jonas Sköld (S)
Rektor på Christinaskolan skickade med en fråga vid vårt verksamhetsbesök. Hon ville få
klarhet i frågan runt Nolias eventuella flytt och hur det påverkar projektet att bygga ny skola
intill Christinaskolan.
Hans Öhlund (C)
En förklaring/analys kring behovet av lokaler för förskolan, nu och framåt.
Malin Stenvall Viksten (M)
Förslag
Önskemål om att rektorer som kommer från två olika upptagningsområden och har hög
respektive låg rapportering om kränkningar kommer till nämnden och berättar hur de arbetar
med kränkningar och rapportering. Utifrån detta få mer klarhet kring vad olikheterna beror på.
Ken Åman (S)
För ett antal år sedan ska det ha förts diskussioner om att öppna en Familjens hus filial i
Öjebyn. Pengar och lokal fanns men förslaget genomfördes inte.
Hur ser nulägessituationen gällande behovet ut och finns anledning att återuppta frågan?
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