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Beslutande

Louise Mörk (S) (ordförande)
Ken Åman (S) (vice ordförande)
Carola Bergman (S)
Lena Jarblad (S)
Jonas Sköld (S)
Maria Platni (V)
Malin Stenvall Viksten (M)
Cornelia Johansson (M)
Hans Öhlund (C)
Åke Forslund (SJV)
Eva Åström (SJV)
Monica Lindmark (V) (tjänstgörande ersättare)
Lisa Karlström (MP)

Övriga deltagare

Malin Westling (förvaltningschef)
Mona Öman Blylod (nämndsekreterare)
LeeHau Li Nilsson (förvaltningsekonom) §58
Britta Dahlén (gymnasiechef) §§63-67
Sofia Franzén (kvalitetscontroller) §68
Anette Christoffersson (processledare) §69
Ulla-Britt Öberg (personalspecialist) §70
Carina Åström (personalspecialist) §70
Helena Lundberg (avdelningschef måltider) §71
Marianne Rova Eriksson (medicinskt ledningsansvarig
skolsköterska) §72
Stefan Eriksson (Lärarförbundet) §§58-68, §§74-78
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§ 58
Beslut verksamhetsplan 2020-2022
Diarienr 19BUN122
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om verksamhetsplan 2020-2022 enligt bilaga BUN §
58a.
Moderaterna och Centerpartiet avstår från att delta i beslutet.
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. Förslaget innefattar ett nuläge samt plan för gällande VEP-period.
Samverkan/Skyddskommitté BUN 9 april 2019.
Yrkanden
Ordförande föreslår Barn- och utbildningsnämnden besluta om verksamhetsplan 2020-2022
enligt bilaga BUN § 58a.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns ett yrkande vilket blir nämndens
beslut.
Expedieras till
Förvaltningsekonom
Ekonomiförvaltningen
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan 2020-2022, bilaga BUN § 58a
Lärarförbundets kommentarer till VEP 2020-2022, bilaga BUN § 58b
Synpunkter från Lärarnas Riksförbund gällande VEP 2020-2022, bilaga BUN § 58c
Synpunkter från skolledarna gällande VEP 2020-2022, bilaga BUN § 58d
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§ 59
Strategisk kompetensförsörjningsplan 2020-2022
Diarienr 19BUN126
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar strategisk kompetensförsörjningsplan för 2020-2022
enligt bilaga BUN § 59.
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.
Förvaltningschef Malin Westling informerar nämnden om förslag till
kompetensförsörjningsplan 2020.
Yrkanden
Ordförande föreslår att Barn- och utbildningsnämndens antar strategisk
kompetensförsörjningsplan 2020-2022 enligt bilaga BUN § 59.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns ett yrkande vilket blir Barn- och
utbildningsnämndens beslut.
Expedieras till
Utbildningsförvaltningen, förvaltningschef Malin Westling
Personalenheten, Piteå kommun
Beslutsunderlag
Kompetensförsörjningsplan VEP 2020, bilaga BUN § 59
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 60
Återrapport Revisionens övergripande granskning 2018
Diarienr 18BUN300
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna yttrandet och överlämna det till
kommunstyrelsen och revisorerna.
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.
Som ett led i den årliga granskningen av nämnder och styrelser besökte revisorerna nämnden
2018-11-05 för en diskussion om styrning, uppföljning och kontroll.
2019-02-19 inkom Kommunrevisionens slutdokument; Årlig grundläggande granskning 2018,
med begäran om yttrande från Kommunstyrelsen och samtliga nämnder senast den 30 april
2019.
Förslag till beslut:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna förslaget till yttrande och överlämna det till
kommunstyrelsen och revisorerna.
Förvaltningschef Malin Westling informerar om granskningen och upprättat yttrande.
Yrkanden
Arbetsutskottet yrkar att Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna upprättat yttrande
till kommunstyrelsen och revisionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets yrkande vilket blir
Barn- och utbildningsnämndens beslut.
Expedieras till
Kommunstyrelsen, Piteå kommun
Kommunens revisorer
Beslutsunderlag
Utdrag ur Grundläggande granskning 2018, bilaga BUN § 60a
Yttrande över kommunrevisorernas årliga granskning 2018, bilaga BUN § 60b
Signatur justerare
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§ 61
Medborgarförslag - Alla gamla skoldatorer i nomader som nu är
övergivna kan användas av handledare som har elever i APL i
kommunens verksamheter
Diarienr 19BUN130
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget eftersom överblivna
datorer omplaceras inom förvaltningen och används av elever i åk F-6.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har lämnats in om att alla gamla skoldatorer i nomader som nu är
övergivna kan användas av handledare som har elever i APL i kommunens verksamheter.
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till Barn- och utbildningsnämnden
för yttrande.
Yttrande
De datorer som i förslaget nämns som ”övergivna” – dvs de elevdatorer som redan fanns i åk
7-9 innan samtliga elever i årskurs 7-9 från och med hösten 2018 disponerar en personlig
lånedator kommer att omplaceras inom Utbildningsförvaltningen så att de används av elever i
F-6. Några ”övergivna datorer” kommer alltså inte att finnas.
Förslagsställare är inbjuden till dagens sammanträde men närvarar inte.
Yrkanden
Arbetsutskottet yrkar att Barn- och utbildningsnämnden avslår medborgarförslaget eftersom
överblivna datorer omplaceras inom förvaltningen och används av elever i åk F-6.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets yrkande vilket blir
Barn- och utbildningsnämndens beslut.
Expedieras till
IT-strateg
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
Medborgarförslag - Alla gamla skoldatorer i nomader som nu är övergivna kan användas av
handledare som har elever i APL i kommunens verksamheter, bilaga BUN § 61a
§336 Medborgarförslag - Alla gamla skoldatorer i nomader som nu är övergivna kan
användas av handledare som har elever i APL i kommunens verksamheter, bilaga BUN § 61b
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§ 62
Medborgarförslag - Öka medvetenheten om ett renare Piteå
kommun
Diarienr 19BUN129
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag om att skolorna ska låta avgångseleverna plocka skräp från skolgårdar och
offentliga miljöer tiden efter betygen är satta.
Skolans läsår pågår i 178 dagar och undervisningen fördelas över alla dessa dagar såväl före
som efter betygsättning. I frågor som rör innehållet i undervisningen under dessa 178 dagar så
är varje skola suverän vilket innebär att vi centralt inte fattar den typ av beslut som föreslås i
medborgarförslaget. Därför avslås medborgarförslaget
Förslag till beslut
Utredaren föreslår att barn- och utbildningsnämnden avslår medborgarförslaget.
Förslagsställare är inbjuden till dagens sammanträde men närvarar inte.
Yrkanden
Arbetsutskottet yrkar att Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets yrkande vilket blir
Barn- och utbildningsnämndens beslut.
Expedieras till
Förslagsställare
Kommunfullmäktige
Utredare
Beslutsunderlag
Medborgarförslag om ett renare Piteå, bilaga BUN § 62a
Svar på Medborgarförslag Öka medvetenheten om ett renare Piteå, bilaga BUN § 62b

Signatur justerare
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§ 63
Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av befintlig
fristående gymnasieskola, Thorengruppen AB i Skellefteå kommun
Diarienr 19BUN111
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att i yttrande till Skolinspektionen, framföra att man
från Piteå kommuns sida inte ser några direkta hinder att tillstyrka Thorengruppen AB:s
ansökan om att utöka sin verksamhet i Skellefteå, då det inte bedöms innebära några direkta
negativa ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för Strömbackaskolan.
Ärendebeskrivning
Skolinspektionen har begärt yttrande från Piteå kommun angående Thorengruppen AB:s
ansökning om att utöka sin verksamhet med gymnasieutbildning i Skellefteå med följande
program och inriktningar:
Barn- och Fritidsprogrammet
Inriktning: Pedagogiskt arbete 18 platser
De utbildningar ansökan gäller omfattar 18 elevplatser, 6 per årskurs, vid fullt utbyggd
verksamhet år 2022.
Barn- och fritidsprogrammet erbjuds vid Strömbackaskolan med inriktning Pedagogiskt
arbete samt Fritid- och Hälsa. Totalt är 75 elever inskrivna på programmet. Nästa läsår
erbjuds 50 platser i åk 1 vid programmet. Även samverkanskommunen Luleå erbjuder den
aktuella utbildningen.
Bedömningen är att en utökning av Barn- och fritidsprogrammet, vid Thoren Business School
i Skellefteå, skulle få marginell effekt på Strömbackaskolans organisation och ekonomi.
Förslag till beslut
Gymnasiechef föreslår att Barn- och utbildningsnämnden, i yttrande till Skolinspektionen,
framför att man från Piteå kommuns sida inte ser några direkta hinder att tillstyrka
Thorengruppen AB:s ansökan om att utöka sin verksamhet i Skellefteå, då det inte bedöms
innebära några direkta negativa ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för
Strömbackaskolan.
Gymnasiechef Britta Dahlén föredrar ansökan och upprättat yttrande.
Yrkanden
Arbetsutskottet yrkar att Barn- och utbildningsnämnden beslutar i yttrandet till
Skolinspektionen, framföra att man från Piteå kommuns sida inte ser några direkta hinder att
tillstyrka Thorengruppen AB:s ansökan om att utöka sin verksamhet i Skellefteå, då det inte
bedöms innebära några direkta negativa ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för
Signatur justerare
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Strömbackaskolan.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets yrkande vilket blir
Barn- och utbildningsnämndens beslut.
Expedieras till
Skolinspektionen
Gymnasiechef
Beslutsunderlag
Remiss Ansökan om godkännande som huvudman av en fristående skola, Thorengruppen AB
Dnr 5.1-Sl 2019:905, bilaga BUN § 63a
Ansökan om godkännande som huvudman av en fristående skola, Thorengruppen AB, bilaga
BUN § 63b
Antagningsstatistik, bilaga BUN § 63c
Yttrande angående Thorengruppen AB:s ansökan om godkännande som huvudman för
utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Skellefteå kommun, bilaga BUN § 63d

Signatur justerare
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§ 64
Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en
fristående gymnasieskola, Thoren Business School Luleå
Diarienr 19BUN109
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i yttrande att rekommendera Skolinspektionen att
avslå Thorengruppen AB:s ansökan om att starta verksamhet i Luleå, då det skulle kunna
innebära negativa ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för Strömbackaskolan.
Reservationer
Ledamot Cornelia Johansson (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande med stöd av
Malin Stenvall Viksten (M), Hans Öhlund (C), Eva Åström (SJV) och Åke Forslund (SJV).
Ärendebeskrivning
Piteå kommun har beretts möjlighet att lämna yttrande över hur en eventuell nyetablering av
fristående gymnasieskola i Luleå skulle kunna påverka Piteå kommuns gymnasieutbildning
och elever. Gymnasiechef har skrivit förslag till yttrande som finns bifogat i bilaga 1.
Thorengruppen AB ansöker om att få starta gymnasieutbildning i Luleå med följande program
och inriktningar:
Ekonomiprogrammet
Inriktning: Ekonomi 45 platser
Juridik 30 platser
Naturvetenskapsprogrammet
Inriktning: Naturvetenskap 60 platser
Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning: Beteendevetenskap 36 platser
Samhällsvetenskap 36 platser
Enligt ansökan så skulle verksamheten starta år 2020 och vid fullt utbyggd verksamhet 2022
uppgå till 207 elever om verksamheten är konstant över åren.
Genom samverkansavtalet säkerställer kommunerna i Fyrkanten ett brett utbud för eleverna
och resurserna kan på så sätt utnyttjas mer effektivt och kvaliteten på utbildningarna kan nå
en hög nivå.
En nyetablering av program och inriktningar inom Thorengruppen AB i Luleå, riskerar att ha
en mycket negativ inverkan på de kommunala verksamheterna i Fyrkanten på så sätt att
konkurrensen om eleverna förstärks och det i sin tur kan innebära försämrad ekonomi och
därmed lägre kvalitet i befintliga utbildningar. Planeringsförutsättningarna försvåras och
konkurrensen om behöriga lärare ökar i en tid när kompetensförsörjning är en brännande
fråga.
Signatur justerare
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I och med att elevunderlaget inte ser ut att öka, så kan en nyetablering av en skola i
närområdet innebära att utbudet av inriktningar på hemorten kan bli mer begränsade för
eleverna.
Den sökta etableringen med de program och inriktningar som föreslås, kan således medföra
negativa konsekvenser för den kommunala gymnasieskolan i Piteå men också för övriga
gymnasieskolor inom Fyrkantenområdet.
Förslag till beslut
Gymnasiechef föreslår att Barn- och utbildningsnämnden i yttrande rekommenderar
Skolinspektionen att avslå Thorengruppen AB:s ansökan om att starta verksamhet i Luleå, då
det skulle kunna innebära negativa ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för
Strömbackaskolan.
Gymnasiechef Britta Dahlén föredrar ansökan och upprättat yttrande.
Yrkanden
Arbetsutskottet yrkar att Barn- och utbildningsnämnden i yttrande rekommenderar
Skolinspektionen att avslå Thorengruppen AB:s ansökan om att starta verksamhet i Luleå, då
det skulle kunna innebära negativa ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för
Strömbackaskolan. Ledamöterna Jonas Sköld (S) och Maria Platni (V) bifaller yrkandet.
Ledamot Cornelia Johansson (M) yrkar att Barn- och utbildningsnämnden rekommenderar
Skolinspektionen att godkänna ansökan. Ledamöterna Malin Stenvall Viksten (M), Hans
Öhlund (C), Eva Åström (SJV) och Åke Forslund (SJV) bifaller yrkandet.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition och finner att Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets yrkande.
Expedieras till
Skolinspektionen
Gymnasiechef
Beslutsunderlag
Remiss - Ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående
gymnasieskola vid Thorens Business School AB i Luleå kommun Dnr 5.1 Sl-2019-1009,
bilaga BUN § 64a
Ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskola vid
Thoren Business School AB i Luleå, bilaga BUN § 64b
Antagningsstatistik, bilaga BUN § 64c
Yttrande gällande ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en
fristående gymnasieskola, Thoren Business School Luleå, bilaga BUN § 64d
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§ 65
Ansökan om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola, Nya läroverket i Luleå kommun
Diarienr 19BUN104
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att rekommendera Skolinspektionen att avslå Nya
läroverket Luleå AB:s ansökan om att starta verksamhet i Luleå, då det skulle kunna innebära
negativa ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för Strömbackaskolan.
Reservationer
Cornelia Johansson (M) reserverar sig till förmån för eget förslag med stöd av ledamöterna
Malin Stenvall Viksten (M), Hans Öhlund (C), Eva Åström (SJV) och Åke Forslund (SJV.
Ärendebeskrivning
Nya läroverket i Luleå AB ansöker om att få starta gymnasieutbildning i Luleå med följande
program och inriktningar:
Estetiska programmet
Inriktning: Estetik och Media 90 platser
Naturvetenskapsprogrammet
Inriktning: Naturvetenskap 90 platser
Teknikprogrammet
Inriktning: Informations- och medieteknik 90 platser
Enligt ansökan så skulle verksamheten starta år 2020 och vid fullt utbyggd verksamhet 2022
uppgå till 270 elever om verksamheten är konstant över åren. Från år ett räknar Nya
läroverket AB med att starta upp även åk två. Detta innebär att man kalkylerar med att plocka
elever från nuvarande utbildningar.
Piteå kommun har beretts möjlighet att lämna yttrande över hur en eventuell nyetablering av
fristående gymnasieskola i Luleå skulle kunna påverka Piteå kommuns gymnasieutbildning
och elever. Gymnasiechef har skrivit förslag till yttrande som finns bifogat i bilaga 1.
Inriktningen estetik- och media är en utbildning med mycket få sökande. På Strömbacka går
ca 15-16 elever på denna inriktning i varje årskurs. I Luleå kommuns gymnasieskola, var det
under förra antagningen så få elever att man gjorde bedömningen att inte starta inriktningen
och kommande läsår erbjuds inte inriktningen i programutbudet. Årets siffror ser inte mycket
bättre ut. Inriktningen erbjuds vid NTI-gymnasiet och där har man i år 12 förstahandssökande
till 30 platser på inriktningen. 10 av dem är behöriga och antagna i dagsläget.
Samma sak gäller för Teknikprogrammets inriktning Informations- och medieteknik.
Signatur justerare
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Strömbackaskolan har idag två klasser med 30 elever i varje. Dessa fördelas under åk två och
tre på tre inriktningar. Risken finns att befintliga klasser krymper, vilket påverkar både
ekonomi och dynamik i befintlig verksamhet samt kan påverka möjligheterna att erbjuda alla
tre inriktningar. På inriktningen Informations- och medieteknik har vi över åren i snitt haft 15
sökande per år.
På Naturvetenskapliga programmet har man på Strömbacka ett ganska stadigt underlag med
30 elever. Målet är att utöka till två klasser för att kunna erbjuda två inriktningar. Läsåret
17/18 kunde Strömbacka, om än med ett relativt lågt elevantal sett ur ekonomisk synvinkel,
starta upp två klasser på NA. Under fjolåret fick vi en klass och kommande läsår, går vi upp
till två klasser igen om än knappt. NTI-gymnasiet i Luleå hade nollintag läsåret 17/18 på
Naturvetenskapliga programmet med naturinriktning, vilket indikerar på att behovet av
ytterligare utbildningsplatser är väldigt begränsat. Sedan dess har man inte erbjudit
programmet. Med en uppstart av Nya läroverket finns en risk att vi urholkar våra
verksamheter då vi konkurrerar om samma elever.
Den sökta etableringen med de program och inriktningar som föreslås, kan således medföra
negativa konsekvenser för den kommunala gymnasieskolan i Piteå men också för övriga
gymnasieskolor inom Fyrkantenområdet.
Förslag till beslut
Gymnasiechef föreslår att Barn- och utbildningsnämnden i yttrande rekommenderar
Skolinspektionen att avslå Nya läroverket Luleå AB:s ansökan om att starta verksamhet i
Luleå, då det skulle kunna innebära negativa ekonomiska och organisatoriska konsekvenser
för Strömbackaskolan.
Gymnasiechef Britta Dahlén föredrar ansökan och upprättat yttrande.
Yrkanden
Arbetsutskottet yrkar att Barn- och utbildningsnämnden rekommenderar Skolinspektionen att
avslå Nya läroverket Luleå AB:s ansökan om att starta verksamhet i Luleå, då det skulle
kunna innebära negativa ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för
Strömbackaskolan. Ledamöterna Jonas Sköld (S) och Maria Platni (V) bifaller yrkandet.
Cornelia Johansson (M) yrkar att Barn- och utbildningsnämnden rekommenderar
Skolinspektionen att godkänna ansökan. Ledamöterna Malin Stenvall Viksten (M), Hans
Öhlund (C), Eva Åström (SJV) och Åke Forslund (SJV) bifaller yrkandet.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition och finner att Barn- och utbildningsnämnden beslutar
enligt arbetsutskottets yrkande.
Expedieras till
Skolinspektionen
Gymnasiechef
Signatur justerare
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Beslutsunderlag
Remiss - Nyetablering av en fristående gymnasieskola i Luleå vid Nya läroverket, Dnr 5.1Sl2019:780, bilaga BUN § 65a
Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående
gymnasieskola, bilaga BUN § 65b
Antagningsstatistik, bilaga BUN § 65c
Yttrande på ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående
gymnasieskola, Nya läroverket i Luleå, bilaga BUN § 65d
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§ 66
Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en
fristående gymnasieskola, Lärande i Sverige AB vid Realgymnasiet i
Luleå kommun
Diarienr 19BUN105
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att rekommendera Skolinspektionen att avslå ansökan
med hänvisning till 2 kap. 5 § i skollagen.
Ärendebeskrivning
Piteå kommun har beretts möjlighet att yttra sig över ansökan från Lärande i Sverige AB om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Luleå kommun från läsåret
2020/2021. Ansökan avser 45 elevplatser vid fullt utbyggd verksamhet år 2023. Inför arbetet
med yttrandet har en fördjupad dialog förts inom Fyrkantens gymnasiesamverkan.
Ansökan avser följande program och inriktningar:
- Naturbruksprogrammet – Djur
- Naturbruksprogrammet – Skog
En nyetablering av naturbruksprogram inriktning djur inom fristående gymnasieskola i Luleå
kommun bedöms medföra påtagliga och på lång sikt negativa konsekvenser såväl ekonomiskt,
organisatoriskt som pedagogiskt. Etableringens negativa konsekvenser skulle drabba hårt
regionens skolverksamhet vad gäller naturbruksutbildning och därför rekommenderas
Skolinspektionen att avslå ansökan med hänvisning till 2 kap. 5 § i skollagen.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden rekommenderar Skolinspektionen att avslå ansökan med
hänvisning till 2 kap. 5 § i skollagen.
Gymnasiechef Britta Dahlén föredrar ansökan och upprättat yttrande.
Yrkanden
Arbetsutskottet yrkar att Barn- och utbildningsnämnden beslutar att rekommendera
Skolinspektionen att avslå ansökan med hänvisning till 2 kap. 5 § i skollagen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets yrkande vilket blir
Barn- och utbildningsnämndens beslut.
Expedieras till
Skolinspektionen
Verksamhetschef Grans Naturbruksgymnasium
Signatur justerare
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Beslutsunderlag
Remiss från Skolinspektionen - Nyetablering av en fristående gymnasieskola i Luleå, Lärande
i Sverige AB vid Realgymnasiet. Dnr 5.1-SI 2019:858, bilaga BUN § 66a
Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående
gymnasieskola, Lärande i Sverige AB vid Realgymnasiet, bilaga BUN § 66b
Yttrande gällande ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en
fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i Luleå från och med läsåret 2020/2021, bilaga
BUN § 66c
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§ 67
Återkoppling Strömbacka 2025
Diarienr 16BUN379
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen om Strömbacka 2025.
Ärendebeskrivning
Nämnden har begärt återkoppling kring hur Strömbackaskolan valt att arbeta vidare utifrån de
slutsatser som framkom i utredningen Strömbacka 2025. Gymnasiechef Britta Dahlén
informerar nämnden om några av huvudprocesserna.
1. Elevhälsa
2. Pedagogiskt ledarskap
3. Kompetensförsörjning
4. Lokal IT-strategi
5. Plan för programmering
6. Förbättrat integrationsarbete
7. Gymnasiesärskolan – fysisk miljö
8. ”En av Sveriges bästa automationsskolor”
Expedieras till
Gymnasiechef
Beslutsunderlag
Huvudrapport Strömbackaskolan 2025, bilaga BUN § 67
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§ 68
Kvalitetsrapport Utbildning, arbete och näringsliv
Diarienr 19BUN125
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utdela följande uppdrag till förvaltningschef:
• Säkerställa att bedömningsstöd i såväl svenska som matematik används i förskoleklass och
åk 1.
• Ta fram en modell för uppföljning av fritidshemmens kvalitetsarbete.
• Analysera Piteås låga resultat gällande svenska som andraspråk samt utforma en
handlingsplan för att förbättra resultaten på sikt.
Samtliga uppdrag skall vara genomförda och redovisas för nämnden 2019-09-25.
Ärendebeskrivning
Piteå kommuns skolväsende uppvisar generellt goda resultat över tid och står sig väl i en
nationell jämförelse. Exempel på det är att förskolan håller en hög kvalitet och service
gentemot medborgarna, fritidshemmet är väl rustat med pedagogisk kompetens och en stor
andel elever når kunskapskraven i grundskolan och klarar av gymnasieskolan på tre år. Det
finns underlag för att konstatera åtminstone två faktorer som leder till att Piteå är en
framgångsrik skolkommun: en stor andel behöriga lärare och relativt gynnsamma
socioekonomiska förhållanden. I matematik och engelska ligger Piteås elever relativt högt.
Däremot verkar det finnas förbättringspotential när det gäller svenska som andraspråk, vilket
ökar i relevans eftersom att allt fler elever läser ämnet.
Ledningsgruppen rekommenderar Barn- och utbildningsnämnden att utdela följande uppdrag
till förvaltningschef:
• Säkerställa att bedömningsstöd i såväl svenska som matematik används i förskoleklass och
åk 1.
• Ta fram en modell för uppföljning av fritidshemmens kvalitetsarbete.
• Analysera Piteås låga resultat gällande svenska som andraspråk samt utforma en
handlingsplan för att förbättra resultaten på sikt.
Samtliga uppdrag skall vara genomförda och redovisas för nämnden 2019-09-25.
Kvalitetscontroller Sofia Franzén föredrar rapporten.
Samverkan/Skyddskommitté BUN 9 april 2019.
Yrkanden
Arbetsutskottet yrkar att Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utdela följande uppdrag
till förvaltningschef:
Signatur justerare
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• Säkerställa att bedömningsstöd i såväl svenska som matematik används i förskoleklass och
åk 1.
• Ta fram en modell för uppföljning av fritidshemmens kvalitetsarbete.
• Analysera Piteås låga resultat gällande svenska som andraspråk samt utforma en
handlingsplan för att förbättra resultaten på sikt.
Samtliga uppdrag skall vara genomförda och redovisas för nämnden 2019-09-25.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets yrkande vilket blir
Barn- och utbildningsnämndens beslut.
Expedieras till
Kvalitetscontroller
Beslutsunderlag
Utbildning arbete och näringsliv, bilaga BUN § 68
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§ 69
Enkätundersökningen Personligt 2018
Diarienr 19BUN94
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av information om enkätundersökningen Personligt
2018.
Ärendebeskrivning
Enkätundersökningen Personligt har genomförts för sextonde gången bland elever i skolår sju
och nio i grundskolan samt skolår två i gymnasieskolan. Enkäten genomförs på uppdrag av
kommunfullmäktige som en del i kommunens årliga uppföljning. Från 2008 genomförs
enkäten årligen.
Av 1467 respondenter har 1255 svarat vilket ger en svarsfrekvensen 86 procent.
Årets undersökning visar på flera goda resultat. Andelen elever som röker regelbundet är låg,
det stora flertalet unga uppger att de skattar sin hälsa som god och många av de unga tränar
regelbundet.
Liksom föregående års undersökning visar resultatet att även om det stora flertalet unga mår
bra så uppger många, framförallt tjejer, att de haft huvudvärk, ont i magen, sömnsvårigheter
och känt sig nedstämda och deppiga. Resultaten för de här frågorna visar på stora skillnader
mellan könen. Drygt 50 procent av tjejerna uppger att de känt sig stressade flera gånger i
veckan eller i stort sett varje dag. Motsvarande andel för killarna är drygt 20 procent. Mest
stressade känner sig eleverna i årskurs nio.
Fler tjejer än killar uppger att de blivit kränkta. När det gäller mobbing ses ingen skillnad
mellan tjejer och killar. Flest elever i årskurs sju uppger att de blivit kränkta medan flest
elever i årskurs nio uppger att de utsatts för mobbing. Över tid ligger resultaten för mobbing
och kränkningar i undersökningen relativt lika. Totalt är det 39 elever som uppger att de
utsatts för mobbing.
Andelen elever som uppger att de är medlem i någon förening har sjunkit med 7
procentenheter jämfört med föregående år och färre elever uppger att de vet var de ska vända
sig för att påverka i olika frågor.
De fördjupade frågeområdena för året har ställt frågor kring fritid och familjen. Det är knappt
70 procent av eleverna som svarat att de tycker att det finns ”väldigt mycket/ganska mycket”
att göra på fritiden. Fler killar än tjejer tycker att det finns mycket att göra på fritiden
Majoriteteten av eleverna, 96 procent, uppger att deras förälder/föräldrar arbetar och nästan
90 procent är inte särskilt oroliga för föräldrarnas ekonomi. Det är dock 134 elever som är
ganska eller mycket oroliga för sina föräldrars ekonomi.
Cirka 3 procent av eleverna uppger att de upplevt hot och våld i sitt hem under de senaste 12
månaderna, något fler tjejer. Vanligast är att de själva eller något syskon utsatts för hot och
våld. Knappt hälften har berättat för någon vuxen om vad de utsatts för och av de som berättat
har drygt 80 procent upplevt att de fick hjälp.
Signatur justerare
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Processledare Anette Christoffersson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Enkätundersökningen Personligt 2018, bilaga BUN § 69
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§ 70
Personalbokslut 2018
Diarienr 19BUN127
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av Personalbokslut 2018.
Ärendebeskrivning
Personalbokslutet är en uppföljning av Piteå kommuns personalmål, Piteå kommun ska arbeta
aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande
arbetsplatser.
Utbildningsförvaltningen har under 2018 fortsatt sitt arbete med kompetensförsörjning
förvaltningen har många anställda som är över 60 år vilket innebär att arbetet med
kompetensförsörjning är ett mycket viktigt arbete framöver.
Sjukfrånvaron har minskat i förvaltningen och vi ligger under genomsnitt för Piteå kommun.
Personalspecialisterna Ulla-Britt Öberg och Carina Åström föredrar Personalbokslut 2018.
Beslutsunderlag
Personalbokslut 2018, bilaga BUN § 70
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§ 71
Återrapport näringsriktiga skolmåltider
Diarienr 19BUN154
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av återrapporten om näringsriktiga skolmåltider.
Ärendebeskrivning
Bakgrund
I skollagen framgår att eleverna utan kostnad ska erbjudas näringsriktiga skolmåltider i
förskola, förskoleklass och grundskola. Detta gäller både offentliga och fristående skolor. Det
finns inga krav på skolmåltider i fritidshem och frivilliga skolformer. Näringsriktiga
skolmåltider ingår i Skolinspektionens tillsyn.
Skolinspektionens tillsyn omfattar bland annat att säkerställa att huvudmannen, den som
driver en skola, följer lagens krav på kostnadsfria och näringsriktiga skolmåltider. Följande
fordras:
• Eleverna erbjuds utan kostnad skolmåltid varje skoldag.
• Huvudmannen har system för att kontinuerligt säkerställa att de skolmåltider som serveras är
näringsriktiga.
• Huvudmannen kan visa resultat från sin systematiska uppföljning som innebär att de
skolmåltider som serverats levt upp till de svenska näringsrekommendationerna.
Resultat
2017/2018 års uppföljning visar att resultatet per område är detsamma som 2016/2017
förutom ett område, fettkvalitet där resultatet förbättrats.
Åtgärder
• Fortsatt arbete med fullkornsprodukter
• Järnhalten, i främst de vegetariska rätterna, övervägs vid menyplanering
• Fettkvaliteten kommer att ses över, främst det mättade fettet
Framtid
2019 kommer Måltidsservice att arbeta mot ökad hållbarhet. Under året kommer bland annat
riktlinjer avseende frukost och mellanmål revideras i enlighet med livsmedelsverkets
rekommendationer samt åtgärder vidtas för att minska matsvinn.
Ambitionen under 2019 är att fortsätta utveckla samverkan med utbildningsförvaltningen,
- fortsätta föra dialoger kring skolmaten med gästerna/eleverna
- fortsätta med samverkansforum, möten där förvaltningschefer och områdeschefer
utbildningsförvaltningen, städenhetens chef samt kostchef deltar i syfte att utveckla
samverkan förvaltningarna emellan.
Helena Lundberg, avdelningschef måltider informerar nämnden om återrapporten.
Signatur justerare
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§ 72
Patientsäkerhetsberättelse 2018
Diarienr 19BUN153
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utifrån patientsäkerhetsberättelse 2018 kan
vårdgivaren konstatera att det under året bedrivits ett väl fungerande utvecklings- och
patientsäkerhetsarbete gällande elevhälsans medicinska insats.
Ärendebeskrivning
Av patientsäkerhetslagen framgår det att varje vårdgivare ska bedriva ett systematiskt
patientsäkerhetsarbete och därigenom förebygga att patienter drabbas av vårdskador.
Där framgår också att vårdgivaren senast den 1 mars varje år ska upprätta en
patientsäkerhetsberättelse.
Förslag till beslut
Utifrån patientsäkerhetsberättelse 2018 kan vårdgivaren konstatera att det under året bedrivits
ett väl fungerande utvecklings- och patientsäkerhetsarbete gällande elevhälsans medicinska
insats.
Marianne Rova Eriksson, MLA - medicinskt ledningsansvarig skolsköterska föredrar
patientsäkerhetsberättelsen för ledamöterna.
Yrkanden
Arbetsutskottet yrkar att Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utifrån
patientsäkerhetsberättelse 2018 kan vårdgivaren konstatera att det under året bedrivits ett väl
fungerande utvecklings- och patientsäkerhetsarbete gällande elevhälsans medicinska insats.
Propositionsordning
Ordförande ställer preposition och finner att det bara finns arbetsutskottets yrkande vilket blir
Barn- och utbildningsnämndens beslut.
Expedieras till
Elevhälsans verksamhetschef, grund- och gymnasieskolan
Beslutsunderlag
Elevhälsans patientsäkerhetsberättelse 2018 för grund- och gymnasieskolan, bilaga BUN § 72
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§ 73
Beslut om slutna/öppna sammanträden
Diarienr 19BUN152
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fortsätta med öppna/offentliga sammanträden
under mandatperioden 2019-2020.
Ärenden som omfattas av sekretess kommer fortsätta att vara slutna.
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 6 kap 25§ ”En nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar.
Nämnden får dock besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, om fullmäktige har
medgett det.”
2001 tog kommunfullmäktige beslut om att nämnderna själva får besluta om deras
sammanträden ska vara öppna eller stängda. Barn och utbildningsnämnden hade på försök
öppna sammanträden för att sedan i januari 2002 besluta att ha öppna sammanträden, sedan
dess har inget nytt beslut tagits.
Med anledning av att en ny mandatperiod med nya ledamöter i nämnderna har startats har det
lyfts i ordförandegruppen att nämnderna ska ta ett nytt beslut om nämndsammanträdena ska
vara sluta eller öppna och att detta beslut ska tas om när en ny mandatperiod påbörjas
Yrkanden
Arbetsutskottet föreslår Barn- och utbildningsnämnden besluta att ha öppna sammanträden.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets yrkande samt
tillägg "Ärenden som omfattas av sekretess kommer fortsätta att vara slutna" vilket blir Barnoch utbildningsnämndens beslut.
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§ 74
Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier eller
diskriminering
Diarienr 19BUN1
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av mottagna 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 § 74

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

27 (34)

Sammanträdesprotokoll
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-04-24

§ 75
Kurser och konferenser 2019
Diarienr 19BUN2

Konferensen
Aktuell skolpolitik 28-29 augusti 2019
Piteå Havsbad
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§ 76
Delegationsbeslut
Diarienr 19BUN3
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av delegationsbeslut.
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 § 76
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§ 77
Delgivningsärenden
Diarienr 19BUN4
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av delgivningsärenden.
Ärendebeskrivning
Nämnden delges nedanstående ärenden
17BUN49-146
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige.
Årsredovisning/bokslut för 2018 samt anslagsöverföring till år 2019
17BUN49-147
Årsredovisning 2018
17BUN49-148
Anslagsöverföring till år 2019
17BUN49-149
Nyckeltalsbilaga Årsredovisning 2018
17BUN49-150
Personalbokslut 2018
17BUN49-151
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige.
Räkenskaps- och förvaltningsgranskning för år 2018 samt fråga om ansvarsfrihet för styrelse
och nämnder. Ansvarsfrihet beviljas till alla styrelser och nämnder för 2018.
19BUN8-6,7
Val av ledamöter och ersättare – Barn- och utbildningsnämnden 2019 - 2022
Kommunfullmäktige utser Maria Hannu (MP) till ny ersättare, hon efterträder Petter
Fredriksson (MP).
Kommunfullmäktige utser Jonas Sköld (S) till ny ledamot i Barn- och utbildningsnämnden,
Massoud Sari Aslani (S) utses till ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.
19BUN159
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (bilaga)
19BUN160
Strategi för psykisk hälsa i Norrbottens län 2018-2021
Kommunfullmäktige antar Strateg i för psykisk hälsa i Norrbottens län 2018-2021. (bilaga)
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19BUN161
Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda (bilaga)
19BUN122-2
Riktlinjer för budget 2020 och verksamhetsplan 2020-2022 (bilaga)
18BUN235
Protokollsutdrag Miljö- och tillsynsnämnden
Föreläggande förenat med vite. (bilaga)
19BUN98-13
Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare för 2019/2020.
Beslut: Skolverket beviljar 5 865 000 kronor för 2019/2020.
19BUN98-14
Statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram för 2018.
Beslut: Skolverket godkänner redovisning utan återkrav (388 000 kronor)
19BUN98-15
Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling för 2019.
Beslut Skolverket beviljar 11 244 488 kronor för 2019.
19BUN98-16
Statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd för 2019.
Beslut: Skolverket beviljar 171 646 kronor för vårterminen 2019.
19BUN98-17
Statsbidrag för handledare i Läslyftet för 2019/2020.
Beslut: Skolverket beviljar 224 000 kronor för vårterminen 2019.
19BUN98-18
Statsbidrag för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år läsåret 2019/2020.
18BUN497-5
Beslut från Skolinspektionen med anledning av anmälan mot Strömbackaskolan.
Det är inte visat att Piteå kommun brutit mot bestämmelserna när det gäller elevs rätt till stöd.
Ärendet avslutas.
18BUN490-9
Beslut från Skolinspektionen med anledning av anmälan mot Rosviks skola.
Skolinspektionen förelägger Piteå kommun att senast 27 maj 2019 vidta åtgärder så att
elevens rätt till utbildning och särskilt stöd tillgodoses.
18BUN330-57
Beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning vid Björklundaskolan i Piteå kommun.
Rektorn behöver se till att lärarnas förutsättningar för samverkan stärks i syfte att utveckla
undervisningen.
Rektorn behöver se till att eleverna ges möjlighet till delaktighet i undervisningens planering
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och genomförande efter ålder och mognad.
Huvudmannen ska senast 30 september 2019 redovisa till Skolinspektionen vilka
förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån de identifierade utvecklingsområdena.
18BUN330-58
Beslut för fritidshem efter tillsyn i Piteå kommun.
Tillsynen visar att kvalitetsarbetet på huvudmannanivå inte uppfyller författningarnas krav.
Huvudmannen inhämtar vissa uppgifter från fritidshemmen men sammanställer och
analyserar dem inte på ett sätt som ger huvudmannen en samlad bild av fritidshemmens
kvalitet och måluppfyllelse.
Skolinspektionen förelägger Piteå kommun att senast 30 september 2019 vidta åtgärder för att
avhjälpa påtalade brister.
18BUN78-11
Skolinspektionens kvalitetsgranskning av gymnasieskolans demokratiuppdrag vid
Strömbackaskolan.
Beslut: Skolinspektionen bedömer att Piteå kommun vidtagit tillräckliga åtgärder och
kvalitetsgranskningen avslutas därmed.
Beslutsunderlag
Föreläggande från Miljö- och tillsynsnämnden, bilaga BUN § 77a
Riktlinjer inför budget 2020 och VEP 2020-2022, bilaga BUN § 77b
Omställningsstöd och pension för förtroendevalda, bilaga BUN § 77c
Strategi för psykisk hälsa i Norrbottens län, bilaga BUN § 77d
Ersättning till förtroendevalda, bilaga BUN § 77e
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§ 78
Rapporter 2019
Diarienr 19BUN5

Ledamot Lena Jarblad (S) informerar från verksamhetsbesök vid Tallbackaskolan.
Ledamot Maria Platni (V) informerar från Tillgänglighetsrådet.
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§ 79
Av ledamöter väckta ärenden 2019
Diarienr 19BUN6

Ledamot Cornelia Johansson (M) vill ha redovisat
- hur långa kontrakten på lokaler är
- vad man betalar per kvm för "vanliga" lokaler (ej moduler/tillfälliga lokaler)
- hur ser avtalen ut och vad ingår
- hur stora de kostnaderna är
Ledamot Åke Forslund (SJV) begär redovisning på statistik på tillbudsanmälningarna som är
inskickade till personalförvaltningen från rektorerna.
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