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Sammanträdesprotokoll
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-10-30

Beslutande

Louise Mörk (S) (ordförande)
Ken Åman (S) (vice ordförande)
Carola Bergman (S)
Lena Jarblad (S)
Jonas Sköld (S)
Maria Platni (V)
Cornelia Johansson (M)
Hans Öhlund (C)
Åke Forslund (SJV)
Eva Åström (SJV)
Massoud Sari Aslani (S) (tjänstgörande ersättare)
Eva-Britt Danielsson (C) (tjänstgörande ersättare)
Inga Granström (V) (tjänstgörande ersättare)

Övriga deltagare

Malin Westling (förvaltningschef)
Sofia Franzén (kvalitetscontroller) §123
Louise Helgesson (handläggare) §124
Elice Ökvist (chef för- och grundskola) §125
LeeHau Li Nilsson (förvaltningsekonom) §§126-127
Carina Hammarsten (förvaltningshandläggare) §129
Peter Andersson (verksamhetschef elevhälsan) §125
Mona Öman Blylod (nämndsekreterare)
Kristina Hansson (vetenskaplig ledare) §128
Ulrika Bergmark (ass.professor LTU) §128
Bodil Johansson (förskollärare) §128
Magdalena Noren (lärare) §128
Christina Wiklund (lärare) §128
Sara Viklund (projektledare) §128
Anna-Karin Hagström (lärare) §128
Jennie Bodin (rektor) §128

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2019-10-30

§ 123
Livsmiljö, demokrati och öppenhet 2018/2019
Diarienr 19BUN338
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utdela följande uppdrag till förvaltningschef:
I samarbete med fastighetsförvaltningen göra en översyn av omklädningsrum och toaletter med trygghet, jämställdhet och mångfald i fokus.
Uppdraget skall vara genomfört och redovisas för nämnden senast 2020-04-01.
Ärendebeskrivning
Piteå kommuns skolväsende uppvisar generellt goda resultat över tid. I förskolan uppges de
främsta framgångsfaktorerna vara en stabil personalgrupp och ett gemensamt förhållningssätt
till utbildningen. Skolenkäten visar ett generellt sjunkande resultat, främst bland elever i åk 9
men också bland personalen i grundskolan.
Ledningsgruppen rekommenderar Barn- och utbildningsnämnden att utdela följande uppdrag
till förvaltningschef: I samarbete med fastighetsförvaltningen göra en översyn av
omklädningsrum och toaletter - med trygghet, jämställdhet och mångfald i fokus. Uppdraget
skall vara genomfört och redovisas för nämnden senast 2020-04-01.
Sofia Franzén, Kvalitetscontroller föredrar kvalitetsrapporten.
Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN har fått information om ärendet 15 oktober 2019.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns ett förslag vilket blir nämndens
beslut.
Beslutsunderlag
Livsmiljö Demokrati och öppenhet 2018-2019, bilaga BUN § 123

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 124
Redovisning av kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering
Diarienr 19BUN219
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporten - Redovisning av kränkande behandling,
trakasserier, diskriminering.
Ärendebeskrivning
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 17 januari 2018 fick
Utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram nya rutiner för hur anmälningar om kränkande
behandling, trakasserier och diskriminering ska redovisas för nämnden. Syftet med rutinerna
är att ge nämnden en djupare analys av inkomna anmälningar om kränkande behandling.
Av den fördjupade uppföljningen framgår att det under perioden april – juni 2019 har
rapporterats 48 anmälningar. 4 av anmälningarna kommer från förskolan, 3 från förskoleklass,
39 stycken kommer från grundskolan, 1 anmälan kommer från gymnasiet och 1 anmälan från
fritids.
Under perioden har fjolårets trend med stora skillnader i antalet inkomna anmälningar från
norra och södra området hållit i sig. 77 % av anmälningarna, vilket motsvarar 36 anmälningar,
kommer från norra området och 23 % av anmälningarna, vilket motsvarar 11 anmälningar,
kommer från södra området.
Av uppföljningen framgår att 80% av kränkningarna sker inom skolans område, exempelvis
på skolgården, i matsalen och i elevcaféterior, samt i klassrummet. En anledning till detta är
det är platser där det finns personal och andra människor som uppmärksammar den kränkande
behandlingen.
Något mycket glädjande är att alla anmälningar har rapporterats till huvudmannen inom fyra
veckor från händelsen.
Louise Helgesson, handläggare redovisar inkomna anmälningar april-juni månad 2019 samt
redovisning för perioden juli-september månad 2019.
Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN har fått information om ärendet 15 oktober 2019.
Expedieras till
Rektorer
För- och grundskolechefer
Louise Helgesson, handläggare
Beslutsunderlag
Redovisning av kränkande behandling, trakasserier och diskriminering april - juni 2019
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 125
Information om statsbidrag för en likvärdig skola 2020
Diarienr 19BUN416
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden lämnar förslag till fördelning av statsbidraget efter
ledamöternas gruppdiskussioner.
Beslut tas vid sammanträdet i november månad 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunen kan ansöka om statsbidrag för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen
i förskoleklass och grundskolan.
Statsbidraget ska användas till att utöka pågående insatser eller genomföra nya insatser som
stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskolan. Huvudmannen
ansvarar för att analysera resultaten, identifiera behoven och prioritera vilka insatser som
statsbidraget ska finansiera.
Det är också huvudmannen som bestämmer hur man fördelar bidraget inom organisationen.
I riksdagens budgetproposition för 2020 har 4,9 miljarder kronor beviljats till likvärdig skola.
Bidraget som Piteå kommun har erhållit för 2020 är 14 410 249
Bidraget gäller from 2020-01-01-2020-12-31
Förändringar av elevantalet och elevernas socioekonomiska förutsättningar hos en huvudman
och andra huvudmän kan göra att bidragsramen förändras mellan bidragsåren.
Ett villkor för att kommunen ska erhålla statsbidraget är att huvudmannen tar fram en
åtgärdsplan där det framgår vilka insatser som huvudmannen planerar för den period
bidragsomgången gäller för.
Ett förslag på åtgärdsplan kommer att utarbetas av För- och grundskolechefer efter samråd
men nämnd, ledningsgrupp och rektorer samt i samverkan med de fackliga organisationerna.
Elice Ökvist, chef för- och grundskola och Peter Andersson, verksamhetschef elevhälsan
informerar om statsbidraget.
Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN har fått information om ärendet 15 oktober 2019.
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Expedieras till
Elice Ökvist och Elisabeth Fjällström För- och grundskolechefer
Peter Andersson Verksamhetschef elevhälsan
Beslutsunderlag
Sammanställning -utvärdering likvärdig skola från rektorer och lärarförbundet 2019, bilaga
BUN § 125a
Förslag på åtgärder i likvärdig skola 2020, bilaga BUN § 125b

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 126
Revidering av regler i förskola och fritidshem
Diarienr 19BUN415
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta föreslagna revideringar gällande regler i
förskola och fritidshem.
Ärendebeskrivning
Förvaltningsekonom Leehau Li Nilsson redogör för förslaget att från och med 1 januari 2020
debitera förskole- och fritidshemsavgifterna retroaktivt. Att debitera innevarande månad
medför omfattande manuell hantering i form av rättningar av utskickade fakturor med
anledning av förändringar som sker efter att fakturorna har skickats. Förslaget är att december
2019 blir avgiftsfri och den faktura som utgår i januari 2020 ska avse december 2019. Detta
förslag innebär en revidering av reglerna för förskola och reglerna för fritidshem. Skrivelsen
revideras från ”innevarande” till ”föregående” i båda dokumenten.
I förslaget ingår även en revidering av följande text för förskoleregler: ”Placering inom
förskola upphör automatiskt 31 juli det år barnet börjar i förskoleklass.”. Den nya skrivelsen
lyder: ”Placering inom förskola upphör automatiskt för barn som ska börja förskoleklass.
Detta genomförs första måndagen efter sommaröppet. Tidpunkt kan variera mellan områden.”
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets förslag vilket blir
nämndens beslut.
Expedieras till
Alla rektorer för förskola och grundskola
Förvaltningsekonom
Ekonomer för förskola och fritidshem
Handläggare för förskola och fritidshem
Medborgarservice
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomikontoret
Beslutsunderlag
Fritidshemsregler, bilaga BUN § 126b
Förskoleregler, bilaga BUN § 126a

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 127
Utbildningsförvaltningens organisation, ledning och styrning
Diarienr 19BUN359
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- ge förvaltningschef i uppdrag att, utifrån rapporten ”Utbildningsförvaltningens organisation,
ledning och styrning”, genomföra en organisationsförändring som innebär att fyra likvärdiga
avdelningar utformas (förskola, grundskola, gymnasium och elevhälsa)
- förvaltningschef i övrigt organiserar förvaltningens arbete och tjänstemannaorganisation för
bästa måluppfyllelse utifrån de mål och uppdrag som föreligger
- den nya organisationen träder i kraft från och med 1 januari 2020
- den nya organisationen utvärderas och återrapporteras till nämnden senast 1 januari 2021
- förvaltningschef får i uppdrag att utarbeta förslag till ny resursfördelningsmodell som är
likvärdig för samtliga avdelningar och som vilar på officiella nyckeltal som referenskostnader
och barn-/elevantal.
Förslaget presenteras till nämnden senast 30 april 2020.
Ärendebeskrivning
Under de två senaste åren har utbildningsförvaltningens organisation behandlats i följande
rapporter:
”Granskning av grundskolans ledningsfunktion” Revisionen, Piteå kommun, juni 2017
”Strömbackaskolan 2025, delprojekt, 2.2 organisation” STIMO, juni 2017
”Översyn, Ledning och organisation förskola/grundskola” HRM affärsutveckling, april 2018
”Bra kan bli bättre” Age Management i Sverige AB (AMSAB), december 2018
Förvaltningschefen och förvaltningens ledningsgrupp har identifierat några väsentliga
frågeställningar och har utifrån dessa gett Inger Kyösti, programkontoret, i uppdrag att vara
processledare för ett förändringsarbete. Uppdraget har fokuserat på hur förvaltningens ledning
ska organiseras för att på ett optimalt och effektivt sätt kunna motsvara de krav som
hvuudman och statliga myndigheter ställer i form av mål, kommunala regelverk och uppdrag,
förordningar, föreskrifter och lagstiftning.
Förändringen berör utbildningsförvaltningens lednings- och stödorganisation, den formella
organisationsstrukturen och dess ansvarsfördelning, ekonomistyrning och ärendeprocesser.
Arbetet utgår från strategisk nivå, dvs. skolchef, avdelningschefer och stabsfunktioner men
berör hela förvaltningsorganisationen.
Förvaltningschef Malin Westling föredrar tillsammans med förvaltningsekonom LeeHau Li
Nilsson, utredningen och förslag till förändringar.
Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN har fått information om ärendet 15 oktober 2019.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets förslag vilket blir
nämndens beslut.
Expedieras till
Förvaltningschef
Beslutsunderlag
Rapport, bilaga BUN § 127a
Bilaga 1 Ärendeprocess för utbildningsförvaltningen, bilaga BUN § 127b
Riskbedömning 1, bilaga BUN § 127c
Riskbedömning 2, bilaga BUN § 127d
Protokoll MBL § 11 20191022, bilaga BUN § 127e

Signatur justerare
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§ 128
Tema – Forskning och utveckling
Diarienr 19BUN225
Program tema dialog ”Forskning och utveckling i förskola och skola”
Presentation och dialog kring pågående utvecklingssträvanden med att skapa långsiktiga
strukturer och aktiviteter i samverkan med Umeå universitet och Luleå tekniska universitet
kring praktiknära forskning i Piteå kommuns förskola och skola. Barn- och
utbildningsnämndens sammanträde den 30 oktober 2019.
Bakgrund
Enlig skollag (SFS 2010:800, §5) ska utbildningen vila på vetenskaplig grund och bepröva
erfarenhet. Lagen innebär att lärare ska utgå från både vetenskaplig kunskap och
erfarenhetsbaserad kunskap i arbetet med att planera, genomföra och reflektera över det
lärande som undervisningen möjliggör. Skollagens efterlevnad innebär stora utmaningar för
såväl lärare, rektorer, förvaltning och politiker.
Piteå Barn- och utbildningsnämnden har fattat strategiskt viktiga beslut för att skapa lokala
förutsättningar för en skola på vetenskaplig grund. 2014 fastställdes en strategi, Skolans
utveckling, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet - Strategi för forskning och
utveckling i Piteå kommuns skolor (BUN 2014-06-25, § 84). 2017 beslutade BUN att inrätta
ett Utbildningsvetenskapligt råd i Piteå, PUR (BUN 2017-01-16, § 7).
Bägge dessa beslut utgår från en politisk vilja att bygga långsiktiga strukturer och
förutsättningar som gör det möjligt för lärare att aktivt bidra och delta i praktiknära forskning.
En forskning som utgår från lärares och skolledares frågor, intresserar sig för det praktiska
arbetet i förskola och skola samt en forskning som bygger på ett symmetriskt och
komplementärt möte mellan kommun och akademi, lärare och forskare.
Syftet med tema ”Forskning och utveckling i förskola och skola” är att ur olika perspektiv och
nivåer presentera och återrapportera arbetet med att uppfylla skollagen och ovan nämnda
beslut i BUN.
Program temanämnd 30 oktober 2019
De olika programpunkterna genomförs i form av korta presentationer. I tiden för presentation
ska finnas utrymme för ledamöternas frågor och dialog.
13.00 -13.30
Sammanfattande bild av läget och pågående aktiviteter i kommunen och på nationell nivå,
Kristina Hansson, Vetenskaplig ledare, Utbildningsförvaltningen Ulrika Bergmark, ass.
professor LTU/Piteå kommun
- Nuläget i Piteå kommuns arbete med forskning- och utveckling i skolan
- Piteå Utbildningsvetenskapliga Råd
- Magisterutbildning, aktionsforskning och rektors ledning av FOU i skolan
Signatur justerare
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13.30 -14.30
Erfarenheter och lärdomar av praktiknära forskning i praktiken
Bodil Johansson, förskollärare Trädgårdens förskola, Magdalena Noren, lärare
Strömbackaskolan och Christina Wiklund, lärare Pitholmskolan samtliga studerande vid
magisterutbildningen Forskning och utveckling i skolan, 60hp, Sara Viklund och Anna-Karin
Hagström, projektledare och lärare i aktionsforskningsprojekt vid Strömbackaskolan och
Musik & Dansskolan samt Jennie Bodin, rektor, Kullen- och Björklundaskolan presenterar
erfarenheter och reflekterar kring värden/utmaningen i skolornas arbete med praktiknära
forskning och samverkan med forskare.
14.30 -15.00
FIKA – dialog/frågor från ledamöter

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 129
Gallring i lärplattform Itslearning
Diarienr 19BUN384
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta gallringsplan för lärplattform Itslearning.
Ärendebeskrivning
Itslearning är en molnbaserad lärplattform för att hantera och strukturera undervisningen.
Systemet fungerar som en kommunikationsyta mellan personal och elever. I systemet skapas
och tillgängliggörs kurser, uppgifter, inlämningar, bedömningar e t c.
Arkivlagen
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 myndigheternas verksamhet som
myndigheten beslutar ska tas om hand för arkivering. Myndighetens arkiv är en del av
kulturarvet. Myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser
rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information, rättsskipningen,
förvaltningens samt forskningens behov.
Dataskyddsförordningen
Systemet har funnits i drift inom gymnasieskolan fr o m 2007. Det föreligger ett behov av att
utföra gallring i systemet. I dagsläget finns en mängd data för elever och personal, vilket inte
är tillämpligt enligt Dataskyddsförordningen, artikel 5 (lagringsminimering).
Lagringsminimering innebär att personuppgifter bara får sparas så länge som de behövs för
ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. När personuppgifterna inte längre behövs för
ändamålet ska de raderas eller avidentifieras. Med gallring menas att filerna rensas i
databasen. Gallring utförs av systemadministratörerna.
Det kan också vara tillåtet att lagra personuppgifter, efter att det ursprungliga ändamålet slutar
att vara aktuellt, om det endast sker för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller
historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål. I gallringsråd för kommunernas,
landstings- och regionens utbildningsväsende finns ingen rekommendation om att uppgifterna
bör bevaras.
Carina Hammarsten, förvaltningshandläggare föredrar ärendet.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets förslag vilket blir
nämndens beslut.
Expedieras till
Systemadministratör Jens Eriksson, CMiT, Anna Kassfeldt, Grans Naturbruksskola
Handläggare Carina Hammarsten, Utbildningsförvaltningen
Signatur justerare
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Verksamhetschef Irene Johansson Worrsjö, Grans Naturbruksskola
Administrativ chef Niklas Risberg, Strömbackaskolan
Kommunarkivarie
Beslutsunderlag
Itslearning - lärplattform_förslag, bilaga BUN § 129
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§ 130
Återrapport uppdrag – Svenska som andraspråk
Diarienr 19BUN125
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna återrapporten av uppdraget gällande
analys och handlingsplan för svenska som andraspråk.
Ärendebeskrivning
I samband med att huvudmannens kvalitetsrapport gällande ”Utbildning, arbete och
näringsliv” antogs i barn- och utbildningsnämnden 2019-04-24, § 68, fick förvaltningschef i
uppdrag att utreda vissa delar ytterligare. Bland annat ingick uppdraget att analysera Piteås
låga resultat gällande svenska som andraspråk samt utforma en handlingsplan för att förbättra
resultaten på sikt.
Förvaltningschef Malin Westling redogör för såväl analys som handlingsplan för att förbättra
resultaten i Svenska som andraspråk (SVA).
Malin Westling, förvaltningschef föredrar återrapporten.
Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN har fått information om ärendet 15 oktober 2019.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets förslag vilket blir
nämndens beslut.
Beslutsunderlag
Analys och handlingsplan - Svenska som andraspråk, bilaga BUN § 130

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

15 (21)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-10-30

Barn- och utbildningsnämnden

§ 131
Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesplanering
Diarienr 19BUN404
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta upprättat förslag till sammanträdesplanering
för 2020.
Ärendebeskrivning
Handläggare har tillsammans med nämndsekreterare upprättat ett förslag till
sammanträdesplanering för år 2020.
Vid planeringen har det tagits hänsyn till kommunens ekonomiska tidsplanering samt barnoch utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete.
Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN har fått information om ärendet 15 oktober 2019.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets förslag vilket blir
nämndens beslut.
Expedieras till
Rektorer och förskolechefer
Tjänstemän vid Utbildningsförvaltningen
Ledamöter i barn- och utbildningsnämnden
Kommunledningsförvaltningen
Kommunrevisorerna
Beslutsunderlag
Sammanträdesplanering 2020, bilaga BUN § 131

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 132
Val av ersättare i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Diarienr 19BUN8
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Lisa Karlström (MP) väljs som ersättare i Barnoch utbildningsnämndens arbetsutskott.
Ärendebeskrivning
Ledamot Monica Lindmark (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Barn- och
utbildningsnämnden. Lindmark är även ersättande ledamot i Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott.
Barn- och utbildningsnämnden väljer ersättare till arbetsutskottet.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets förslag vilket blir
nämndens beslut.
Expedieras till
Vald ersättare
Kommunledningsförvaltningen

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 133
Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier eller
diskriminering
Diarienr 19BUN1
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av mottagna och avslutade anmälningar om kränkande
behandling, trakasserier, diskriminering.
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
Ärendet är inte öppet för allmänheten.
Beslutsunderlag
Anmälan om kränkande behandling, trakasserier och diskriminering, bilaga BUN § 133
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§ 134
Delegationsbeslut
Diarienr 19BUN3
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 § 134
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§ 135
Delgivningsärenden
Diarienr 19BUN4
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av delgivningsärenden.
Ärendebeskrivning
19BUN47-20
Skolinspektionen
Beslut på anmälan om skolsituation för elev vid Solanderskolan.
Beslut: Skolinspektionen ger Piteå kommun en anmärkning när det gäller
anmälningsskyldigheten för uppgifter om att en elev ansett sig utsatt för kränkande
behandling.
Skolinspektionen prövar ärendet avseende elevs rätt till stöd.
Skolinspektionen avvisar ärendet i den del det avser uppgifter om att skolpersonal lämnat
oriktiga uppgifter till annan aktör.
Ärendet avslutas.
18BUN414-6
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen – droginformation till alla skolor.
19BUN350-4
Förvaltningsrätten i Luleå
Förvaltningsrätten avslår överklagande om prövning av skolskjuts.
18BUN490-13
Skolinspektionen
Beslut: Skolinspektionen förelade Piteå kommun att vidta åtgärder så att elev rätt till
utbildning och särskilt stöd tillgodoses.
Rektor har upprättat åtgärdsprogram.
Skolinspektionen förutsätter att Piteå kommun och Rosviks skola kommer att fortsätta sitt
arbete med att förbättra dokumentationen kring det särskilda stödet till eleven.
19BUN104-19
Skolinspektionen
Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av Nya läroverket Luleå AB som
huvudman för gymnasieskola avseende det nationella estetiska programmet med inriktning
estetik och media, naturvetenskapsprogrammet med inriktningen naturvetenskap och
teknikprogrammet med inriktningen informations- och medieteknik vid Nya läroverket
Signatur justerare
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Gymnasium i Luleå kommun.
19BUN280-6
Skolinspektionen
Beslut med anledning av anmälan mot Klubbgärdsskolan
Det är inte visat att Piteå kommun har brutit mot bestämmelserna om skyldigheten att
motverka kränkande behandling.
Det är inte visat att Piteå kommun brustit i sitt tillsynsansvar av eleven.
Ärendet avslutas.
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