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Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-27

Beslutande

Ken Åman (S), ordförande
Carola Bergman (S)
Lena Jarblad (S)
Jonas Sköld (S)
Maria Platni (V)
Lisa Karlström (MP)
Malin Stenvall Viksten (M)
Håkan Johansson (M)
Hans Öhlund (C)
Åke Forslund (SJV)
Eva Åström (SJV)
Niklas Lundgren (S)
Charlotta Burman (KD), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Malin Westling, förvaltningschef
Louise Helgesson, sekreterare
Anders Berg, kommunrevisor § 136
Göran Eriksson, kommunrevisor § 136
Elin Johansson, kommunrevisor § 136
Hans Lundström, kommunrevisor § 136
Gunnar Plym Forshell, kommunrevisor § 136
Camilla Strömbäck, sakkunnigt biträde KPMG § 136
Leehau Li Nilsson, förvaltningsekonom §§136-138
Stefan Bengtsson, lokalstrateg §138
Elice Ökvist, för- och grundskolechef §139
Peter Andersson, verksamhetschef centrala elevhälsan §139
Jens Franzén, ekonom §140
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§ 136
Revisionens grundläggande granskning 2019
Diarienr 19BUN100
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden svarar muntligt på revisorernas frågor.
Ärendebeskrivning
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och
nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling och fakta
och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas
styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt
måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan. Det övergripande syftet med den
grundläggande granskningen är att bedöma om styrelse och nämnder har skapat
förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.
Revisionen besöker barn- och utbildningsnämnden 27 november 2019.
Expedieras till
Revisionen
Beslutsunderlag
Enkät/frågor till grundläggande granskning 2019, bilaga BUN § 136 a
Grundläggande granskning KPMG 2019, bilaga BUN § 136 b
Checklista 2019, bilaga BUN § 136 c
Intern kontroll 3.5 Bilaga BUN § 153c Avvikelserapport Internkontrollplan, bilaga BUN 136d
Bilaga 2 Stickprov 1 av 2 år 2019 avtalstrohet, bilaga BUN § 136 e
Intern kontroll 3.5 bilaga BUN § 29, bilaga BUN 136 f
Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete BUN, bilaga BUN § 136 g
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 137
Månadsrapport januari – oktober 2019
Diarienr 18BUN157
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden får information om månadsrapporten för januari - oktober
2019.
Ärendebeskrivning
Förvaltningsekonom Leehau Li Nilsson informerar om månadsrapport för perioden jan-okt
2019 samt helårsprognos för 2019.
Den ekonomiska situationen för Barn- och utbildningsnämndens verksamheter är fortsatt
ansträngd och resultatet för 2019 prognostiseras till underskott om 1 mkr, vilket är en
budgetavvikelse om 0,1 procent. Jämfört med prognosen vid delårsrapporten 2019 är det en
förbättring om 3 mkr. I prognosen ingår även Strömbackaskolans prognostiserade underskott
om 1 mkr, vilket är en förbättring om 2 mkr sedan delårsrapporten. De åtgärder som har
vidtagits har gett större effekt under höstterminen än beräknat.
De rationaliseringar, effektiviseringar och återhållsamhet som är aktuellt för verksamheterna
har gett resultat, trots de stora omfördelningar som beslutades i internbudgeten samt de
oförutsedda kostnader som har uppstått under året.
Expedieras till
Förvaltningsekonom
Beslutsunderlag
Månadsrapport januari - oktober 2019, bilaga BUN § 137
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§ 138
Internbudget 2020
Diarienr 19BUN122
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ändra formuleringen i bilagan enligt
arbetsutskottets förslag i avsnittet om "Avveckling av Piteå sensomotoriska centrum"
Nuvarande skrivning:
"Då sensomotorik inte ingår i ovan nämnda insatser, och de individuella träningsprogrammen
är av mer behandlande karaktär, anser förvaltningens ledningsgrupp att såväl dessa program
som dess tester, utredningar och kartläggningar, bör höra hemma inom
sjukvårdens/specialistsjukvårdens ansvarsområden."
Föreslagen skrivning:
"Då sensomotorik inte ingår i ovan nämnda insatser, och de individuella träningsprogrammen
är av mer behandlande karaktär, anser förvaltningens ledningsgrupp att sensomotoriska
centrats tjänster kan avvecklas".
Barn- och utbildningsnämnden tar i övrigt del av informationen gällande internbudget för
2020, beslut fattas den 18 december 2019.
Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen har utifrån kommunfullmäktiges fastställda verksamhetsplan och
rambudget för planperioden 2020 – 2022 utformat ett förslag till internbudget för
verksamhetsåret 2020 med utgångspunkt i nämndens mål och tilldelade uppdrag. Barn- och
utbildningsnämndens totala budgetram för 2020 uppgår enligt kommunfullmäktiges beslut till
907 065 mkr (under förutsättning att nämnden beviljas estimerad kompensation för
löneökningar).
Förvaltningsekonom Leehau Li Nilsson och förvaltningschef Malin Westling informerar om
de förutsättningar som gäller för internbudget 2020 samt presenterar förslag till budget.
Förslag till beslut:
Barn- och utbildningsnämnden fastställer föreslagen internbudget för verksamhetsåret 2020
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns ett förslag till beslut, vilket blir
nämndens beslut.
Expedieras till
Förvaltningschef Ubf
Förvaltningsekonom Ubf
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Beslutsunderlag
Internbudget Barn- och utbildningsnämnden 2020, bilaga BUN § 138 a
Synpunkter internbudget 2020 från Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, bilaga BUN §
138 b
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§ 139
Statsbidrag för en likvärdig skola 2020
Diarienr 19BUN416
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta upprättad åtgärdsplan för hur statsbidrag för
likvärdig skola ska användas år 2020.
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.
Det preliminära bidraget som Piteå kommun har erhållit är för år 2020 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 har utarbetats av för- och grundskolechefer samt verksamhetschef
för elevhälsan efter samråd med nämnd, ledningsgrupp och rektorer samt i samverkan med de
fackliga organisationerna.
Elice Ökvist, områdeschef, och Peter Andersson, verksamhetschef centrala elevhälsan,
föredrar ärendet.
Ärendet har samverkats den 12 november 2019.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns ett förslag till beslut, vilket blir
nämndens beslut.
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Expedieras till
Elice Ökvist, för- och grundskolechef
Elisabeth Fjällström, för- och grundskolechef
Peter Andersson, verksamhetschef elevhälsan
Beslutsunderlag
Åtgärdsplan Likvärdig skola 2020, bilaga BUN § 139
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§ 140
Internkontrollplan 2020
Diarienr 19BUN475
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föra tillbaka punkten från internkontrollplanen
2019 om sekretesshandlingar som eventuellt hanteras oaktsamt. I övrigt antas plan för intern
kontroll för 2020.
Ärendebeskrivning
Utifrån gällande regler om plan för internkontroll har ett förslag utarbetats. Först har olika
områden, rutiner eller processer med potentiell risk identifierats. Därefter har viktning gjorts
utifrån hur stor sannolikhet det är att risken aktualiseras mot vilken konsekvens detta skulle
ge. I internkontrollplanen framgår vem som är ansvarig för respektive riskområde samt vem
som ansvarar för att internkontroll utförs.
Jens Franzén, ekonom vid utbildningsförvaltningen föreslår att Barn- och utbildningsnämnden
beslutar om plan för internkontroll som finns förklarad i bilagan.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns ett förslag till beslut, vilket blir
nämndens beslut.
Expedieras till
Jens Franzén, ekonom
Beslutsunderlag
Internkontrollplan 2020, bilaga BUN § 140
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§ 141
Extraärende Utbildningsförvaltningens ledning, organisation och
styrning
Diarienr 19BUN359
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen om Utbildningsförvaltningens nya
ledningsorganisation.
Ärendebeskrivning
Sedan barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om ny ledningsorganisation vid
sammanträdet den 30 oktober 2019 har implementering av den nya organisationen påbörjats.
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§ 142
Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier eller
diskriminering
Diarienr 19BUN1
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden önskar få en djupare analys, på enhetsnivå, av anledningen till
att vissa skolor har betydligt fler anmälningar om kränkande behandling än andra skolor.
Nämnden önskar även få en återrapport av hur arbetet med att öka samsynen och
likvärdigheten för vad som ska anmälas går.
Barn- och utbildningsnämnden tar del av inkomna anmälningar och avslut om kränkande
behandling, trakasserier och 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 § 142
Signatur justerare
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§ 143
Kurser/konferenser
Diarienr 19BUN2
Beslut
Ingen kurs eller konferens tas upp vid dagens sammanträde.
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§ 144
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 27 november 2019, bilaga BUN § 144
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§ 145
Delgivningsärenden
Diarienr 19BUN4
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden delges nedanstående handlingar
Ärendebeskrivning
18BUN415-7
Motion (SLP) – Återöppna skolorna i Alterdalen, Blåsmark, Lillpite och Balettskolan
Beslut: Kommunfullmäktige avslår motionen.
18BUN506-6
Motion (SLP) – Obligatorisk träff med skolkurator en gång per halvår eller per år
Beslut: Kommunfullmäktige avslår motionen.
19BUN98-34
Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen för 2019
Beslut: Piteå kommun beviljas 411 850 kronor.
19BUN98-35
Statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande för 2019
Beslut: Piteå kommun beviljas 60 000 kronor för höstterminen 2019.
19BUN98-36
Statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd för 2019
Piteå kommun beviljas 181 269 kronor.
19BUN283-7
Förvaltningsrätten i Luleå
Beslut: Förvaltningsrätten avvisar överklagande gällande transport till och från förskolan
19BUN324-8
Förvaltningsrätten i Luleå
Beslut: Förvaltningsrätten fastställer Piteå kommuns beslut och avslår ansökan om skolskjuts.
19BUN397-4
Förvaltningsrätten i Luleå
Beslut: Förvaltningsrätten fastställer Piteå kommuns beslut och avslår ansökan om skolskjuts.
19BUN477
Anvisning till reglemente för attest
Beslut: Kommunchefen antar Anvisning för reglemente för attest, se bilaga.
19BUN478
Signatur justerare
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Anvisning till posthantering
Beslut: Kommunchef antar Anvisning för posthantering, se bilaga.
19BUN479
Anvisning för uppföljning av riktlinjer för mänskliga rättigheter - mångfald
Beslut: Kommunchefen antar Anvisning för uppföljning av riktlinjer för mänskliga rättigheter
– mångfald, se bilaga.
Beslutsunderlag
Anvisningar till reglemente för attest, bilaga BUN § 145a
Anvisning för posthantering, bilaga BUN § 145b
Anvisning för uppföljning av Riktlinjer för mänskliga rättigheter – mångfald, bilaga BUN
§ 145c
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§ 146
Rapporter
Diarienr 19BUN5
Beslut
Ingen rapport tas upp vid dagens sammanträde.
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§ 147
Av ledamöter väckta ärenden
Diarienr 19BUN6
Ärendebeskrivning
Ledamot Lisa Karlström (MP) önskar en redogörelse för:
1.
Vad som krävs för att öka investeringstakten för lokalerna där BUN bedriver
verksamhet. Både ekonomiskt och praktiskt. Vad är en rimlig ökning av
investeringskostnaderna i snitt per år?
2.
Vad är konsekvenserna av att behålla nuvarande investeringstakt, med tanke på extra
kostnader med moduler och övriga tillfälliga lokaler, akuta renoveringar m.m. Både
ekonomiskt och praktiskt.
Fastighets- och serviceförvaltningen bör vara med i en sådan utredning för att nämnden ska få
en helhetsbild.
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