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Beslutande

Ken Åman (S) (vice ordförande), ersätter Louise Mörk
Carola Bergman (S)
Jessica Hjelte (S)
Lena Jarblad (S)
Jonas Sköld (S)
Maria Platni (V)
Lisa Karlström (MP)
Håkan Johansson (M)
Hans Öhlund (C)
Åke Forslund (SJV)
Eva Åström (SJV)
Niklas Lundgren (S), ersätter Ken Åman
Malin Isaksson Lidén (C), ersätter Malin Stenvall Viksten

Övriga deltagare

Inga Granström (V), adjungerad ledamot
Malin Westling, förvaltningschef
Louise Helgesson, sekreterare
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Elice Ökvist, för- och grundskolechef §§149-150
Leehau Li Nilsson, förvaltningsekonom §§151-152
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§ 148
Förändring av program vid gymnasiesärskolan
Diarienr 19BUN508
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hantverk- och produktionsprogrammet läggs ned
från läsåret 2020/2021 samt att det nationella programmet administration, handel och
varuhantering startar som alternativ inför läsåret 2020/2021. De elever som påbörjat hantverkoch produktionsprogrammet kommer att få slutföra sin utbildning.
Ärendebeskrivning
Idag finns två nationella program på gymnasiesärskolan. Programmet för hotell, restaurang
och bageri samt Hantverk- och produktionsprogrammet med inriktning mot trä. Utöver dessa
två program så finns också det individuella programmet.
Frågan om gymnasiesärskolans programutbud har aktualiserats utifrån två huvudorsaker. En
av dessa huvudorsaker har att göra med synpunkter och önskemål som finns från
grundsärskolan om att erbjuda ett gymnasieprogram med en handelsinriktning. Den andra
huvudorsaken att gymnasieskolans Industriprogram med inriktning process trä har lagts ned
inför läsåret 19/20. Utifrån dessa aspekter har en översyn av programutbudet på
gymnasiesärskolan genomförts .
Elevunderlaget för att bedriva tre nationella program finns inte. En försvårande aspekt till att
bibehålla nuvarande Hantverk- och produktionsprogrammet vid gymnasiesärskolan är beslutet
om nedläggning av Industriprogrammets inriktning process trä. Detta påverkar möjligheten
till samverkan och samnyttjande mellan gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kring
lokaler, maskiner och personal. Utifrån den kartläggning som gjorts av kommande
elevunderlag , så ser vi inte behovet av att ha kvar ett Hantverk- och produktionsprogram.
Med utgångspunkt från grundsärskolans signaler om elevernas behov av ett Handel- och
administrationsprogram bör Piteå Kommun erbjuda det. Den främsta orsaken till att erbjuda
ett gymnasiesärskoleprogram inriktat mot handel är att där finns stora möjligheter till att
anpassa utbildning efter såväl arbetsmarknad som behov hos grundsärskolans elever. En
annan omständighet som talar för ett byte av program är att det skulle bereda större
möjligheter för samläsning av vissa kurser mellan programmen på gymnasiesärskolan.
Rektor för gymnasiesärskolan föreslår därför:
Nedläggning av Hantverk och produktionsprogrammet från och med läsåret 20/21.
Att starta det nationella programmet Administration, handel och varuhantering som alternativ
inför läsåret 20/21
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns ett förslag till beslut, vilket blir
nämndens beslut.
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Expedieras till
Rektor
Beslutsunderlag
Bilaga 1 - Underlag till beslut angående Gymnasiesärskolans Nationella Program, bilaga
BUN § 148a
Bilaga 2 - Programmet för Administration handel och varuhantering, bilaga BUN § 148b
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§ 149
Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå
behörighetsgivande examen genom VAL
Diarienr 19BUN432
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta upprättat yttrande och lämna det som svar till
Utbildningsdepartementet.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden, Piteå kommun, har givits möjlighet att yttra sig avseende
promemorian. ”Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå behörighetsgivande
examen genom VAL”
Piteå kommun instämmer i stort sett med förslaget att ge fler lärare och förskollärare
möjlighet till att nå en behörighetsgivande examen genom VAL. Att kravet på en anställning
som förskollärare ersätts med att man inom ramen för sin anställning medverkat i
undervisningen är relevant. Samt att kravet på att en sökande ska ha åtta års yrkeserfarenhet
under en 15-års period från tiden före den 1 juli 2015 för att kunna antas till den kortare
utbildningen ersätts med ett krav på att sökanden ska ha åtta års yrkeserfarenhet senast ett år
innan VAL-utbildningen påbörjats.
Följande bör beaktas och följas upp:
Avsnitt 3.5 Fler obehöriga i förskolan ska kunna studera längre inom VAL
Kommer möjligheten för verksamma inom undervisningen i förskolan som ges möjlighet att
studera upp till 90hp inom VAL för att nå en behörighetsgivande examen påverka antalet
sökande till den reguljära förskollärarutbildningen?
3.8.2 Konsekvenser för VAL-lärosäten
Om volymen av förskollärarstudenter inom ramen för VAL ökar finns det en risk att det får
konsekvenser för reguljära utbildningar. Eftersom utbildningsplatser finansieras med särskilda
medel och platser på den reguljära förskollärarutbildningen ska ersättas inom takbelopp kan
det vara mer gynnsamt för lärosätena att satsa på VAL-studenter.
Förslag till beslut:
Att Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom yttrandet.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns ett förslag till beslut, vilket blir
nämndens beslut.
Expedieras till
Utbildningsdepartementet
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Beslutsunderlag
Remisspromemoria VAL, bilaga BUN § 149a
Remissyttrande, bilaga BUN § 149b
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§ 150
Profilering dans
Diarienr 17BUN49
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att dansprofilering ska erbjudas inom ramen för
Christinaskolans verksamhet.
Reservationer
Hans Öhlund (C), Håkan Johansson (M), Eva Åström (SJV), Åke Forslund (SJV), Malin
Isaksson Lidén (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Hans Öhlunds yrkande.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Piteå har i Verksamhetsplan för åren 2020 – 2023 beviljat medel för en
dansprofilering inom grundskolan om 750 tkr år 2020 och därefter 1 500 tkr åren 2021 –
2022. Undertecknad har av Förvaltningschef, Malin Westling fått i uppdrag att, tillsammans
med rektorerna Mona Marklund och Kicki Enqvist, utforma förslag till hur en Profilering
dans skulle kunna organiseras inom ramen för de beviljade medlen. I dialog med rektorerna
Mona Marklund, Christinaskolan och Kristina Enkvist, Musik- och Dansskolan lämnas två
förslag. Det ena inom ramen för Musik- och Dansskolans verksamhet och det andra inom
ramen för Christinaskolans verksamhet.
Förslag till beslut:
Utifrån de två förslagen föreslår undertecknad att dansprofilering för Piteå kommuns elever
åk 7-9 samt ”kompanjondans” för åk 6 genomförs och organiseras inom Musik- och
Dansskolan regi. Det ger samordningsvinster och möjlighet till utveckling och
kvalitetssäkring.
Yrkanden
Niklas Lundgren (S) yrkar på att en dansprofilering ska erbjudas inom Christinaskolans
verksamhet. Jonas Sköld (S), Jessica Hjelte (S), Carola Bergman (S) och Maria Platni (V)
bifaller Niklas Lundgrens förslag.
Hans Öhlund (C) yrkar på att en dansprofilering erbjuds inom ramen för Musik- och
Dansskolans verksamhet. Håkan Johansson (M), Eva Åström (SJV), Åke Forslund
(SJV) bifaller Hans Öhlunds förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på de två förslagen och finner att nämnden beslutar enligt
Niklas Lundgrens förslag, det vill säga att en dansprofilering ska erbjudas inom ramen för
Christinaskolans verksamhet.
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Expedieras till
Berörda rektorer
Områdeschef
Beslutsunderlag
Rapport - Profilering dans - ett alternativ till Svenska Balettskolan, bilaga BUN § 150
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§ 151
Månadsrapport januari – november 2019
Diarienr 18BUN157
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen om månadsrapport för januari november 2019.
Ärendebeskrivning
Förvaltningsekonom Leehau Li Nilsson informerar om månadsrapport för perioden jan-nov
2019 samt helårsprognos för 2019.
Helårsprognosen för 2019 bedöms fortfarande vara påverkbar. Flera faktorer kan fortfarande
påverka prognosen trots att det endast återstår en månad av året.
Expedieras till
Förvaltningsekonom
Beslutsunderlag
Månadsrapport jan-nov 2019, bilaga BUN § 151
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§ 152
Internbudget 2020
Diarienr 19BUN122
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa föreslagen internbudget för år 2020.
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
Beslutsunderlag
Internbudget Barn- och utbildningsnämnden 2020, bilaga BUN § 152a
Riskbedömning Internbudget 2020, bilaga BUN §152b
Synpunkter internbudget 2020 från Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, bilaga BUN §
152c
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§ 153
Jämställdhetsanalys ur ett medarbetarperspektiv
Diarienr 19BUN515
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta ”Utbildningsförvaltningens
jämställdhetsanalys ur ett medarbetarperspektiv” som svar på givet uppdrag och överlämnar
den till Kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har av Kommunstyrelsen (KS 2019-10-07 §224) fått i uppdrag
att genomföra en jämställdhetsanalys ur ett medarbetarperspektiv utifrån delårsrapporten
2019. För att ombesörja detta uppdrag har handläggare på utbildningsförvaltningen använt sig
av Sveriges Kommuner och Landstings verktyg; ”Checklista för jämställdhetsanalys”.
Förslag till beslut:
Barn- och utbildningsnämnden antar ”Utbildningsförvaltningens jämställdhetsanalys ur ett
medarbetarperspektiv” som sitt svar på givet uppdrag och överlämnar den till
Kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns ett förslag till beslut, vilket blir
nämndens beslut.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens jämställdhetsanalys ur ett medarbetarperspektiv, bilaga BUN § 153
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§ 154
Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier eller
diskriminering
Diarienr 19BUN1
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av inkomna anmälningar 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 § 154
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§ 155
Kurser/konferenser
Diarienr 19BUN2
Beslut
Inga kurser/konferenser togs upp vid dagens sammanträde.
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§ 156
Delegationsbeslut
Diarienr 19BUN3
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden får information om upprättade 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 18 december 2019, bilaga BUN § 156
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§ 157
Rapporter
Diarienr 19BUN5
Beslut
Lena Jarblad (S) informerar om sitt verksamhetsbesök vid Backeskolan.
Inga Granström (V) och Ken Åman (S) har gjort verksamhetsbesök vid Rosviks förskola.
Maria Platni (V) berättar om sitt verksamhetsbesök vid dansestetprogrammet vid
Strömbackaskolan.
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§ 158
Delgivningsärenden
Diarienr 19BUN4
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av nedanstående delgivningar.
Ärendebeskrivning
19BUN436-10
Anmälan från barn- och elevombudet om kränkande behandling
Beslut: Piteå kommun föreläggs att senast den 21 februari 2020 vidta åtgärder så att
skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls.
19BUN405-7
Dom från Förvaltningsrätten
Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och förklarar att den klagande har rätt till skolskjuts
på ett sådant sätt att han inte behöver gå 60 meter efter Älvsbyvägen under läsåret 2019/2020.
19BUN98-37
Statsbidrag för ett fjärde tekniskt år 2020/2024
Beslut: Skolverket beslutar att ändra tidigare beviljat belopp till 7 474 600 kronor.
19BUN98-38
Statsbidrag för ett fjärde tekniskt år 2019/2020
Beslut: Skolverket beslutar att bevilja Piteå kommuns rekvisition.
19BUN98-39
Statsbidrag för fjärrundervisning för 2019/2020
Beslut: Skolverket beslutar att avslå Piteå kommuns ansökan om statsbidrag.
19BUN98-40
Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare för 2019/2020
Beslut: Skolverket beslutar att bevilja Piteå kommuns rekvisition.
19BUN98-41
Maxtaxa inom förskola och fritidshem för 2020
19BUN285-15
Dom från Förvaltningsrätten i Umeå
Beslut: Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och visar målet åter till
Migrationsverket för erforderlig handläggning och beslut.
19BUN285-16
Dom från Förvaltningsrätten i Umeå
Beslut: Förvaltningsrätten upphäver Migrationsverkets beslut i den del det avser statlig
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ersättning för skolskjuts för kvartal tre och fyra år 2018 och återförvisar målet i denna del för
fortsatt handläggning.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt.
19BUN285-17
Dom från Förvaltningsrätten i Umeå
Beslut: Förvaltningsrätten upphäver Migrationsverkets beslut i den del det avser statlig
ersättning för skolskjuts för kvartal tre och fyra år 2018 och återförvisar målet i denna del för
fortsatt handläggning.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt.
19BUN122-22
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige
Budget 2020 och Verksamhetsplan (VEP) 2020-2022 samt kommunal skattesats.
Biläggs ärendet.
19BUN122-23
Verksamhetsplan (VEP) 2020-2022 samt budget för 2020.
Biläggs ärendet.
19BUN405-8
Dom från Förvaltningsrätten
Beslut: Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och förklarar att den klagande har rätt till
skolskjuts på sådant sätt att han inte behöver gå längs Älvsbyvägen under läsåret 2019/2020.
Domen har överklagats till Kammarrätten.
Protokoll från Plan- och tillväxtkommitté delges barn- och utbildningsnämnden.
Protokollet läggs som bilaga till ärendet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KF §269 Budget 2020 och Verksamhetsplan (VEP) 2020-2022 samt
kommunal skattesats, bilaga BUN § 158a
Verksamhetsplan (VEP) 2020-2022 samt årsbudget 2020, bilaga BUN § 158b
Protokoll för PTK 2019-12-04, bilaga BUN § 158c
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§ 159
Av ledamöter väckta ärenden
Diarienr 19BUN6
Beslut
Inga frågor togs upp vid dagens sammanträde.
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