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Sammanträdesprotokoll
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-09-08

Beslutande

Louise Mörk (S) (ordförande)
Maria Platni (V)
Hans Öhlund (C)
Carola Bergman (S)
Lena Jarblad (S)
Håkan Johansson (M)
Åke Forslund (SJV)
Eva Åström (SJV)
Niklas Lundgren (S)
Massoud Sari Aslani (S) (tjänstgörande ersättare)
Maria Hannu (MP) (tjänstgörande ersättare)
Eila Stenvall (KD) (tjänstgörande ersättare)
Inga Granström (V) (tjänstgörande ersättare)

Övriga deltagare

Malin Westling (förvaltningschef)
Carmen Karlsson (kvalitetscontroller ekonomi) §78
Leehau Li Nilsson (verksamhetschef ekonomi) §§78-79
Carina Hammarsten (förvaltningshandläggare) §80
Mona Öman Blylod (nämndsekreterare)
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§ 78
Barn- och utbildningsnämndens riktlinjer för avyttring av inventarier
Diarienr 20BUN292
Beslut
Barn- och utbildnings nämnden beslutar att anta Riktlinjer för avyttring av inventarier.
Ärendebeskrivning
Carmen Karlsson, kvalitetscontroller ekonomi informerar om förvaltningens förslag för
”riktlinjer för avyttring av inventarier.
Riktlinjerna är framtagna utifrån frågeställningar som inkommit från verksamheten om hur de
ska gå tillväga för att avyttra inventarier eller lös egendom efter att en verksamhet avvecklas.
I dagsläge finns inte några kommunövergripande riktlinjer därför föreslås, i samråd med
KLFs ekonomichef, egna riktlinjer som ska gälla för Utbildningsförvaltningen.
Yrkanden
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta att anta Riktlinjer för
avyttring av inventarier.
Ledamot Håkan Johansson (M) yrkar på bifall, men med ändringsyrkande på punkten 2 i
riktlinjerna att "lös egendom ska säljas till bokfört värde.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på de två förslagen och finner att Barn- och
utbildningsnämnden beslutar enligt Johanssons (M) yrkande.
Resultat
Arbetsutskottets förslag: 6 ledamöter, Louise Mörk (S), Carola Bergman (S), Inga Granström
(V), Lena Jarblad (S), Niklas Lundgren (S) och Maria Platni (V).
Håkan Johanssons förslag: 6 ledamöter, Maria Hannu (MP), Eila Stenvall (KD), Håkan
Johansson (M), Hans Öhlund (C), Åke Forslund SJV och Eva Åström (SJV).
Massouid Sari Aslani avstår att rösta.
Ordförande avgör med utslagsrösten till arbetsutskottets förslag.
Ordförande finner att Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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Beslutsunderlag
BUNs riktlinjer för avyttrande av inventarier, bilaga BUN § 78
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 79
Information om konsekvenser av effektiviseringar
Diarienr 20BUN181
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av information om konsekvenser av effektiviseringar.
Ärendebeskrivning
Verksamhetschef för ekonomi och planering Leehau Li Nilsson och förvaltningschef Malin
Westling föredrar Utbildningsförvaltningens förslag till konsekvensbeskrivning av
Kommunfullmäktige beslutade effektiviseringar för budgetåret 2021.
Kommunfullmäktige beslutade om ett effektiviseringskrav om cirka 6 mkr för budgetåret
2021 där fokus ska ligga på samverkan, reserestriktioner och digitalisering. Bedömningen är
att genom dessa alternativ är det inte möjligt för Utbildningsförvaltningen att effektivisera 6
mkr och därmed har andra konsekvensalternativ identifierats. Alternativ 1 utgörs av en rad
åtgärder som påverkar verksamheten och service till medborgarna, där bland annat
barngruppers storlek ökar, nedläggning av gymnasieprogram samt att ambitionsnivån
avseende service till medborgarna minskar. Vid en resursminskning kan både kostnader och
intäkter vara föremål för förändring och alternativ 2 ser över möjligheterna att öka intäkterna
till Utbildningsförvaltningen. Piteå kommuns förskole- och fritidsverksamhet tillämpar
maxtaxa, vilket innebär att det finns ett tak för hur hög barnomsorgsavgift som får debiteras
vårdnadshavarna. Förslaget exemplifierar konsekvenserna av att avveckla maxtaxan och
därmed möjliggöra debitering av en högre avgift till vårdnadshavare för att kompensera de 6
mkr i effektiviseringskrav. Detta förslag är en grov beräkning av hur effekterna skulle påverka
avgiften och vid eventuellt beslut bör en mer omfattande utredning genomföras.
Beslutsunderlag
Konsekvenser av effektiviseringar, bilaga BUN § 79
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§ 80
Dokumenthanteringsplan för Elevhälsan
Diarienr 20BUN229
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa dokumenthanteringsplaner för Logoped,
Fysioterapeut och Avdelningschef.
Ärendebeskrivning
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, rättskipningen,
förvaltningens samt forskningens behov.
Dataskyddsförordningen
I dataskyddsförordningen finns bestämmelser om lagringsminimering vilket innebär att
personuppgifter bara får sparas så länge som de behövs för ändamålet med behandlingen. När
personuppgifter inte längre behövs för ändamålet ska de raderas eller avidentifieras. Med
gallring menas att filerna rensas.
Handläggare Carina Hammarsten har i samråd med kommunarkivarie, logoped, medicinskt
ledningsansvarig skolsköterska och avdelningschef Elevhälsa utarbetat förslag till
gallringsplaner för logoped, fysioterapeut eftersom inga beslut om gallring eller bevarande
tidigare har fattats av nämnden. Avdelningschefens plan har reviderats.
Handlingarna hos verksamheterna lagras digitalt i PMO Elevhälsovårdsjournal eller
pappersburet i arkivskåp, respektive filyta.
Förslag:
Barn- och utbildningsnämnden fastställer dokumenthanteringsplaner för Logoped,
Fysioterapeut, Avdelningschef
Yrkanden
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta att fastställa
dokumenthanteringsplaner för Logoped, Fysioterapeut och Avdelningschef.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets förslag vilket blir
nämndens beslut.
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Expedieras till
Centralarkivet, avdelningschef Elevhälsan, medicinskt ledningsansvarig skolsköterska,
logoped, verksamhetschef IT/utveckling, handläggare
Beslutsunderlag
Elevhälsa logoped, bilaga BUN § 80a
Elevhälsa fysioterapeut, bilaga BUN § 80b
Elevhälsa avdelningschef, bilaga BUN § 80c
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§ 81
Val av ledamot och ersättare till landsbygdspolitiska rådet (LPR) för
åren 2019-2022
Diarienr 19BUN12
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse ledamot Massoud Sari Aslani (S) som Barnoch utbildningsnämndens representant i Landsbygdspolitiska rådet, resterande tid av
mandatperioden.
Ärendebeskrivning
Det kommunala landsbygdspolitiska rådet, LPR, är ett organ för överläggningar, samråd och
ömsesidig information mellan företrädare för organisationer som arbetar med
landsbygdsutveckling och kommunala nämnder.
LPR har som ändamål att främja utvecklingen av landsbygden till förmån för
medborgarna och utveckla samarbetet och dialogen inom byarna och mellan byarna och
kommunen.
Frågorna kan handla främst om förbättring och utveckling av landsbygden, ex. bygdens
service, näringsliv, turism, infrastruktur och trivsel.
Reglementet har utformats i likhet med befintliga råds reglementen för att arbetsformerna för
de olika kommunala råden ska bli likvärdiga.
Syfte:
• Förstärka landsbygdens inflytande i alla frågor som berör dem
• Verka för att landsbygdens förutsättningar beaktas i nämndernas åtgärder och planering.
• Initiera nya frågor och perspektiv som rör landsbygdsutveckling i nämnder och
förvaltningar
• Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.
Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden delar en ledamot och en ersättare.
Rådets sammansätts utifrån jämn fördelning när det gäller män och kvinnor men även ålder.
Yrkanden
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta att utse ledamot
Massoud Sari Aslani (S) som Barn- och utbildningsnämndens representant i
Landsbygdspolitiska rådet, resterande tid av mandatperioden.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets förslag vilket blir
nämndens beslut.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Expedieras till
Kommunstyrelsen
Socialförvaltningen
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§ 82
Val av representant till Folkhälsorådet för åren 2019-2022
Diarienr 19BUN10
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse ledamot Maria Platni (V) som ersättare till
Folkhälsorådet, resterande tid av mandatperioden.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden utsåg Louise Mörk (S) som representant i Folkhälsorådet för
åren 2019-2022, vid dagens sammanträde utses även en ersättare resterande tid av
mandatperioden.
Folkhälsofrågorna berör alla samhällssektorer på alla nivåer och för ett framgångsrikt
folkhälsoarbete krävs samverkan mellan många aktörer. Att ha en god hälsa är något av det
som de flesta värdesätter allra högst. Att ha invånare som mår bra och kan vara i arbete är
sannolikt en av de allra viktigaste förutsättningarna för att en kommun ska utvecklas. En
mycket viktig uppgift för politiken är således att skapa förutsättningar för en positiv
hälsoutveckling. Folkhälsofrågorna omfattar frågor som hälsa, livsstil, trygghet, brott- och
drogförebyggande arbete och berör alla samhällssektorer och alla nivåer i samhället.
Folkhälsorådet är ett samverkansorgan mellan Piteå kommun, polismyndigheten och
landstinget.
Yrkanden
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta att utse ledamot Maria
Platni (V) som ersättare till Folkhälsorådet, resterande tid av mandatperioden.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets förslag vilket blir
nämndens beslut.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 83
Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier eller
diskriminering
Diarienr 20BUN1
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av anmälda och avsluta kränkningsärenden.
Nämnden begär redovisning på åtgärder och vidtagna verkningsfulla åtgärder avseende
kränkningar.
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
Redovisning Anmälan om kränkande behandling, trakasserier och diskriminering, bilaga
BUN § 83
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Utdragsbestyrkande

Page 12 of 20

12 (20)

Sammanträdesprotokoll
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-09-08

§ 84
Delegerade beslut 2020
Diarienr 20BUN3
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 § 84
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§ 85
Delgivningsärenden till barn- och utbildningsnämnden 2020
Diarienr 20BUN4
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av delgivningsärenden.
Nämnden begär redovisning på fördelning av höjda löner till lärare och vissa andra
personalkategorier för 2019/2020. Skolverket beviljar 5 852 099 kronor för 2020-01-01 till
2020-06-30 (dnr 20BUN40-23)
Ärendebeskrivning
Nämnden delges nedanstående ärenden.
Beslut från Skolverket
20BUN40-16-17
Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 2021
Skolverket fastställer bidragsramar för Piteå kommun, 18 698 076 kronor för 2021.
20BUN40-18
Statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram för 2020
Skolverket beviljar 905 468 kronor.
20BUN40-19
Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning på
introduktionsprogram för 2020
Skolverket beviljar 397 500 kronor
20BUN40-20
Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen för 2019
Skolverket godkänner redovisning utan återkrav.
20BUN40-21
Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för 2020/2021
Skolverket avslår ansökan om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan 2020/2021 på
grund av att den eller de förskoleenheter kommunen sökt för inte har tillräckligt högt
indexvärde i det urval som Skolverket har gjort för bidragsomgången 2020/2021.
20BUN40-22
Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare för 2019/2020
Skolverket beviljar 2 708 358 kronor.
20BUN40-23
Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier för 2019/2020
Skolverket beviljar 5 852 099 kronor för 2020-01-01 till 2020-06-30.
Signatur justerare
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20BUN40-24
Statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd för 2019
Skolverket beslutar om återbetalning av 240 129 kronor på grund av att hela bidraget inte är
använt.
20BUN40-25
Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen för 2020
Skolverket godkänner redovisningen utan återkrav (735 744 kronor).
20BUN40-26
Statsbidrag för förberedande dansarutbildning i grundskolan för Piteå kommun, bidragsår
2020
Beslut: Skolverket har beslutat att utbetala 1 390 000 kronor.
Skolinspektionen
19BUN386-36
Uppföljningsbeslut efter kvalitetsgranskning av undervisningen i grundsärskolan vid
Rönnskolan i Piteå kommun
Beslut: Rektor har vidtagit tillräckliga åtgärder för att höja kvaliteten. Skolinspektionen
avslutar därmed granskningen.
20BUN94-11
Beslut efter kvalitetsgranskning av huvudmäns hantering av klagomål mot utbildningen i
Piteå kommun.
Beslut: Skolinspektionen bedömer att utvecklingsarbete behövs inom följande områden:
Följa upp hur klagomål hanteras hos huvudmannen respektive skolorna och utvärdera arbetet i
syfte att säkerställa en likvärdig hantering.
Sammanställa och kategorisera fler typer av klagomål som en del av huvudmannens
systematiska kvalitetsarbete.
Redovisning senast 23 december 2020.
Förvaltningsrätten i Luleå
20BUN129-7
Dom gällande överklagat skolskjutsbeslut.
Förvaltningsrätten avslår vårdnadshavarnas överklagande.
18BUN335-27
Dom gällande ansökan om vite i skolpliktsärende
Förvaltningsrätten avslår Barn- och utbildningsnämndens ansökan om vite i skolpliktsärende.
20BUN41-16
Dom gällande överklagat skolskjutsbeslut
Förvaltningsrätten avslår vårdnadshavarna överklagande.
18BUN467-29
Dom gällande ansökan om vite i ett skolpliktsärende.
Signatur justerare
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Förvaltningsrätten bifaller Barn- och utbildningsnämndens ansökan om vite i
skolpliktsärende.
Kammarrätten i Sundsvall
19BUN285-19
Ersättning om statlig ersättning för asylsökande
Kammarrätten meddelar inte Migrationsverket prövningstillstånd. Förvaltningsrättens
avgörande står därför fast.
(Dom 2019-11-29 Förvaltningsrätten upphäver Piteå kommuns överklagande och visar målet
åter till Migrationsverket för erforderlig handläggning och beslut.)
19BUN285-20
Statlig ersättning för asylsökande
Kammarrätten meddelar inte Piteå kommun prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande
står därför fast.
(Dom 2019-11-29 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)
Högsta förvaltningsdomstolen
19BUN405-11
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte Piteå kommun prövningstillstånd.
Kammarrättens avgörande står därmed fast.
(Dom 2020-04-01 Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens
avgörande står därför fast)
(Dom 2019-11-21 Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och förklarar att eleven har rätt
till skolskjuts på sådant sätt att han inte behöver gå längst Älvsbyvägen under läsåret
2019/2020. Det ankommer kommunen att organisera skolskjutsen på lämpligt sätt i enlighet
med avgörandet)
Piteå kommun, Samhällsbyggnadsnämnden
20BUN78-7
Planbesked för förskola i norra delen av Piteå C – Stadsön 2:1
Beslut: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att planläggning av området kan inledas med de
förutsättningar som beskrivs i motiveringen till beslut.
Piteå kommun, Kommunstyrelsen
20BUN274-4
Beslut: Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för inköp.
Piteå kommun, Kommunfullmäktige
20BUN273-2
Beslut: Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för god ekonomisk hushållning,
resultatutjämningsreserv och reservfond.
20BUN275-1
Beslut: Kommunfullmäktige antar Reglemente för arkiv.
Signatur justerare
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20BUN275-3
Beslut: Kommunfullmäktige upphäver Arkivreglemente.
18BUN508-10 och 11
Fyllnadsval av ledamöter och ersättare till Barn- och utbildningsnämnden
Beslut: Kommunfullmäktige utser Niklas Lundgren (S) ledamot i Barn- och
utbildningsnämnden för resterande del av mandatperioden.
Kommunfullmäktige utser Samuel Pettersson (S) och Saga Jonsson (S) till ersättare i Barn
och utbildningsnämnden för resterande del av mandatperioden.
Kommunfullmäktige godkänner Jessica Hjeltes (S) avsägelse. Fyllnadsval genomförs vid
senare tillfälle.
20BUN181-9
Budget 2021 och verksamhetsplan (VEP) 2021/2023
Beslut: se bilaga
20BUN308
Reglemente för styrelser och nämnder
Beslut: se bilagor
20BUN311
Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda
Beslut: se bilagor
20BUN190
Internatavgifter vid Grans Naturbruksgymnasium
Beslut: Kommunfullmäktige antar Internatavgifter vid Grans Naturbruksgymnasium
Piteå kommun Fastighets- och servicenämnden
20BUN310
Avvikelserapportering måltidsservice.
Se bilaga
Datainspektionen, mottagningsbekräftelse
20BUN349
Piteå kommun har bytt dataskyddsombud till Lisa Hammarberg.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KF § 119 Budget 2021 och verksamhetsplan 221-2023, bilaga BUN § 85a
Reglemente för styrelser och nämnder, bilaga BUN § 85b
§128 KF Reglemente för styrelse och nämnder, bilaga BUN § 85c
Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda, bilaga BUN § 85d
§136 KF Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda, bilaga BUN § 85e
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Rapport Avvikelser måltidsleveranser, bilaga BUN § 85f
§33 FSN Avvikelserapportering måltidsservice, bilaga BUN § 85g
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§ 86
Förvaltningschefen informerar
Diarienr 20BUN245
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Malin Westling informerar om
Covid-19

Gymnasiet har haft introduktion med åk 1:orna i två dagar innan övriga elever börjat.
Det har varit trångt på bussarna till gymnasiet men det är åtgärdat.
Höstförkylningar

Det har kommit in många anmälningar om sjukdom inom grundskolans elever och
personal men inte något bekräftat covidfall.
Två större tillsyner har inkommit

en från Revisorerna via KPMG avseende skolfrånvaro och skolplikt samt
en från Skolinspektionen, grundläggande tillsyn
Familjens Hus har öppnat med förhållning om högst 50 besökare samtidigt.
Instrumentundervisningen i skolorna har startat om.
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§ 87
Av ledamöter väckta ärenden 2020
Diarienr 20BUN6

Ledamot Håkan Johansson (M) begär ett yttrande avseende elevers korta lunchraster i
grundskolan
Johansson har hört att elever kan få vänta 60 minuter på bussen och undrar om de kan vara på
fritids under väntetiden.
Förvaltningschefen svarar att skolan har tillsynsansvar under väntetiden men det finns ingen
reglering på att de får vara på fritids den tiden.
Ledamot Lena Jarblad (S) föreslår att nämnden får utbildning på Barnkonventionen som blivit
en lag.
Ordförande återkommer om utbildningen.
Ledamot Inga Granström (V) föreslår att nämnden får information om anmälningar där elever
kränker personal en gång per år .
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