Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-12-16

Barn- och utbildningsnämnden

Plats och tid

Stadshuset, sammanträdesrum Sessionssalen kl. 08:30-14:45

Beslutande

Se sida 2

Övriga deltagare

Se sida 2

Utses att justera

Lena Jarblad (S)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen 2020-12-17
Paragrafer 132-143

Sekreterare

Louise Helgesson

Ordförande

Louise Mörk (S)

Justerande

Lena Jarblad (S)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-12-16

Anslags uppsättande

2020-12-17

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningsförvaltningen

Underskrift/anslaget av

Louise Helgesson

Anslags nedtagande

2021-01-08

1 (17)

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-12-16

Beslutande

Louise Mörk (S), ordförande
Lena Jarblad (S), vice ordförande
Carola Bergman (S)
Niklas Lundgren (S)
Maria Platni (V)
Malin Stenvall Viksten (M)
Håkan Johansson (M)
Hans Öhlund (C)
Åke Forslund (SJV)
Eva Åström (SJV)
Massoud Sari Aslani (S), tjänstgörande ersättare
Samuel Pettersson (S), tjänstgörande ersättare
Maria Hannu (MP), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Malin Westling, förvaltningschef
Louise Helgesson, sekreterare
Eila Stenvall (KD), adjungerad ledamot
Elisabeth Fjällström, avdelningschef förskola §132
Niklas Risberg, verksamhetschef digitalisering och utveckling
§133
Stefan Bengtsson, lokalstrateg §134
Leehau Li Nilsson, avdelningschef ekonomi och planering §§137139
Carmen Karlsson, ekonomicontroller §§137-139
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§ 132
Strategi för att anställa fler män i förskolan
Diarienr 20BUN496

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna avstämningen om strategin för att
anställa fler män i förskolan.
Ärendebeskrivning
2019-02-27 beslutade Barn- och utbildningsnämnden att ge förvaltningschef i uppdrag att ta
fram en strategi för att anställa fler män i förskolan. Förvaltningschef delegerade uppdraget
till för- och grundskolechef (numer avdelningschef för förskolan) Elisabeth Fjällström som
föredrog förslaget till strategi för nämnden 2019-09-05, § 99 (Dnr 19BUN121).
Barn- och utbildningsnämnden beslutade att godkänna förvaltningens förslag till strategi för
att anställa fler män i förskolan, vilket bland annat innehåller följande punkter:
• Målet för Piteå är att öka andelen män i förskolan från 2% till 4% senast år 2021 utifrån ett
jämställdhetsperspektiv samt att fler barn får uppleva manliga förebilder
• Vid annonseringar i förskolan skrivs det in att förvaltningen gärna ser manliga sökande.
• Utbildningsförvaltningens ambition är att VFU (verksamhetsförlagd utbildning /praktik) blir
en positiv erfarenhet för manliga förskollärarstudenter.
• Målet är att fortsätta utveckla det manliga nätverket.
• I samverkan med barn- och fritidsprogrammet ska manliga förebilder marknadsföra
förskolan som arbetsplats vid två olika tillfällen under elevernas gymnasietid.
• Utbildningsförvaltningen fortsätter att marknadsföra sig som attraktiv arbetsgivare genom
att delta vid rekryterings och arbetsmarknadsmässor.
• Viktigt med ett öppet och tillåtande klimat där även män ses som en tillgång i förskolan.
Därför får utbildningsförvaltningen ett uppdrag att kontakta studenterna som går
förskollärarprogrammet i Luleå och Umeå för ett erbjudande om att delta i det manliga
nätverket i Piteå.
Förvaltningschef ger avdelningschef i förskolan, uppdrag i att inkomma med en rapport som
redogör för hur långt arbetet med ovanstående punkter kommit.
Yrkanden
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta att godkänna
avstämningen om strategin för att anställa fler män i förskolan.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets förslag till beslut,
vilket blir nämndens beslut.
Beslutsunderlag
Rapport Strategi för att anställa fler män i förskolan, bilaga BUN § 132
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 133
Arkivorganisation inom barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsområde
Diarienr 20BUN426

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa Utbildningsförvaltningens
arkivorganisation enligt bilaga.
Ärendebeskrivning
Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och arkivförordningen
samt Piteå kommuns arkivreglemente. Utifrån arkivreglementet ska hos varje myndighet
finnas arkivansvarig och arkivredogörare för fullgörande av arkivuppgifter. Utses ingen
arkivansvarig har förvaltningschefen detta ansvar.
Arkivansvarig är den person som är ytterst ansvarig för arkivvården hos en myndighet eller
annan arkivbildare.
Arkivredogörare är den person som under arkivansvarigs ledning bedriver arkivvård.
I en stor förvaltning är det möjligt att fördela ansvaret på arkivansvarig, delarkivansvarig,
huvudarkivredogörare, arkivredogörare fördelat på verksamhetsområde, enhet eller avdelning.
Beslut om arkivansvarig fattas av myndigheten, d v s barn- och utbildningsnämnden.
Arkivansvarig bemannar därefter arkivorganisationen med utsedda arkivredogörare inom
Utbildningsförvaltningen.
Förvaltningschef har uppdragit till verksamhetschef för IT och utveckling att utforma en
funktionell arkivorganisation.
Beslut om arkivansvarig och/eller delarkivansvariga samt kontaktlista för hela organisationen
delges Centralarkivet för kännedom.
Förslag till arkivorganisation, funktion kopplad till roll, framgår av bilaga.
Förslag till beslut
Nämnden fastställer arkivorganisationen enligt bilaga.
Yrkanden
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden fastställer
Utbildningsförvaltningens arkivorganisation enligt bilaga.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets förslag till beslut,
vilket blir nämndens beslut.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Expedieras till
Arkivansvariga, arkivredogörare, kommunarkivarie
Beslutsunderlag
Arkivansvar inom Barn- och utbildningsnämnden, bilaga BUN § 133

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 134
Medborgarförslag - Flytta biblioteket från Porsnässkolan till
Swedbank/postens gamla lokaler
Diarienr 20BUN402

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig positiv till medborgarförslaget och
överlämnar yttrandet till Kommunstyrelsen för beslut.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har lämnats in om att flytta biblioteket från Porsnässkolan till
Swedbank/postens gamla lokaler vid Ica Nära Norrfjärden. Förslagsställaren skriver att
biblioteket blir mer lättillgängligt för allmänheten och bättre parkeringsmöjligheter.
Kommunstyrelsen har överlämnat medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden samt
kultur- och fritidsnämnden för ett gemensamt yttrande.
Yttrande
Utbildningsförvaltningen har ett ökat behov av skollokaler framöver och ser positivt på att
biblioteket flyttar till andra lokaler. En flytt av biblioteket innebär även en förbättrad
trafiksituation på Porsnässkolan.
Kultur, park och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget under förutsättning att en
bibliotekslokal av motsvarande storlek iordningställs i RAWIS lokaler samt att täckning för
den externa hyran ingår. En flytt innebär bättre tillgänglighet för allmänheten samt att utbudet
och attraktiviteten ökar i centrumkärnan. Negativt är att mellan- och högstadiet får längre till
biblioteket.
Förslag till beslut
Medborgarförslaget anses färdigbehandlad.
Yrkanden
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beslutar att
medborgarförslaget anses färdigbehandlat och överlämnar yttrandet till Kommunstyrelsen.
Louise Mörk (S) yrkar att Barn- och utbildningsnämnden ska besluta att ställa sig positiv till
förslaget och överlämna yttrandet till Kommunstyrelsen för beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition och finner att nämnden beslutar enligt Louise Mörks (S)
förslag.
Expedieras till
Stefan Bengtsson, lokalstrateg
Kommunstyrelsen
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Yttrande Medborgarförslag - Flytta biblioteket från Porsnässkolan till Swedbank/postens
gamla lokaler, bilaga BUN § 134

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 135
Reviderad Riktlinje för systematiskt kvalitetsarbete (SKA)
Diarienr 20BUN498

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att revidera riktlinje för systematiskt kvalitetsarbete i
enlighet med förslaget.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-11-29 § 134 att anta en riktlinje för det
systematiska kvalitetsarbetet inom utbildningsförvaltningen.
Den reviderade riktlinjen inbegriper ett justerat årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet,
tydliggörandet av anvisningar för respektive kvalitetsrapport samt en processbeskrivning för
hur beslutsunderlaget till barn- och utbildningsnämnden tas fram av förvaltningen.
Förvaltningschef föredrar ärendet.
Förslag till beslut:
Barn- och utbildningsnämnden reviderar riktlinje för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet
med förslaget.
Yrkanden
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta att revidera riktlinje
för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med förslaget med tillägg om en processbeskrivning
för politiken.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets förslag till beslut,
vilket blir nämndens beslut.
Expedieras till
UBF Förvaltningschef
UBF avdelningschefer för förskola, grundskola, gymnasieskola och elevhälsa
Beslutsunderlag
Riktlinje för systematiskt kvalitetsarbete, bilaga BUN §135

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

9 (17)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-12-16

Barn- och utbildningsnämnden

§ 136
Revidering av delegationsordning
Diarienr 20BUN192

Beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslutar att fastställa förslag till revidering av
delegationsordning.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-09-30 om revidering av delegationsordning.
I beslutstexten föll en rad bort, ” I bilaga redovisas förslag till förändrade delegater. Ny
delegat presenteras med kursiv stil”.
Förslag till beslut
Nämnden fastställer bilaga Förslag till revidering av delegationsordning
Yrkanden
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta att fastställa förslag
till revidering av delegationsordning.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets förslag till beslut,
vilket blir nämndens beslut.
Expedieras till
Delegater och ersättare, nämndsekreterare, handläggare
Beslutsunderlag
Revidering pga organisationsförändring, bilaga BUN § 136

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 137
Internbudget och investeringsplan 2021
Diarienr 20BUN487

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden bordlägger frågan till nästa nämnd då alla handlingar i ärendet
inte skickats till ledamöterna.
Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen har utifrån kommunfullmäktiges fastställda verksamhetsplan och
rambudget för planperioden 2021 – 2023 utformat ett förslag till internbudget för
verksamhetsåret 2021 med utgångspunkt i nämndens mål och tilldelade uppdrag. Barn- och
utbildningsnämndens totala budgetram för 2021 uppgår enligt kommunfullmäktiges beslut till
923 189 mkr (under förutsättning att nämnden beviljas estimerad kompensation för
löneökningar).
Ekonomicontroller Carmen Karlsson och verksamhetschef Leehau Li Nilsson informerar om
de förutsättningar som gäller för internbudget 2021 samt presenterar förslag till budget.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer föreslagen internbudget för verksamhetsåret 2021.
Expedieras till
Förvaltningschef, Utbildningsförvaltningen
Verksamhetschef ekonomi och planering, Utbildningsförvaltningen
Beslutsunderlag
Risk- och konsekvensanalys Förskolan, bilaga BUN § 137a
Risk- och konsekvensanalys Grundskolan, bilaga BUN § 137b
Risk- och konsekvensanalys Gymnasiet, bilaga BUN § 137c
Riskbedömning gällande besparing på personal inom avdelning Elevhälsa från SSR, bilaga
BUN § 137d
Risk- och konsekvensanalys Kuratorsgruppen, bilaga BUN § 137e
Risk- och konsekvensanalys Elevhälsan, bilaga BUN § 137f

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 138
Uppföljning Internkontrollplan 2020 och Internkontrollplan 2021
Diarienr 20BUN497

Beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslutar att godkänna uppföljningen av internkontrollen 2020
och besluta om internkontrollplanen för 2021 med nya riskvärden samt med etillägg i
internkontrollplanen för 2021 gällande efterlevnad av rutiner.
Reservationer
Håkan Johansson (M), Åke Forslund (SJV) och Ewa Åström (SJV) reserverar sig mot
beslutet.
Ärendebeskrivning
Utifrån gällande regler om plan för internkontroll har ett förslag utarbetats för 2021. 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.
Uppföljningen som presenteras visar att samtliga planerade kontrollmoment för 2020 har
genomförts och resultatet analyserats.
Carmen Karlsson, Ekonomicontroller vid utbildningsförvaltningen föreslår att Barn- och
utbildningsnämnden godkänner uppföljningen av Internkontrollen 2020 och beslutar om
Internkontrollplanen för 2021 som finns förklarad i bilagan.
Yrkanden
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta
att godkänna uppföljningen av internkontrollen 2020 och besluta om internkontrollplanen för
2021 med nya riskvärden.
Håkan Johansson (M) yrkar att höja riskvärdet från osannolikt till mindre sannolikt och
därmed få ett värde nytt riskvärde på 6 när det gäller att bidrag inte söks, rekvireras och
redovisas inom utsatt tid.
Louise Mörk (S) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag med ett tillägg i
internkontrollplanen för 2021 gällande efterlevnad av rutiner.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Uppföljningsrapport Internkontroll 2020, bilaga BUN § 138a
Internkontrollplan 2021, bilaga BUN § 138b
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 139
Månadsrapport november 2020
Diarienr 19BUN122

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen om månadsrapport för november
2020.
Ärendebeskrivning
Ekonomicontroller Carmen Karlsson redogör för Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska
resultat per november 2020 samt ger en ekonomisk helårsprognos för 2020.
Förslag till beslut
Att Barn- och utbildningsnämnden godkänner redogörelsen av månadsbokslut per november
2020.
Expedieras till
Ekonomicontroller
Beslutsunderlag
Månadsrapport november 2020, bilaga BUN § 139

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 140
Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier eller
diskriminering
Diarienr 20BUN1

Beslut
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
Redovisning Anmälan om kränkande behandling, trakasserier och diskriminering, bilaga
BUN § 140

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 141
Delegerade beslut 2020
Diarienr 20BUN3

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden får information om fattade 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 § 141

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 142
Delgivningsärenden till barn- och utbildningsnämnden 2020
Diarienr 20BUN4

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden delges nedanstående handlingar
Ärendebeskrivning
20BUN40-36
Beslut från Skolverket
Beslut gällande maxtaxa för förskola och fritidshem för 2021.
20BUN40-37
Beslut från Skolverket
Statsbidrag för undervisning under skollov för 2020
Piteå kommun beviljas 30 800 kronor i statsbidrag.
17BUN176-34 Nyanländas lärande
Beslut från Skolverket
Skolverket beslutar att godkänna redovisningen från Piteå kommun utan återkrav.
19BUN285-34
Beslut från Kammarrätten i Sundsvall
Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom i den del den avser statlig ersättning för
kvartal 3 och 4 år 2018 och fastställer Migrationsverkets beslut 27 maj 2019.
19BUN122-54
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport för oktober 2020
20BUN514
Anvisning för tillträde till Stadshuset
Beslutsunderlag
Anvisning för tillträde till Stadshuset

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 143
Förvaltningschefen informerar
Diarienr 20BUN245

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendebeskrivning
Malin Westling, förvaltningschef, informerar om nuläget i Utbildningsförvaltningen när det
gäller covid-19 samt svarar på frågor om investeringsmedel till fristående enheter som
uppkom vid förra sammanträdet. Nämnden får även svar på frågan om det gjorts några
förändringar i studieuppläggen på Strömbackaskolan kopplat till kursen naturkunskap då man
ser en ökning av antalet elever som vill läsa upp den kursen på vuxenutbildningen.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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