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1

Utvecklingsplan för skolan i Luleå
Som en fördjupad beskrivning och konkretisering av barn- och
utbildningsnämndens beslutade Policy för effektiviseringar har förvaltningens
ledningsgrupp utarbetat denna Utvecklingsplan för skolan i Luleå, beslutade av
skolchef 2019-09-25.

1.1

Policy för effektiviseringar
Barn- och utbildningsnämnden beslutade, 2019-04-24, om Policy för
effektiviseringar. Policyn ska fungera som ledstjärna för de kommande årens
verksamhetsförändringar och effektiviseringar.
Policyn anger inriktningen, för att uppnå en effektivare resursanvändning och samtidigt åstadkomma förbättrad kvalitet, genom
• Minskade lokalkostnader
• Minskade kostnader för måltidsorganisation
• Tillräckligt stora enheter för bemanning och hållbar ekonomi
• Möjlighet till heltidstjänster
• Tillgängliga lärmiljöer och elevers rätt till stöd
• Kompetensförsörjning är prioriterat – behålla personal
• Inte utöka barn- och elevgruppers storlek
• Behålla grundbemanning i pedagogisk verksamhet
• Samla verksamheter i större enheter
• Högstadieskola i centrum
• Frigöra skollokaler för förskoleverksamhet
• Minska antalet riskfastigheter
• Minska överkapacitet i form av tomma platser
• Kostnadseffektiv administration genom digitalisering och effektiva
processer

1.2

Vägen dit
Vägen till genomförande av denna förflyttning sker via
• Genomarbetade planer för respektive förändring
• Beslutsunderlag inför varje beslut
• Konsekvensanalyser – barnkonsekvensanalys, jämställdhetsanalys
• Chefer, medarbetare och fackliga parter tillsammans
• Delaktiga medarbetare som företräder besluten
• Kommunikationsplaner
• Långsiktig strategisk plan för den digitala skolan
• Uppföljning och utvärdering av verksamhetens måluppfyllelse sker i det
systematiska kvalitetsarbetet
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Bakgrund och analys
Förändringar i skolstruktur handlar om effektiviseringar så att förskolan och
skolan i Luleå långsiktigt ska kunna ge utbildning och undervisning av hög
kvalitet och med goda resultat. Nedanstående analyser är komponenter för
att förstå hur skolstrukturen påverkar och påverkas av andra viktiga
faktorer.

2.1

Skolstorlekens betydelse för studieresultaten
År 2018 publicerade SKL (Sveriges kommuner och landsting) en studie om
skolstorlekens betydelse för studieresultaten i årskurs 9 och årskurs 6 i en
nationell statistisk översikt1. I undersökningen ingick alla skolenheter i
Sverige så variationen på skolornas storlek var stor, upp till fler än 900 elever
per enhet. I undersökningen rensade man skolresultaten från andra
bakgrundsfaktorer som har betydelse för skolresultaten såsom socioekonomi,
lärarbehörighet och annat. I korthet visade resultaten i SKL:s studie att
skolstorlek inte spelar någon roll annat än på meritvärdet i årskurs 9 där ett
visst samband kan ses.
De allra minsta skolorna presterar tydligt sämre än övriga, större skolor, men
det finns en förklaring till det. Bland de allra minsta skolorna är de så kallade
resursskolorna överrepresenterade och förklarar därför avvikelserna nedåt i
resultat. Men även efter detta kvarstår ett visst positivt samband mellan
meritvärde och skolans storlek, i den nationella undersökningen från 2018.
De större skolorna har ett högre meritvärde än de mindre.
En lokal undersökning (2019) av Luleås skolor visade att Luleås skolenheter i
genomsnitt är mindre än i jämförbara kommuner. Den visade också att
sambanden är små eller mycket små mellan skolstorlek och de övriga valda
variablerna.
Luleå, årskurs 9: Andel elever med A-E i alla ämnen
• I genomsnitt presterar de större skolorna bättre än förväntat jämfört
med mindre skolor som oftare presterar lägre än förväntat.
• Socioekonomiskt starka skolor presterar bättre än förväntat, liksom
de socioekonomiskt prioriterade skolorna (Hertsön, Örnäset, Tuna
och Råneå). Mellanskolorna presterar sämre än förväntat.
• Visst samband mellan antalet elever i samma årskurs och avvikelse
från förväntad andel elever med A-E i alla ämnen. Större skolor
presterar något bättre i genomsnitt.

1

Sveriges kommuner och landsting, 2018, Om sambandet mellan skolstorlek och

utbildningsresultat
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Luleå, årskurs 9: Meritvärde
• En stor och en liten skola presterar bättre än förväntat, övriga skolor
presterar sämre än förväntat. Inget samband finns med skolornas
storlek.
• Två skolor presterar högre meritvärde än förväntat men de övriga
skolorna presterar lägre meritvärde än förväntat. En enskild skolas
stora avvikelse från SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala
SambandsAnalyser) påverkar trenden.
Luleå, årskurs 6: A-E av alla betyg, vårterminen årskurs 6
• I årskurs 6 finns inte tillgång till socioekonomiskt rensade resultat
utan här finns bara de faktiska betygen att tillgå.
• Bra resultat i alla skolor men i genomsnitt något bättre resultat för
skolor som har färre elever.
• De olika socioekonomiska sammansättningarna i de olika skolorna
borde förklara resultatskillnader.
Luleå, Skolenkäten:
• Resultaten på de valda frågorna om stimulans, lärares hjälp, studiero
och trygghet i elevenkäten årskurs 9 skiljer sig ganska lite mellan
skolorna. Sambandet mellan skolstorlek och elevernas upplevelser
svagt eller mycket svagt.
• Resultaten på de valda frågorna om nyfikenhet, lärares hjälp, studiero
och trygghet i elevenkäten årskurs 5 skiljer sig en del mellan
skolorna. Sambandet mellan skolstorlek och elevernas upplevelser är
dock svagt eller mycket svagt.

2.2

Skolornas socioekonomi och storlek
Nationellt har skillnaderna mellan skolors betygsresultat ökat och skolans
socioekonomiska elevsammansättning har fått större betydelse för elevers
betyg.2 I Luleå finns det skillnader i socioekonomisk sammansättning men de
är mindre än i storstäderna. Vid förändringar i skolstruktur behöver man
också ta hänsyn till socioekonomiska sammansättningen. Målsättningen är
en jämnare socioekonomisk fördelning i kommunens skolor och därmed en
minskad segregation.

2

Skolverkets rapport 467:2018 Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten

och skillnaden mellan skolor.
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Socioekonomi i befintlig skolstruktur 2018:

2.3

Hur väl lyckas skolorna med det kompensatoriska uppdraget?
För att få en mer nyanserad bild av skolors betygsresultat, än enbart genom
de faktiska betygsresultat som skolor uppnår, har Skolverket utvecklat
SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser).
Analysverktyget SALSA presenterar skolors resultat av slutbetygen i årskurs
9 efter att viss hänsyn har tagits till elevsammansättningen. I SALSA är det
föräldrarnas utbildningsnivå och fördelningen pojkar/flickor samt andelen
nyinvandrade och okända elever som utgör bakgrundsfaktorerna. Störst
betydelse för resultaten i modellen har föräldrars utbildningsnivå. SALSA
kan indikera hur väl skolorna lyckas med det kompensatoriska uppdraget.
En lokal undersökning av Luleå skolors SALSA-värden under 2011-2018
visar att det finns variationer i genomsnittliga avvikelserna från förväntade
resultaten.
• Skolorna med högsta förväntade resultat presterar mest över
förväntan.
• De fyra skolorna med lägsta förväntade resultat presterar ungefär
som förväntat men varierar mellan enheterna.
• Tre av de fyra ”mellanskolorna” presterar avsevärt under förväntat
medan en presterar ungefär som förväntat.
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2.4

Lärarbehörighet och skolresultat
Finns det likvärdighet avseende tillgång till legitimerade lärare och vilket
samband har tillgången till legitimerade lärare med skolresultat?
Betydelsen av behöriga lärare är stor och har ökat sedan införandet av
legitimationskravet. Lärare måste ha lärarlegitimation för att bli
tillsvidareanställda och få sätta betyg. För att få undervisa krävs oftast både
legitimation och behörighet. Luleå kommun har som huvudman en hög grad
legitimerade lärare i jämförelse med riket och gruppen större städer. En lokal
undersökning av fördelningen av de legitimerade lärarna vid de olika
skolenheterna i kombination med skolresultat vid två tidpunkter visar
skillnader mellan skolenheterna. Undersökningen har använt uppgifterna
från SCB-statistiken3. De skolresultat som undersökningen tittat på är
andelen elever som uppnått A-E i alla ämnen i årskurs 6 och årskurs 9.
De förändringar som märks mellan de två läsåren är:
• Andelen legitimerade lärare i kommunen i sin helhet har ökat mellan
de två läsåren. Uppdelat på skolenheterna har det ovägda
genomsnittet ökat liksom medianen, 75 percentilen och 25
percentilen.
• Läsåret 2014/2015 fanns skolorna i de socioekonomiskt prioriterade
områdena (Hertsön, Örnäset, Tuna och Råneå) på hela skalan upp till
över 90-percentilen men läsåret 2017/2018 var det bara en av de nio
skolorna i de prioriterade områdena som låg över medianen. De
socioekonomiskt prioriterade områdena fick alltså något sämre
förutsättningar avseende andel legitimerade lärare.
• Andelen elever som uppnår kraven i alla ämnen i hela kommunen
minskade med en procentenhet i åk 6 men minskade med 7,5
procentenheter för årskurs 9. Uppdelat på skolenheterna har det
ovägda genomsnittet minskat liksom medianen. De övre
percentilerna är fortsatt höga men de nedre percentilerna minskade
några procentenheter.
• De socioekonomiskt prioriterade områdena fanns under medianen
både 2014/2015 och 2017/2018. Fler skolenheter i de socioekonomiskt
prioriterade områdena låg under 25 percentilen läsåret 2017/2018
jämfört med 2014/2015.
• Sammanlagt kan man säga att skolresultaten sjunkit i framförallt de
socioekonomiskt prioriterade skolorna och att de skolorna samtidigt
minskat sin andel legitimerade lärare.

3

Uppgifterna om andel legitimerade lärare avser heltidstjänster lärare som

undervisat en viss mängd under en viss given tidsperiod under året. Det kan alltså
variera mellan åren vilket får särskild betydelse om skolenheten är liten.
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•

2.5
2.5.1

Uppgifterna om de minsta skolenheterna är mer osäkra eftersom de
är små. Uppgifterna visar att de minsta skolorna har lägre grad av
legitimerade lärare 2017/2018 jämfört med 2014/2015. 2017/2018 har
de ändå de relativt högsta skolresultaten (utom en av skolorna).

Skolval och central antagning
Skolval
Vårdnadshavare har rätt att välja skola för sina barn, de som inte väljer skola
blir placerade på sin anvisningsskola.
Upptagningsområden
Idag är kommunen indelad i nio geografiska upptagningsområden, med en
högstadieskola i varje område. Områdena är Råneå, Sunderbyn,
Gammelstad, Notviken, Centrum, Björkskatan, Hertsön, Örnäset, Bergnäset.
Denna områdesindelning är gemensam för förskola och grundskola. Dessa
kan komma att förändras i samband med förändrad skolstruktur.
Skolområden
Upptagningsområdena är i sin tur är indelade i skolområden. Dessa styr
vilken skola som blir anvisningsskola för respektive elev. Från januari 2019
sker skolplaceringar genom central antagning.
Fastställande av skolenheter
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om verksamhetens organisation
vilket innebär att fastställa vilka skolenheter som ska finnas för den
kommunala skolan. Målsättningen är att nämnden årligen ska fastställa
verksamhetens skolenheter, inför kommande läsår. Det skulle innebära ett
beslut i juni 2020 för att fastställa skolenheter inför läsåret 2021/22. Då
fastställs även skolområden och kapacitetsplan inför vårdnadshavares val av
skola.

2.5.2

Central antagning
Central antagning infördes i Luleå 2019-01-01 efter beslut i Barn- och
utbildningsnämnden. Tidigare har uppdraget legat på skolorna, hos rektor.
Skolval och central antagning är ett exempel på förändringar i arbetssätt och
rutiner som inneburit såväl rättssäkerhet, likvärdighet och effektivisering.
Följande positiva effekter har getts vid centraliserad antagning.
• Alla ansökningar har getts en rättssäker och likvärdig prövning för
skolplaceringar inom grundskolan. De beslutade urvalsprinciperna,
som bygger på sakliga, objektiva och icke-diskriminerande grunder,
har stärkt hanteringen av placeringar och därmed rättssäkerheten.
• Likvärdigheten har stärkts då alla handläggare är samlade centralt
och har dialog om ärendena.
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•

•

•
•
•
•

•
•

•

En informativ hemsida som tydliggör skolvalet och urvalskriterier
skapar en förutsägbarhet om processen med skolplaceringar.
Vårdnadshavarna får tydlig upplysning om deras rättigheter och
möjligheter vid skolplacering.
Service mot medborgare har ökat. När vårdnadshavare behöver få
kontakt angående skolplaceringar finns centralt placerade
handläggare tillgängliga som kan besvara frågorna.
En digitaliserad ansökningsprocess utan blanketter.
Effektiva rättssäkra rutiner.
Högre kvalitet i andra processer – t.ex. skolskjuts, interkommunala
ersättning, SCB (Statistiska centralbyrån), skolpliktsbevakning mm
Samverkan med friskolorna har lett till att vårdnadshavarnas
önskemål om skola har uppfyllts i högre grad samt minimerat
dubbelplacering.
Dubbelplaceringar har minskat då det är ”en väg in”. En elev kan inte
erbjudas plats vid flera skolor.
Kostnadsbesparingar då sökningsförfarandet och elevrörelser är på
central nivå. Skapar tidiga förutsättningar för kommande planering
och framtida prognoser.
Framtagande av kapacitetsplan som visar antal platser per
grundskola har utarbetats i projektet. Ett verktyg som synliggör
skolornas kapacitet och bland annat kan användas för att analysera
kommande lokalbehov. Kapacitetsplanen är även ett viktigt verktyg
för bedömning om det finns plats på önskad skolenhet då avslag ges
med hänvisning till ”ekonomiska och organisatoriska svårigheter”.
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3

Riktlinjer för effektiviseringar inom respektive verksamhet
Respektive verksamhet har sett över sina möjligheter till effektiviseringar
med utgångspunkt i policyn, vilket resulterat i nedanstående riktlinjer.

3.1

Förskolan
•
•
•
•

3.2

Grundskolan
•
•
•

3.3

Översyn av elevpeng genomförs
Små skolenheter avvecklas
En högstadieskola byggs i centrum, i anslutning till gymnasiebyn

Gymnasieskolan
•
•
•
•
•
•

3.4

Små förskoleenheter inkluderas i större enheter
Överkapaciteten, i form av tomma platser, i förskolan reduceras
Erbjudande om plats kan periodvis komma att ske i andra
skolområden än där vårdnadshavaren bor/önskar plats.
Översyn av barnpengen genomförs, kostnader och kvalitet i
förhållande till jämförbara kommuner fokuseras. Nuvarande styrning
genom resursfördelningsmodellen om 17 heltidsplacerade barn och 3
person på heltid ska fortsatt vara vägledande.

Generella effektiviseringar
Översyn elevpeng
Fortsatt översyn av utbud av program, inriktningar, kurser
Översyn läromedelskostnader
Översyn av kostnader i gymnasiesärskolan
Minskade kostnader när flygutbildning avvecklas

Resurscentrum
•
•
•
•
•
•
•

Optimering av resurser via samverkande spetskompetenser inom
Resurscentrum
Optimering av resurser via överenskommelser mellan Resurscentrum
och skolformer
Prioriteringar av inriktningar via avveckling och utveckling
Metodutveckling
Minskade lokalkostnader när Resurscentrum samlas i ett
kompetenscentrum
Minskade lokalkostnader via styrning mot det verksamhetsnära
Översyn av Kulturskolans verksamhet
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3.5

Måltids- och vaktmästarservice
•

•

•

•

3.6

Antalet kök reduceras. På detta sätt skapar vi enheter där fler
kompetenser samverkar och därigenom ökar säkerhet, kompetens
samt minskar sårbarheten med vikarieanskaffning till ensamkök.
Kök i små enheter kommer att samordnas med närliggande kök. På
detta sätt kan vi erbjuda personal heltider med möjlighet att arbeta
deltid.
Digitaliserad inköpsprocess, beställningar av måltider och
administration av ansökningar om specialkost ökar förutsättningarna
att tillmötesgå barn och elevers behov.
En tydligare uppdragsdialog mellan verksamheten och vaktmästeri
leder till en överenskommen servicenivå.

Verksamhetsstöd
•
•
•

•
•
•
•

Subventioner av resor i skolan tas bort
Översyn av former för skolresor och -skjuts samt avtal ska ske
Digitaliseringen ska effektivisera - genom kostnadseffektiva verktyg,
gemensamma avtal för resurser, standardisering och hemtagning av
nyttoeffekter.
Central administration skapar positiva effekter i verksamheten vilket
möjliggör hemtagning av effekter
Administration minskar genom e-tjänster, robotisering och
effektivare processer
En långsiktig strategisk plan för den digitala skolan i Luleå tas fram i
syfte att ha en planerad och prioriterad plan för digitalisering
Strukturen för upptagningsområden ses över

11 (17)

LULEÅ KOMMUN

Dnr

Barn- och utbildningsnämnden

4

Fortsatt förändring av skolstruktur
Den fortsatta förändringen av kommunens skolstruktur behöver ske genom
samverkan mellan flera förvaltningar och kommunledningen - med
utgångspunkt i kommunens Vision 2050 och översiktsplan med
övergripande mål. Barn- och utbildningsnämndens Policy för effektiviseringar
samt denna Utvecklingsplan för skolan i Luleå är vägledande vid framtagande
av beslutsförslag.
En förändrad skolstruktur ska bidra till
• Effektivare användning av resurser och samtidigt ge förbättrad
kvalitet
• Minskad segregation genom en bättre socioekonomisk
sammansättning vid berörda förskolor och skolor
• Bättre möjligheter till kompetensförsörjning genom att det är lättare
att rekrytera behöriga lärare till skolor med en god socioekonomisk
sammansättning
• Ökad likvärdighet i tillgång till stöd och resurser för barn och elever

4.1

Grundskolan
Nuvarande skolstruktur för grundskolan redovisas nedan.

4.1.1

Bergnäset
• Bergskolan 7–9 (f-9)
• Alviksskolan f-6
• Antnässkolan f-6
• Avanskolan f-6
• Ersnässkolan f-6
• (Hedskolan f-6 - beslut)
• Klöverträskskolan f-6
• (Mandaskolan f-6 - beslut)
• Måttsundsskolan f-6

4.1.2

Hertsön-Örnäset
• Örnässkolan f-9
• Furuparksskolan f-6
• Tallkronanskolan f-6
• Hertsöskolan 4-9
• Svedjeskolan f-3
• Ängsskolan f-6
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4.1.3

Björkskatan
• Porsöskolan f-6
• Ormbergsskolan f-6
• Boskataskolan f-6
• Björkskataskolan 7-9
• Benzeliusskolan f-6

4.1.4

Notviken-Centrum
• Tunaskolan 4-9 (f-9)
• Munkebergsskolan f-3
• (Borgmästarskolan f-3 - beslut)
• Grundsärskola 1-9
• Montessori f-9
• Östra skolan f-6

4.1.5

Gammelstad-Sunderbyn
• Stadsöskolan 4-9 (f-9)
• (Mariebergsskolan f-3 - beslut)
• (Öhemsskolan f-3 - beslut)
• Rutviksskolan f-6
• Sunderbyskolan f-6
• Kråkbergsskolan 7-9

4.1.6

Råneå
• Persöskolan f-6
• Råneskolan f-9

4.2

Förskolan
Nuvarande struktur för förskolan redovisas nedan.

4.2.1

Bergnäset
• Bergstaden, 4 avd
• Klippan, 4 avd, upphör enligt beslut KF 2016 när Mandaskolan
övergår till att bli förskola
• Stenåsen, 3 avd, upphör enligt beslut KF 2016 när Mandaskolan
övergår till att bli förskola
• Manda förskola, 7-8 avd, nuvarande Mandaskolan, beslut KF 2016,
klart 2023

4.2.2

Sörbyarna
• Klöverträsk, 1-2 avd
• Alvik, 2 avd

13 (17)

LULEÅ KOMMUN

Dnr

Barn- och utbildningsnämnden

•
•
•
•
•

Antnäs, 5 avd
Ersnäs, 2 avd
Måttsund, 3 avd
Bälinge, 2 avd
Avan, 1 avd

4.2.3

Örnäset
• Lövskatan, 2 avd, upphör enligt beslut KF 2016 när Bergets förskola
står klar
• Skurholmen, 2 avd, upphör enligt beslut KF 2016 när Bergets förskola
står klar
• Bergets förskola, 5 avd, beslut KF 2016, klar ht 2020
• Bergssprängaren, 3 avd
• Burströmska, 5 avd
• Haga, 2 avd
• Knöppelåsen, 2 avd
• Spira, 6 avd
• Åran, 5 avd
• Svartöstan, 4 avd, endast barn motsvarande drygt 2 avd i dagsläget

4.2.4

Hertsön
•
•
•
•

Ängen, 5 avd
Kullen, 6 avd
Snömannen, 5 avd
Dungen, 5 avd

4.2.5

Björkskatan
• Stranden, 4 avd
• Udden, 5 avd
• Sundet, 4 avd
• Bensbyn, 4 avd
• Laxen, 1 avd
• Hällbacken, 6 avd
• Vintergatan, 5 avd
• Ormberget, 4 avd
• Brisen, 5 avd

4.2.6

Notviken
• Kristallen, 6 avd, förskolan bedrivs i modul, upphör enligt beslut
BUN 2019 när Borgmästarskolan stängs läsåret 2020-2021
• Borgmästaren, 2 avd, upphör enligt beslut BUN 2019 när
Borgmästarskolan stängs läsåret 2020-2021
• Munkeberg, 8 avd
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Dnr

Barn- och utbildningsnämnden

•
•

Borgmästarens förskola, nuvarande Borgmästarskolan, 8-10 avd, från
läsåret 2020-2021, beslut BUN 2019
Framnäsvillan, 2 avd, kan rymmas inom ramen för Borgmästarens
förskola, nuvarande Borgmästarskolans lokaler

4.2.7

Centrum
• Hägern, 4 avd
• Solkatten, 6 avd
• Charlottendahl, 3 avd + varav från ht 2019 1 avd tvåspråkig förskola
från + Luleå OB-omsorg
• Montessori, 4 avd
• Villa kreativa, 2 avd
• Kallkällan, 5 avd

4.2.8

Gammelstad-Sunderbyn
• Storsand, 6 avd
• Bäckhagen, 6 avd
• Kyrkbyn, 3 avd
• Gnistan Rutvik, 6 avd
• Kläppen, 6 avd
• Storskiftet, 4 avd
• Hammaren, 5 avd

4.2.9

Råneå
•
•
•
•

Persön, 4 avd
Vitå, 1 avd
Renfanan, 3 avd
Älven, 4 avd
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5

Kartor
5.1

Förskolor

Dnr
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5.2

Grundskolor

Dnr
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