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Inledning
Barn- och utbildningsnämnden är huvudman för skolan i Luleå, enligt Luleå kommuns
nämndreglemente, fastställt av kommunfullmäktige 2018-12-17:
§1 Barn- och utbildningsnämnden är kommunens huvudman enligt skollagen (2010:800)
för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola,
fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet. Nämnden ansvarar även för kulturskolan.
Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen
(2010:800), skolförordningar, läroplaner och andra styrdokument.
Barn- och utbildningsnämndens policy för effektiviseringar inom barn- och utbildningsförvaltningen fastställs i detta dokument. Policyn ska fungera som ledstjärna för kommande verksamhetsförändringar och effektiviseringar.
Luleå kommuns förflyttning
• Det finns varken pengar eller tillgång på utbildad arbetskraft för
att producera välfärd på samma sätt som idag. Det gäller i hela
Sverige
• Det Luleå kommun gör ska vi göra bra. Men vi ska inte göra allt
som vi gör idag. Och vi ska inte heller göra det på samma sätt som
förut.
• Vi ska fortsätta bygga ett långsiktigt hållbart Luleå med en verksamhet som är bättre än Sverige
Mikael Lekfalk, kommundirektör

Nuläge
Barn- och utbildningsförvaltningen omsätter drygt 2 mrd kr varav ca 1,8 mrd kr är kommunbidrag. Verksamheten sysselsätter närmare 3 000 medarbetare samt har nästan 14 000
barn och elever i de olika verksamheterna. Drygt 110 personer är chefer och verksamheten
bedrivs på drygt 100 olika enheter (60 förskolor, 36 skolor och 10 enheter i gymnasiebyn
samt Resurscentrum och förvaltningshuset).
Kompetensförsörjning är en av de stora utmaningarna för förvaltningen liksom för resten av landet, se rapporten Skolans rekryteringsutmaningar från Sveriges kommuner och
landsting (SKL). Luleå kommun har en hög andel legitimerade lärare i jämförelse med
jämförbara kommuner och med riket. Personaltätheten är högre än jämförbara kommuner
vilket den varit under lång tid. Lärartätheten i grundskolan var år 2017 på samma nivå
som jämförbara kommuner. I gymnasieskolan var antalet elever per heltidstjänst högre än
jämförbara kommuner.
Barn- och utbildningsförvaltningens prognos över pensionsavgångar visar att drygt 30 %
av förvaltningens lärare går i pension fram till 2025. Inom Barn- och
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utbildningsförvaltningen pågår det ett aktivt arbete med att rekrytera och behålla medarbetare genom att vara en attraktiv arbetsgivare. Skolpaketet är en treårig satsning som
omfattar 31,5 mkr under åren 2017-2019. Målsättningen är att hitta nya modeller för kompetensförsörjning. Trots detta har andelen behöriga lärare i grundskolan minskat i Luleå
från 2018 till 2019 med närmare 5 %.
Kvalitetsarbetet i förvaltningen är systematiskt och resultaten visar att det bedrivs en god
verksamhet som gör att barn och elever kan utvecklas och nå målen. God kvalitet skapas i
samverkan mellan personal och elever/barn. En nyckelfaktor för goda resultat är lärares
kompetens och behörighet.
Resultaten ligger över rikssnittet inom i princip alla områden. Det finns dock fortfarande
utmaningar beträffande likvärdighet samt barn och elevers hälsa. De socioekonomiska
skillnaderna är den enskilt mest avgörande faktorn för skolframgång. Bostadssegregation
bidrar till de socioekonomiska skillnaderna.
Hållbarhet måste vara ett ledord för förändringarna, socialt, ekologiskt och ekonomiskt.
För att kunna genomföra omfattande effektiviseringar och samtidigt bidra till ökad likvärdighet och bättre resultat behöver fokus ligga på att se över strukturen för förskolor och
skolor. Det gäller dels skolstrukturen i form av antalet enheter och lokaler och dels den
digitala infrastrukturen och användandet av digitala plattformar.

Policy
De kommande årens utveckling inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde
kommer att präglas av en effektivare användning av de samlade resurserna och att samtidigt åstadkomma förbättrad kvalitet.
För att åstadkomma detta ska lokalkostnaderna minska och andra kostnader, exempelvis
kostnader för måltidsorganisationen. Verksamheten ska ha tillgång till tillräckligt stora
enheter för att möjliggöra likvärdiga skolor. Skolor som borgar för att alla elever får tillgång till behöriga lärare i alla ämnen och förutsättningar för långsiktig kompetensförsörjning. Tillräckligt stora enheter ger ekonomiskt bärkraftiga enheter samt en samlad och
samordnad elevhälsa.
För personalens rätt till heltidstjänster kan verksamheten behöva samlas i större enheter
både i förskola och skola. En kvalitativ verksamhet i grundskolan - med behöriga lärare
och övriga yrkesgrupper tillgängliga på enheten, med möjlighet till extra stöd - förutsätter
en viss storlek på verksamheten och ett visst antal elever. Arbetet med tillgängliga lärmiljöer fortsätter.
Kompetensförsörjning är fortsatt en utmaning och därmed ett prioriterat område. Ambitionen är att behålla kompetensen i förvaltningen även om det i vissa delar av verksamheten kommer att innebära mindre behov av personal.
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Luleå kommun har högre nettokostnader än jämförbara kommuner. En hög andel behöriga lärare, framförallt i förskolan samt högre lokalkostnader är en stor del av förklaringen. Verksamheten måste bedrivas kostnadseffektivt och kommer att behöva samlas i
större enheter, utan att öka barn- och elevgruppernas storlek. Ambitionen är att behålla
grundbemanning i pedagogisk verksamhet. Små enheter är svåra att bedriva kostnadseffektivt och samtidigt erbjuda barn och elever den kvalitet i verksamheten som de har rätt
till. Små enheter innebär en omfördelning av resurser.
Gymnasieskolans verksamhet har varit framgångsrik och effektiv sedan den samlades i
Gymnasiebyn, för drygt 10 år sedan. En samlande högstadieby i centrum skulle kunna ge
motsvarande positiva effekter.
Verksamheten bedrivs i många riskfastigheter idag. Om vi skulle vara kvar i befintliga lokaler tillkommer kostnader för renovering av undermåliga kök samt dyra underhåll av
riskfastigheter. Vi har idag, vissa lokaler som kräver omfattande underhåll. Genom att
förändra strukturen för grundskolan, frigörs dessutom lokaler som lämpar sig väl för förskoleverksamhet. Det kan, i sin tur, möjliggöra att riskfastigheter i förskolan kan lämnas
och planerade investeringar uteblir.
Överkapaciteten i form av tomma platser i förskola, grundskola och fritidshem är kostsam
och behöver minska. Befolkningsprognoser ligger till grund för den långsiktiga planeringen av skolstrukturen. Prognosen för antal barn och elever utgör underlag för att bedöma behov av förskolor och skolor.
Administrationen i förvaltningen ska vara rationell och kostnadseffektiv vilket kan ske
genom ökad digitalisering, effektiva processer och rutiner samt standardiserade hjälpmedel.
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Vägen dit
•

Vägen till genomförande av denna förflyttning går genom väl genomarbetade planer för respektive förändring.

•

Beslutsunderlag tas fram inför varje beslut i Barn- och utbildningsnämnden allt eftersom genomförande blir aktuellt och möjligt. Återrapportering till nämnden sker i ordinarie uppföljningar samt genom
delrapportering, vid behov.

•

Långsiktig hållbarhet är ett ledord för alla förändringar. Konsekvensanalyser görs med fokus på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.
Framförallt behövs barnkonsekvensanalyser och jämställdhetsanalyser.

•

Verksamhetschefer och avdelningschefer arbetar tillsammans med rektorer, förskolechefer och övriga chefer samt medarbetare och fackliga
parter för att få goda lösningar på de utmaningar som uppstår.

•

Medarbetare görs delaktiga i förändringen och i att företräda besluten.

•

Förvaltningen upprättar en övergripande Kommunikationspolicy för
förvaltningen samt en löpande kommunikationsplan för genomförandet av den omfattande förflyttningen under perioden.

•

Förvaltningen upprättar en långsiktig strategisk plan för den digitala
skolan i Luleå med perspektiven pedagogisk verksamhet och administration.

•

Uppföljning och utvärdering görs i det löpande systematiska kvalitetsarbetet.
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Antalet barn, unga och äldre ökar snabbare än befolkningen i arbetsför ålder, både i Luleå och i
Sverige som helhet. Det leder till att välfärdsbehoven ökar, skatteintäkterna minskar och det blir
svårare att få tag på arbetskraft. Vi behöver därför ställa om i tid medan det fortfarande finns
handlingsutrymme.
Barn- och utbildningsförvaltningen omsätter cirka 2000 mkr per år, varav ca 250 mkr är statsbidrag. Varje år får vi mer pengar av kommunfullmäktige eftersom antalet barn ökar. Utifrån planeringsförutsättningar från kommunfullmäktige behöver vi fortsätta göra effektiviseringar.
Det är ytterst barn-och utbildningsnämnden som tar beslut om hur pengarna ska fördelas, men
vi inom förvaltningen arbetar med att hitta så bra förslag som möjligt i arbetet med digitalisering och effektiviseringar. Fokus ligger på att bedriva förskole- och skolverksamhet med god
kvalitet i omvårdnad och undervisning. Ett uppdrag som regleras i skollagen.
Vi har 7500 elever i grundskolan, men har plats för ungefär 9300. Det finns alltså överytor som
vi måste se över. Största delen av förskolans och skolans budget går till personal. En annan stor
post är lokaler, måltider och städning, det vill säga kringkostnader för att kunna driva verksamhet.
Om vi inte lägger förslag på effektiviseringar i lokaler behöver vi föreslå nedskärningar i personal. Då är valet lätt, eftersom kvalitet skapas i nära relation mellan personal och barn. Större enheter är mer kostnadseffektiva, lättare att bemanna med behörig personal och ger möjlighet till
fler stödresurser. Det innebär inte att förskoleavdelningar och klasser blir större än idag, däremot
kommer vi att fylla platserna.
Effektiviseringen av förskolans och skolans verksamhet handlar inte om att ställa stad mot land.
Det handlar om att, utifrån den budget som politikerna beslutar om, ta ansvar för att alla barn
och elever ska få möjlighet att utvecklas och lyckas i skolan.
Maarit Enbuske, skolchef

