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1 Uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden är kommunens huvudman enligt skollagen för förskola,
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, fritidshem samt annan
pedagogisk verksamhet. Nämnden ansvarar även för kulturskolan.
Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper
och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att
lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska
hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de
utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med
hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta
och ansvarskännande individer och medborgare. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet.
Med hjärtat hos varje barn utvecklar vi tron på framtiden.

2 Året som gått
Året som gått har varit ett år av beredskap och omställningar på grund av pandemin. Stora
ansträngningar i form av ökad personalfrånvaro och minskad tillgång till vikarier, omställningar till
en verksamhet med mindre smittspridning, beredskap för fjärrundervisning och perioder av skolahemma för gymnasieeleverna har präglat året. Verksamheten har genomfört uppdraget med stor
anpassningsförmåga trots pandemin.
Det har funnits en stor frånvaro bland barn och elever i grundskolan. Elever med redan hög
frånvaro har varit borta i ännu större utsträckning, vilket medför mer extra anpassningar och
särskilt stöd till kommande läsår, skolor uttrycker oro.
Trots pandemin påverkades inte vårens skolresultat negativt, de till och med förbättrades avseende
behörighet till gymnasieskolan. Höstterminen 2020 har andelen F-betyg i årskurs 9 dock ökat något
totalt och de behörighetsgivande ämnena engelska, matematik och svenska/svenska som
andraspråk. I gymnasieskolan var andelen elever med examen 2020 efter tre år fler än tidigare år
och eleverna i introduktionsprogrammen hade till och med högre resultat.
Skolans tidigare omfattande arbete med digitalisering fick ett språng under 2020 när
gymnasieskolan övergick till fjärrundervisning och även grundskolor förberedde sig för skola
hemma. Även digitala möten och kontakter har ökat den digitala kompetensen och de digitala
verktygen testades inom Skola hemma och gav nya möjligheter för att säkra elevernas
undervisning.
Likvärdighet samt ledning och styrning har varit huvudmannens prioriterade utvecklingsområden
för verksamheten under året. Arbetet med likvärdighet beskrivs inom utvecklingsområdet ökad
jämlikhet.
Flera saker har hänt inom området ledning och styrning. Kommunens styrmodell har till viss del
förändrats under läsåret mot en mer tillitsbaserad modell där nämnderna har bidragit med
åtaganden inom beslutade utvecklingsområden istället för utpekade mål som tidigare. Inför
verksamhetsåret 2020 har mängden direkta styrande mål till förvaltningen från kommunfullmäktige
därmed minskat och de mål som finns har större bäring på de nationella målen för skolan.
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Under läsåret har ett stort arbete med effektiviseringar pågått. Prioritering har gjorts på att behålla
personal och andra förutsättningar för kvalitet. Huvudmannen har under året påbörjat ett
omfattande arbete med kostnads- och kvalitetsanalys (benchmarking) för att bättre förstå Luleås
kostnader i de olika skolformerna och vilken kvalitet som erbjuds i jämförelse med andra liknande
kommuner för att kunna göra rätt prioriteringar i arbetet med effektiviseringar.
Under året har arbetet med att förbättra resultatdialogerna inom förvaltningen på alla nivåer
fortsatt. Planeringsdagar med nämnden har också utgått från dialogmodeller. Kvalitetsrapporterna
ger utförlig information om resultaten och verksamhetens behov och arbetet med den interna
kontrollen har ytterligare förbättrats så att huvudmannen ska ha god inblick i verksamhetens risker.
Utökade ledningsgrupper och skolchefens ledardagar samt verksamhetschefernas resultatdialoger
har utvecklats och förbättrats under läsåret. Pandemin har dock gjort att vissa dialoger genomförts
på distans vilket kan påverka negativt.
Under året har arbete pågått för att förbättra processen med att upptäcka, utreda och åtgärda
kränkningar. Det arbetet var inte tillräckligt för att stödja enheterna och kommer att fortsätta även
under läsåret 2020-2021. Det gäller även processen för klagomål som till stora delar fungerar väl
men där kunskaper om klagomål som kommer till enheterna inte kommer huvudmannen tillkänna.
Under året har flera andra omfattande processer utvecklats och förbättrats såsom arbetet med
skolplikt och rätt till utbildning som ska bidra till att barn bosatta i Luleå kommun får sin rätt till
utbildning tillgodosedd.
Under läsåret har två stora statliga offentliga utredningar presenterat förslag för förändringar i
styrningen av skolan. De var utredningen om dimensionering av gymnasial utbildning och
utredningen om en mer likvärdig skola. De behandlade båda frågor om statens ansvar för styrning
av skolan. Dimensioneringsutredningen föreslog att staten ska ta mer ansvar för planering och
dimensionering av utbildning på gymnasial nivå med ett regionalt perspektiv. Utredningen om en
mer likvärdig skola föreslog mer lika förutsättningar för kommunala och fristående skolor avseende
urvalsregler, ett större ansvar för huvudmännen att tillgodose en allsidig social sammansättning
samt förslag som skulle ge staten mer inflytande över skolplaceringar i grundskolan.
Under året har förvaltningen fortsatt arbetet med att tydliggöra arbetet med forskning och
utveckling (FoU) för verksamhetsutveckling på vetenskaplig grund och för att höja den
vetenskapliga kompetensen i Luleå kommuns utbildningsverksamhet. Tillsammans med Bodens
kommun, Luleå tekniska universitet och Region Norrbotten finansierar kommunen under perioden
2019–2024 forskarskolan Praktiknära forskning i skolan (PROFS). Under året har förvaltningens FoUråd formerats och startat sitt arbete. Rådet ska också initiera och utveckla förvaltningens förmåga att
via externa medel utveckla verksamheten.
Strategisk kompetensförsörjning i samverkan har pågått med aktiviteter under året och fortsätter
under 2021. Förskolans kompetenscentrum har byggts upp under året och syftar bland annat till att
stärka befintlig personal genom kollegialt lärande. Ett arbete har gjorts för att behålla äldre i
förskolan genom bland annat hälsoundersökningar som sedermera utmynnat i att förskolan
genomför förbättringsarbeten inom områdena arbetstakt och ljudmiljö för all personal. I det
systematiska arbetsmiljöarbetet har ett särskilt fokus lagts på den organisatoriska och sociala
arbetsmiljön (OSA) i förskolan då personalens arbetsmiljö har stor betydelse för verksamhetens
kvalitet. Förskolan har tagit fram en handlingsplan för kompetensförsörjning som bland annat
innefattar stolthet och ambassadörskap, satsningar för att rekrytera och ta emot nya vikarier,
praktikplatser och att ta fram nya befattningar för att attrahera fler att arbeta i förskolan och
tydliggöra karriärvägar. I förskolan finns nätverket Män i förskolan som arbetar för att öka antalet
män inom förskolorna samt för att behålla de män som redan idag finns på förskolorna.
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Inom resurscentrum har flera stora steg tagits under året, såsom till exempel innovation med
automatiserad fakturahantering, som införts inom måltider. Det har effektiviserat arbetet och är en
modell som kan spridas vidare i kommunen. Vaktmästeriet, som tidigare låg inom barn- och
utbildningsförvaltningen flyttades från januari till stadsbyggnadsförvaltningen. Se vidare
beskrivning av arbetet under utvecklingsområde Minskad klimatpåverkan.
Arbetet med nationella minoriteter har fortsatt och intresset för flerspråkig förskola har ökat
ytterligare under året. Förvaltningens arbete med flerspråkig förskola har skapat intresse nationellt.

3 Framtiden
Verksamhetens två prioriterade utvecklingsområden formulerades i huvudmannens
kvalitetsrapport.
Utvecklingsområde Likvärdighet

Utvecklingsområde Tillitsbaserad
styrning och ledning

Varför är
utvecklingsområdet
prioriterat? Motivera
utifrån resultat och
analys.

Kunskapsresultaten ligger över
nationella genomsnittet. Det finns dock
skillnader mellan elever och skolor.
Behov finns att stärka likvärdigheten
mellan elever med olika kön och olika
socioekonomisk bakgrund. Andel
elever som tar examen i gymnasiet är
över rikets medelvärde men betydelsen
av ett genomfört gymnasium är stort
för etablering i vuxenlivet.

Ett tillitsbaserat förhållningssätt i
styrning och ledning har visat sig vara
framgångsrikt enligt forskning. På
ledningsnivå har förvaltningen börjat
titta på hur förhållningssättet kan
implementeras. Arbetet behöver
fortsätta.

Vilka konkreta
effekter förväntas? På
kort och lång sikt?

Skolresultaten höjs och skillnaderna
mellan elever och skolor minskar.
Elevernas upplevelse av studiero ökar
och elevernas upplevelse av stress
minskar. På lång sikt ökar jämlikhet
och jämställdhet.

Tillvarata medarbetares kompetenser
och erfarenheter för att därigenom
bidra till större kvalitet för barn, elever,
vårdnadshavare och medborgare.
Attraktiv arbetsgivare Mer
resurseffektiv verksamhet.

Vilka insatser ska
genomföras? På kort
och lång sikt?

Skapa likvärdiga förutsättningar för
barn och elever, pojkar och flickor
avseende förskolornas och skolornas
lärmiljöer men också tillgång till
gemensamma resurser och
legitimerad/utbildad personal. Stödja
barnens och elevernas lärande genom
tillgängliga lärmiljöer och kvalitet i
undervisningen.

Kompetensutveckling i
ledningsgrupper. På ledningsnivå
fortsätta arbetet med att förstå hur
förhållningssättet kan implementeras.
På övergripande nivå påbörja arbetet
med att se över styrmodellen och
kvalitetsledningssystemet.

Kommunens omvärldsrapport 2020 pekade på ett antal avgörande faktorer inför 2022 som
kommunen som helhet behöver prioritera insatser för:
•
•
•

att kunna hantera snabba samhällsförändringar samtidigt som vi experimenterar och prövar
olika lösningar.
att samla in fakta och analysera möjligheter på ett än mer systematiskt och transparent sätt.
De politiska besluten behöver tydliga underlag.
att använda alla typer av resurser effektivare såsom personal, teknik, energi, lokaler, fordon,
ekonomi
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•
•
•
•
•

att ha en samhällsplanering som klarar av att hantera omställningen och för att motverka
segregation,
att föra medborgardialog där lösningarna utforskas tillsammans med andra aktörer.
att förändra både arbetsplatser och arbetsmetoder utifrån ökat distansarbete.
att främja folkhälsan.
att ha fokus behövs på de unga som ska in på arbetsmarknaden och de som står långt ifrån
arbetsmarknaden.

Ett förflyttningsarbete med målbild att kommunen år 2023 har ställt om i riktning till en ekonomisk,
social och ekologisk hållbar utveckling har planerats vilket innebär att vi har:
•
•
•

Förmåga att nå våra övergripande mål till 2050 för ett hållbart Luleå
Samma eller bättre kvalitet i våra prioriterade kärnuppdrag
En ekonomi i balans

Målbilden är också att kommunen har ett högt förtroende hos luleåborna och hittat arbetssätt för att
klara ständig förändring. Det finns uppsatta principer för förflyttningen;
•
•
•
•

Utreda effektiviseringsmöjligheter utifrån kostnadsjämförelser där Luleå kommun ligger
högre än jämförbara kommuner
Freda insatser som är avgörande för goda uppväxtvillkor för barn och unga samt
möjligheten att attrahera unga människor till Luleå, särskilt unga kvinnor
Så långt som möjligt samordna resurser för god kostnadseffektivitet, såväl inom koncernen
som med andra kommuner
Göra hållbarhetsbedömning av förslag till effektiviseringar och besparingar

Uppdraget ska genomföras av samtliga förvaltningar som har ansvaret att driva och genomföra
förflyttningen. I utredningsuppdraget ingår att ställa om verksamheten samtidigt som finansmålet
att uppnå målet att årsresultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag uppgår till minst 2% 2024.
Under 2020 har Luleå genomfört sin första kommunala folkomröstning och resultatet är fastställt.
Kommunfullmäktige kommer att behandla frågan om omhändertagandet av resultatet. Resultatet
av folkomröstningen kan innebära beslut om nya utredningar kring skolstrukturfrågor de
kommande åren.
Coronapandemin kommer att påverka även verksamhetsåret 2021 genom restriktioner och tillfällig
lagstiftning som påverkar skolan och samhället.

4 Ekonomisk redovisning
4.1

Nämndernas driftsredovisning

Driftredovisning
(tkr)

Utfall Dec
2020

Utfall Dec
2019

Budget
Dec 2020

Utfall
- budget
Dec 2020

Prognos
Helår Dec
2020

Budget
Helår Dec
2020

Prognos
- budget
helår Dec
2020

Utfall 2019

Nettokostnader

1 791 489

1 814 186

1 843 707

52 218

1 843 707

1 814 186

Kommunbidrag

1 843 707

1 817 341

1 843 707

0

1 843 707

1 817 341
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Kommentar till driftsredovisningen
Kommentarer utfall
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett resultat för året som uppgår till 52,2 mkr, eller
motsvarande cirka 2,8% av totalt kommunbidrag.
Prognosen har förbättrats löpande under året utifrån hur pandemin har utvecklats. Covid-19 har
bidragit till betydligt lägre kostnader generellt i nämndens verksamhetsområden. Förvaltningen har
genom statsbidrag kompenserats med 20 mkr för utökade sjuklönekostnader under perioden aprildecember. Verksamheten har inte kunnat tillsätta vikarier i samma omfattning som tidigare på
grund av Covid-19 vilket ger stor effekt på resultatet, upp till 10 mkr. Det har varit en lägre
inskrivningsgrad på förskola och fritids än prognosticerat under året. Det är lägre kostnader inom
skolmåltider, eftersom eleverna inte ätit lunch i gymnasieskolan på grund av distansundervisning
under vårterminen. Även under november-december har det varit lägre kostnader för måltider
utifrån utökad distansundervisning. Det är också lägre kostnader än budgeterat för rehabilitering,
lärverktyg och kompetensutveckling. Sammantaget så motsvarar dessa delar i stort sett det
redovisade överskottet. Kulturskolan har ett överskott motsvarande 4,8 mkr utifrån att de under
året förberett för den budgetminskning motsvarande 5 mkr som sker from 2021.
Alla verksamheter redovisar en budget i balans, vilket är positivt. Nämnd och gemensamma
resurser redovisar +0,4 mkr, förskolan +13,5 mkr, grundskolan +14,6 mkr, Resurscentrum +14,7 mkr
samt gymnasieskolan +9 mkr.
Kommentarer för respektive verksamhet
Gemensamma resurser (årlig budget 131 mkr, 7% av total budget) bedriver verksamhet inom
tilldelad ram. Gemensamma resurser redovisar totalt +0,2 mkr för året. IT/Administration redovisar
underskott på grund av oförutsedda konsultkostnader inom IT samt höga kostnader för taxi inom
skolskjuts främst beroende på pandemin, då delad taxi inte varit möjlig. Underskottet inom
IT/Administration vägs dock upp av ett överskott inom ekonomi/HR som redovisar ett överskott för
kapitalkostnader på grund av ett lågt investeringsutfall.
Förskolan (årlig budget 435 mkr, 24% av total budget) redovisar ett positivt resultat på 13,5 mkr.
Den främsta anledningen till förskolans överskott beror på den statliga kompensation för
sjuklönekostnader från april-december där förskolan erhållit drygt 9 mkr. Under april till december
ökade sjuklönekostnaderna med nästan 5 mkr i jämförelse med samma period föregående år och
kostnaderna för vikarier har minskat med ca 5 mkr jämfört med samma period föregående år.
Vikariekostnaderna har minskat dels för att behovet av vikarier varit lägre eftersom förskolan haft
hög frånvaro bland inskrivna barn och delvis har det varit svårt att få tag i vikarier då många
vikarier i Luleå är pensionärer som inte varit tillgängliga i samma utsträckning som tidigare år.
En annan avgörande faktor till förskolans överskott är att det finns färre barn i verksamheten än
budgeterat. Rektorerna har klarat att ställa om verksamheterna utifrån ett stort volymtapp i antal
barn, särskilt under höstterminen 2020. Förskolornas resultat 2020 varierar, 75% (18 st) redovisar
överskott medan en handfull rektorer redovisar underskott. De flesta underskotten är i
storleksordningen 250 tkr och hänförliga till att förskolorna har haft ett flertal extra resurser som
arbetar med barn i behov av särskilt stöd och/eller personalkostnader som är högre än den tilldelade
intäkten baserat på de barn som finns i verksamheten.
2020 har varit ett år med låga kostnader för rehabilitering och omställningsersättningar i förskolans
verksamhet, vilket också bidrar till förskolans överskott.
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Grundskolan (årlig budget 799 mkr, 43,3% av total budget). Grundskolan består av tre områden;
Hertsön, Örnäset, Björkskatan ingår i område 1, Gammelstad, Sunderbyn och Råneå i område 2
samt Centrum, Notviken och Bergnäset i område 3.
Grundskolan som helhet redovisar ett resultat på 14,6 mkr. Under budgetåret har grundskolan fått
revidera upp årsprognosen löpande, främst orsakat av oförutsägbara händelser. Positivt är att
rektorskollektivet på alla områden har en budget i balans och bidrar till överskottet med 6,9 mkr
vilket är ett trendbrott jämfört med tidigare år.
Grundskolan har kompenserats för sjuklönekostnader genom statsbidrag med drygt 8 mkr som
bidragit till det positiva resultatet. Det kan konstateras att bokförda sjuklönekostnader visserligen är
på en hög nivå, men samtidigt är vikariekostnaderna på en lägre nivå vilket gör att statsbidraget
främst bidragit till ett resultatöverskott.
Ett ytterligare statsbidrag (likvärdig skola) initierades under föregående år. I och med besked sent
under året samt förändringar i de nationella riktlinjerna för bidraget rådde det initialt en försiktighet
i satsningarna. En del av satsningarna hade planerats finansieras med kommunala medel helt eller
delvis och har därför delvis bidragit till grundskolans resultatöverskott.
Under 2020 har grundskolans demografiska utveckling bidragit till överskottet, det är främst färre
fritidsbarn som bidragit till överskott i internbankerna.
Utöver påverkan kopplat till pandemin och färre barn i verksamheten har även några rektorer haft
särskilda åtgärdsplaner i syfte att bättre balansera skolans resursanvändning. Täta uppföljningar
och målinriktad ekonomistyrning har bidragit till bättre kostnadskontroll och därmed även till
grundskolans resultatöverskott.
Resurscentrum (årlig budget 202 mkr, 11% av total budget). Resurscentrum består av
skolpsykologer, specialpedagoger, skolsköterskor, skolkuratorer och metodutvecklare, Kulturskolan
samt flerspråk/modersmål. Från och med september 2020 ingår även måltider i Resurscentrums
verksamhetsområde. Resurscentrum exkluderat måltider redovisar 8,4 mkr i överskott som till
största del förklaras av tjänstledigheter och sjukfrånvaro, främst för skolkuratorer och
skolsköterskor, samt att Kulturskolan uppvisar ett överskott på 4,8 mkr. Kulturskolans överskott är
en planerad omställning inför beslutad budgetminskning motsvarande 5 mkr för 2021.
Måltider inom Resurscentrum redovisar 6,3 mkr i överskott. Verksamheten har under flertalet år
dragit med ekonomisk obalans men under våren 2020 genomgått en större organisationsförändring
där antalet områden och enhetschefer har minskats från åtta områden och chefer till fyra. Parallellt
med detta pågår ett större digitaliseringsprojekt med målet att se över flöden, processer och
arbetssätt för att effektivisera och bedriva verksamheten ännu mer kostnadseffektivt.
Ytterligare en faktor som påverkar verksamhetens resultat positivt är att livsmedelskostnaderna och
personalkostnaderna är lägre än under samma period föregående år. Gymnasieköken har varit
stängda under en stor del av våren på grund av Covid-19, där beslut togs att bedriva
distansundervisning i gymnasieskolan. Även november-december har påverkats av detta. En
förklaring till de låga personalkostnaderna är också att förvaltningen erhållit kompensation för
sjuklöner, vilket påverkar måltidsverksamheten i hög grad då det är en verksamhet som har en
relativt hög sjukfrånvaro.
Gymnasieskolan (årlig budget 275 mkr, 15% av total budget) redovisar 8,9 mkr i överskott.
Huvudförklaringen till det positiva resultatet är att rektorerna i gymnasieskolan totalt redovisar ett
överskott uppgående till 5,7 mkr. Gymnasieskolan har under stor del av vårterminen bedrivits
genom distansundervisning, även årets sista två månader har delvis bedrivits på distans vilket
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bidrar till generellt lägre kostnader i verksamheten. Det har framförallt varit generellt lägre
kostnader för inköp och kompetensutveckling. Inköp av lärverktyg har varit ca 2 mkr lägre än ett
normalt år. Det positiva resultatet beror även på det tillfälliga statliga tillskottet från
Migrationsverket. I övrigt bidrar även vakanser inom främst elevhälsan till överskott.
Det interkommunala flödet av elever inom fyrkanten bidrog till ett överskott med 2,5mkr. Fler
elever än förväntat in till Luleås gymnasieskola är den huvudsakliga förklaringen. Kostnader för
elevpeng till fristående aktörer visar dock ett underskott motsvarande ca 1 mkr då fler elever
studerar hos den fristående aktören Luleå Praktiska.
4.2

Nettoinvesteringsredovisning

Investeringsredovisnin
g (tkr)

Budget
Dec 2020

Utfall
- budget
Dec 2020

Prognos
Helår Dec
2020

Budget
Helår Dec
2020

Prognos
- budget
helår Dec
2020

Utfall Dec
2020

Utfall Dec
2019

Utfall
2019

Barn- och
utbildningsnämnd

10 913

14 469

33 310

22 397

33 310

14 469

Summa

10 913

14 469

33 310

22 397

33 310

14 469

Kommentar till investeringsredovisning
Kommentar utfall
Nettoinvesteringarnas utfall för inredning och verksamhetsutrustning med mera, uppgick under
perioden januari - december till 10,9 mkr. Detta är lägre än årsbudgeten för egna investeringar
uppgående till 14,2 mkr. Av detta har 2,0 mkr använts genom överföring till SBF för
kompletteringar på Tunaskolan. Övrig differens beror på att viss del av inköpen för inredning och
verksamhetsutrustning inte har hunnit faktureras till förskola (1,2 mkr) och grundskola (0,3 mkr)
samt oförbrukat inom måltider (0,2 mkr) och inom arbetsmiljö (0,6 mkr). Gymnasiet (-0,3 mkr) och
lokalanpassningar (-0,7 mkr) har förbrukat något mer än sin investeringsbudget.
Barn- och utbildningsnämndens helårsbudget för planerade fastighetsprojekt uppgår till 22 mkr. Av
detta har 0,9 mkr använts genom överföring till SBF för kompletteringar av staket inom förskola.
Totalt redovisas en positiv avvikelse på 21,0 mkr gällande planerade fastighetsprojekt för Barn- och
utbildningsnämnd. Budget för planerade fastighetsprojekt ska överföras till
Stadsbyggnadsförvaltningen när nämnden tagit beslut om ett igångsättande. Genom att några
fastighetsprojekt inte genomförts under året har detta lett till större överskott. De projekt som inte
blivit av som planerat är tillbyggnad av reception Kungsfågeln samt Stadsöskolans tillbyggnad,
totalt utgör dessa 16 mkr av budget. Övrig avvikelse (5,1 mkr) beror på att åtgärder i t ex
Råneskolan, Spira förskola samt duschbås blivit försenade.

5 Måluppföljning - Styrkort
Utvecklingsområde/Mål
Utvecklingsområde - Ökad jämlikhet
Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser
Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
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6 Måluppföljning - Analys
Utvecklingsområde/Mål Analys
Utvecklingsområde
- Ökad jämlikhet

Barn- och utbildningsnämnden har bidragit till att uppnå
utvecklingsområdet under helåret 2020. Kommunens mål är att under
mandatperioden i sin helhet uppnå ökad jämlikhet i barn och ungas
uppväxtvillkor, ökade möjligheter för unga att påverka Luleås
utveckling och ökad andel långt från arbetsmarknaden som går till
arbete eller studier. Barn- och utbildningsnämnden har under året
prioriterat arbetet med att öka andelen elever som är behöriga till
gymnasieskolan och klarar gymnasieskolan men även arbetet med
ungas inflytande.
Behörigheten till gymnasieskolan var något högre för både pojkar och
flickor medan meritvärdet ökade för flickor och minskade för pojkar.
Läsåret 2019-2020 visar en positiv utveckling av skolresultaten i de
socioekonomiskt prioriterade områdena vilket kan ses avseende både
behörighet till gymnasiet och andel elever som uppnått A-E i alla
ämnen. Skillnaden mellan skolenheternas resultat minskade alltså
senaste läsåret. Detta samtidigt som eleverna vid de skolorna (i
jämförelse med åk 9 föregående läsår) i högre grad har utländsk
bakgrund. Elevernas föräldrar hade dock högre utbildningsnivå. Det
modellberäknade värdet för kommunen som helhet, som visar
resultaten i relation till ett förväntat resultat utifrån kommunens
socioekonomi, minskade 2020 till - 0,6, vilket är ett lägre värde än 2019
då det var +0,3. Värdet befinner sig fortfarande i mellanskiktet av
samtliga kommuner från att 2018 varit bland de 25 procent lägsta. Den
faktiska andelen elever behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram
förbättras från 87,1 till 88 procent. Motsvarande på riksnivå är 85,6
procent.
Grundskolan fortsätter arbetet med att utveckla undervisningen och
utbildningen i sin helhet utifrån ett likvärdighetsperspektiv. Arbetet
har gett en positiv effekt att skillnaderna mellan skolor minskar så att
socioekonomiskt prioriterade skolor har förbättrat sina resultat.
Förutom resurstilldelning främjas arbetet av fortsatt fokus på
Tillgängliga lärmiljöer, studie- och yrkesvägledning, undervisningens
kvalitet samt kollegial samverkan på lärar- och ledningsnivå. Därtill
intensifieras arbetet med att öka elevernas rörelse under skoldagen
vilket främjar alla elevers möjlighet till fysisk aktivitet vilket påverkar
hälsa och lärande. Grundskolans arbete med likvärdig utbildning samt
att motverka könsskillnader i skolresultat fortgår. En av de
förändringar som kommit via den nationella styrningen är
kartläggningen i förskoleklass och läsa-skriva-räkna-garantin vilka nu
är implementerade i Luleå kommuns skolor. Detta ger bättre
möjligheter att tidigt uppmärksamma behov och sätta in stöd. I och
med att skolorna också arbetar med generell tillgängliggörande av
lärmiljöer så får alla elever en bättre lärmiljö. Arbetet med att förbättra
samverkan internt och med andra myndigheter för att bedriva ett
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förebyggande arbete har pågått under året.
Gymnasieskolans genomströmning för nationella programmen ökade.
Föregående år konstaterades att Introduktionsprogrammen är en
utmaning, särskilt vad gäller att kunna mäta och förstå utveckling. Så
är fortfarande fallet, men stora steg har tagits vad gäller lokal
uppföljning av de olika introduktionsprogrammens mål och
studieflödet ökade det senaste läsåret, framförallt har flödet till
kommunala Vuxenutbildningen ökat.
Majoriteten av enheterna på gymnasiet rapporterar att jämlikheten
ökar på programmen, varför bedömningen för gymnasieskolan som
helhet blir att målet nås under 2020, men prognosen framöver är
högst osäker, beroende på den "studieskuld" som pandemin väntas
orsaka. I juni 2020 ökade antalet förlängda kurser för enskilda
individer med 80 procent till 116 stycken (föregående år 64). Rektorer
beslutade om förlängda kurser när elever inte hann slutföra studierna
under vårterminen 2020, vilket var ett resultat av pandemin. I oktober
rapporterade rektorer dock att denna så kallade "studieskuld" i de
allra flesta fall var avklarad. I samband med utbredd smittspridning
under ht 2020 och nytt beslut om först partiell fjärrundervisning och
senare skolstängning tror rektorer att en ny studieskuld är att vänta.
Pandemin utmanar skolans kompensatoriska arbete. Även om
skolan kallar in elever som behöver extra stöd till skolan under
stängningen finns risk att elever inte når lika långt i sin
kunskapsutveckling som de skulle ha gjort om skolan varit öppen i
vanlig ordning.
Likvärdiga förutsättningar omfattar även skolornas socioekonomiska
sammansättning som har betydelse för elevernas skolresultat och ju
mindre skillnader vi har mellan skolornas socioekonomi desto högre
skolresultat har framförallt elever med svagare socioekonomiska
förutsättningar (föräldrarnas utbildningsnivå och utländsk bakgrund).
Den socioekonomiska sammansättningen av eleverna vid kommunens
grundskolor har förändrats sedan 2018 på så sätt att skillnaderna
minskat något även om den är långt ifrån så stor som storstädernas
segregation. Central antagning infördes inför läsåret 2019-2020 med
avsikt att bidra till likvärdighet och rättssäkerhet gällande vem som
har rätt till en placering vid en skola.
Likvärdiga förutsättningar avser även de ekonomiska och personella
resurserna: Förskolans och skolans resursfördelningsmodeller justeras
ständigt för att möjliggöra kompensatoriska insatser ur ett
socioekonomiskt perspektiv. Det har riktats extra förstelärartjänster,
medel och särskilda insatser både inom ramen för skolpaketet där
förvaltningen prövade nya kompetenser i grundskolan men särskilt
påtagligt är det nu i och med statsbidraget för en Likvärdig skola.
Även inom andra satsningar till exempel ökad rörelse är det extra
fokus på de socioekonomiska prioriterade områdena. Kommunen i
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genomsnitt har en högre andel behörig/legitimerad personal än
genomsnittet i riket i alla skolformer. Under läsåret har arbetet med
strategisk kompetensförsörjning fortsatt.
Utveckla arbetssätt som ger inflytande till barn och unga.
Implementeringen av barnrättslagen i förvaltningen påbörjades under
läsåret och ska bland annat säkerställa att särskilda hänsyn ska beaktas
i beredningen så att alla ges likvärdiga villkor, oavsett ens
förutsättningar. Verksamheterna inom förvaltningen har samverkat i
framtagandet av kompetensutvecklingsmaterial samt stödmaterial om
och hur det konkreta arbetet med Barnkonventionen kan realiseras
inför förändringar och beslut. Verksamheterna har, på olika sätt
arbetat med inflytandefrågor under läsåret så att barn och elever ska få
inflytande över sådant som rör deras vardag. Även inför större beslut
av nämnden görs barnkonsekvensanalyser även om inte alla beslut
föregås av en avvägning. Kommunen har också en
kommunövergripande barnrättsgrupp som ska stödja förvaltningarna.
Kompetensutveckling om barnrättslagen och inflytandefrågor är
genomförda i förvaltningen och inför flera viktiga beslut har
barnkonsekvensanalyser gjorts och barns åsikter beaktats. Förutom det
löpande arbetet med inflytandefrågor i verksamheterna har
förvaltningen ansökt och beviljats medel från Länsstyrelsen för att öka
barns och ungas engagemang i elevdemokratiska sammanhang genom
film och föreläsningar om elevinflytande. Kulturskolan har uppdrag
att genom elevrådskoordinator stötta högstadieskolornas arbete med
elevråd och erbjuda återkommande elevrådskickoffer,
styrelseutbildningar och elevskyddsutbildningar. Arbetet görs i
samverkan med Ung i Luleå. Utifrån dialoger med högstadie- och
gymnasieungdomar har Ung i Luleå, elevrådsammordnare och
kommunens samhällsstrateg demokrati, under året deltagit i arbetet
med att fram ett koncept för ungdomsinflytande i kommunen. En
viktig del av ett läroplansstyrt arbete som ligger inom
utvecklingsområdet men inte följs upp i styrkortet är det målinriktade
arbetet som dagligen bedrivs inom undervisningen med barn och
elever så att de bland annat ska:
•

successivt utöva ett allt större inflytande över sin utbildning
och det inre arbetet i skolan

Utvecklingsområde:
Barn- och utbildningsnämnden har bidragit till att uppnå
Mer jämställd fördelning utvecklingsområdet under helåret 2020. Kommunens mål är att under
av makt och resurser
mandatperioden i sin helhet ha en jämställd service och jämställt
bemötande, ha en jämställd resursfördelning till kvinnor, män, flickor
& pojkar samt förhindra och motverka mäns våld mot kvinnor.
Barn- och utbildningsnämnden har under året prioriterat arbetet med
att öka pojkarnas meritvärde vilket inte uppnåtts under 2020.
Mätetalet omfattar meritvärdet för pojkar exklusive nyinvandrade och
okänd bakgrund. Barn- och utbildningsnämnden har under året valt
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att prioritera pojkarnas generellt lägre skolresultat i arbetet med
jämställdhet. Pojkars skolresultat är både en jämställdhets- och en
jämlikhetsfråga.
Under föregående läsår intensifierades arbetet med att
uppmärksamma skillnader i måluppfyllelse mellan skolor utifrån
socioekonomi samt könsskillnader i måluppfyllelse, arbetet fortgår
innevarande läsår. Kompetensutvecklingsinsatser riktade till
grundskolans ledare består av att uppmärksamma skillnader i resultat
kopplat till socioekonomiska faktorer samt inhämta kunskaper om
betydelse av normer och kulturer i skolmiljö och hur dessa påverkar
flickors och pojkars lärande.
För nyinvandrade pojkar och pojkar med okänd bakgrund har
meritvärdet sjunkit från 229,2 till 216,8 medan den för nyinvandrade
flickor och flickor med okänd bakgrund ökat från 247,5 till 249,3
poäng. Detta innebär att skillnaden i meritvärdet ökat mellan flickor
och pojkar från att föregående år ha minskat.
Även meritvärdet för samtliga elever har minskat från 231,3 till 229,2
dvs med 2,1 meritpoäng. Det genomsnittliga meritvärdet för samtliga
elever är nu tillbaka på liknande nivå som 2018 och 2017. Skillnaderna
mellan pojkars och flickors meritvärden har nu ökat till liknande nivå
som 2018 och 2017 efter att under 2019 ha minskat. Pojkarnas
meritvärden har minskat (-8,6) och flickornas har ökat (3,3). Skillnaden
är 33,9 poäng jämfört med 22 poäng 2018/19.
Även om mätetalet har försämrats dvs skillnaden mellan totala
genomsnittliga meritvärde återigen ökat, bedöms att verksamhetens
kunskaper om hur man kan motverka skillnader i måluppfyllelse
kopplat till kön förflyttat sig framåt vilket resulterat i åtgärder.
Skillnaderna mellan pojkars och flickors skolresultat följer ett
nationellt mönster. Pandemin påverkar grundskolans verksamhet
både avseende elevernas lärande och skolornas utvecklingsarbete.
Utvecklingsområde:
Minskad
klimatpåverkan

Barn- och utbildningsnämnden har bidragit till att uppnå
utvecklingsområdet under helåret 2020. Kommunens mål är att under
mandatperioden i sin helhet halvera klimatpåverkan från kommunens
egna resor och transporter, minska klimatpåverkan från kommunens
måltidsverksamhet, att minska klimatpåverkan från användningen av
plaster samt att samtliga investeringskalkyler ska ha en bedömning av
klimatpåverkan.
Barn- och utbildningsnämnden har under året prioriterat arbetet med
att minska klimatpåverkan från kommunens måltidsverksamhet
genom att minska koldioxidutsläpp i livsmedelsinköp. Totalvärde för
koldioxidekvivalens per kg livsmedel har minskat sedan 2018-2019
och 2020 är målet uppnått.
Åtgärder som genomförts under 2020 som har påverkat målet positivt
är:
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•

införandet av en heldags vegetariskt meny per vecka

•

införandet av ett två-rätters-system med bufféservering varav
en rätt alltid är vegetariskt

•

färre leveranser av mjölk och andra produkter till visa mindre
enheter (ca 10-12 enheter)

•

ytterligare planering av meny med lägre koldioxidutsläpp

Oplanerade händelser som har påverkat målet negativt är:
•

rådande pandemi-situation har gjort att två-rätters-systemet
inte kunnat upprätthållas och salladsbuffén har minskats.

Oplanerade händelser som har haft positiva konsekvenser för
koldioxidutsläppen i helhet:
•

på grund av pandemi har transporterna till enheterna minskat
eftersom grossisterna har sett om sina rutter

•

på grund av pandemi har mindre livsmedel köpts in

•

på grund av pandemi har två storkök stängt

Åtagandet kommer att fortsätta vara ett prioriterat område i
verksamhetsplanen 2021. Sedan flera år serverar förskolorna och
skolorna en helt vegetarisk dag per vecka. Numera serveras dessutom
alltid två rätter där en av rätterna är vegetarisk. Under året har
förvaltningen, tillsammans med inköpsenheten och genom bland
annat systemstöd, förberett för att arbeta mer strukturerat med att
både mäta och uppnå mål med minskat matsvinn i både kök och
matsalar vilket kommer att ha positiv effekt för utvecklingsområdet.
Frågornas organisatoriska hemvist i förvaltningen har blivit tydligare
under året. Att fortsätta minska koldioxidutsläpp genom minskat
matsvinn i måltidsverksamheten är ett prioriterat mål enligt både
avfallsplan och kommunens borgmästaravtal.
Sett till utvecklingsområdet i stort har pandemin har påverkat
minskningen av resorna drastisk under året. De nya arbetssätten som
uppstått ur pandemin med digitala forum kan även fortsättningsvis göra att
resorna kan hållas på en lägre nivå än tidigare. Tillsammans med
stadsbyggnadsförvaltningen och Luleå tekniska universitet drivs
projektet Aktiva skoltransporter vars syfte är att fler barn ska cykla eller
gå till och från skolan. Projektet har pågått i mindre skala sedan 2016
men sedan 2018 växlades arbetet upp genom utökad extern
finansiering och en satsning på vintercykling för fler elever. Nyckelord
i arbetet är empowerment och gamification, det vill säga att låta
eleverna vara delaktiga i utformningen av projektet samt att spelifiera
transporten till och från skolan. Från hösten 2020 utökades
folkhälsoprojektet och omfattar nu även en rörelsesatsning under hela
skol - och fritidshemsdagen som skall implementeras för att bli en
naturlig del i den dagliga verksamheten.
Måltidsverksamheten har flera ambitioner varav ett är att göra fler
inköp av närproducerat och cirka 26 procent av inköpta
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närproducerade produkter i kronor var år 2020 närproducerat, det vill
säga produkter från de fyra nordligaste länen. Det är ungefär samma
nivå som 2018 (26 procent) och 2019 (27 procent). Mindre kvantitet är
köpt under 2020, vilket påverkar siffrorna. Från och med september
2020 är även statistiken från vår lokala potatis med. Det gör inte så
mycket på siffrorna dock, eftersom summorna är väldigt små jämfört
med dem för mejeriprodukter. Mejeriprodukter står för största delen
av det närproducerade.
En viktig del av ett läroplansstyrt arbete som ligger inom
utvecklingsområdet men inte följs upp i styrkortet är det målinriktade
arbetet som dagligen bedrivs inom undervisningen med barn och
elever så att de bland annat ska:

Utvecklingsområde:
Starkare ekonomi för
tillväxt

•

ha kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en
hållbar utveckling,

•

ha kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens
betydelse för hälsan, miljön och samhället

Bedömningen är att barn och utbildningsnämnden bidrar till
utvecklingsområdet starkare ekonomi för tillväxt genom översyn
skolstruktur och genomföra strukturella förändringar. För att
ytterligare öka stabiliteten i den utvecklingen bedöms mer kommunal
samordning krävas för den medellånga planeringshorisonten.
Förskolans mål uppnås. Orsakerna är främst att budgeten för
vaktmästeriet har omfördelats mellan skolformerna vilket lett till en
lägre nyttjandegrad av vaktmästeritjänster inom förskolan samt sänkt
internränta på kommunens egna objekt. Dessa åtgärder ger en
tillfälligt minskad kostnad. Nya förskolor har tagits i anspråk (men
ännu inte fått effekt i mätetalen) och byggnationer pågår, vilket
bedöms öka kostnaderna framöver.
Grundskolans mål uppnås. Orsakerna är främst sänkt internränta på
kommunens egna objekt och att grundskolan lämnat lokaler. Dessa
åtgärder ger en tillfälligt minskad kostnad. Nya skolor planeras, vilket
bedöms öka kostnaderna framöver.
Gymnasiets mål uppnås inte. På grund av minskat elevantal (-2,1%)
under perioden ökar lokalkostnad/elev jämfört med föregående år.
Utan minskat elevantal hade lokalkostnad/elev blivit lägre än
föregående år. I dagsläget bedöms elevminskningen inom gymnasiet
vara temporär och befolkningsprognosen visar på en elevökning inom
den närmaste 3 års perioden.
I förvaltningen finns även förvaltningslokaler och resurscentrum. Nytt
internhyressystem infördes 2018/19. Utifrån det uppräknas hyrorna
varje år med 1,5% vilket innebär att lokalkostnader i absoluta tal
kommer öka om inte skolor kan lämnas eller att en elevförtätning sker.
Arbete pågår med att hantera konsekvenser av förändringen.

Barn- och utbildningsnämnd, Underlag för årsuppföljning 2020

15(29)

7 Uppföljning av de målliknande mätetalen
Målrelaterade
- Mätetal/Mått
Öka andelen elever
som är behöriga till
gymnasieskolan;
Elever i år 9 som är
behöriga till
yrkesprogram,
avvikelse från
modellberäknat värde

Senaste analys
Modellberäknade värdet minskade för 2020 och är - 0,6, vilket är
ett lägre värde än för föregående år med 0,3. Värdet befinner sig
fortfarande i mellanskiktet av samtliga kommuner från att 2018
varit bland de 25 procent lägsta (Kolada). Andelen elever
behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram har ökat från 87,1 till
88 procent. Detta är särskilt positivt mot bakgrund av att det i
skolornas kvalitetsrapporter framkommer att pandemin påverkar
grundskolans verksamhet både avseende elevernas lärande och
skolornas utvecklingsarbete.
Grundskolan fortsätter arbetet med att utveckla undervisningen
och utbildningen i sin helhet utifrån koncept Tillgängliga
lärmiljöer, undervisningens kvalitet genom kollegial samverkan.
Därtill intensifieras arbetet med att öka elevernas rörelse under
skoldagen vilket främjar alla elevers möjlighet till fysisk aktivitet
vilket påverkar hälsa och lärande. Grundskolan arbete med
likvärdig utbildning samt att motverka könsskillnader i
skolresultat fortgår.

Öka andelen elever
som är behöriga till
gymnasieskolan;
elever i år 9 som är
behöriga till
yrkesprogram.

Målet för det målliknande mätetalet har uppnåtts. Andelen elever
behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram har ökat från 86,5
procent år 2018 och 87,1 procent år 2019 till 88,0 procent år 2020
vilket är bland de 25 procent bästa kommunerna. Nationella
genomsnittet för behörigheten till gymnasieskolan var 85,6
procent i riket år 2020. Trenden över de senaste åren är att
behörigheten ökar.
Både andelen flickor och pojkar behöriga till yrkesprogram har
ökat mellan 2019 och 2020. Flickor från 88,3 till 89,3 procent och
pojkar från 86,0 till 86,6 procent. Pojkarnas behörighet ökar andra
året i rad. Skillnaden mellan pojkar och flickor har ökat från 2,3 till
2,7 procentenheter.
6 av 10 skolenheter har ökat behörigheten, största ökningen ser vi
på Råneskolan (+10 procentenheter), Hertsöskolan (+6) och
Örnässkolan (+4). Dessa skolor räknas till de socioekonomiskt
prioriterade, vilket bidrar till att minska skillnaderna mellan 7 - 9
skolorna. Skillnaden mellan skolenheterna har alltså minskat
senaste läsåret.
I skolornas kvalitetsrapporter framkommer att pandemin
påverkar grundskolans verksamhet både avseende elevernas
lärande och skolornas utvecklingsarbete, särskilt mot bakgrund av
detta är det glädjande att behörigheten ökat.

Öka
genomströmningen i
gymnasieskolan;

Målet är uppnått för läsåret men på grund av juridiska
överväganden publicerar Skolverket just nu ingen statistik för
huvudmän. Därför finns ingen kvalitetssäkrad data för de
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Målrelaterade
- Mätetal/Mått
Genomströmning
inom tre år nationella
program

Senaste analys
nationella programmens genomströmning. I Kolada återfinns
dock resultat för programtyperna högskoleförberedande program
och yrkesprogram, som båda ökar, varför det är rimligt att anta att
målet om ökad genomströmning på nationella program totalt sett
nåddes.
Yrkesprogrammen ökar betydligt mer än prognosticerat, från
74,7 procent 2019 till 80,3 procent 2020. Resultatet är långt över
snitt för riket och större stad, se nedan.

Högskoleförberedande program ökar också men tämligen
marginellt, från 82,2 till 82,6 procent.

Öka
genomströmningen i
gymnasieskolan;
Studieflöde efter 2 år
introduktionsprogram

Målet var att ha minst lika högt studieflöde på
introduktionsprogram som genomströmning på nationella
program men det har visat sig vara en alltför hög ambitionsnivå
som inte uppnåtts under 2020. Studieflödet har dock ökat från 40,2
procent 2019 till 54,6 procent år 2020.
Flödet till annan utbildningsaktör är den största bidragande
orsaken till det förbättrade studieflödet. De flesta elever går till
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Målrelaterade
- Mätetal/Mått

Senaste analys
vuxenutbildningen, vilket beror på att de inte hinner uppnå
behörighet för gymnasieskolan före 20 års ålder. Att många elever
fortsätter sin utbildning hos vuxenutbildningen talar för att
gymnasieskolan borde stärka sin samverkan med
vuxenutbildningen så att eleverna förbereds på dessa studier bästa
sätt.
Ett visst flöde ses även till Luleå praktiska (en fristående
gymnasieskola med lärlingskoncept) samt till
samverkanskommunerna inom Fyrkanten. Enligt rektorer är
konkurrensen om utbildningsplatser vid nationella program vid
Luleå gymnasieskola hög. Friskolorna och fyrkantskommunerna
ska i ljuset av detta, och för denna elevgrupp, inte ses som
konkurrenter utan snarare komplement. Samtidigt innebär
utflödet av elever en kostnad för gymnasieskolan. Därför kommer
rektorer inför ht 2021 undersöka möjligheten att skapa fler platser
inom programinriktat val. Det betyder att IM-elever med endast
något saknat betyg får påbörja utbildning vid nationella program.

Minska
koldioxidutsläpp i
livsmedelsinköp, kilo
koldioxidekvivalent/k
g livsmedel

Helåret 2020 var koldioxidekvivalensen 1,7 kilo per inköpt kilo
livsmedel så målet är uppnått

Pojkarnas skolresultat
ska öka till flickornas
skolresultat; Pojkars
meritvärde, andel av
flickors i år 9
meritvärde
kommunala skolor
(exkl. nyinvandrade
och okänd bakgr.),
genomsnitt (17 ämnen)

Meritvärdet där nyinvandrade och elever med okänd bakgrund
exkluderas i statistiken har sjunkit från 238,2 till 233,1. För pojkar
har den sjunkit från 229,2 till 216,8 medans den för flickor ökat
från 247,5 till 249,3 meritpoäng. Detta innebär att skillnaden i
meritvärdet ökat mellan flickor och pojkar från att föregående år
ha minskat, 32,5 mot 18,3.

Totalvärde för koldioxidekvivalens per kg livsmedel har minskat
sedan 2018 och 2019 då det var 1,9. Målet var att minska till 1,8
vilket överträffats.

Meritvärdet inkluderat alla elever har minskat från 231,3 till 229,2
dvs med 2,1 meritpoäng. Det genomsnittliga meritvärdet för
samtliga elever är nu tillbaka på liknande nivå som 2018 och 2107.
Skillnaderna mellan pojkars och flickors meritvärden har nu ökat
till liknande nivå som 2018 och 2017 efter att under 2019 ha
minskat. Skillnaden mellan flickors och pojkars meritvärde ökar
från att ha minskat föregående läsår. Pojkarnas meritvärden har
minskat (-8,6) och flickornas har ökat (3,3). Skillnaden är 33,9
poäng jämfört med 22 poäng 2018/19. I skolornas
kvalitetsrapporter framkommer att pandemin påverkar
grundskolans verksamhet både avseende elevernas lärande och
skolornas utvecklingsarbete.
Under läsåret 2019/20 pågick ett arbete att uppmärksamma
skillnader i måluppfyllelse mellan skolor men även utifrån
könsskillnader. Insatserna riktas till grundskolans ledare och
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Målrelaterade
- Mätetal/Mått

Senaste analys
består av att uppmärksamma resultat när det gäller
måluppfyllelse och inhämta kunskaper om betydelse av normer
och kulturer i skolmiljö och hur lärande och kan motverkas.
Kunskapsinhämtning sker via litteraturseminarier, inledningsvis
av Sveriges kommuner och regioners rapport hur man kan
motverka könsskillnader i skolresultat och till hösten planeras
seminarier kring Fredrik Zimmermans bok Pojkar i skolan - vad
lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i
skolan.
Grundskolan har i samarbete med Luleå tekniska universitet och
stadsbyggnadsförvaltningen med stöd av sociala
investeringsmedel uppmärksammat hälsoprojekt om rörelse i
samband med transporter till och från skolan, vilket nu utvecklas
för att omfatta rörelse under hela skoldagen. Extra insatser
kommer att ske på socioekonomiskt utsatta skolområden.

Minska lokalhyra i
förskola; lokalhyra
kr/barn

Förskolans mål uppnås. Orsakerna är främst att budgeten för
vaktmästeriet har omfördelats mellan skolformerna vilket lett till
en lägre nyttjandegrad av vaktmästeritjänster inom förskolan samt
sänkt internränta på kommunens egna objekt. Dessa åtgärder
bedöms ge en tillfälligt minskad kostnad i år. Nya förskolor har
tagits i anspråk (men ännu inte fått effekt i mätetalen) och
byggnationer pågår, vilket bedöms öka kostnaderna framöver.
Mätetalet avser 2019.

Minska lokalhyra i
grundskola; lokalhyra
kr/elev

Grundskolans mål uppnås. Orsakerna är främst sänkt internränta
på kommunens egna objekt och att grundskolan lämnat lokaler.
Dessa åtgärder bedöms ge en tillfälligt minskad kostnad i år. Nya
skolor planeras, vilket bedöms öka kostnaderna framöver.
Mätetalet avser 2019.

Minska lokalhyra i
gymnasiet; lokalhyra
kr/elev

Gymnasiets mål uppnås inte. På grund av minskat elevantal (-2,1%)
under perioden så ökar lokalkostnad/elev jämfört med föregående
år. Utan minskat elevantal så hade lokalkostnad/elev blivit lägre
än föregående år. I dagsläget bedöms elevminskningen inom
gymnasiet vara temporär och befolkningsprognosen visar på en
elevökning inom den närmaste 3 års perioden. Mätetalet avser
2019.

8 Intern kontroll
Organisationen för den interna kontrollen inom barn- och utbildningsnämnden är ändamålsenligt
uppbyggd. Nämnden har beslutat om en rutin för den interna kontrollen under 2020. Den kommer
att behöva förändras efter att kommunens riktlinjer förändrats i december 2020. Kansliet inom
förvaltningen håller samman processen internkontroll med både förvaltningens ledningsgrupp och
nämnd. 2020 har kommunens verksamhetssystem Stratsys delvis fungerat för planering och
uppföljning av den interna kontrollplanen. Förändringen är genomförd i slutet av år 2020.
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Nämnden har, förutom information i samband med ärendets riskbedömning och beslut, också
erbjudits en utbildningsinsats om interkontroll.
Förvaltningen gör riskanalyser för de flesta av förvaltningens processer som delges nämnden.
Förvaltningen lyfter fram vissa processer/delprocesser som nämnden analyserar och nämnden gör
även självständig analys av risker. Under 2021 bör samtliga av förvaltningens processer analyseras
utifrån risk. Fortsatt beskrivning och riskanalys av samtliga processer behöver också fortsätta
utvecklas.
Kommunstyrelsens obligatoriska kontrollmoment riskvärderas och analyseras och de
kontrollmoment som inte accepteras blir del av nämndens internkontrollplan.
Kontroller görs löpande för de olika momenten i internkontrollplanen. Åtgärder beskrivs i
rapporten för uppföljningen av internkontrollplanen per tertial. Förändring av tidplanen för
nämndens beslut om eventuella åtgärder så att förvaltningen hinner föreslå beslut i tjänsteskrivelse
är en möjlig förbättring.
Verksamheten sammanvägda bedömning av den interna kontrollen är att den fungerar
tillfredsställande. Riskanalysen behöver utvecklas genom att förvaltningens samtliga processer
beskrivs och analyseras utifrån risk.
Interna styrande dokument finns men ibland är de inte samordnade eller fullt implementerade. Att
tillgängliggöra information om arbetssätt och rutiner är utmanande i en stor organisation då många
individer omfattas. Verksamhetssystemen fungerar men uppfattas av sällananvändare i vissa fall
som många och som svårarbetade.

9 Uppföljning av den interna kontrollplanen
Kontrollmomen
Senaste analys
t
Elevers frånvaro

Kontrollera hur stor andel av undervisningstiden som registreras.
Statistik HT och VT.

Riskvärd
e
16

Grundskola: För läsåret 19/20 har det skett väsentliga förbättringar
när det gäller andelen rapporterad tid. Från att läsåret 18/19 haft en
registreringsgrad kring 76 % har den ökat till 89,5% för läsåret 19/20.
Kontroll av andelen rapporterad tid för höstterminen 2020 visar att
föregående läsårs värde är oförändrat. Enheter med lägre
rapporteringsgrad följs upp av respektive områdeschef.
Avvikelse: 10,5 procent av lektionerna registrerades inte läsåret 20192020.
Gymnasieskola: Avvikelse: Ingen kontroll genomförd vilket beror på
att nuvarande system inte stödjer kontrollen.
Kontroll av hur många elever som har mer är 5 % ogiltig frånvaro.
Statistik HT och VT.
Grundskola: Under läsåret 2019/20 hade 286 elever i grundskolan F-9
en frånvaro på 5 % eller högre av det totala antalet lektioner. Detta
motsvarar 3 % av det totala antalet elever på 7588. Frånvaron är
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Kontrollmomen
Senaste analys
t

Riskvärd
e

relativt jämnt fördelad mellan könen. 58 elever hade en ogiltig
frånvaro högre än 20 %, vilket motsvarar 0,76 % av samtliga elever i
grundskolan. Av dessa 286 elever är 229 elever i årskurserna 7–9,
vilket motsvarar 10 % av samtliga elever (2207) i årskurs 7–9. Av de
286 eleverna är 57 elever i årskurs F-6. Pandemins påverkan under
vårterminen 2020 förefaller ha haft liten eller ingen påverkan
avseende oanmäld frånvaro i grundskolan.
Ingen kontroll är gjord för höstterminen i grundskolan.
Gymnasieskolan: Läsåret 2019-2020 hade en längre andel elever
jämfört med föregående läsår en ogiltig frånvaro över 5 procent.
Detta gäller både hösttermin och vårtermin. Minskningen är särskilt
markant för våren då 16,2 procent av eleverna hade en ogiltig
frånvaro över 5 procent. Motsvarande siffra för våren 2019 var 22
procent. En möjlig förklaring till minskningen är Skola hemma, vilket
infördes i mars som en följd av Coronapandemin. En positiv tolkning
är att elever som annars brukar skolka valde att följa undervisningen
hemifrån. En negativ tolkning är att det för elever var enkelt att få
närvaro under digitala lektioner, utan att behöva prestera lika mycket
som i ett fysiskt klassrum. När det gäller den giltiga (anmälda)
frånvaron ses en ännu större minskning under vårterminen. VT 2019
hade 37 procent av eleverna en giltig frånvaro över 15 procent. VT
2020 var andelen 6,5 procent. Här är det troligt att elever som i
normala fall sjukskriver sig och inte går till skolan kunde delta i
undervisningen hemifrån med lindriga symptom.
Ingen kontroll är gjord för höstterminen 2020 i gymnasieskolan.
Kontrollera att elever med hög frånvaro följs upp och åtgärdas.
Stickprov
Grundskola: Stickprov genomfördes i februari 2020 som då visade att
grundskolorna arbetar aktivt med frånvaron och utgår från skolans
rutiner.
Avvikelse: Huvudmannen saknar samlad information om rektors
utredningar om elever med upprepad eller längre frånvaro. En modul
i PMO för bland annat dokumentation av utredning om elevers
frånvaro i har tagits i bruk 1 januari 2020. Implementering och
utbildning var planerade 2020 men pandemin har försenat och
fortsätter att försena skolornas arbete med implementeringar och
utvecklingsarbeten. Under tiden görs dokumentationen av rektor
enligt skolans egna rutiner vilka bedöms tillräckliga under perioden.
Gymnasieskola: Ingen stickprovskontroll genomförd men
bedömningen av enheternas arbete med elevfrånvaro är att den
fungerar acceptabelt under rådande omständigheter (icke
tillfredsställande system). Enheterna har rutiner för att
uppmärksamma och åtgärda elevfrånvaro.
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Kontrollmomen
Senaste analys
t

Riskvärd
e

Åtgärder:

Fullgörandet av
modersmålsrätti
gheter

•

Nämndens internkontrollplan 2021 innehåller fortsatt kontroll
av att hantera skolplikt för elever med hög frånvaro.

•

Förvaltningen har upphandlat en ny lärplattform som införs
2021, vilket förväntas stödja rapportering och uppföljning på
huvudmannanivå.

•

Grundskolan fortsätter det påbörjade arbetet genom bland
annat uppföljningar som kommuniceras till rektorerna via
områdeschef, särskilt för skolor med lägre registreringsgrad

•

Grundskola fortsätter sitt arbete med modell för att främja
skolnärvaro, sker i samverkan med Resurscentrum

Resultat och noterade avvikelser:

12

Kontroll av och säkerställande att modersmålsrättigheterna
tillgodoses samt nationella minoritetsspråk visar att resultatet är
acceptabelt då majoriteten av alla elever som läser modersmål (ca 900
elever) har modersmålsundervisning som genomförs på ett bra sätt ur
ett pedagogiskt perspektiv.
Avvikelser:
•

Under höstterminen 2020 har förvaltningen inte kunnat
genomföra modersmålsundervisning i språken tyska,
engelska samt bosniska. Det beror på att förvaltningen inte
kunnat rekrytera den kompetensen.

•

I enstaka fall har det varit svårt att finna handledare på
enheterna och därmed upprätta lokala rutiner för
fjärrundervisning. Arbetet fortsätter och samarbetet mellan
resurscentrum och skolenheterna förbättras i frågan.

Åtgärder:

Kontrollera och
säkerställ att
dataskyddsföror
dningen
(GDPR) följs

•

Förvaltningen fortsätter rekrytering för att kunna tillsätta
dessa tre språk.

•

Förvaltningen fortsätter att förbättra interna samverkan för att
kvalitetssäkra de olika processer som behövs vid
fjärrundervisning.

Resultat och noterade avvikelser: Resultatet som helhet är
acceptabelt. Mycket har övergått i en förvaltningsfas såsom hantering
av personuppgiftsbiträdesavtal på gemensamma system,
registerförteckning, GDPR-utbildningar, incident- och registerutdrag.
Det finns dock visst eftersläpande arbete för exempelvis
personuppgiftsbiträdesavtal på enskilda skolors system.

12

Ny tolkning av lagstiftning för personuppgifter till tredjeland genom
molntjänster har tillkommit och nu pågår kartläggning av vilka
behandlingar som berörs.
Avvikelsen under året handlar framförallt om information om
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Kontrollmomen
Senaste analys
t

Riskvärd
e

individers personuppgiftsbehandlingar.
Kontroll av om inventering/dokumentation av befintliga
verksamhetssystem och kartläggning av vilken
personuppgiftsbehandling som sker i respektive system sker:
Det pågår ett fortlöpande arbete med uppdatering och underhåll av
förvaltningens registerförteckning i och med att nya system
tillkommer. Det återstår också ett eftersläpande arbete med befintliga
system. I dagsläget är 74 behandlingar dokumenterade.
Arbetet med att revidera nuvarande dokumenthanteringsplan med
hänsyn till digitala behandlingar är pågående och löpande.
Kontroll av om tillräckligt med tekniska och organisatoriska
åtgärder vidtagits:
•

Idag har 70% av alla medarbetare på barn- och
utbildningsförvaltningen fullföljt sin GDPR-utbildning.
Fortgår löpande.

•

Under 2020 har förvaltningen hanterat 14
personuppgiftsbiträdesavtal undertecknade av båda parter
(godkända). Fortgår löpande.

•

Förvaltningens GDPR-nätverk har hittills genomfört tre
sammankomster och de fortgår löpande.

I revisionsrapport om GDPR rekommenderades:
•

•

Att förvaltningen skulle ta fram en dokumenterad rutin för att
involvera dataskyddsombudet i skyddet av personuppgifter
men i samråd med kommunens dataskyddsombud, så
kommer förvaltningen inte hantera denna revisionspunkt
framgent, eftersom det förutsätter en kommunövergripande
styrning av dataskyddsarbetet. Anmärkningen var gemensam
för samtliga granskade förvaltningar/bolag vid
revisionstillfället. Förvaltningen har däremot fortlöpande
involverat kommunens dataskyddsombud (DPO) avseende:
o

rådgivning vid personuppgiftsincidenter eller i
samband med frågor kring personuppgiftsbehandling,

o

förvaltningens personuppgiftsombud har bjudit in
dataskyddsombudet och kommunens GDPR-strateg
för utbildningsinsatser av våra GDPR-samordnare i
samband med nätverksträffar och GDPR-utbildning av
ledamöter i nämnd.

o

förvaltningens personuppgiftsombud deltar i
kommunens nätverk för dataskyddsombud och
personuppgiftsombud.

Med anledning av förvaltningens upplägg för GDPR-arbetet
där personuppgiftsombud (PUO) tillika systemförvaltare för
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Riskvärd
e

förvaltningen både samordnar och implementerar blir
organisationen personberoende. Detta innebär att det finns
sårbarheter i bland annat incidenthanteringsprocessen. Inom
kommunen pågår ett arbete att ta fram en ny
förvaltningsmodell baserat på PM3 för att bland annat
minska personberoendet.
•

Komplettering av process för att omhänderta den
registrerades rättigheter enligt artikel 15-18, samt artikel 20 är
klar.

•

Komplettering av information till den registrerade i samband
med registerutdrag (följebrev) är uppdaterad.

Under perioden har förvaltningen:
•

hanterat 28 personuppgiftsincidenter varav 2 har gått vidare
till Datainspektionen samt

•

hanterat 12 beställningar avseende registerutdrag.

Åtgärder:
Förutom det löpande arbetet som beskrivits ovan genomförs åtgärder
under 2021

Skolplikt

•

Arbete att presentera information om behandlingar till den
registrerade på www.lulea.se är påbörjar och ska fortgå 2021.

•

Kartläggning av tredjelandsöverföringar

Resultat och noterade avvikelser:

16

Resultatet som helhet är acceptabelt, kvarstående avvikelser beskrivs
nedan. Del av kontrollmoment där avvikelse finns kommer att ingå i
internkontrollplan 2021. Under 2019-2020 har förvaltningen skapat
riktlinje, interna rutiner samt stödmaterial för vårdnadshavare och
verksamhet. Implementering pågår med de nya riktlinjerna för
arbetet med skolplikt och frånvarorutiner (som även beskrivs i
kontrollmomentet elevers frånvaro).
Kontroll av skolpliktsbevakning, föra aktuell förteckning över
skolpliktiga barn som saknar skolplacering:
•

Rutin fungerar som avsett och informationsmaterial till
vårdnadshavare skapat.

•

Avvikelse: Skatteverkets boutredningar tar lång tid vilket gör
att skolplikten kvarstår i kommunen

•

Avvikelse: förvaltningen han inte alltid etablera kontakt med
vårdnadshavare

•

Särskild rutin för Placerade barns skolgång har tagits fram under
våren 2020 som tydliggör myndighetsansvar för barn som
placerats av socialförvaltningen i annan kommun

•

Avvikelse: rektorer beskriver fortsatta svårigheter i att få
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Riskvärd
e

information av Socialförvaltningen enligt rutin för Placerade
barns skolgång
Kontroll av utredningar om skolplikt och rätt till utbildning:
•

När de nya rutinerna infördes hösten 2019 visade
skolpliktsbevakningen att det fanns 58 elever som var
folkbokförda i kommunen men som inte hade någon
skolplacering. I december 2020 är fem kvarstående och tre
ärenden har tillkommit.

•

Alla barn som upptäckts genom skolpliktsbevakningen har
pågående utredning

•

Avvikelse; få ärenden anmälda om vårdnadshavare som inte
fullgör sina skyldigheter (se nedan om rektorers utredningar).

Kontroll av rektorernas utredningar om frånvaro:
•

Avvikelse: Huvudmannen saknar samlad information om
rektors utredningar om elever med upprepad eller längre
frånvaro. En modul i PMO för bland annat dokumentation av
utredning om elevers frånvaro i har tagits i bruk 1 januari
2020. Implementering och utbildning var planerade 2020 men
pandemin har försenat och fortsätter att försena skolornas
arbete med implementeringar och utvecklingsarbeten. Under
tiden görs dokumentationen av rektor enligt skolans egna
rutiner vilka bedöms tillräckliga under perioden.

Åtgärder:
•

Fortsatt arbete med att implementera riktlinjer om skolplikt
och rätt till utbildning samt frånvarohantering på skolnivå.

•

Fortsatt fokus på efterlevnad av Riktlinjerna för skolplikt och
rätt till utbildning.

•

Fortsatt arbete med att rättssäkra rutiner såsom att utifrån
Skolinspektionens rapport 2020 säkerställa underlag för beslut
om skolplikt på annat sätt och upphörande av skolplikt.

10 Uppföljning av särskilda mätetal i bilaga Helår 2020
Plats på förskola på önskat

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Luleå kommun

80

91

74

55

61

Större städer

60

56

54

63

69

placeringsdatum, andel barn (%)
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Andelen barn som erbjudits plats på förskola före eller vid önskat placeringsdatum har ökat jämfört med
föregående år. I jämförelse med de övriga kommunerna i riket ligger Luleå över snittet, men med
jämförbara kommuner ligger Luleå kommun under genomsnittet. Genomsnittlig väntetid för dem som fick
vänta var 15 dagar vilket är högre än föregående år (13). På grund av pandemins behov av att undvika
trängsel och hålla avstånd är det många förskolor som har fått sprida ut sina inskolningar mer över tid.
Större städer som har en väntetid på 45 dagar vilket är 30 dagar längre än Luleå. Det finns vårdnadshavare
som erbjudits plats på önskat datum på en förskola, men som väljer att stå kvar i kö för att få plats på en
annan önskad förskola. Väntetiden är dock kort för dem som inte fått plats på önskat datum, 6 dagar.
Kommunens garanti är att erbjuda plats inom fyra månader. En anpassad servicenivå utifrån Skollagens
krav om garanterad plats inom 4 månader samt effekter av flera års kostnadsanpassningar inom
verksamheten är möjliga förklaringar. En tidigare hög servicenivå med placering på önskad förskola är
kostnadsdrivande.
Vårdnadshavares nöjdhet, förskola

2012

2013

2014

2015

2016

Luleå kommunal förskola

2017

2018

2019

2020

95

96

97

Kommentar till nyckeltal/verksamhetsmått
I enkäten som genomfördes för tredje gången 2020 svarade drygt 97 % av vårdnadshavarna att det stämmer
helt eller ganska bra att de är nöjda med sitt barns förskola vilket är en ökning från föregående år med 96 %.
Tidigare år frågade förskolan om vårdnadshavarnas trygghet. 2017 och 2016 var 98 % trygga med att lämna
sina barn på förskolan. Nöjdhet och trygghet mäter olika saker. I nöjdhetsbegreppet ingår mycket mer än i
trygghetsbegreppet. Här ingår också hur nöjd vårdnadshavarna är då det exempelvis gäller bemötande och
vilket stöd det egna barnet får på förskolan. Enkäten besvarades 2020 av 2295 vårdnadshavare och av dem
är det 64 som inte är nöjda. Det är färre svarande 2020. Då enkäten genomfördes i samband med att covidpandemin startade kan det vara en orsak till färre svar.
Nationella prov matematik

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Luleå kommun

79/79

79/74

75/75

72/74

76/71

65/69

73/75

74/74

NA

Större städer

70/69

66/64

61/61

68/68

68/67

66/66

69/67

65/65

NA

årskurs 3 Flickor/pojkar

Kommentar till nyckeltal/verksamhetsmått
Nationella prov för läsåret 2019/20 ställdes in av Skolverket pga pandemin.
Analys för 2018/19: Andelen elever som deltagit och klarat alla delprov i matematik har de två senaste åren
varit stabilt, det senaste året är det ingen skillnad mellan pojkar och flickors resultat. Skillnaden mellan
pojkar och flickors resultat varierar över tid men är tämligen små. Skolan i Luleå har under en lång tid haft
fokus på undervisningen i matematik i de tidiga åren och resultaten är en förmodad effekt av de
satsningarna. I jämförelse med riket har Luleå kommunala skolor högre andel som klarar nationella proven
i Matematik i årskurs 3, skillnaden har ökat det senaste året. 2020 genomfördes inte nationella prov på
grund av pandemin.
Betyg matematik årskurs 6

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Luleå kommun

98/97

95/97

95/94

96/94

94/91

94/92

93/94

93/93

Större städer

94/92

91/89

91/89

90/88

89/87

90/88

88/86

88/86

flickor/pojkar
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Kommentar till nyckeltal/verksamhetsmått
Andelen elever med lägst betyget E i matematik i årskurs 6 i kommunala skolor har sjunkit från en mycket
hög nivå under några år men ökat de senaste två åren, i detta har vi följt en nationell trend vilken troligtvis
beror på att betygsättning i årskurs 6 var en ny företeelse. I jämförelse med riket har Luleå kommunala
skolor över tid en högre andel som har lägst E i Matematik i årskurs 6. Luleås kommunala skolor har sedan
2013 varit avsevärt bättre än kommunala skolor i gruppen större städer och skillnaden har ökat de två
senaste åren. För 2020 finns inga skillnader mellan pojkars och flickors resultat, detta då andelen pojkar
med minst ett E i betyg minskat med en procentenhet. Skolan i Luleå har under en lång tid haft fokus på
undervisningen i matematik i de tidiga åren och resultaten är en förmodad effekt av de satsningarna.
Behöriga till gymnasieskolan,

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Luleå kommun

91/89

91/88

94/93

91/92

93/85

89/85

89/84

88/86

89/87

Större städer

87/89

87/85

85/84

85/82

86/84

83/78

84/80

84/81

86/82

flickor/pojkar

Kommentar till nyckeltal/verksamhetsmått
Behöriga till gymnasiets yrkesprogram. I jämförelse med riket är Luleå kommun över genomsnittet och i
jämförelse med övriga kommuner så hör Luleå även 2020 till de 25 % bästa kommunerna (Kolada).
Behörigheten i Luleås grundskolor har ökat 2020 likväl som rikssnittet. Över tid har detta mätetal varierat
och fyra av de senaste åtta åren har Luleå varit bland de 25 procent kommuner med högsta resultat. Av
gruppen större städer så placerar sig Luleå på andra plats 2020 från att 2019 haft det fjärde högsta resultatet.
Både pojkarnas och flickornas behörighet har ökat med en procentenhet. Skillnaden mellan pojkar och
flickor har ökat med 0,4 procentenheter. Om man exkluderar nyinvandrade och okänd bakgrund är
skillnaden mellan pojkar och flickor 1,6 procentenheter jämfört med 0,6 procentenheter 2019. Där pojkarna
når 89,7 % (2019 - 91,6 %) och flickorna 91,3 % (2019 - 90,8 %) dvs något högre behörighet för flickor. Det
modellberäknade värdet, det vill säga jämförelsevärdet som räknats fram utifrån ett antal
bakgrundsvariabler, är för 2020 – 0,6 från att för föregående år ha varit 0,3 dvs det är lägre men Luleå ligger
fortsatt i mellanskiktet av Sveriges kommuner i detta jämförelsevärde.
Examen inom 3 år, yrkesprogram,

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Luleå kommun

64/74

61/77

78/72

69/74

69/79

78/82

Större stad (ovägt medel)

70/69

70/72

70/71

72/72

72/73

74/74

kvinnor/män

Kommentar till nyckeltal/verksamhetsmått
Trenden är svagt positiv sett i en femårsperiod. I relation till alla kommuner i riket och i jämförelse med
liknande kommuner så är Luleå bland de 50 procenten mellankommunerna. Det modellberäknade värdet
för Luleå är också bland de 50 procenten mellankommunerna. Luleå gymnasieskola har under en längre tid
fokuserat på att öka genomströmningen.
Examen inom 3 år,

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Luleå kommun

81/76

76/77

80/79

82/78

81/83

86/78

Större stad (ovägt medel)

79/72

79/72

80/75

81/75

80/76

81/75

högskoleförberedande program:
kvinnor/män
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Trenden är svagt positiv sett i en femårsperiod. I relation till alla kommuner i riket och i jämförelse med
liknande kommuner så är Luleå bland de 50 procenten mellankommunerna. Det modellberäknade värdet
för Luleå är också bland de 50 procenten mellankommunerna. Luleå gymnasieskola har under en längre tid
fokuserat på att öka genomströmningen.
Kostnad kommunal

2015

2016

2017

2018

2019

Luleå kommun

96 359 kr

102 687 kr

105 774 kr

110 503 kr

111 511

Större stad (medel)

95 452 kr

100 938 kr

105 594 kr

109 856 kr

112 777

Kostnad kommunal

2015

2016

2017

2018

2019

Luleå kommun

62 891 kr

64 740 kr

73 175 kr

71 134 kr

66 867

Större stad (medel)

50 983 kr

54 319 kr

56 133 kr

57 327 kr

62 058

2020

grundskola åk 1–9, kr/elev

2020

förskoleklass, kr/elev

Grundskolans verksamhet, dvs årskurs 1-9 tillsammans med förskoleklass, är efter några år av sänkta
kostnader nu i nivå med genomsnittet i jämförelsegruppen större städer på helheten. Förskoleklassens och
fritidshemmets kostnader är fortfarande något högre än snittet vilket främst förklaras av att Luleå har hög
behörighet samt lägre täthet än snittet i landet vilket bidrar till ökade lönekostnader i dessa verksamheter.
Totalt är förskoleklass och fritids ca 10 mkr dyrare än snittet i de jämförbara kommunerna.
Undervisningskostnaden i grundskolan ligger dock klart lägre än snittet, totalt 34 mkr.

Kostnad kommunal förskola

2015

2016

2017

2018

2019

Luleå kommun

154 581 kr

157 560 kr

158 471 kr

161 968 kr

160 644

Större stad (medel)

137 733 kr

142 640 kr

147 870 kr

152 875 kr

155 551

2020

kr/barn

Den kommunala förskolan i Luleå har historiskt haft en högre kostnadsstruktur än jämförelsegruppen större
städer. Förskolan har sedan 2015 arbetat med att reducera kostnadsstrukturen. Den totala kostnaden per barn
har i Luleå stadigt minskat de senaste åren. Den totala merkostnaden har minskat från 55 mkr till 17 mkr på
fyra år. Den enskilt största anledningen till att Luleå har högre totala kostnader än genomsnittet i
kommungruppen beror på att Luleå har en högre andel utbildad personal, vilket medför ökade
personalkostnader motsvarande ca 11 mkr.

Kostnad kommunal gymnasieskola

2015

2016

2017

2018

2019

Luleå kommun

106 878kr

111 762kr

113 263kr

118 223kr

121 496

Större stad (medel)

108 187kr

114 580kr

115 619kr

119 597kr

122 466

kr /elev
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Kostnadsnivån i kommunal gymnasieskola i Luleå är något lägre totalt i jämförelse med större städers
genomsnitt, ungefär 2,5 mkr totalt. På grund av en negativ elevvolym har nyckeltalen på totalen försämrats
något sedan föregående år vilket beror på att fasta kostnader såsom lokaler, administration etc slås ut på färre
elever. Luleå har dock ungefär 10 mkr lägre undervisningskostnader än genomsnittet i kommungruppen.
Även inom gymnasieskolan har Luleå en högre andel behörig personal än snittet i kommungruppen.
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