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Emma Engelmark (S)
Fredrik Bruhn (S)
Sana Suljanovic (M)
Tomas Aronson Ylipää (S)
Annelie Ahlbäck (S)
Mehmet Tekin (S)
Björn Erixon (V)
Arne Nykänen (C)
Thomas Söderström (L)
Bernt Engström (Sjvp)
Sara Önneby Nordström (KD)
Evelina Rydeker (MP)
Thomas Larsson (SD)

Namn
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2022-04-20

§ 47
Information avseende kameraövervakning
Ärendenr 2022/170-2.1.0.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om kameraövervakning.

Sammanträdet

Signature reference: 7d3455d2-4f6f-4af7-9ada-e6ae6fee29a0

Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna och finner att
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2022-04-20

§ 48
Ordföranden informerar
Ärendenr 2022/177-2.1.0.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden informerar om aktuella frågor.

Sammanträdet

Signature reference: 7d3455d2-4f6f-4af7-9ada-e6ae6fee29a0

Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna och finner att
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2022-04-20

§ 49
Information - Personalstatistik 2021
Ärendenr 2022/112-2.3.0.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om personalstatistik 2021.

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna och finner att
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

Signature reference: 7d3455d2-4f6f-4af7-9ada-e6ae6fee29a0





Luleå kommun – Personalstatistik 2021, BUF Hid: 2022.961
Presentation Personalstatistik, BUF Hid: 2022.962
Personalstatistik Barn- och utbildningsförvaltningen 2021,
BUF Hid: 2022.963

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2022-04-20

§ 50
Information avseende fördelning budget barn- och
utbildningsnämnden 2022
Ärendenr 2022/150-2.4.0.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga informationen till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om fördelning av budget 2022.

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna och finner att
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

Signature reference: 7d3455d2-4f6f-4af7-9ada-e6ae6fee29a0



Presentation - Fördelning internbudget 2022, BUF Hid: 2022.964

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2022-04-20

§ 51
Redovisning av meddelanden 2022-04-20
Ärendenr 2022/174-2.1.0.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisade meddelanden till
handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Signature reference: 7d3455d2-4f6f-4af7-9ada-e6ae6fee29a0

Följande meddelanden redovisas:
Avsändare
2022-03-16
Skolverket

Ämne
Dnr 2022/13-2.4.3.1 (Hid 2022.615)
Skolverket har fattat beslut om ert ärende Högskolestudier specialpedagogik VT 2022 Ansökan

2022-03-30
Skolverket

Dnr 2022/13-2.4.3.1 (Hid 2022.708)
Skolverket har fattat beslut om ert ärende - Likvärdig
skola 2022 Rekvisition

2022-04-05
Skolverket

Dnr 2022/13-2.4.3.1 (Hid 2022.848)
Skolverket har fattat beslut om ert ärende - Läxhjälp Huvudmän 2022 Ansökan

2022-04-05
Skolverket

Dnr 2022/13-2.4.3.1 (Hid 2022.849)
Skolverket har fattat beslut om ert ärende Behörighetsgivande utbildning yrkeslärare HT 2021
Redovisning

2022-03-25
Skolinspektionen

Dnr 2022/160-3.8.1.9
Begäran om yttrande med anledning av uppgifter
som rör Östra skolan 0-3 samt yttrande inskickat
2022-03-30.

2022-03-28
Skolinspektionen

Dnr 2022/99-3.8.1.9
Beslut om att avsluta ärendet angående
missförhållanden vid Björkskataskolan

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

10

Kommunledningsförvaltningen

Signature reference: 7d3455d2-4f6f-4af7-9ada-e6ae6fee29a0

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2022-04-20

2022-04-06
Skolinspektionen

Dnr 2022/84-3.8.1.9
Beslut om att avstå att ingripa avseende brister
rörande Svedjeskolans plan mot kränkande
behandling. Ärendet avslutas därmed.

2022-03-15
Polismyndigheten

Dnr 2022/7-2.8.2.5 (Hid 2022.612)
Anmälan om ringa skadegörelse vid Råneskolan
220228

2022-03-16
Polismyndigheten

Dnr 2022/7-2.8.2.5 (Hid 2022.613)
Anmälan om ringa skadegörelse vid Råneskolan
220311

2022-03-15
Polismyndigheten

Dnr 2022/7-2.8.2.5 (Hid 2022.614)
Anmälan om skadegörelse vid Örnässkolan

2022-03-21
Polismyndigheten

Dnr 2022/7-2.8.2.5 (Hid 2022.662)
Anmälan om brott mot lagen om brandfarliga och
explosiva varor - smällare exploderat inne i
korridoren vid Stadsöskolan

2022-03-23
Polismyndigheten

Dnr 2022/7-2.8.2.5 (Hid 2022.678)
Anmälan om skadegörelse vid Råneskolan

2022-03-23
Polismyndigheten

Dnr 2022/7-2.8.2.5 (Hid 2022.679)
Anmälan om skadegörelse vid Tunaskolan 220821

2022-03-23
Polismyndigheten

Dnr 2022/7-2.8.2.5 (Hid 2022.680)
Anmälan om skadegörelse vid Tunaskolan 220111

2022-03-23
Polismyndigheten

Dnr 2022/7-2.8.2.5 (Hid 2022.681)
Anmälan om skadegörelse vid Tunaskolan 220225

2022-03-23
Polismyndigheten

Dnr 2022/7-2.8.2.5 (Hid 2022.682)
Anmälan om skadegörelse vid Stadsöskolan 220221

2022-03-23
Polismyndigheten

Dnr 2022/7-2.8.2.5 (Hid 2022.683)
Anmälan om skadegörelse vid Stadsöskolan 220303

2022-03-28
Polismyndigheten

Dnr 2022/7-2.8.2.5 (Hid 2022.690)
Anmälan om skadegörelse vid Råneskolan

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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2022-04-20

2022-04-01
Polismyndigheten

Dnr 2022/7-2.8.2.5 (Hid 2022.821)
Anmälan om skadegörelse vid Hertsöskolan
(Skurholmens fsk)

2022-03-29
Polismyndigheten

Dnr 2022/7-2.8.2.5 (Hid 2022.822)
Underrättelse om beslut till målsägare - Stadsöskolan

2022-03-29
Polismyndigheten

Dnr 2022/7-2.8.2.5 (Hid 2022.823)
Anmälan om skadegörelse vid Furuparkskolan

2022-03-29
Polismyndigheten

Dnr 2022/7-2.8.2.5 (Hid 2022.824)
Anmälan om skadegörelse vid Hertsöskolan

2022-03-29
Polismyndigheten

Dnr 2022/7-2.8.2.5 (Hid 2022.825)
Anmälan om skadegörelse vid Hertsöskolan
(Skurholmens fsk)

2022-03-29
Polismyndigheten

Dnr 2022/7-2.8.2.5 (Hid 2022.826)
Anmälan om skadegörelse vid Bergskolan

2022-03-29
Polismyndigheten

Dnr 2022/7-2.8.2.5 (Hid 2022.827)
Anmälan om skadegörelse vid Örnässkolan

2022-03-29
Polismyndigheten

Dnr 2022/7-2.8.2.5 (Hid 2022.828)
Anmälan om stöld vid Björkskataskolan

2022-03-16
Arbetsmiljöverket

Dnr 2022/119-2.3.4.2
Avslutsbrev angående allvarlig händelse 22 februari
på Luleå gymnasieskola kvarteret Örnen och
Residensskolan, inga ytterligare tillsyns åtgärder

2022-03-16
Förvaltningsrätten

Dnr 2022/109-3.8.1.3
Dom Förvaltning 2022-03-15 456-22

Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet
om avvisning av sent inkommen överklagan
2022-03-01
Diskrimineringsombudsmannen

Dnr 2022/126-3.8.1.3
Begäran om yttrande gällande klagomål om
diskriminering vid Råneskolan samt inskickat
yttrande 2022-03-29.

2021-12-22
Kanslichef

Dnr 2021/761-2.5.1.2
Avtal om Apsis Pro konto, för digitalt nyhetsbrev

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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2022-04-20

2022-03-17
Personuppgiftsombud

Dnr 2022/149-1.5.3.2
Personuppgiftsincident – En lärare på Bergskolan
fick ett meddelande via en annan anställd att ett
åtgärdsprogram kom ut på deras skrivare.
Handlingen strimlades och åtgärd att personal på
Bergskolan kontrollerar sin standardskrivare så det
hamnar till rätt skrivare.

2022-03-16
Rektor grundskolan

Dnr 2021/143-1.5.2.2
Rektors svar på klagomål mot utbildning vid
Ormbergsskolan

2022-03-21
Rektor grundskolan

Dnr 2021/153-1.5.2.2
Rektors svar på klagomål mot utbildning vid
Tunaskolan

2022-04-05
Verksamhetschef
grundskolan

Dnr 2021/164-1.5.2.2
Verksamhetschefs svar på klagomål mot utbildning
vid Råneskolan

2022-04-05
Rektor grundskolan

Dnr 2021/165-1.5.2.2
Rektors svar på klagomål mot utbildning vid
Kråkbergsskolan

2022-04-06
Rektor grundskolan

Dnr 2021/157-1.5.2.2
Rektors svar på klagomål mot utbildning vid
Örnässkolan

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2022-04-20

§ 52
Redovisning av delegationsbeslut 2022-04-20
Ärendenr 2022/175-2.1.0.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
anmälda delegationsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Beslut fattade på delegation ska anmälas till barn- och utbildningsnämnden
på nästföljande sammanträde. Följande beslut redovisas enligt gällande
delegationsordning:
Delegat

Beslutsdatum

Signature reference: 7d3455d2-4f6f-4af7-9ada-e6ae6fee29a0

Avdelningschef HR/Ekonomi
Dnr 2022/4-2.6.2.1 (Hid 2022.645)
Delegationsbeslut - Beställning Bäckhagens
förskola

2022-03-18

Dnr 2022/4-2.6.2.1 (Hid 2022.829)
Delegationsbeslut Beställning akustik
Svedjeskolan

2022-04-01

Dnr 2022/4-2.6.2.1 (Hid 2022.830)
Delegationsbeslut Beställning akustik Kallkällans
förskola

2022-04-01

Avdelningschef IT/adm
Dnr 2022/12-3.8.1.2 (Hid 2022.663)
Avslagsbeslut skolskjuts, val av annan skola för
elev vid Antnässkolan
Dnr 2022/12-3.8.1.2 (Hid 2022.664)
Avslagsbeslut skolskjuts, val av annan skola för
elev vid Antnässkolan

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

2022-03-22

2022-03-22

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

14

Kommunledningsförvaltningen

Signature reference: 7d3455d2-4f6f-4af7-9ada-e6ae6fee29a0

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2022-04-20

Dnr 2022/12-3.8.1.2 (Hid 2022.702)
Avslagsbeslut skolskjuts, val av annan skola för
elev vid Nya Läroverket Bergviken

2022-03-29

Dnr 2022/12-3.8.1.2 (Hid 2022.731)
Avslagsbeslut skolskjuts, val av annan skola för
elev vid Residensskolan

2022-03-31

Dnr 2022/12-3.8.1.2 (Hid 2022.833)
Avslagsbeslut skolskjuts, val av annan skola för
elev vid Rutvikskolan

2022-04-05

Dnr 2022/12-3.8.1.2 (Hid 2022.834)
Avslagsbeslut skolskjuts, val av annan skola för
elev vid Nya Läroverket Bergviken

2022-04-05

Dnr 2022/12-3.8.1.2 (Hid 2022.852)
Avslagsbeslut skolskjuts, val av annan skola för
elev vid Ormbergskolan

2022-04-06

Dnr 2022/12-3.8.1.2 (Hid 2022.853)
Avslagsbeslut skolskjuts för elev vid
Boskataskolan

2022-04-06

Dnr 2022/12-3.8.1.2 (Hid 2022.857)
Avslagsbeslut skolskjuts, val av annan skola för
elev vid Residensskolan

2022-04-06

Dnr 2022/12-3.8.1.2 (Hid 2022.858)
Avslagsbeslut skolskjuts, val av annan skola för
elev vid Kråkbergsskolan

2022-04-07

Dnr 2022/12-3.8.1.2 (Hid 2022.893)
Avslagsbeslut skolskjuts, val av annan skola för
elev vid Nya Läroverket Bergviken

2022-04-12

Dnr 2022/12-3.8.1.2 (Hid 2022.894)
Avslagsbeslut skolskjuts, val av annan skola för
elev vid Ormbergskolan

2022-04-12

Dnr 2022/12-3.8.1.2 (Hid 2022.895)
Avslagsbeslut skolskjuts för elev vid Östra skolan

2022-04-12

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2022-04-20

Dnr 2022/12-3.8.1.2 (Hid 2022.897)
Avslagsbeslut skolskjuts, val av annan skola för
elev vid Ormbergskolan

2022-04-12

Dnr 2022/12-3.8.1.2 (Hid 2022.898)
Avslagsbeslut skolskjuts, val av annan skola för
elev vid Nya Läroverket Bergviken

2022-04-12

Dnr 2022/12-3.8.1.2 (Hid 2022.899)
Avslagsbeslut skolskjuts, val av annan skola för
elev vid Ormbergskolan

2022-04-12

Dnr 2022/12-3.8.1.2 (Hid 2022.900)
Avslagsbeslut skolskjuts, val av annan skola för
elev vid Björkskataskolan

2022-04-12

Dnr 2022/12-3.8.1.2 (Hid 2022.901)
Avslagsbeslut skolskjuts, val av annan skola för
elev vid Nya Läroverket Bergviken

2022-04-12

Dnr 2022/12-3.8.1.2 (Hid 2022.902)
Avslagsbeslut skolskjuts för elev vid Porsöskolan

2022-04-12

Dnr 2022/12-3.8.1.2 (Hid 2022.903)
Avslagsbeslut skolskjuts för elev vid Porsöskolan

2022-04-12

Signature reference: 7d3455d2-4f6f-4af7-9ada-e6ae6fee29a0

Verksamhetschef förskolan
Dnr 2021/642-2.4.3.3 (Hid 2022.835)
Beslut om beviljat tilläggsbelopp - Hällbacken
förskola

2022-04-05

Dnr 2021/642-2.4.3.3 (Hid 2022.836)
Beslut om beviljat tilläggsbelopp, omprövning Burströmska förskolan

2022-04-05

Dnr 2021/642-2.4.3.3 (Hid 2022.840)
Beslut om beviljat tilläggsbelopp - Burströmska
förskola

2022-04-05

Dnr 2021/642-2.4.3.3 (Hid 2022.841)
Beslut om beviljat tilläggsbelopp, omprövning Bergsprängarens förskola

2022-04-05

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Dnr 2021/642-2.4.3.3 (Hid 2022.842)
Beslut om beviljat tilläggsbelopp Bergsprängarens förskola

2022-04-05
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Dnr 2022/4-2.6.2.1 (Hid 2022.689)
2022-03-28
Delegationsbeslut Storskiftets förskola staket med
bilaga
Dnr 2022/5-3.8.1.1 (Hid 2022.891)
Delegationsbeslut bevilja mottagande av
barn/elev enligt skollagen – Boden kommun

2022-04-12

Dnr 2022/5-3.8.1.1 (Hid 2022.892)
Delegationsbeslut bevilja mottagande av
barn/elev enligt skollagen – Kalix kommun

2022-04-12

Dnr 2022/14-3.8.1.1 (Hid 2022.695)
Beslut om beviljad utökad vistelsetid vid
Munkebergs förskola

2022-03-29

Dnr 2022/14-3.8.1.1 (Hid 2022.696)
Beslut om beviljad utökad vistelsetid vid
Burströmska förskolan

2022-03-29

Dnr 2022/14-3.8.1.1 (Hid 2022.697)
Beslut om beviljad utökad vistelsetid vid
Dungens förskola

2022-03-29

Dnr 2022/14-3.8.1.1 (Hid 2022.698)
Beslut om beviljad utökad vistelsetid vid
Bäckhagens förskola

2022-03-29

Dnr 2022/14-3.8.1.1 (Hid 2022.699)
Beslut om beviljad utökad vistelsetid vid
Bäckhagens förskola

2022-03-29

Dnr 2022/14-3.8.1.1 (Hid 2022.883)
Beslut om beviljad utökad vistelsetid vid
Måttsunds förskola

2022-04-08

Dnr 2022/14-3.8.1.1 (Hid 2022.884)
Beslut om beviljad utökad vistelsetid vid
Charlottendals förskola

2022-04-08
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Dnr 2022/14-3.8.1.1 (Hid 2022.885)
Beslut om beviljad utökad vistelsetid vid
Charlottendals förskola

Signature reference: 7d3455d2-4f6f-4af7-9ada-e6ae6fee29a0

Verksamhetschef grundskolan
Dnr 2022/2-3.8.1.1 (Hid 2022.624)
Beslut om placering av barn/elev vid skolenhetAvslag Örnässkolan

2022-04-08

2022-03-16

Dnr 2022/2-3.8.1.1 (Hid 2022.625)
Beslut om placering av barn/elev vid skolenhetAvslag Örnässkolan

2022-03-16

Dnr 2022/5-3.8.1.1 (Hid 2022.666)
Delegationsbeslut bevilja mottagande av
barn/elev enligt skollagen – Piteå kommun

2022-03-23

Dnr 2022/5-3.8.1.1 (Hid 2022.667)
Delegationsbeslut bevilja mottagande av
barn/elev enligt skollagen – Boden kommun

2022-03-23

Dnr 2022/5-3.8.1.1 (Hid 2022.668)
Delegationsbeslut bevilja mottagande av
barn/elev enligt skollagen – Boden kommun

2022-03-23

Dnr 2022/5-3.8.1.1 (Hid 2022.669)
Delegationsbeslut bevilja mottagande av
barn/elev enligt skollagen (Luleå hemkommun) –
Piteå kommun

2022-03-23

Dnr 2022/5-3.8.1.1 (Hid 2022.670)
Delegationsbeslut bevilja mottagande av
barn/elev enligt skollagen (Luleå hemkommun) –
Piteå kommun

2022-03-23

Dnr 2022/5-3.8.1.1 (Hid 2022.671)
Delegationsbeslut bevilja mottagande av
barn/elev enligt skollagen – Piteå kommun

2022-03-23

Dnr 2022/5-3.8.1.1 (Hid 2022.692)
Delegationsbeslut bevilja mottagande av
barn/elev enligt skollagen – Piteå kommun

2022-03-29

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Dnr 2022/5-3.8.1.1 (Hid 2022.693)
Delegationsbeslut bevilja mottagande av
barn/elev enligt skollagen – Piteå kommun

Signature reference: 7d3455d2-4f6f-4af7-9ada-e6ae6fee29a0

Rektor Grundskolan
Dnr 2022/16-3.8.1.1 (Hid 2022.703)
Beslut om att bevilja placering i fritidshem av
särskilda skäl - Sunderbyskolan

2022-03-29

2022-03-29

Dnr 2022/16-3.8.1.1 (Hid 2022.854)
Beslut om att bevilja placering i fritidshem av
särskilda skäl - Klöverträskskolan

2022-03-29

Dnr 2022/16-3.8.1.1 (Hid 2022.855)
Beslut om att bevilja placering i fritidshem av
särskilda skäl - Svedjeskolan

2022-04-06

Dnr 2022/16-3.8.1.1 (Hid 2022.866)
Beslut om att bevilja placering i fritidshem av
särskilda skäl - Tunaskolan

2022-04-08

Dnr 2022/16-3.8.1.1 (Hid 2022.885)
Beslut om att bevilja placering i fritidshem av
särskilda skäl - Tunaskolan

2022-04-11

Dnr 2022/16-3.8.1.1 (Hid 2022.886)
Beslut om att bevilja placering i fritidshem av
särskilda skäl - Tunaskolan

2022-04-11

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 53
Skolstruktur - Gammelstad
Ärendenr 2021/271-1.5.2.2

Signature reference: 7d3455d2-4f6f-4af7-9ada-e6ae6fee29a0

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att genomföra utvecklingsalternativ 2, för skolstruktur i Gammelstad, vilket innebär nedanstående
förändringar:
a) Nuvarande Stadsöskolans paviljong rivs och ersätts.
b) Ny- och ombyggnation för omkring 450 elever för att inrymma
årskurs F-6 i anslutning till nuvarande Stadsöskolan. Skolenheten
omfattar då totalt omkring 650 elever. Nybyggnationen omfattar
bland annat ökat utrymme för undervisningslokaler, lokaler för
personal, elevhälsa mm, kök och matsal samt idrottshall.
c) Öhemsskolan och Mariebergsskolan rivs, elever från dessa skolor
anvisas till Stadsöskolan och Kyrkbyskolan.
d) För att klara eventuellt ytterligare behov av förskola och skola utöver befolkningsprognos och nybyggnation av bostäder i området,
se Planeringsförutsättningar, innebär UA2 även att utbyggnadsmöjlighet av förskola i Kyrkbyn och Stadsöskolan säkerställas vid
fortsatt planering. Planläggning av en utökad förskola i Kyrkbyn
innebär en ny byggnad för tre avdelningar samt en utökning av
nuvarande förskolegård med 1500 kvm.
e) Kyrkbyskolan öppnas för årskurserna F-3 i samband med att den
nya F-6 skolan öppnar på Stadsön.
f) I samband med att skolor och förskolor är färdigställda görs en
översyn av tillgång till sportutrustning utifrån ett likvärdighetsperspektiv.
g) Berörda medarbetare och fackliga parter ska fortsatt involveras i
framtagandet av de nya skolorna och förskolorna.
2. Barn- och utbildningsnämndens beslut gäller under förutsättning att
kommunfullmäktige tillskjuter medel för investering samt framtida
utökade hyreskostnader.
3. Barn- och utbildningsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige
att i arbetet med strategisk plan och budget 2023 - 2025 omhänderta
behovet av investerings- och driftsmedel.
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Sammanfattning av ärendet
Efter folkomröstningen om Luleå skolstruktur i november 2020 beslutade
kommunfullmäktige i januari 2021:
 att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att på nytt utreda och
föreslå en ny struktur för skolor och förskolor.
 att inte genomföra några fler av de förändringar som föreslogs i framtidens skola.
 att de förändringar som redan genomförts kvarstår.

Signature reference: 7d3455d2-4f6f-4af7-9ada-e6ae6fee29a0

I februari 2021 beslutade barn- och utbildningsnämnden att kommunen ska
göra en utredning om en ny struktur för skolor och förskolor. Områdena
Gammelstad, Bergnäset, Centrum och Notviken ska utredas först. Anledningen till att de områdena är prioriterade är att kommunen där har störst behov
av att se över strukturen.
Barn- och utbildningsförvaltningen har föreslagit barn- och utbildningsnämnden besluta att
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att genomföra utvecklingsalternativ 2, för skolstruktur i Gammelstad, vilket innebär nedanstående
förändringar:
a) Nuvarande Stadsöskolans paviljong rivs och ersätts.
b) Ny- och ombyggnation för omkring 450 elever för att inrymma årskurs F-6 i anslutning till nuvarande Stadsöskolan. Skolenheten omfattar då totalt omkring 650 elever. Nybyggnationen omfattar bland annat ökat utrymme för undervisningslokaler, lokaler för personal, elevhälsa mm, kök och matsal samt idrottshall.
c) Öhemsskolan och Mariebergsskolan rivs, elever från dessa skolor anvisas till Stadsöskolan.
d) För att klara eventuellt ytterligare behov av förskola och skola utöver
befolkningsprognos och nybyggnation av bostäder i området, se Planeringsförutsättningar, innebär UA2 även att utbyggnadsmöjlighet av
förskola i Kyrkbyn och Stadsöskolan säkerställas vid fortsatt planering. Planläggning av en utökad förskola i Kyrkbyn innebär en ny
byggnad för tre avdelningar samt en utökning av nuvarande förskolegård med 1500 kvm.
2. Barn- och utbildningsnämndens beslut gäller under förutsättning att
kommunfullmäktige tillskjuter medel för investering samt framtida
utökade hyreskostnader.
3. Barn- och utbildningsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige
att i arbetet med strategisk plan och budget 2023 - 2025 omhänderta
behovet av investerings- och driftsmedel.
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2022-04-06 § 25 beslutat att
hänskjuta ställningstagande i ärendet till barn- och utbildningsnämndens
sammanträde 2022-04-20.

Sammanträdet
Fredrik Bruhn (S) föreslår bifalla barn- och utbildningsförvaltningens förslag
med följande tillägg i beslutspunkt 1c i kursiv stil: Öhemsskolan och Mariebergsskolan rivs, elever från dessa skolor anvisas till Stadsöskolan och Kyrkbyskolan.
Fredrik Bruhn (S) föreslår vidare att lägga till följande punkter:
e) Kyrkbyskolan öppnas för årskurserna F-3 i samband med att den nya
F-6 skolan öppnar på Stadsön.
f) I samband med att skolor och förskolor är färdigställda görs en översyn av tillgång till sportutrustning utifrån ett likvärdighetsperspektiv.
g) Berörda medarbetare och fackliga parter ska fortsatt involveras i framtagandet av de nya skolorna och förskolorna.
Sana Suljanovic (M), Alexander Backman (M) och Björn Erixon (V) föreslår
bifalla Fredrik Bruhns förslag.
Arne Nykänen (C) föreslår att utvecklingsalternativ 1 (UA1) genomförs. Thomas Söderström (L), Evelina Rydeker (MP), Sara Önneby Nordström (KD),
Thomas Larsson (SD) och Bernt Engström (Sjvp) föreslår bifalla Arne Nykänens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer barn- och utbildningsförvaltningens förslag och Arne
Nykänens förslag mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden
bifaller barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

Signature reference: 7d3455d2-4f6f-4af7-9ada-e6ae6fee29a0

Ordföranden ställer därefter Fredrik Bruhns tilläggsförslag under proposition
och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller förslagen.
Votering begärs och genomförs där en ja-röst innebär bifall till barn- och utbildningsförvaltningens förslag med Fredrik Bruhns tillägg och en nej-röst
innebär bifall till Arne Nykänens förslag. Efter rösträkning redovisar ordföranden att 15 röster har avlagts varav 9 ja-röster och 6 nej-röster. Omröstningen resulterar i att barn- och utbildningsnämnden bifaller barn- och utbildningsförvaltningens förslag med Fredrik Bruhns tilläggsförslag.
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Beskrivning av ärendet

Signature reference: 7d3455d2-4f6f-4af7-9ada-e6ae6fee29a0

Den övergripande inriktningen för utvecklingsalternativ 2 (UA2) är att bibehålla nuvarande struktur för förskolor och att samla skola för årskurs F-3 i
anslutning till nuvarande Stadsöskolan. Det innebär att:
 Nuvarande Stadsöskolans paviljong rivs och ersätts.
 Ny- och ombyggnation för omkring 450 elever för att inrymma årskurs
F-6 i anslutning till nuvarande Stadsöskolan. Skolenheten omfattar då
totalt omkring 650 elever. Nybyggnationen omfattar bland annat ökat
utrymme för undervisningslokaler, lokaler för personal, elevhälsa mm,
kök och matsal samt idrottshall.
 Öhemsskolan och Mariebergsskolan rivs, elever från dessa skolor anvisas till Stadsöskolan.
 För att klara eventuellt ytterligare behov av förskola och skola utöver
befolkningsprognos och nybyggnation av bostäder i området, se Planeringsförutsättningar, innebär UA2 även att utbyggnadsmöjlighet av
förskola i Kyrkbyn och Stadsöskolan säkerställas vid fortsatt planering.
Planläggning av en utökad förskola i Kyrkbyn innebär en ny byggnad
för tre avdelningar samt en utökning av nuvarande förskolegård med
1500 kvm.
Konsekvenserna av båda utvecklingsalternativen och ett nollalternativ har
bedömts ur ett samhällsperspektiv och ett serviceperspektiv med fokus på
barn och elever. Bedömningen visar att samtliga alternativ leder till både positiva och negativa konsekvenser. För att kompensera för eller minimera negativa konsekvenser av utvecklingsalternativ 2 föreslås:
 Nybyggnation och renovering ska ske utifrån principen om ”den lilla
skolan i den större enheten” - både fysiskt och organisatoriskt, både
ute och inne. Det innebär att enheten kan bestå av flera byggnader som
är åtskilda från varandra. Den fysiska miljön ska bidra till få och nära
kontakter för barn och elever (särskilt yngre barn upp till årskurs 6).
Nybyggnation ska ske utifrån forskning om lärmiljöer som stödjer
barns inlärning.
 Att vidta åtgärder för att minimera buller och trafik vid byggnation
och för minskat buller i anslutning till Bäckhagens förskola.
 Genomföra planerade åtgärder för bra skolvägar samt dialog och insatser tillsammans med vårdnadshavare för ökad trygghet i trafiken
för barn
 Utreda allmänna lek- och rekreationsytor på eller i anslutning till nuvarande Mariebergsskolan och Öhemsskolan.
 Utreda utbyggnad av Kyrkbyns förskola norr om nuvarande fastighet i
detaljplanearbetet.
 Vid efterföljande planering för ny skola utreda och vid behov vidta åtgärder för att säkerställa kulturhistoriska värden.
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I hög grad nyttja befintliga byggnader på Stadsöskolan
Återbruk av redan upparbetade resurser i så hög utsträckning som
möjligt samt nybyggnation med målet om nollCO2

Motiv
Den samlade konsekvensbeskrivningen visar att utvecklingsalternativ 2 i högre utsträckning bidrar till det som eftersträvas i aspekterna God utbildning,
hälsa för barn samt Personal – fysisk arbetsmiljö och attraktivitet för Luleå
kommun som arbetsgivare och Ekonomisk hållbarhet.
Samrådet visar att vårdnadshavare till stor del lyfter trygghet och förutsättningar för barns aktivitet som viktiga aspekter. Utvecklingsalternativ 1 bidrar
i högre utsträckning till aspekterna om trygghet och valfrihet samt rörelse.
Konsekvensbedömningen visar dock att negativa konsekvenser till följda av
utvecklingsalternativ 1 kan kompenseras för eller minimeras med föreslagna
åtgärder.
Med anledning av detta föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att genomföra utvecklingsalternativ 2, för skolstruktur i Gammelstad, under förutsättning att investeringsmedel beviljas av kommunfullmäktige.

Dialog:
Utredningen har tagits fram i samverkan mellan kommunstaben, barn- och
utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen.
Under arbetet med rapporten har barn- och utbildningsnämnden genomfört
dialoger med vårdnadshavare, personal och elever i Gammelstad. På grund
av pandemin genomfördes huvuddelen av samtalen digitalt, endast samtal
med elevråd i årskurs 7–9 genomfördes vid ett fysiskt möte.

Signature reference: 7d3455d2-4f6f-4af7-9ada-e6ae6fee29a0

Utöver barn- och utbildningsnämndens samtal har personal i förskolan och
skolan deltagit i utredningsarbetet.
Rapporten har även visats för samråd under februari 2022. Under samrådet
har vårdnadshavare och personal haft möjlighet att lämna synpunkter på rapporten och ställa frågor. Resultatet från samrådet redovisas i en särskild samrådsredogörelse, bilaga 2.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Konsekvenser av utvecklingsalternativen beskrivs i utredningen.
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Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Konsekvenser av utvecklingsalternativen beskrivs i utredningen.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Konsekvenser av utvecklingsalternativen beskrivs i utredningen.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Konsekvenser av utvecklingsalternativen beskrivs i utredningen.

Beslutsunderlag





Rapport skolstruktur Gammelstad, BUF Hid: 2022.814
Skolstruktur Gammelstad samrådsredogörelse, BUF Hid: 2022.815
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2022-04-06 § 25,
BUF Hid: 2022.878
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut gällande utvecklingsalternativ för skolstruktur i Gammelstad,
BUF Hid: 2022.813

Beslutet skickas till

Signature reference: 7d3455d2-4f6f-4af7-9ada-e6ae6fee29a0

Kommunfullmäktige
Stadsbyggnadsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
Lokalstrateg BUF
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§ 54
Skolstruktur - Notviken/Tuna
Ärendenr 2021/270-1.5.2.2
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Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att genomföra
utvecklingsalternativ 1, för skolstruktur i Notviken, vilket innebär
nedanstående förändringar:
a) Borgmästarskolan F-3 bibehålls och utökas för 180 elever. Skolans
lokaler utökas och omfattar hela nuvarande byggnad. Viss
anpassning till verksamheten sker med exempelvis fler grupprum.
b) Tunaskolan F-9 och grundsärskola bibehålls för 600 elever och 100
elever i grundsärskola. Det innebär även viss anpassning till
verksamheten med nytt kök, utökad matsal och personalutrymmen
samt ny eller utökad idrottshall och en ny multiarena.
c) Utemiljön som tillhör den anpassade grundskolan på Tunaskolan
utökas och anpassas enligt tidigare plan.
d) Framnäsvillan och Borgmästarens förskola blir en enhet. Nuvarande
Framnäsvillans förskola rivs och ersätts med ny byggnad för 6-8
avdelningar och förskolegården utökas.
e) Kristallens förskola bibehålls. De moduler som utgör Kristallens
förskola ersätts med ny förskola på samma plats.
f) Munkebergs förskola bibehålls. Nuvarande byggnader byggs
samman med ett gemensamt kök och matsal och förskolan utökas
med två avdelningar. För detta krävs att nuvarande gång och
cykelväg genom förskolans område flyttas samt ändrad detaljplan.
g) I samband med att skolor och förskolor är färdigställda görs en
översyn av tillgång till sportutrustning utifrån ett
likvärdighetsperspektiv.
h) Berörda medarbetare och fackliga parter ska fortsatt involveras i
framtagandet av de nya skolorna och förskolorna.
2. Barn- och utbildningsnämndens beslut gäller under förutsättning att
kommunfullmäktige tillskjuter medel för investering samt framtida
utökade hyreskostnader.
3. Barn- och utbildningsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige
att i arbetet med strategisk plan och budget 2023 - 2025 omhänderta
behovet av investerings- och driftsmedel.
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Sammanfattning av ärendet
Efter folkomröstningen om Luleå skolstruktur i november 2020 beslutade
kommunfullmäktige i januari 2021:
 att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att på nytt utreda och
föreslå en ny struktur för skolor och förskolor.
 att inte genomföra några fler av de förändringar som föreslogs i
framtidens skola.
 att de förändringar som redan genomförts kvarstår.
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I februari 2021 beslutade barn- och utbildningsnämnden att kommunen ska
göra en utredning om en ny struktur för skolor och förskolor. Områdena
Gammelstad, Bergnäset, Centrum och Notviken ska utredas först.
Anledningen till att de områdena är prioriterade är att kommunen där har
störst behov av att se över strukturen.
Barn- och utbildningsförvaltningen har föreslagit barn- och
utbildningsnämnden besluta att:
1. Genomföra utvecklingsalternativ 1, för skolstruktur i Notviken, vilket
innebär nedanstående förändringar:
a) Borgmästarskolan F-3 bibehålls och utökas för 180 elever. Skolans
lokaler utökas och omfattar hela nuvarande byggnad. Viss
anpassning till verksamheten sker med exempelvis fler grupprum.
b) Tunaskolan F-9 och grundsärskola bibehålls för 600 elever och 100
elever i grundsärskola. Det innebär även viss anpassning till
verksamheten med nytt kök, utökad matsal och personalutrymmen
samt ny eller utökad idrottshall och en ny multiarena.
c) Utemiljön som tillhör den anpassade grundskolan på Tunaskolan
utökas och anpassas enligt tidigare plan.
d) Framnäsvillan och Borgmästarens förskola blir en enhet. Nuvarande
Framnäsvillans förskola rivs och ersätts med ny byggnad för 6-8
avdelningar och förskolegården utökas.
e) Kristallens förskola bibehålls. De moduler som utgör Kristallens
förskola ersätts med ny förskola på samma plats.
f) Munkebergs förskola bibehålls. Nuvarande byggnader byggs
samman med ett gemensamt kök och matsal och förskolan utökas
med två avdelningar. För detta krävs att nuvarande gång och
cykelväg genom förskolans område flyttas samt ändrad detaljplan.
2. Barn- och utbildningsnämndens beslut gäller under förutsättning att
kommunfullmäktige tillskjuter medel för investering samt framtida
utökade hyreskostnader.
3. Barn- och utbildningsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige
att i arbetet med strategisk plan och budget 2023 - 2025 omhänderta
behovet av investerings- och driftsmedel.
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2022-04-06 § 26 beslutat att
hänskjuta ställningstagande i ärendet till barn- och utbildningsnämndens
sammanträde 2022-04-20.

Sammanträdet
Tomas Aronson Ylipää (S) föreslår bifalla barn- och utbildningsförvaltningens
förslag till beslut med följande tillägg:
g) I samband med att skolor och förskolor är färdigställda görs en
översyn av tillgång till sportutrustning utifrån ett
likvärdighetsperspektiv.
h) Berörda medarbetare och fackliga parter ska fortsatt involveras i
framtagandet av de nya skolorna och förskolorna.
Arne Nykänen (C), Sana Suljanovic (M). Alexander Backman (M), Sara
Önneby Nordström (KD), Evelina Rydeker (MP), Bernt Enström (Sjvp),
Thomas Larsson (SD), Fredrik Hjälte (L) och Björn Erixon (V) föreslår bifalla
Tomas Aronsson Ylipääs tilläggsförslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer barn- och utbildningsförvaltningens förslag under
proposition och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.
Ordföranden ställer därefter Tomas Aronson Ylipääs tilläggsförslag under
proposition och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller förslagen.

Beskrivning av ärendet
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Förslaget till skolstruktur i Notviken har tagits fram i en arbetsgrupp som har
utarbetat två utvecklingsalternativ, vilka beskrivs i den framtagna rapporten.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår utvecklingsalternativ 1.
Utvecklingsalternativ 1
Den övergripande inriktningen för utvecklingsalternativ 1 (UA1) är att
nuvarande struktur för skolor bibehålls, att Borgmästarens och
Framnäsvillans förskolor slås ihop till en enhet. Strukturen för förskolor i
övrigt är oförändrad. Det innebär att
 Borgmästarskolan F-3 bibehålls och utökas för 180 elever. Skolans
lokaler utökas och omfattar hela nuvarande byggnad. Viss anpassning
till verksamheten sker med exempelvis fler grupprum.
 Tunaskolan F-9 och grundsärskola bibehålls för 600 elever och 100
elever i grundsärskola. Det innebär även viss anpassning till
verksamheten med nytt kök, utökad matsal och personalutrymmen
samt ny eller utökad idrottshall och en ny multiarena.
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Utemiljön som tillhör den anpassade grundskolan på Tunaskolan
utökas och anpassas enligt tidigare plan.
Framnäsvillan och Borgmästarens förskola blir en enhet. Nuvarande
Framnäsvillans förskola rivs och ersätts med ny byggnad för 6-8
avdelningar och förskolegården utökas.
Kristallens förskola bibehålls. De moduler som utgör Kristallens
förskola ersätts med ny förskola på samma plats.
Munkebergs förskola bibehålls. Nuvarande byggnader byggs samman
med ett gemensamt kök och matsal och förskolan utökas med två
avdelningar. För detta krävs att nuvarande gång och cykelväg genom
förskolans område flyttas samt ändrad detaljplan.
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UA1 innebär viss överkapacitet i årskurs F-3 vilket möjliggör för
ytterligare elever utöver bedömningen utifrån befolkningsprognos och
nybyggnation av bostäder i området. För att klara eventuellt ytterligare
behov av förskola i området innebär UA1 även att utbyggnad av förskola
på fd. Munkebergsskolan säkerställas vid fortsatt planering.
Konsekvenserna av båda utvecklingsalternativen och ett nollalternativ har
bedömts ur ett samhällsperspektiv och ett serviceperspektiv med fokus på
barn och elever. Bedömningen visar att samtliga alternativ leder till både
positiva och negativa konsekvenser. För att kompensera för eller minimera
negativa konsekvenser av utvecklingsalternativ 1 föreslås:
 Nybyggnation och renovering ska ske utifrån principen om ”den lilla
skolan i den större enheten” - både fysiskt och organisatoriskt, både
ute och inne. Den fysiska miljön ska bidra till få och nära kontakter för
barn och elever. Nybyggnation ska ske utifrån forskning om lärmiljöer
som stödjer barns inlärning.
 Minimera trafik på villagator och kompensera för negativa effekter på
barns fria rörlighet
 Säkerställa tillräcklig friyta på Tunaskolan exempelvis genom att
utreda minskad yta för parkering.
 Kompensera för negativa effekter på tillgång till fotbollsplan/isyta vid
planering av ny förskola
 Vid planering för utbyggnation av Tunaskolan utreda och vid behov
vidta åtgärder för att säkerställa kulturhistoriska värden.
 Återbruk av redan upparbetade resurser i så hög utsträckning som
möjligt samt nybyggnation med målet om noll CO2.
 Utreda egen produktion av energi i samband med ny- eller
ombyggnation.
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Motiv
Den samlad konsekvensbedömningen visar att visar att flera av
bedömningsaspekterna i utvecklingsalternativ 2 i högre utsträckning
uppfyller det som eftersträvas. Skillnaderna mellan de olika alternativen är
dock små bland annat till följd av nuvarande strukturbidrag för
socioekonomiskt utsatta områden. Den största skillnaden mellan de olika
alternativen är aspekten om trygghet och valfrihet där utvecklingsalternativ 1
i högre utsträckning bedöms bidra till valfrihet och elevers upplevda trygghet.
Negativa konsekvenser till följd av utvecklingsalternativ 1 kan kompenseras
eller minimeras genom föreslagna åtgärder.
Luleå kommun har som mål att nå 100 000 invånare till 2040. Den kraftiga
utvecklingen, framför allt inom industri, innebär sannolikt att utvecklingen
kommer att gå snabbare än så. Utvecklingsalternativ 1 möjliggör för ökad
tillväxt utöver befolkningsprognos och kända planer för nybyggnation till
skillnad från utvecklingsalternativ 2.
Med anledning av detta föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att
genomföra utvecklingsalternativ 1, för skolstruktur i Notviken, under
förutsättning att investeringsmedel beviljas av kommunfullmäktige.

Dialog:
Utredningen har tagits fram i samverkan mellan kommunstaben, barn- och
utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och
stadsbyggnadsförvaltningen.

Signature reference: 7d3455d2-4f6f-4af7-9ada-e6ae6fee29a0

Under arbetet med rapporten har barn- och utbildningsnämnden genomfört
dialoger med vårdnadshavare, personal och elever i Notviken. På grund av
pandemin genomfördes huvuddelen av samtalen digitalt, endast samtal med
elevråd i årskurs 7–9 genomfördes vid ett fysiskt möte.
Utöver barn- och utbildningsnämndens samtal har personal i förskolan och
skolan deltagit i utredningsarbetet.
Rapporten har även visats för samråd under februari 2022. Under samrådet
har vårdnadshavare och personal haft möjlighet att lämna synpunkter på
rapporten och ställa frågor. Resultatet från samrådet redovisas i en särskild
samrådsredogörelse, bilaga 2.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Konsekvenser av utvecklingsalternativen beskrivs i utredningen.
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Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Konsekvenser av utvecklingsalternativen beskrivs i utredningen.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Konsekvenser av utvecklingsalternativen beskrivs i utredningen.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Konsekvenser av utvecklingsalternativen beskrivs i utredningen.

Beslutsunderlag





Rapport skolstruktur Notviken, BUF Hid: 2022.811
Skolstruktur Notviken samrådsredogörelse, BUF Hid: 2022.812
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2022-04-06 § 26,
BUF Hid: 2022.879
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut gällande
utvecklingsalternativ för skolstruktur i Notviken, BUF Hid: 2022.810

Beslutet skickas till
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Kommunfullmäktige
Stadsbyggnadsförvaltningen
Kommunstaben ekonomienheten
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
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§ 55
Motion (L) om att inrätta insektshotell i Luleå kommun
Ärendenr 2021/581-1.1.1.5

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen om samverkan mellan förvaltningar för att erbjuda insektshotell till för- och grundskolor.

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna i Luleå föreslår kommunfullmäktige att inrätta insektshotell
(boytor) i Luleå kommun för att öka antalet pollinerande insekter och den
biologiska mångfalden. Liberalerna föreslår att för- och grundskolor inom
Barn- och utbildningsförvaltningen kan installera insektshotell med hjälp av
stöd och resurser från andra förvaltningar inom Luleå kommun i form av exempelvis kompetens, material, färdiga insektshotell etc och att det blir en del
av budgetprocessen. Liberalerna har föreslagit kommunfullmäktige att besluta
att kommunstaben tillsammans med barn- och utbildningsnämnden får i
uppdrag utifrån intentionen i motionen att ta fram ett paket för insektshotell i
förskolor och skolor att använda. Barn- och utbildningsnämnden har därför
fått möjlighet att yttra sig i ärendet.
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För- och grundskolan tycker att det är en fin idé och ett fint erbjudande som
kan omsättas i undervisningen om kommunen hittar samverkande lösningar
mellan förvaltningar för detta.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2022-04-06 § 27 föreslagit
barn- och utbildningsnämnden besluta att rekommendera kommunfullmäktige att bifalla motionen om samverkan mellan förvaltningar för att erbjuda
insektshotell till för- och grundskolor.

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Beskrivning av ärendet
Förskolan och grundskolan arbetar utifrån läroplaner och ämnesplaner för
respektive verksamhet, Läroplan för förskolan Lpfö 18 samt Läroplan för
grundskolan Lgr11.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

32

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2022-04-20

I förskolans läroplan framgår att utbildningen ska präglas av framtidstro och
ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt
till sin omgivande miljö och natur och samhälle. Barnen ska ges möjlighet att
utveckla kunskaper om hur människor kan bidra till en hållbar utveckling.
Inom ramen för detta bedrivs undervisning där några exempel på mål och
riktlinjer är att barn ska ges möjligheter att utveckla sin förståelse för samband
i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och
samhälle påverkar varandra samt förståelse för hur människors olika val i
vardagen kan bidra till en hållbar utveckling. Legitimerade förskollärare ansvarar för undervisningen i förskolan, dess läromedel, material och metoder
för att uppfylla läroplanen.

Signature reference: 7d3455d2-4f6f-4af7-9ada-e6ae6fee29a0

Grundskolans läroplan Lgr11 lyfter i de inledande delarna vikten av att eleverna får kunskaper om förutsättningarna för en god gemensam miljö och en
hållbar utveckling. Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta
ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen
ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. Inom ämnesplanerna för de specifika
skolämnens specificeras närmare vilka kunskaper och förmågor elever ska
uppnå kring olika miljöaspekter och hållbar utveckling. Lärarna avgör vilka
läromedel, material och metoder som används i undervisningen för att uppfylla läroplanen.
Liberalerna i Luleå föreslår kommunfullmäktige att inrätta insektshotell (boytor) i Luleå kommun för att öka antalet pollinerande insekter och den biologiska mångfalden. Det anges vara särskilt viktigt eftersom insektspollinering
är grundläggande för vår matförsörjning. Liberalerna föreslår att för- och
grundskolor inom barn- och utbildningsförvaltningen kan installera insektshotell med hjälp av stöd och resurser från andra förvaltningar inom Luleå
kommun i form av exempelvis kompetens, material, färdiga insektshotell etc
och att det blir en del av budgetprocessen. Liberalerna har föreslagit kommunfullmäktige att besluta att kommunstaben tillsammans med barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag utifrån intentionen i motionen att ta fram ett
paket för insektshotell i förskolor och skolor att använda.
En kartläggning av förskolans och grundskolans intresse via rektorerna visar
att:
 Det finns exempel på för- och grundskolor som redan idag använder
insektshotell som läromedel i undervisningen, dock inte alla.
 De som svarat visar intresse av att använda insektshotell för allehanda
insekter som en del i undervisningen
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Skolan är positivt inställda till att kunna erbjudas både färdiga insektshotell och material för att bygga insektshotell eller att utifrån prefabricerade delar färdigställa tillsammans med barn/elever.
För- och grundskolan ställer sig positiva till att Luleå kommun tar ett
samlat grepp där andra förvaltningar som exempelvis SBF blir en
samverkanspart i form av kompetens, material, färdiga insektshotell
etc.
Om Luleå kommun vill profilera sig genom en satsning och bidra till
biologisk mångfald genom insektshotell så finns mottagare i Barn- och
utbildningsförvaltningens för- och grundskolor. Detta kan ses som ett
bidrag utöver de läromedel som förskollärare och lärare är ansvariga
för i undervisningen, där barn och elever kan uppleva sig direkt delaktiga i något som kan skapa framtidstro.

Sammanfattningsvis uttrycks att det är en fin idé och ett fint erbjudande som
kan omsättas i undervisningen i för- och grundskola om kommunen hittar
samverkande lösningar mellan förvaltningar för detta.

Dialog:
Dialog har skett i form av att utvecklingsledarna i för- samt grundskola utformat en enkät till förskolans och grundskolans rektorer. I Luleå kommuns
övergripande mål 2040 Natur syftar till att stödja biologisk mångfald. Detta
skulle kunna ses som ett bidrag i det arbetet.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Beslutet har en positiv inverkan på utvecklingsområdet ökad jämlikhet eftersom det bidrar till goda uppväxtvillkor för barn och unga som får möjlighet
att gå kvar i samma skola under hela mellanstadietiden.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
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Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Beslutet har en positiv klimatpåverkan.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Beslutsunderlag


Motion (L) om att inrätta insektshotell i Luleå kommun,
BUF Hid: 2021.2037
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Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-27 § 182 gällande anmälan av
motion (L) om att inrätta insektshotell i Luleå kommun,
BUF Hid: 2021.2038
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2022-04-06 § 27,
BUF Hid: 2022.880
Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande om motion (L) om att inrätta insektshotell i Luleå kommun, BUF Hid: 2022.738

Beslutet skickas till
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Kommunfullmäktige
Förvaltningens ledningsgrupp
Utvecklingsledare för- och grundskola
Kommunstaben
Stadsbyggnadsförvaltningen
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§ 56
Remiss från Skolverket avseende förslag med anledning av
införande av ämnesbetyg
Ärendenr 2022/85-1.3.1.5

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta remissvaret som sitt eget
gällande Remiss avseende förslag med anledning av införandet av
ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå och som särskild utbildning på gymnasial
nivå samt förslag avseende ändringar som rör hantverksprogrammet,
Skolverket Dnr 2022:55 och 2022:263.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun erbjuds möjlighet att lämna remissvar på förslag kopplade till
införande av ämnesbetyg i gymnasieskola, gymnasiesärskola, komvux på
gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå.
Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar ett förslag till remissvar som berör
de gymnasie- och gymnasiesärskoleutbildningar som bedrivs inom Luleå
gymnasieskola. I remissvaret har arbetsmarknadsförvaltningen bidragit med
yttrande avseende Vuxenutbildningens utbildningar.

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Signature reference: 7d3455d2-4f6f-4af7-9ada-e6ae6fee29a0

Beskrivning av ärendet
Skolverket har regeringens uppdrag att genomföra förberedelser för
ämnesbetyg. Skolverket ska i avvaktan på riksdagens beslut om och med
utgångspunkt i propositionen 2021/22:36 förbereda för en övergång till
ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå samt komvux som särskilt utbildning på
gymnasial nivå. Skolverket har också i uppdrag att föreslå ändringar som rör
hantverksprogrammet.
Med anledning av införande av ämnesbetyg lämnar Skolverket följande
förslag:
 Ändrade examensmål för gymnasieskolans nationella program.
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Ändrade examensmål för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt
år.
Ändrade programmål för gymnasiesärskolans nationella program.
Ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena.
Gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen och
nationella inriktningar i programstrukturerna för de nationella
programmen i gymnasieskolan.
Programgemensamma ämnen i programstrukturen för ett par
nationella gymnasieprogram och i vissa fall ändrad benämning på
nationella program i gymnasiesärskolan.

Luleå kommun erbjuds möjlighet att yttra sig över förslagen, med särskild
betoning på de program som är relevanta för Luleå kommuns
utbildningsutbud. Skolverket ber också särskilt att få in förslag på hur
progressionen mellan nivåer i ämnen kan göras tydligare.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2022-04-06 § 28 föreslagit
barn- och utbildningsnämnden att anta bifogat remissvar. I remissvaret har
arbetsmarknadsförvaltningen bidragit med yttrande avseende
vuxenutbildningens utbildningar.

Dialog:
Underlag har inhämtats från lärare och skolledare inom gymnasieskola,
gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.
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Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Beslutsunderlag



Svar på remiss avseende förslag med anledning av införande av
ämnesbetyg, BUF Hid: 2022.740
Missiv ämnesbetygsreformen, BUF Hid: 2022.256
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Konsekvensutredning ämnesbetygsreformen, BUF Hid: 2022.741
Konsekvensutredningar hantverksprogrammet, BUF Hid: 2022.742
Ämnesplan engelska, BUF Hid: 2022.743
Ämnesplan historia, BUF Hid: 2022.744
Ämnesplan idrott och hälsa, BUF Hid: 2022.745
Ämnesplan matematik, BUF Hid: 2022.746
Ämnesplan naturkunskap, BUF Hid: 2022.747
Ämnesplan religionskunskap, BUF Hid: 2022.748
Ämnesplan samhällskunskap, BUF Hid: 2022.749
Ämnesplan svenska som andraspråk, BUF Hid: 2022.750
Ämnesplan svenska, BUF Hid: 2022.751
Examensmål för barn- och fritidsprogrammet, BUF Hid: 2022.752
Examensmål för bygg- och anläggningsprogrammet,
BUF Hid: 2022.753
Examensmål för ekonomiprogrammet, BUF Hid: 2022.754
Examensmål för el- och energiprogrammet, BUF Hid: 2022.755
Examensmål för estetiska programmen, BUF Hid: 2022.756
Examensmål för fordon- och transportprogrammet, BUF Hid: 2022.757
Examensmål för försäljning- och serviceprogrammet,
BUF Hid: 2022.758
Examensmål för gymnasieingenjör, BUF Hid: 2022.759
Examensmål för hotell- och turismprogrammet, BUF Hid: 2022.760
Examensmål för humanistiska programmet, BUF Hid: 2022.761
Examensmål för hår- och stylistprogrammet, BUF Hid: 2022.762
Examensmål för industritekniska, BUF Hid: 2022.763
Examensmål för naturbruksprogrammet, BUF Hid: 2022.764
Examensmål för naturvetenskapsprogrammet, BUF Hid: 2022.765
Examensmål för restaurang- och livsmedelsprogrammet,
BUF Hid: 2022.766
Examensmål för samhällsvetenskapsprogrammet, BUF Hid: 2022.767
Examensmål för teknikprogrammet, BUF Hid: 2022.768
Examensmål för VVS och fastighetsprogrammet, BUF Hid: 2022.769
Examensmål för vård- och omsorgsprogrammet, BUF Hid: 2022.770
Programstrukturer för barn- och fritidsprogrammet, BUF Hid: 2022.771
Programstrukturer för bygg- och anläggningsprogrammet,
BUF Hid: 2022.772
Programstrukturer för ekonomiprogrammet, BUF Hid: 2022.773
Programstrukturer för el- och energiprogrammet, BUF Hid: 2022.774
Programstrukturer för estetiska programmet, BUF Hid: 2022.775
Programstrukturer för fordons- och transportprogrammet,
BUF Hid: 2022.776
Programstrukturer för försäljning- och serviceprogrammet,
BUF Hid: 2022.777
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Programstrukturer för hotell- och turismprogrammet,
BUF Hid: 2022.778
Programstrukturer för humanistiska programmet BUF Hid: 2022.779
Programstrukturer för hår- och stylistprogrammet, BUF Hid: 2022.780
Programstrukturer för industritekniska programmet,
BUF Hid: 2022.781
Programstrukturer för naturbruksprogrammet, BUF Hid: 2022.782
Programstrukturer för naturvetenskapsprogrammet,
BUF Hid: 2022.783
Programstrukturer för restaurang- och livsmedelsprogrammet,
BUF Hid: 2022.784
Programstrukturer för samhällsvetenskapsprogrammet,
BUF Hid: 2022.785
Programstrukturer för teknikprogrammet, BUF Hid: 2022.786
Programstrukturer för VVS- och fastighetsprogrammet
BUF Hid: 2022.787
Programstrukturer för vård- och omsorgsprogrammet,
BUF Hid: 2022.788
Programmål för programmet för administration, handel och
varuhantering, BUF Hid: 2022.789
Programmål för programmet för estetiska verksamheter,
BUF Hid: 2022.790
Programmål för programmet för fastighet och byggnation,
BUF Hid: 2022.791
Programmål för programmet för fordonsvård och godshantering,
BUF Hid: 2022.792
Programmål för programmet för hantverk och produktion,
BUF Hid: 2022.793
Programmål för programmet för hotell, restaurang och bageri,
BUF Hid: 2022.794
Programmål för programmet för hälsa, vård och omsorg,
BUF Hid: 2022.795
Programmål för programmet för samhälle, natur och språk,
BUF Hid: 2022.796
Programmål för programmet för skog, mark och natur,
BUF Hid: 2022.797
Programstruktur för programmet för administration, handel och
varuhantering, BUF Hid: 2022.798
Programstruktur för programmet för estetiska verksamheter,
BUF Hid: 2022.799
Programstruktur för programmet för fastighet och byggnation,
BUF Hid: 2022.800
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Programstruktur för programmet för fordonsvård och godshantering,
BUF Hid: 2022.801
Programstruktur för programmet för hantverk och produktion,
BUF Hid: 2022.802
Programstruktur för programmet för hotell, restaurang och bageri,
BUF Hid: 2022.803
Programstruktur för programmet för hälsa, vård och omsorg,
BUF Hid: 2022.804
Programstruktur för programmet för samhälle, natur och språk,
BUF Hid: 2022.805
Programstruktur för programmet för skog, mark och natur,
BUF Hid: 2022.806
Författningsförslag, bilaga 1-2, gymnasieförordningen,
BUF Hid: 2022.807
Författningsförslag, bilaga 1-3, skollagen, BUF Hid: 2022.808
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2022-04-06 § 28,
BUF Hid: 2022.881
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut gällande remiss
från Skolverket avseende förslag med anledning av införande av
ämnesbetyg, BUF Hid: 2022.739

Beslutet skickas till

Signature reference: 7d3455d2-4f6f-4af7-9ada-e6ae6fee29a0

Skolverket
Gymnasiechef
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§ 57
Förändring av skolenhet Benzeliusskolan inför läsåret
2022/2023
Ärendenr 2022/155-3.8.0.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förändra grundskolans skolenhet
Benzeliusskolan till en skolenhet för förskoleklass upp till och med årskurs 6.

Sammanfattning av ärendet
Höstterminen 2019, när elevantalet ökade vid Benzeliusskolan, uppstod behov
av att begränsa elevantalet på skolan utifrån lokalernas kapacitet. Då skedde
en förändring till att inte längre ha upp till årskurs 6 vid skolan, utan enbart
till årskurs 5. Benzeliusskolan är idag en grundskola för årskurserna
förskoleklass till årskurs 5.
Varje år görs en översyn av elevantal, lokalernas kapacitet och möjliga
alternativ att organisera. Det har regelbundet under åren framförts önskemål
från vårdnadshavare att se över situationen med målsättning att kunna
erbjuda eleverna en sammanhållen skolgång.
Läsåret 2022/2023 kan skolan återigen erbjuda verksamhet från förskoleklass
upp till och med årskurs 6.

Signature reference: 7d3455d2-4f6f-4af7-9ada-e6ae6fee29a0

Ormbergsskolan, som för närvarande tar emot denna årskurs, vidtar åtgärder
för att anpassa bemanning och organisation som en konsekvens av beslutet.
Barn- och utbildningsförvaltningens arbetsutskott har 2022-04-06 § 29
föreslagit barn- och utbildningsnämnden besluta att förändra grundskolans
skolenhet Benzeliusskolan till en skolenhet för förskoleklass till årskurs 6.

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Dialog:
Dialog har skett med berörda rektorer och områdeschefer.
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Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Beslutet har en positiv klimatpåverkan då antalet skoltransporter minskas.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Beslutsunderlag



Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2022-04-06 § 29,
BUF Hid: 2022.882
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut gällande
förändring av skolenhet Benzeliusskolan inför läsåret 2022/2023,
BUF Hid: 2022.809

Beslutet skickas till
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Rektor
Områdeschef
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