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1 Det systematiska kvalitetsarbetet
Förvaltningens riktlinje för det systematiska kvalitetsarbetet beskriver de stora dragen i det
systematiska kvalitetsarbetet. Kvalitetsrapporten är en viktig del för att förstå skolformernas
och resurscentrums samlade resultat och innehåller en sammanvägd analys av skolans
kvalitet. Utifrån det görs också en prioritering av huvudmannens fortsatta
utvecklingsområden som utgör grund för kommande verksamhetsplanering och
målstyrning. Nämndens målstyrning följs upp i delårsrapporter och verksamhetsberättelser
genom konkretiserade målliknande mätetal. Enheterna använder en egen modul för
målstyrningen - SKA i Stratsys - som möjliggör enheternas självständiga kvalitetsarbete per
läsår.
Årshjulet nedan visar hur det systematiska kvalitetsarbetet pågår över tid. Under året har
formerna för resultatdialog utvecklats i alla delar av verksamheten.

Kvalitetsrapporten är uppbyggd av tre delar.
I del 1 beskrivs resultaten:
•

Objektiva mått och informationsmått: över de resultat som barn och elever får av
skolan.

•

Subjektiva resultat: som visar hur verksamheten upplevs av våra barn, elever och
vårdnadshavare.

•

Observerade resultat: tillsyner eller undersökningar som gjorts.

I del 2 analyseras resultaten och arbetet
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I del 3 prioriteras utvecklingsområdena som sedan ska till målstyrningsarbetet
Huvudmannens kvalitetsrapport beslutas av nämnden och verksamheternas rapporter utgör
bilagor. Enheternas kvalitetsrapporter beslutas av rektor och en sammanfattning i form av en
poster publiceras externt.

2 Resultat
2.1 Objektiva resultat
2.1.1

Kränkningar

Tillgången till information om händelser, utredningar och åtgärder är inte tillräcklig då de
beslutade rutinerna och systemen inte används på det sätt som avsetts. Föreliggande analys
ger därför en begränsad beskrivning av själva kränkningarna, diskriminering och
trakasserier samt arbetet med att förhindra dem ser ut i skolorna i Luleå kommun.
Sammanställningen och analysen handlar framförallt om hur de beslutade rutinerna för
anmälan, utredning och åtgärder fungerar.
Anmälan av uppmärksammade händelser
När en personal/medarbetare får kännedom om kränkning och hanterat situationen ska hen
göra en anmälan om händelsen i systemet Stella (tidigare Lisa). Personalen ska inte göra
någon värdering av hur allvarlig en händelse är innan hen gör anmälan. När en anmälan är
gjord skapar systemet ett meddelande om att en anmälan är gjord till rektor och huvudman
(områdeschef, verksamhetschef, skolchef samt ordförande i nämnden).

Barn- och utbildningsnämnd, Resultat och analys: Kvalitetsrapport

4(28)

Figur 1 - Anmälda händelser per ålder och kön läsåret 2019-2020
Det är stora skillnader på hur många händelser som anmäls sett till barnets/elevens ålder.
Det är mindre sannolikt att kränkningar anmäls om det gäller barn i förskolan eller elever i
gymnasieskolan. Förskolan använder systemet men har en större mängd skador anmälda
vilket kan vara närliggande kränkningar men som inte hanteras på samma sätt och därför
hamnar utanför denna sammanställning. Skolorna anmäler fler händelser mot pojkar och
flest då det hänt pojkar i åldrarna 6-12 år. Det är framförallt händelser med fysiskt våld som
anmäls och därefter verbala trakasserier. Det är också stora skillnader på vilken grundskola
eleven går i om händelser anmäls då det varierar från en (1) händelse till som mest 70
händelser på en skolenhet.
Förskolan anmälde under läsåret 12 händelser, gymnasieskolan 15 händelser och
grundskolan 678 händelser i det digitala systemet. I jämförelse med föregående läsår har
anmälda händelser i systemet minskat med en fjärdedel. Minskningen har skett efter att de
nya rutinerna införts vilket också sammanfaller med pandemin. Orsaken till minskningen är
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osäker.
De flesta förskolorna skriver i sina kvalitetsrapporter att rutinerna fungerar bra, att det kan
finnas osäkerhet om när kränkningar ska registreras och att personalen behöver föra mer
samtal om hur de ska fånga upp kränkningar i förskolan.
Grundskolorna beskriver att rutinerna förbättrats även om flera efterlyser bättre möjligheter
för att dokumentera utredningar och att till exempel dokumentera den som utsätter andra
för kränkningar. Antalet kränkningar enligt grundskoleenheternas kvalitetsrapporter skiljer
sig avsevärt från de som finns i Stella.
Rektorerna i gymnasieskolan skriver om de nya rutinerna som fungerar utom i det
avseendet att de vill kunna anmäla grupper av elever som blivit kränkta vilket inte är möjligt
då systemet baserar sig på att det är enskilda individer som blir kränkta även om det kan
vara vid samma tillfälle.
Om händelser anmäls i det system som är avsett får huvudmannen i form av områdeschefer,
verksamhetschefer, skolchef och nämndsordförande information. En konsekvens av att det
fortfarande finns parallella system för anmälan är att rapporteringen från rektor till
huvudmannen inte sker.
Av de händelser som rapporteras i Stella i jämförelse med tidigare läsår så är det nu fler
yrkeskategorier som anmäler händelser och det är nu kortare tid mellan händelse och
anmälan vilket varit önskvärda förändringar.
Utreda anmälda händelser och vidta åtgärder vid kränkningar
I Luleå kommun har huvudmannen delegerat utredning och vidtagande av åtgärder till
rektorer. I utredningen ska rektor ta ställning till om det har skett kränkande behandling i
skollagens mening eller inte.
Även för de händelser som anmälts så dokumenteras inte alltid utredningar eller vidtagna
åtgärder i det beslutade systemet fullt ut utan rektorerna har andra sätt att dokumentera. Det
gör att föreliggande sammanställning inte är komplett utan mer information behöver
dessutom efterfrågas hos skolorna. Diagrammet nedan visar anmälda händelser per månad
och vilken status de hade när läsåret var slut. Målet är att alla ärenden ska vara avslutade
eller efterkontrollerade men många ärenden har fortfarande annan status än avslutad eller
efterkontrollerad. I juni 2020 fanns cirka 150 händelser som var anmälda i systemet men inte
avslutade eller efterkontrollerade.
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Figur 2Den utsattes ålder och anmälarens beskrivning av skadeart per kön
Av de ärenden som klassificerats (utretts klart) så är det en stor andel som bedöms vara
kränkningar. Det tyder på att personalen uppmärksammar ”rätt” händelser. Ärenden som
klassats diskriminering/trakasserier kan behöva djupstuderas då de är många. 16 händelser
klassificerades som allvarlig kränkning.
Redovisa händelser, utredningar och vidtagna åtgärder
Förvaltningens kansli ska redovisa anmälda kränkningar till barn- och utbildningsnämnden
och göra en analys av anmälda kränkningar en gång per termin. Senaste redovisningen
gjordes i september 2019 inför beslut om huvudmannens plan mot kränkningar.
Sammanställningen och analysen 2020 inkluderas i föreliggande huvudmannens plan mot
kränkningar. Sammanställningen och analysen brister eftersom information om händelser,
utredningar och åtgärder inte är tillgängliga för sammanställning eftersom de delvis stannar
på skolorna.
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2.2 Subjektiva resultat
2.2.1

Klagomål

Analys av klagomål
Under 2017 granskade Skolinspektionen huvudmannens klagomålshantering och nämnden
beslutade då att huvudmannen skulle förbättra och tydliggöra rutinerna för att höja
kvaliteten i klagomålshanteringen och i uppföljningen av de klagomål som lämnas till
skolenheterna. Huvudmannen beslutade att inhämta information om de klagomålen enligt
nedanstående:
•

Det ska framgå vilken enhet det gäller, vad klagomålet avser och när klagomålet
inkom. Detta efterfrågas i den interna e-tjänsten.

•

Det ska framgå om klagomålet som inkommit avser flicka eller pojke. Detta efterfrågas
i den interna e-tjänsten.

•

Uppgifter gällande klagomål som handlar om betyg eller bedömningar; elevhälsa;
fysisk arbetsmiljö; information; inflytande/delaktighet; kränkande behandling;
mentorskap; modersmål; rätt till stöd; tillsynsansvar; trygghet; undervisning samt
studie- och yrkesvägledning ska lämnas till huvudmannen. Detta efterfrågas i den
interna e-tjänsten.

•

Det ska framgå vilka åtgärder som vidtagits med anledning av klagomålet, datum för
när den som lämnat klagomålet fått återkoppling samt datum för klarmarkering.
Detta efterfrågas inte i den interna e-tjänsten då man senare beslutat att inte dokumentera
klagomålen som kommer till enheterna mer.

Nämnden beslutade 2017 att:
•

Under vårterminen 2018 kommer huvudmannens rutiner, gällande samtliga
verksamheter, för klagomålshantering att revideras. Under 2019 utvecklades det nya
arbetssättet.

•

Huvudmannen avser bland annat att se över möjligheten att lämna information om
rutinerna på finska, samiska och meänkieli. Det saknas information på minoritetsspråken
på den externa webben.

•

Huvudmannen kommer även att tydliggöra rutinerna avseende den interna
ansvarsfördelningen (huvudman, rektor, förskole-/skolpersonal) för utredning av
klagomål. Processen har tydliggjorts men är inte etablerad i hela verksamheten.

Föreliggande analys är en uppföljning av om klagomålen hanteras på individnivå och bidrar
till kvalitetsutvecklingen på skol- och huvudmannanivå.
Frågeställningarna är:
•

Fungerar de nya rutinerna som började gälla 1 november 2019? Om inte, vad
fungerar inte? Kommer klagomålen in? Besvaras de? Dokumenteras svaren?

•

Hur huvudman respektive enheter arbetar med klagomål, att de omhändertas
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(process/rutin för det) och hur de bidragit till att förbättra verksamheten på:
1. Individnivå, den enskilda individens rätt tillgodoses: som en följd av
utredning och beslut ser huvudmannen och rektorn till att rättigheterna för
den enskilda elev som en anmälan rört tillgodoses.
2. Skolnivå, verksamheten utvecklas som en följd av beslutet: huvudmannen
och rektorn använder utredning och beslut i enskilda ärenden som skolan
varit part i som bas för utveckling av verksamheten på skolan
3. Huvudmannanivå, verksamheten utvecklas som en följd av beslutet:
huvudmannen använder utredning och beslut i enskilda ärenden som
huvudmannen varit part i som bas för utveckling i flera av sina skolor
4. Spridningseffekter, kunskaper om ett ärende sprids mellan huvudmän och
skolor: Kunskaper om specifika ärenden eller ärendetyper sprids mellan olika
huvudmän och skolor och ger upphov till förändringar i verksamheter som
inte själva varit part i ärendena.
5. Indirekta effekter på systemnivå, den allmänna vetskapen om att
missförhållanden kan anmälas till och utredas som klagomål ger upphov till
proaktiva förändringar av verksamheten hos skolor och huvudmän
Beskrivningen kompletteras av verksamheternas och enheternas beskrivningar i respektive
kvalitetsrapporter.
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Hur fungerar de olika stegen i klagomålshanteringen? Beskrivning och analys.
Steg 1 och 2 i klagomålshanteringen - Den som har klagomål (vårdnadshavare eller elev)
pratar med personal/rektor/chef som omhändertar klagomålet i det dagliga arbetet men
inget ärende skapas.
Under läsåret har ett nytt arbetssätt införts för att skapa en systematik kring klagomålen som
kommer till förskolor eller skolor men inte inkommer till huvudmannen. Internt har det
kommit in 39 klagomål mellan november 2019 då den nya e-tjänsten introducerades och juni
2020. 35 av ärendena avser förskola, 1 grundskola och 3 gymnasieskola. Ärendena handläggs
inte utan är avslutade ”i det dagliga arbetet”. 34 av händelserna har registrerats av rektor
eller chef, och i fem ärenden har personal registrerat. Förskolan fick in ett antal klagomål
under februari-mars som handlade om information och kommunikation eller bemötande.
Det är ofta det som vårdnadshavare har haft klagomål på. Antal klagomål uppdelat per
månad visar att de flesta klagomålen kom in under februari månad men att det efter februari
har legat på en låg nivå även i förskolan.

Steg 3 i klagomålshanteringen - Den som har klagomål lämnar skriftligt klagomål till
huvudman på olika sätt. Klagomålen bildar ärenden som ska handläggas och utmynna i
ett svar och beslut om åtgärd från huvudmannen.
Under läsåret har ett nytt arbetssätt införts även för dessa klagomål vilket gör att det
förekommit flera olika arbetssätt under läsåret. Synpunkter, klagomål och frågor på både
politiska beslut, på verksamheten och på andra verksamheter har inkommit på olika sätt
nämligen:
•

Ett formulär på externa webben för klagomål fanns kvar till den 13 december 2019.
Oklart hur många ärenden som inkommit på det sättet.

•

En kommungemensam e-tjänst för synpunkter tog emot 27 klagomål, synpunkter
eller beröm samt 17 anonyma klagomål, synpunkter eller beröm

•

En ny kommungemensam e-tjänst för frågor till kommunen. Oklart hur många
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ärenden som inkommit på det sättet.
•

Kundcenters mottagna e-post eller telefonsamtal som vidarebefordrats till BUFkansli. Oklart hur många ärenden som inkommit på det sättet.

•

Enskilda tjänstepersoners anteckningar från samtal och mejlkorrespondens som
vidarebefordrats till BUF-kansli. Oklart hur många ärenden som inkommit på det
sättet.

Klagomålen kommer alltså in på ett flertal olika sätt och det är vid registreringen av
handlingen som bedömningen görs om det är en synpunkt eller ett klagomål eller fråga.
Beroende på om de är klagomål, synpunkt eller fråga så startar olika handläggningsrutiner. I
de fall det är ett klagomål så startar en omfattande handläggning för att svara den som har
klagomålet och för kännedom till linjechefer och nämndsordförande. Handläggningen av
synpunkter är mindre omfattande då en handläggare svarar på synpunkten och skickar
svaret till den som hade synpunkten.
Det är alltså av betydelse hur registrator bedömer den inkomna handlingen. Förvaltningen
har definierat ett klagomål som något som har en grund i vad barn, elever och
vårdnadshavare kan förvänta sig av oss enligt nationella eller lokala styrdokument. Det är
alltså barn, elever, vårdnadshavare eller motsvarande som kan lämna klagomål. Övriga
medborgare kan lämna synpunkter.
Alla utom ett av de 46 ärenden som är klassificerade som klagomål under läsåret är
besvarade med beslut om åtgärder. 66 procent var klagomål på grundskola, 20 procent mot
förskola och 11 procent avsåg skolmåltider. Bland klagomålen saknas skoltransporter som
har klagomål men som hanteras i verksamhetssystem.
Ytterligare klagomål utgörs av de ärenden som skolinspektionen överlämnat till
klagomålshanteringen som var 16 stycken under läsåret.
Vad gäller synpunkter bildas ofta samlingsärenden för exempelvis nedläggningsförslag av
en viss skola vari man lägger synpunkter från olika personer. 117 inkomna handlingar var
kategoriserade som SYNPUNKTER. Dessa samlades i 87 unika ärenden varav flera är
samlingsärenden. Vad gäller synpunkterna besvaras ärendena inte alltid. Ett stickprov
visade att ungefär hälften av synpunkterna hade ett svar.
Steg 4 i klagomålshanteringen - Den som har klagomål gör skolinspektionsanmälan.
Anmälningarna bildar ärenden som ska handläggas och utmynna i ett svar och beslut om
åtgärd från huvudmannen.
Elever och vårdnadshavare har möjlighet att göra anmälan till skolinspektionen. Under
läsåret 2019-2020 har 28 anmälningar kommit in till skolinspektionen på så sätt. De 28
anmälningarna under perioden utgjorde 38 ärenden hos skolinspektionen då
skolinspektionen delar upp anmälningarna i olika ärenden om de innehåller olika
anmälningsgrunder. De flesta (86 procent under läsåret) av anmälningarna avser
grundskolan vilket stämmer med den nationella bilden där grundskolans anmälningar står
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för 80 procent av alla anmälningar.
Antalet anmälningar per skolform
Förskola
Grundskola
Förskoleklass
Grundsärskola
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola

3
24
1
0
0
0

Med grund för utredning avses en beskrivning av vilken eller vilka frågeställningar ärendet
berör, gjord utifrån bestämmelserna i skollagstiftningen. De inkomna ärendena gäller ofta
flera områden. Grunden för utredningen fördelar sig som tabellen visar:
Grund för utredning
Avgifter
Huvudmannens organisation och styrning
KB Anmälningsskyldigheten
KB Elev - Elev
Samarbete och information skola,hem
Skolplikt och rätt till utbildning
Stöd Extra anpassningar
Särskilt stöd
Tillsynsansvaret för barn/elev
Trygghet och studiero
Övrigt
Totalsumma

1
1
2
5
2
1
4
9
6
5
2
38

Förutom dem finns även: Anpassad studiegång, Betyg/Omdömen, Disciplinära åtgärder,
Elevhälsa, Elevinflytande, Modersmål, svenska som andra språk, Mottagande i särskolan,
Rätt till plats i förskolan, Skolhälsovård, Särskild undervisning enligt skollagen,
Utbildningens innehåll, Utvecklingssamtal, IUP och betyg samt Vårdnadshavarens samtycke
vid val av förskola/skola. Inom de kategorierna har kommunens inte fått in några
skolinspektionsanmälningar.
Anmälningarna kom framförallt in under våren från februari och framåt.
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Besluten var i 16 av ärendena (42 procent) att överlämna till kommunens
klagomålshantering vilket är en högre andel än vad som görs i genomsnitt i landet (33
procent 218). Tre av ärendena har inspektionen beslutat att inte utreda eller inte pröva
ärendena. Av de ärendena skolinspektionen tagit beslut har de riktat kritik i sex men bara i
tre av de ärenden beslutades om föreläggande efter kritik. Nationellt riktar skolinspektionen
kritik i cirka 30 procent av anmälningarna men år 2019 var motsvarande siffra för Luleå
kommun 10 procent vilket också är lägre än tidigare år.
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Analys och förslag:
Rutinerna att ta emot och dokumentera klagomålen fungerar delvis. Det finns ingen översikt
över samtliga inkomna klagomål eftersom de kommer till både huvudman och enheter på
flera olika sätt och det är ibland svårt att veta vad som är klagomål och vad som är
synpunkter för enskilda medarbetare. Vid inkommen handling behövs att handlingen och
ärendet klassificeras som klagomål för att den ska handläggas som ett klagomål. Arbetssättet
med att dokumentera klagomål som kommer till enheterna är inte etablerat i sin helhet med
undantag för förskolan som i viss mån dokumenterar sina klagomål även om det inte alltid
görs i den interna e-tjänsten. Några skolenheter kommenterar den administrativa bördan
som dokumentation av klagomålen innebär. Förvaltningen bör också följa det nationella
uppdrag som regeringen gett till Statskontoret att utreda klagomålshanteringen i
skolväsendet och ta fram rekommendationer för att fler ärenden ska hanteras av
huvudmannen. Statskontoret ska även lämna rekommendationer för hur fler klagomål kan
lämnas till, och hanteras hos, huvudmannen, och hur lärares och rektorers dokumentation i
samband med klagomål och anmälningar kan minska. Uppdraget ska redovisas senast den
30 november 2020.
Individnivå: Huvudmannen och rektorn ser till att rättigheterna för den enskilda elev som
klagomål eller en anmälan rört tillgodoses. Huvudmannen besvarar alla klagomålen som är
klassificerade som klagomål. Rektorerna beskriver själva att de besvarar och omhändertar
klagomålen som kommer in till dem på individnivå. Detta pekar på att den enskilda
individens rätt tillgodoses. Även vad gäller anmälningar till skolinspektionen framgår att
huvudmannen och rektorn hanterar ärendena så att den enskilda individens rätt tillgodoses.
Huvudmannen har dock ingen egen bild av de klagomål som kommer in till enheterna.
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Skol- och huvudmannanivå: det framgår inte att klagomålen bidrar till att verksamheten på
skol- eller huvudmannanivå utvecklas som en följd av beslutet. För att klagomålen ska ha en
effekt på skol- eller huvudmannanivå så krävs ett systematiskt arbete med klagomålen vilket
inte framgår av verksamheternas eller enheternas beskrivningar med undantag för
förskolan. I förskolorna beskriver enheterna i olika grad ett systematiskt arbete med att
omhänderta klagomål genom att dokumentera dem och samtala om dem i olika
strukturerade forum såsom APT eller husmöten eller liknande vilket är ett arbetssätt för att
förbättra verksamheten på skolnivå. I grund- och gymnasieskolorna beskriver endast ett fåtal
skolor ett strukturerat arbete med att omhänderta klagomål för att förbättra kvaliteten på
skolnivå. Inte heller på verksamhetsnivå har systematiskt arbete funnits innan denna
kvalitetsrapport. I jämförelse med andra kommuner har Luleå kommun relativt få
skolinspektionsanmälningar per elev sett till antal anmälningar per elever i hemkommunen.
Luleå kommun har sedan 2016 minskat antalet händelser där skolinspektionen riktar kritik i
jämförelse med nationella genomsnittet. Orsakerna är inte säkra men det kan ha att göra
med
•

stabil grupp av rektorer med rektorsutbildning

•

grundskolans organisationsförändringar med områdeschefer nära rektorerna

2.2.2

Skolinspektionsanmälningar

Se sammanställning i avsnittet om klagomål ovan.

2.3 Observerade resultat
I detta avsnitt dokumenteras resultat av observationer som gjorts, exempelvis externa
revisioner, skolinspektionstillsyner och egna undersökningar. I avsnittet görs också en
uppföljning av de beslut som nämnden fattat efter revision eller tillsyn för att förstå om
besluten verkställts.
Uppföljning av beslut efter tillsyn och revision under läsåret 2018-2019
Efter kommunrevisorernas årliga grundläggande granskning i november 2019 tog
nämnden beslut att:
•

Arbeta med förbättringar i målstyrningen i dialog med revisorerna: har genomförts
inför verksamhetsåret 2021.

•

Arbeta med förbättringar i den interna styrningen och kontrollen avseende
verksamhet och ekonomi: har genomförts genom ett nytt arbetssätt under 2020.
Nämnden är nu mer delaktighet i den grundläggande granskningen och den gör en
samlad bedömning av sin interna kontroll i slutet av året.

•

Fortsätta prioritera arbetet med kompetensförsörjningen inom sina verksamheter:
genomförs genom arbetet i kompetensförsörjningsplanen, strategiska
kompetensförsörjningen i samverkan samt genom att frågan om
kompetensförsörjning och likvärdighet också analyseras i föreliggande
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kvalitetsrapport och vid verksamhetsplaneringsdagar.
•

Fortsätta arbetet med att synliggöra barnkonventionen i all verksamhet: genomförs
genom förvaltningens plan för genomförande som till stor del bygger på
linjeorganisationens insatser. Planen behöver följas upp liksom att barnrättslagen
beaktas före beslut som rör barn.

Kommunrevisionen granskade verkställighet av beslut i bland annat barn- och
utbildningsnämnden. Nämnden beslutade i februari 2019 att ange ansvarig och datum för
återrapportering i besluten för att kunna följa återrapportering av beslut. Stickprov på beslut
från våren 2020 visar att 7 av 7 ärende saknar ansvarig och datum för återrapportering.
(tillsyn arkiv 2020-05, granskning samverkan region och kommunens socialtjänst och skola
2020-06, förändring av skolenheter Notviken 2020-06, Stadsöskolan 2020-06, program
gymnasieskolan 2020-06, delårsrapport 2, 2020-09, grundläggande granskning 2020).
Kommunrevisionen granskade arbetet mot kränkande särbehandling och diskriminering
i grundskolan och nämnden beslutade i september 2018 att:
•

åtgärda brist gällande att all personal inom skolan har nödvändiga insikter i de
föreskrifter som gäller genom att särskilt säkerställa och förtydliga arbetsgången.

•

åtgärda brist gällande att utredning ska ske skyndsamt och hålla den kvalitet som
krävs genom särskilda utbildnings- och stödinsatser

•

åtgärda brist gällande att i uppföljningen av anmälningar utveckla analysen och
fokusera på risker som nämnden bör ha kännedom om för att kunna besluta om
åtgärder. Detta genom att följa statistik, beskrivningar av arbetet och bedöma
processernas funktion.

Det digitala systemet för anmälan och dokumentation av utredning och beslut är infört och
vissa förbättringar har införts under 2019-2020. När en personal anmäler en händelse får
huvudmannen meddelande om att det har hänt och rektor får en signal om att utreda
händelsen. Stödmaterial och handledningar har skapats för användare och rutinen fungerar
bättre än tidigare. Fortfarande finns parallella system för framförallt utredning och
dokumentation av åtgärder vilket gör att huvudmannen inte får syn på allt som sker i
verksamheten. I kvalitetsrapporten finns avsnitt för redovisning och analys kränkningar och
arbetet mot dem. Se vidare avsnittet om kränkningar i kvalitetsrapporten.
Kommunrevisorernas granskning av måluppfyllelse i grundskolan visade att nämnden till
stora delar har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av grundskoleverksamheten.
Nämnden beslutade i juni 2019 att följa revisionens rekommendationer:
•

att nämnden inom ett år genomför en uppföljning för att säkerställa att den nya
organisationen fungerar som det var tänkt: ingen uppföljning är genomförd av
nämnden men grundskolan har gjort en uppföljning hösten 2019.

•

att behov och förståelse för nya styrdokument förankras i rektorsorganisationen
innan ytterligare resurser tas i anspråk för att skapa nya styrdokument, Exempel på
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styrande dokument beslutade efter maj 2019 är Riktlinje om Skolplikt och rätt till
utbildning samt Frånvarotrappa för grundskolan. Dessa har förankrats i
rektorsorganisationen. Även omarbetad rutin för anmälan, utredning och åtgärder
vid kränkande behandling är införd.
•

att arbetet med att förbättra förutsättningarna för de skolor som har sämst
måluppfyllelse intensifieras, Det har riktats extra förstelärartjänster, medel och
särskilda insatser både inom ramen för skolpaketet där vi 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. Även det generella arbetet med
resultatdialoger med områdesrektorerna och tillgängliga lärmiljöer förbättrar
förutsättningarna för skolorna.

•

att utvecklings- och förbättringsarbetet av resursfördelningsmodellen fortsätter.
Modellen har prövats utifrån jämställdhetsbudgetering men inga direkta
förändringar genomfördes utifrån det. Ett särskilt arbete med att förstå hur rektorer
använder olika stödresurser för pojkar och flickor pågår. Fördelningsmodellen har
förändrats så att en mindre del går till förskoleklassen och istället fördelas till
grundskolan.

•

att nämnden, i det egna målarbetet, tar i beaktande att utbildningsområdet är lagstyrt
och som en konsekvens redan har många mål att följa upp. Arbetet med
målstyrningen har förändrats i hela kommunen och 2020 är tre av nämndens
målliknande mätetal riktade direkt till grundskolan. De har alla en förankring i de
nationella styrdokumenten.

•

att nämnden följer upp de effekter som förväntas av respektive skola och dess
utvecklingsområden och därefter tar lärdom av varandra gällande arbetssätt i de fall
utfallet mellan skolorna skiljer sig åt. Arbetssättet med resultatdialoger mellan
verksamhetens olika nivåer har utvecklats under åren 2018-2020. I de samtalar man
om enheternas resultat, utvecklingsbehov och insatser. Dialogerna genomförs i hela
grundskolan och i områdesteamen för ett kollegialt utbyte.

Skolinspektionen genomförde en tematisk tillsyn av rätten till modersmålsundervisning i
nationella minoritetsspråk i grundskolans årskurser 7-9 och förelade då Luleå kommun att
avhjälpa bristerna. Barn- och utbildningsnämnden beslutade i september 2019 att vidta
åtgärderna
•

att informera vårdnadshavare och elever om rättigheterna för modersmål i
minoritetsspråken med ansökan på externa webben.

•

att erbjuda och anordna nationellt minoritetsspråk modersmål inom ramen för
språkvalet

Åtgärderna är genomförda.
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Skolinspektionens genomförde 2018 en regelbunden tillsyn av där man förelade
kommunen att genomföra åtgärder för att erbjuda studiehandledning på modersmålet till
alla elever som behöver det. För att avhjälpa påtalade brister har Luleå kommun sedan dess
verkställt ett antal åtgärder:
•

Ny rutin för enheterna gällande utredning av elevers stödbehov kopplat till
studiehandledning. Det är oklart om rutinen för utredning följs eller är känd av
berörda enheter.

•

Ny rutin för anmälan och tilldelning av studiehandledning finns och är känd

•

Utökning av bemanning i språk

•

Informations - och kompetensutvecklingsmaterial gällande studiehandledning

•

Effektivisering av modersmåls- och studiehandledningsorganisationen för att frigöra
mer elevtid

Skolinspektionen genomförde en kvalitetsgranskning av Luleå kommuns gymnasieskola
avseende de förutsättningar huvudmannen skapar för att eleverna får en likvärdig
utbildning. Skolinspektionen bedömde att huvudmannen gör relevanta analyser samt vidtar
relevanta kompensatoriska åtgärder. Inga beslut togs om åtgärder efter granskning.
Tillsyner och granskningar 2019-2020
Revisorernas granskning av samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin
Syftet med kommunrevisorernas granskning var att bedöma om samverkan mellan Region
Norrbottens barn- och ungdomspsykiatri och Luleå kommuns socialtjänst samt grundskola
bedrivs och styrs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig kontroll.
Granskningens sammanfattande bedömning visar att det finns en samverkan mellan berörda
parter som delvis är ändamålsenlig och att det finns en samsyn att en god samverkan
upplevs som viktig och eftersträvansvärd. Nämnden beslutade att
•

ledningsarbetet ska tydliggöras och möjliggöra uppföljning och utvärdering av
samverkan

•

att verksamheten ska säkerställa kunskap hos berörda medarbetare gällande
samverkansrutiner samt utveckla informations- och kunskapsutbyte mellan
verksamheterna och dess medarbetare

Revisorernas granskning av nämndernas hantering av delegation bedömde att nämndens
arbete till största del är ändamålsenlig och uppfyller kommunallagens krav men nämnden
beslutade i oktober 2020 att:
•

omarbeta hela delegationsordningen så att det framgår hur delegationsbeslut ska
anmälas och återrapporteras till nämnden

•

säkerställa att beslutade delegationsordningar, reglementen och riktlinjen,
Ärendehantering för politiska beslut efterlevs fullt ut

•

uppföljning av delegationsbeslut ska göras årligen och ingå i nämndens
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internkontrollplan
Ytterligare tillsyner och granskningar är genomförda och kommenteras i respektive
verksamhets kvalitetsrapporter.
Under året gjorde förvaltningen en intern undersökning om arbetet med skolplikt och
rätten till utbildning. Undersökningen visade på behovet av uppdaterade rutiner för
området. Nämnden beslutade om en ny policy för skolplikt och rätt till utbildning och
skolchefen beslutade om en riktlinje med en mängd nya rutiner. Under våren har arbetet
fortsatt med att sprida information internt, till friskolorna och till vårdnadshavare i
kommunen.
Egna undersökningar om likvärdighet
Det finns flera aspekter på likvärdighet varav en handlar om det kompensatoriska
uppdraget som skolan har.
Grundskolornas socioekonomiska sammansättning
Nationellt har skillnaderna mellan skolors betygsresultat ökat och skolans socioekonomiska
elevsammansättning har fått större betydelse för elevers betyg. I Luleå finns det skillnader i
socioekonomisk sammansättning men skillnaderna är mindre än i storstäderna.
Målsättningen är en jämnare socioekonomisk fördelning i kommunens skolor och därmed en
minskad segregation.
Bilderna nedan visar socioekonomi i befintlig skolstruktur 2018 och 2020. Den visar att det
finns en skillnad mellan skolornas socioekonomiska sammansättning men att den minskat. I
analysen saknas elever med okänd bakgrund då registerdata saknas för dem.
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Skillnader i grundskolornas resultat och elevsammansättning
För att få en mer nyanserad bild av skolors betygsresultat, än enbart genom de faktiska
betygsresultat som skolor uppnår, har Skolverket utvecklat SALSA (Skolverkets
Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser). Analysverktyget SALSA presenterar skolors
resultat av slutbetygen i årskurs 9 efter att viss hänsyn har tagits till elevsammansättningen. I
SALSA är det föräldrarnas utbildningsnivå och fördelningen pojkar/flickor samt andelen
nyinvandrade och okända elever som utgör bakgrundsfaktorerna. Störst betydelse för
resultaten i modellen har föräldrars utbildningsnivå. SALSA kan indikera hur väl skolorna
lyckas med det kompensatoriska uppdraget. En lokal undersökning av Luleå skolors
SALSA-värden under 2011-2018 visade att det fanns variationer i genomsnittliga
avvikelserna från förväntade resultaten.
•

Skolorna med högsta förväntade resultat presterar mest över förväntan.

•

De fyra skolorna med lägsta förväntade resultat presterar ungefär som förväntat men
varierar mellan enheterna.

•

Tre av de fyra ”mellanskolorna” presterar avsevärt under förväntat medan en
presterar ungefär som förväntat.

2019 års SALSA-värden visar ungefär samma mönster som tidigare för indikatorn
meritvärde utom Tunaskolan som har ett mer positiv resultat än förväntat.
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Avseende andelen elever som uppnått A-E så hade man bättre resultat än förväntat på
nästan alla kommunens skolor.
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Ännu finns inga SALSA-värden för läsåret 2019-2020 men en positiv utveckling av resultaten
i de socioekonomiskt prioriterade områdena kan ses avseende både behörighet till gymnasiet
och andel elever som uppnått A-E i alla ämnen. 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.

2.4 Samlad analys Barn- och utbildningsförvaltningen
Förra årets kvalitetsrapport pekade ut två prioriterade utvecklingsområden nämligen
Likvärdighet samt Ledning och styrning. Läsårets senare del dominerades av pandemin och
dess effekter.
Likvärdigheten var prioriterade för att, även om kunskapsresultaten i kommunen skolor ligger
över nationella genomsnittet, så ökade skillnaden mellan elever och skolor. Behovet fanns att stärka
likvärdigheten mellan elever med olika kön och olika socioekonomisk bakgrund. Andel elever som tog
examen i gymnasiet var över rikets medelvärde men betydelsen av ett genomfört gymnasium är stort
för etablering i vuxenlivet.
De konkreta effekterna som förväntades var att 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.
De planerade insatserna var att Skapa likvärdiga förutsättningar för barn och elever, pojkar och
flickor avseende förskolornas och skolornas lärmiljöer men också tillgång till gemensamma resurser
och digitala verktyg. Stödja barnens och elevernas lärande genom tillgängliga lärmiljöer och kvalitet i
undervisningen.
Läsårets resultat visar att
Gymnasieskolans genomströmning för nationella programmen är oförändrad. 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 IM-varianternas mål. Vi ser också att studieflödet ökar.
Behörigheten till gymnasieskolan var något högre för både pojkar och flickor medan
meritvärdet ökade för flickor och minskade för pojkar. Ännu finns inga SALSA-värden för
läsåret 2019-2020 men en positiv utveckling av skolresultaten i de socioekonomiskt
prioriterade områdena kan ses avseende både behörighet till gymnasiet och andel elever som
uppnått A-E i alla ämnen. 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.
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Både pojkars och flickors upplevelse av arbetsro på lektionerna har förbättrats i årskurserna
4 och 7 och i gymnasiets år 1 enligt årets hälsoenkät. Arbetet med förbättrad arbetsro har
varit i fokus på de allra flesta grundskolorna och planeras fortgå kommande läsår. Det finns
dock skillnader mellan skolenheterna i grundskolan som behöver analyseras.
Den långa trenden att fler av de äldre eleverna oftare upplever stress fortsätter utom pojkars
stress i åk 7 som minskade jämfört med förra året. Här saknas analyser om orsaker eller
koppling till åtgärder.
Likvärdiga förutsättningar omfattar många delar.
Skolornas socioekonomiska sammansättning har betydelse för elevernas skolresultat och ju
mindre segregerade skolor vi har 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 segregationen minskat även om den inte varit så stor som
storstädernas segregation.
Resursen personal: Kommunen i genomsnitt har en högre andel behörig/legitimerad
personal än genomsnittet i riket i alla skolformer. Under läsåret har arbetet med strategisk
kompetensförsörjning fortsatt.
Luleå kommun har utifrån politisk viljeinriktning sedan länge eftersträvat en bemanning per
förskoleavdelning (17 platser) som omfattar två förskollärare (66,6 %) och en barnskötare
(33,3 %). Andelen högskoleutbildad personal har över tid minskat i Luleå kommuns
förskolor från 67 % till dagens ca 60 - 61 %. Orsaken till minskningen är att tillgången till
utbildad personal minskat.
Grundskolan har riktat extra förstelärartjänster, medel och särskilda insatser både inom
ramen för skolpaketet där grundskolan prövade nya kompetenser, särskilt påtagligt är det
nu i och med statsbidraget för en Likvärdig skola.
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Det finns behov av att fortsätta titta på hur tillgången på personal varierar på de olika
förskole- och skolenheterna och vad som kan göras för att stärka likvärdigheten avseende
tillgången till behörig/legitimerad personal.

Övriga resurser: Arbetet med att ge likvärdiga förutsättningar avseende särskilda resurser
såsom central elevhälsa, språkstödjande funktioner och kulturskola har fortsatt i
resurscentrums organisation.
Även inom andra satsningar till exempel ökad rörelse är det extra fokus på de
socioekonomiska prioriterade områdena. Även det generella arbetet med resultatdialoger
med områdesrektorerna och tillgängliga lärmiljöer förbättrar förutsättningarna för skolorna.
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.
Implementeringen av barnrättslagen i förvaltningen påbörjades under läsåret och ska bland
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annat säkerställa att särskilda hänsyns ska beaktas i beredningen så att alla ges likvärdiga
villkor, oavsett ens förutsättningar. Verksamheterna inom BUF 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. Ingen
särskild genomlysning har gjorts för att följa upp om barns rätt beaktas i besluten.
Ledning och styrning var prioriterat med motiv att för att skolans styrkedja ska fungera måste
huvudmannen veta hur processerna i skolan fungerar, vilka resultat de har, vilka utvecklingsbehov
som finns och hur arbetet utvecklas. Styrning och ledning av de kritiska processerna är särskilt viktigt
visade flera av de observerade resultaten. Digitalisering behöver stödja processerna i verksamheten.
Förbättrad dialog mellan verksamhet och huvudman.
De önskvärda effekterna var att huvudmannen förstår skolans verksamhet och behov.
Huvudmannen får den information den behöver för att ta sitt ansvar. Huvudmannen har också dialog
med verksamheten om vilka förbättringsåtgärder som behövs på enheterna och vilket stöd de behöver.
De insatser som planerades var Förbättra huvudmannens arbete med resultat och kvalitet genom
utvecklade resultatdialoger. Förbättra processer för att upptäcka, utreda och åtgärda kränkningar.
Förbättra systematiken i det främjande arbetet. Stödja digitaliseringen av processerna.
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.
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 utgått från dialogmodeller. Kvalitetsrapporterna
ger utförlig information om resultaten och verksamhetens behov och arbetet med den
interna kontrollen har förändrats 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
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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.
Styrning och ledning omfattar även verkställighet av beslut. En uppföljning av de beslut som
tagits efter granskningar åren 2018 och 2019 visar att de saknar information om vem som
ansvarar för verkställighet av beslut och datum för uppföljning. Efter granskningen av
delegationsbeslut beslutade nämnden att också tydliggöra hur beslut på delegation ska
meddelas och återrapporteras. För en tillräcklig styrning behöver verkställigheten av
besluten säkras på ett systematiskt sätt.
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, en större ansvar
för huvudmännen att tillgodose en allsidig social sammansättning samt förslag som skulle
ger staten mer inflytande över skolplaceringar i grundskolan. Som ytterligare en del i
planeringen för att staten ska bli mer involverad i styrningen av skolan så har
skolmyndigheterna haft uppdrag att ta fram indikatorer, delmål och framgångsfaktorer för
likvärdighet och kvalitet som ska utgöra underlag för en eventuell framtida dialog mellan
skolmyndigheter och huvudmän.
Kommunfullmäktige beslutade också att genomföra en folkomröstning om skolstrukturen i
kommunen i november 2020 som kommer att omhändertas under läsåret 2020-2021.

Barn- och utbildningsnämnd, Resultat och analys: Kvalitetsrapport

27(28)

3 Prioriterade utvecklingsområden
Utvecklingsområdets
Vad och Hur

Utvecklingsområde 1:

Utvecklingsområde 2:

Utvecklingsområde:

Likvärdighet

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.

Tillvarata medarbetares kompetenser och
erfarenheter för att därigenom bidra till större
kvalitet för barn, elever, vårdnadshavare och
medborgare.

Elevernas upplevelse av studiero ökar och
elevernas upplevelse av stress minskar.

Attraktiv arbetsgivare
På lång sikt ökar jämlikhet och jämställdhet.
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.
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