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1 Inledning
Barn- och utbildningsnämnden har 13 målliknande mätetal som styr verksamhetens arbete för en
utveckling av kommunfullmäktiges fyra utvecklingsområden. För att öka jämlikheten har nämnden
målen att barngruppernas storlek i förskolan inte ska öka. Prognosen för att nå detta är god för 2021.
Vidare har nämnden mål om att öka andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan samt en
minskad spridning mellan skolor avseende behörighet. Andelen behöriga elever ökar och
skillnaderna i behörighet mellan skolorna har minskat. Genomströmningen i gymnasieskolan där
examen inom 4 år följs upp, är mycket svår att prognostisera kring eftersom årskullen som tar
examen till sommaren fått nästan halva sin studietid påverkad av pandemin. Arbetet med de
kompensatoriska insatserna för att skapa likvärdighet pågår i både grund- och gymnasieskola, men
pandemin skapar stora utmaningar kring detta.
För att öka jämställdheten pågår ett arbete med att förbättra pojkars lägre skolresultat i relation till
flickornas. Prognosen för målet att öka pojkars meritvärden i grundskolan och pojkars betygsvärde i
gymnasieskolan är osäker och de planerade åtgärderna för kompetensutveckling och dialoger om
hur man kan arbeta med frågan i skolorna fortsätter som planerat. Flickors upplevelse av stress i
både grund- och gymnasieskolan ska minska. Grundskolan ska under vårterminen 2021 upprätta en
plan för att möta målet. Gymnasieskolan rapporterar svårigheter att genomföra elevhälsosamtalen
som planerat på grund av pandemin, men har flertalet pågående insatser som sätter fokus på
elevernas hälsa.
För att minska klimatpåverkan arbetar förvaltningen med att minska koldioxidutsläppen i
livsmedelsinköpen. Prognosen är att målet uppnås.
För att bidra till en starkare ekonomi för tillväxt har nämnden mål om minskade lokalkostnader i
förskola, grundskola och gymnasieskola. Prognoserna för dessa är ännu osäkra. Prognosen är god
för att nå målet om att öka andelen ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar
två år efter fullföljd gymnasieutbildning.
Totalt prognostiserar barn- och utbildningsnämnden ett ekonomiskt överskott mot tilldelat
kommunbidrag.

2 Måluppföljning
Utvecklingsområde/Mål
Utvecklingsområde - Ökad jämlikhet

Analys
Prognosen är att Barn- och utbildningsnämnden bidrar till att
uppnå utvecklingsområdet "Ökad jämlikhet" men att pandemin
skapar stora utmaningar för verksamheterna kopplat till detta.
Prognosen är osäker då resultaten för mätetalen finns tillgängliga
vid delår 2.
Ökad jämlikhet i barn och ungas uppväxtvillkor har i förskolan
koppling till barngruppers storlek. Barngruppernas storlek har
betydelse för utbildningen, undervisningens kvalitet och
pedagogernas förutsättningar att stödja barnens utveckling och
lärande. Målet är att inte öka det genomsnittliga antalet barn per
barngrupp på helår. Vår egen bedömning utifrån data från slutet
av 2020 är att prognosen för att uppnå uppsatt mål om 16,1 barn
per barngrupp är god.
Andelen behöriga till gymnasieskolan ökade läsåret 2019/2020
men för innevarande läsår är det svårt att göra en prognos.
Frånvaron under hösten 2020 var betydligt större jämfört med
hösten 2019. Skillnaderna i behörighet till gymnasieskolan mellan
grundskolorna har minskat. Det är främst de socioekonomiskt
prioriterade skolorna som förbättrat sina resultat vilket är ett
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Utvecklingsområde/Mål

Analys
centralt bidrag till ökad jämlikhet i ungas uppväxtvillkor.
Det kompensatoriska arbetet innebär stöd till enskilda elever eller
grupper av elever som planeras och genomförs av de lokala
elevhälsoteamen, med möjlighet till stöd från Resurscentrum.
Andra åtgärder är att öka bemanningen när det gäller elevhälsa,
till exempel genom anställning av ökad specialpedagogisk
kompetens eller socialpedagog.
Det kompensatoriska arbetet med att sträva efter en likvärdig
skola tas även i beaktande vid följande insatser:
- Fördelning av statsbidrag
- Fördelning av förstelärare/skola
- Fritidshemsutvecklarnas uppdrag
- Inom konceptet Teach for Sweden som vi samverkar med sedan
några år tillbaka
- Riktade stödinsatser inom den digitala utvecklingen
För gymnasieskolan utmanar pandemin skolans kompensatoriska
arbete i hög utsträckning. Även om skolan under hel- eller delvis
skolstängning kallat in elever som behöver extra stöd finns risk
att elever inte når lika långt i sin kunskapsutveckling som de
skulle ha gjort om skolan varit öppen. Enheterna har förstärkt
arbetet med elevuppföljningar för att ha koll på elever i riskzon
för kunskapstapp och/eller psykisk ohälsa.
För att öka elevernas möjligheter att nå så långt de kan har
rektorer använt tillskjutna statliga medel till personalförstärkning
i skolans lärstudior som därmed haft en högre bemanning.
Gymnasieskolan kan, på grund av gynnsamt budgetläge, behålla
denna förstärkning även under höstterminen 2021. Tyvärr är det
inte alla elever som kommer till studion trots uppmaning från
lärare/mentor att göra det.
Två av de mest sårbara elevgrupperna, gymnasiesärskolan och
Introduktionsprogrammen har haft undervisning i skolan i
betydligt högre utsträckning (särskolan 100 procent). För
gymnasiesärskolan rapporteras dock svårigheter att genomföra
APL på grund av pandemin. Detta ses även vid
Yrkesintroduktionen där samverkan med
Arbetsmarknadsförvaltningen avbrutits tillfälligt. Det har
sannolikt missgynnat elever som är i stort behov av anpassningar
och handledning. Att APL fungerar för nämnda elevgrupper är
en väsentlig del av arbetet mot högre jämlikhet eftersom dessa
elever inte har lika lätt att komma ut i samhället/arbetsliv.

Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och
resurser

Prognosen är att Barn- och utbildningsnämnden bidrar till att
uppnå utvecklingsområdet "Mer jämställd fördelning av makt
och resurser" men att pandemin skapar stora utmaningar för
verksamheterna kopplat till detta. Prognosen för mätetalen är
dock osäker då resultaten finns tillgängliga vid delår 2.
Barn- och utbildningsnämnden har under året valt att prioritera
pojkars generellt lägre skolresultat samt flickors generellt högre
upplevelse av stress, i arbetet med jämställdhet. Skolan ska aktivt
och medvetet främja elevernas lika rättigheter och möjligheter,
oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för att
motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och
utveckling.
Meritvärdena på högstadiet för alla elever sammantaget hade
2019/2020 minskat och skillnaderna mellan pojkars och flickors
meritvärden hade återigen ökat. I skolornas kvalitetsrapporter
framkommer att pandemin under vårterminen 2020 påverkat
verksamheten både avseende elevernas lärande och skolornas
utvecklingsarbete. Under läsåret 2020/21 har pandemin fortsatt
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Utvecklingsområde/Mål

Analys
påverka verksamheten.
Pojkarnas betygsvärden på gymnasiet för 2019/2020 var de lägsta
på en femårsperiod. Att vända trenden med könsgapet i
skolresultat kräver tidiga insatser, redan i förskolan, vilket
prioriteras av skolan i Luleå som helhet.
Under läsåret 2020/2021 fortsätter arbetet att uppmärksamma
skillnader i måluppfyllelse mellan skolor men även utifrån
könsskillnader. Insatserna riktas till grundskolans ledare och
består av att uppmärksamma resultat när det gäller
måluppfyllelse och inhämta kunskaper om betydelse av normer
och kulturer i skolmiljön. Kunskapsinhämtning sker via
litteraturseminarier, nu senast kring Fredrik Zimmermans bok
"Pojkar i skolan: vad lärare och andra vuxna behöver veta för att
fler pojkar ska lyckas i skolan". Skolornas arbete kring detta följs
upp under vårterminen och redovisas i delår 2 och
kvalitetsrapporten.
På gymnasiet har rektorsgruppen tagit del av aktuella forskningsoch kunskapsöversikter om att motverka könsskillnader i
studieresultat. Under hösten 2021 planerar verksamhetschef att
genomföra resultatdialoger på temat jämställd utbildning med
samtliga rektorer. Inför dialogerna ska rektorer få ta del av data.
Fokus för samtalen är idéstorm kring aktiviteter: Vad kan varje
enhet jobba vidare med, utifrån forskning och beprövad
erfarenhet.
När det gäller att minska flickors upplevelse av stress i
grundskolan ska en plan upprättas under vårterminen 2021 för
att möta målet.
Gymnasieskolan har genomfört ett antal hälsofrämjande insatser
som också syftar till att minska flickors upplevelse av stress.
Konceptet Klasstid är ett samarbete mellan elevhälsans personal
och mentor där man har en schemalagd tid varannan vecka i syfte
att alla elever ska få en likvärdig grund i viktiga frågor som bland
annat studieteknik, studieval och framtid, sex och relationer samt
hälsa. I modulerna på temat hälsa finns både sömn och
stresshantering med. En annan insats är belastningsscheman som
har tagits fram efter önskemål från elevråd. Belastningsschemat
visar vilka examinationsuppgifter som lärare planerat in för en
viss klass. Överenskommelser har gjorts om hur stor belastning
varje klass ska ha per vecka.
På Samhällsvetenskapliga programmet där flickor har en ännu
högre upplevd stress än gymnasiebyn som helhet har rektor och
personal förändrat undervisningen och fokuserar på "skola på
skoltid", det vill säga att uppgifter huvudsakligen ska genomföras
på plats i skolan.
Elevhälsosamtal för gymnasiet genomförs fortlöpande under
läsåret och sammanställs för skolan som helhet i juni. En
uppföljning av flickors upplevelse av stress kommer därmed
finnas tillgänglig till delår 2.

Arbetet med elevhälsosamtal har försvårats av pandemin, en del
samtal har inte kunnat hållas som planerat, mestadels på grund
av fjärrundervisning och frånvaro hos elever och möjligen till viss
del på grund av personalbrist då många varit utlånade för att
genomföra vaccinationer.
Gymnasieskolan har som åtgärd fått förstärkning av sköterska
från Ungdomsmottagningen som genomfört samtal. Samtalen har
också kunnat planeras in när elever haft skola i skolan
(närundervisning).
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Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan

Prognosen för målet att minska koldioxidutsläpp i
livsmedelsinköp är att det kommer nås för 2021. Under första
perioden 2021 har måltidsverksamheten en koldioxidekvivalent
på 1,76. Utfallet är under det uppsatta målet (1,8) vilket betyder
att vi når målet för första perioden.
Livsmedelsinköpen har minskat som konsekvens av att färre
elever är i skolans närundervisning vilket i sin tur bidrar till en
minskad volym av produktion.
Måltidsverksamheten har påbörjat en pilot med fem skolor där
mål och mätetal inom miljö/klimat/ kvalitet samt ekonomi följs. I
detta ingår att mäta matsvinn som direkt påverkar
koldioxidutsläppet genom minskade inköp. Inom piloten görs
aktiviteter tillsammans med skolan för att minska och synliggöra
svinnet.
Sammantaget kommer vi under året att fortsätta analysera vilka
faktorer som bidrar till minskat koldioxidutsläpp i
livsmedelsinköp.

Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt

Prognosen är att barn- och utbildningsnämnden kommer att
bidra till utvecklingsområdet starkare ekonomi för tillväxt.
Barn- och utbildningsnämnden har valt att fokusera på minskade
lokalkostnader i förskola, grundskola och gymnasieskola i
kr/elev, samt att öka andelen ungdomar som är etablerade på
arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd
gymnasieutbildning.
För lokalkostnaderna är prognosen osäker.
Lokalkostnadsjämförelser sker utifrån nationell statistik (SCB)
och har en eftersläpning. När vi följer upp kostnader nu i maj
2021 så jämförs siffror från 2019. Till delårsrapport i september så
kommer siffror från 2020 att jämföras. Det är en anledning till
varför lokalkostnadsförändringar kan vara svåra att följa. En
försiktighet bör därför finnas i samband med uppföljning av
lokalkostnader i maj månad. Hyrorna indexeras med 1,5 % varje
år (årlig uppräkning).
Andelen ungdomar som två år efter fullföljd gymnasieutbildning
är etablerade eller studerar ökar för Luleås del. Dock är ökningen
svagare än övriga riket och större städer. Etableringen är starkare
för elever från högskoleförberedande program (84,9 procent),
jämfört med yrkesprogram (68 procent). För yrkesprogram
återfinns resultatet bland de 25 procenten sämsta i landet.

Uppföljning Styrkort/Plan - Period 1 2021 (Barn- och utbildningsnämnd)
Uppföljning av mätetal redovisas i delår 2. Nedan följer analys kopplad till respektive mål.
Målrelaterade - Mätetal/Mått

Senaste analys

Barngruppernas
storlek i förskolan ska
inte öka

Enligt data som kan utläsas i Qlikview var utfallet 16,1 barn per barngrupp mätdatumet den 15
oktober 2020. Det vill säga en god prognos för 2021. Det nationella jämförelsetalet görs en gång per
år och har eftersläpning. Vi fortsätter undersöka hur vi på lämpligaste sätt kan komplettera nationell
statistik med lokal.

Öka andelen elever
som är behöriga till
gymnasieskolan,
avvikelse från
modellberäknat värde

Modellberäknat värde för 2020 är - 0,6, vilket är ett lägre värde än för föregående år som låg på 0,3.
Värdet befinner sig fortfarande i mellanskiktet av samtliga kommuner från att 2018 varit bland de
25 % lägsta.
I motsats till ett lägre modellberäknat värde ökade andelen elever behöriga till gymnasieskolans
yrkesprogram läsåret 2019/2020 från 87,1 % till 88%. Detta trots att vårterminen 2020 präglades av
pandemin.
Den procentuella andelen flickor och pojkar behöriga till yrkesprogram har ökat. Flickor från 88,3 till
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90, pojkar från 86 till 87. Pojkarnas behörighet ökar för andra året i rad. Skillnaden mellan pojkar och
flickor har dock också ökat från 2,3 procentenheter till 3 procentenheter.
För innevarande läsår är det svårt att göra en prognos. Det som är tydligt är att frånvaron under
hösten var betydligt större jämfört med ht 2019. 7-9 skolor har även delvis haft distansundervisning
för att minska smittspridningen, särskilt under vårterminen 2021.
Skillnaderna mellan skolorna har minskat. Det är främst de socioekonomiskt prioriterade skolorna
som förbättrat sina resultat vilket bidrar till ökad jämlikhet i ungas uppväxtvillkor. Nyckeltalet
SALSA är för nuvarande ej tillgängligt pga. SCB/Skolverkets sekretess.
Grundskolan fortsätter arbetet med att utveckla undervisningen och utbildningen i sin helhet utifrån
Specialpedagogiska skolmyndighetens koncept Tillgängliga lärmiljöer och undervisningens kvalitet
genom kollegial samverkan. Därtill intensifieras arbetet med att öka elevernas rörelse under
skoldagen vilket främjar alla elevers möjlighet till fysisk aktivitet vilket påverkar hälsa och lärande.
Grundskolans arbete med likvärdig utbildning samt att motverka könsskillnader i skolresultat
fortgår.

Minska spridningen
mellan skolorna
avseende andel elever
behöriga till
gymnasieskolan

Skillnaderna mellan skolorna har minskat. Det är främst de socioekonomiskt prioriterade skolorna
som förbättrat sina resultat vilket bidrar till ökad jämlikhet i ungas uppväxtvillkor.
6 av 10 skolenheter har ökat behörigheten. Den största ökningen ser vi på Råneskolan (+10
procentenheter), Hertsöskolan (+6) och Örnässkolan (+4). Dessa skolor räknas till de
socioekonomiskt prioriterade och detta bidrar till att minska skillnaderna mellan 7 - 9 skolorna.
Tunaskolan ökade sin behörighet föregående läsår och ligger kvar på samma nivå. Fyra skolenheter
har minskat med 2–4 procentenheter. Föräldrarnas utbildningsnivå ger genomslag på skolresultat
såväl i Luleå som nationellt.
Det kompensatoriska arbetet innebär enskilt stöd till elever, grupper av elever eller skola. Stöd till
enskilda elever eller grupper av elever planeras och genomförs av de lokala elevhälsoteamen. Det
finns även möjlighet för skolor att söka stöd hos Resurscentrum. Andra vanliga åtgärder är att öka
bemanningen när det gäller elevhälsa, till exempel genom anställning av ökad specialpedagogisk
kompetens eller socialpedagog.
Det kompensatoriska arbetet med att sträva efter en likvärdig skola tas alltid i beaktande,
exempelvis vid följande insatser:
- Fördelning av statsbidrag
- Fördelning av förstelärare/skola
- Fritidshemsutvecklarnas uppdrag
- Inom konceptet Teach for Sweden som vi samverkar med sedan några år tillbaka
- Riktade stödinsatser inom den digitala utvecklingen
Jämförelse med andra kommuner har försvårats eftersom att SCB/Skolverket sekretessbelagt
tidigare offentlig data.

Öka
genomströmningen i
gymnasieskolan,
examen inom 4 år

Utfall av genomströmning i gymnasieskolan våren 2021 är mycket svår att förutsäga eftersom
pandemin och därigenom skolans arbetssätt inte kan jämföras med tidigare år. Läsåret 19/20
påverkades endast i den avslutande fasen, medan vi nu förbereder avslutet av gymnasiet för en
årskull som under nästa halva gymnasietiden varit kraftigt påverkad av pandemin.
Resultatet för läsåret 2020 (inklusive modellberäknat värde publicerat i mars) är för
genomströmning samtliga program det bästa resultatet under en sexårsperiod. Resultatet de senaste
tre åren återfinns bland de 25 procenten främsta kommunerna i landet. Andelen genomströmmade
flickor är högre än pojkar, 80,2 procent jämfört med 78,4 procent. Resultatet för bägge könen är
också jämförelsevis bland de främsta i Sverige.
Sett till det modellberäknade värdet borde Luleå gymnasieskolas resultat dock vara betydligt högre.
Det modellberäknade värdet tar hänsyn till bakgrundsfaktorer som föräldrarnas utbildningsnivå,
föräldrarnas inkomst, kön, andelen nyinvandrade elever och behov av ekonomiskt bistånd.
Visserligen ses en förbättring gentemot föregående år då resultatet var bland de 25 procenten
sämsta, men genomströmningen borde vara 2,3 procentenheter högre.
Det negativa modellberäknade värdet skulle kunna tolkas som att Luleå gymnasieskola har en
förbättringspotential vad gäller skolans kompensatoriska uppdrag, det vill säga en likvärdig
utbildning oavsett elevers bakgrund.
För Introduktionsprogrammet (IM) där elever som inte nått behörighet för gymnasieskolan återfinns
ser vi en ökning från rött värde föregående två år (resultat bland de 25 procenten sämsta) till ett gult.
Ett urval bidragande orsaker till den positiva förändringen har kommit fram genom resultatdialoger
med rektorer på IM:
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Ökad kvalitet i undervisningen som en följd av det arbete med likvärdighet i kursplaneringar, betyg
och bedömning som blev nödvändigt i och med att nyanlända elever togs emot på fler enheter där
personal behövde samverka.
Garanterad undervisningstid infördes och Luleå kunde tidigt svara upp mot kraven om 23 timmar
undervisning/vecka.
Rektorerna deltog i olika nätverk nationellt och regionalt och tillsammans med Skolverket
- kollegialt utbyte är viktigt!
Större fokus på IM i det systematiska kvalitetsarbetet och i ledningsgruppen - tydlig prioritering.
Statsbidrag skapade möjligheter till utvecklingsarbete och skolan har genomfört ett
utvecklingsprojekt årligen. Exempelvis: utveckling av tidigare obefintlig yrkesintroduktion,
kompetensutvecklingsplan för språkutvecklande arbetssätt, produktion av informationsmaterial om
IM på de största språken bland nyanlända, ökad samverkan mellan IM-varianterna samt mellan
professioner inom IM (ex. lärare och elevhälsa) samt möjlighet för lärare/personal att delta i
konferenser/kurser, bland annat om motiverande samtal och lågaffektivt bemötande.
Skolverket utlyser dock inte längre statsbidrag för utveckling av Introduktionsprogram och därmed
måste kommande satsningar rymmas inom befintlig budget, vilket är en utmaning.

Pojkarnas meritvärde
ska öka

Läsåret 2020/21 resultat följs upp i delår 2 och Kvalitetsrapporten. Prognosen i delår 1 är därmed
osäker.
Meritvärdet 2019/2020 inkluderat alla elever har minskat från 231,3 till 229,2 dvs med 2,1
meritpoäng. Det genomsnittliga meritvärdet för samtliga elever är nu tillbaka på liknande nivå som
2018 och 2017. Skillnaderna mellan pojkars och flickors meritvärden har nu ökat till liknande nivå
som 2018 och 2017 efter att under 2019 ha minskat. Pojkarnas meritvärden har minskat (-8,6) och
flickornas har ökat (3,3). Skillnaden är 22 poäng jämfört med 33,9 poäng 2018/19.
I skolornas kvalitetsrapporter framkommer att pandemin under vårterminen 2020 påverkat
verksamheten både avseende elevernas lärande och skolornas utvecklingsarbete. Under läsåret
2020/21 har pandemin fortsatt påverka verksamheten.
Under läsåret 2020/2021 fortsätter arbetet att uppmärksamma skillnader i måluppfyllelse mellan
skolor men även utifrån könsskillnader. Insatserna riktas till grundskolans ledare och består av att
uppmärksamma resultat när det gäller måluppfyllelse och inhämta kunskaper om betydelse av
normer och kulturer i skolmiljön. Kunskapsinhämtning sker via litteraturseminarier, nu senast kring
Fredrik Zimmermans bok "Pojkar i skolan: vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler
pojkar ska lyckas i skolan". Skolornas arbete kring detta följs upp under vårterminen och redovisas i
delår 2 och kvalitetsrapporten.

Pojkarnas betygsvärde
i gymnasieskolan ska
öka

Betygssättning sker i juni, därmed är prognosen osäker. Historiskt sett har pojkars genomsnittliga
betygsvärde legat under flickornas.
Pojkarnas värde för 19/20 är det lägsta på en femårsperiod. En förklaring till pojkarnas "tapp" skulle
kunna vara en Covid-effekt där hypotesen är att pojkar sämre klarade av de självständiga studier
som blev resultatet av skolans stängning under våren 2020. Betygsnittet för pojkar 2020 är
visserligen det sämsta på fem år, men relativt nära tidigare års noteringar.
Att vända trenden med könsgapet i skolresultat kräver tidiga insatser, redan i förskolan, vilket
prioriteras av skolan i Luleå som helhet. Även om arbetet med att förändra normer ska börja tidigt,
finns fortfarande insatser som gymnasieskola kan göra.
På gymnasiet har rektorsgruppen tagit del av aktuella forsknings- och kunskapsöversikter (bland
annat SKR:s Se förstå och förändra). I kunskapsöversikten finns ett intressant resonemang kring varför
pojkar generellt inte satsar på betyg (i lika hög utsträckning som flickor). Det kan bero på
skolkulturer (ex. beskrivna av Fredrik Zimmerman), alltså huruvida det är socialt acceptabelt att
plugga eller inte. Utifrån aktuella studier ges nedanstående exempel som visar hur könsnormer
påverkar ambitioner inför vuxenlivet:
Pojkar verkar enligt rådande normer ha större möjligheter jämfört med flickor att investera sin tid
och engagemang i annat, ex. sociala sammanhang eller idrott. Bra betyg räcker inte för att bli
framgångsrik. Det kan krävas social kompetens och att umgås i vissa sammanhang (nätverk).
Fler yrken som idag är kvinnodominerande, jämfört med mansdominerade yrken kräver
högskoleutbildning, alltså goda gymnasiebetyg.
I detta sammanhang är gymnasieskolans satsning på vägledning i vid bemärkelse som högst
relevant. Genom fördjupad studie- och yrkesvägledning i flera ämnen kan skolan förhoppningsvis
ge ungdomar en bredare bild av deras möjligheter med utgångspunkt i vad/hur de tänker om sin
framtid.
Förutom arbetet med vägledning i vid bemärkelse finns säkerligen insatser som kan göras i
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Målrelaterade - Mätetal/Mått

Senaste analys
undervisningen i övrigt, för att på sikt förändra skolkultur. Under hösten 2021 planerar
verksamhetschef att genomföra resultatdialoger på temat jämställd utbildning med samtliga
rektorer. Inför dialogerna ska rektorer få ta del av data. Fokus för samtalen är idéstorm kring
aktiviteter: Vad kan varje enhet jobba vidare med, utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

Minska flickors
upplevelse av stress
alltid eller ofta årskurs
7

Under vårterminen 2021 ska en plan upprättas för att möta målet att till och med år 2023 minska
flickors upplevelse av stress.

Minska flickors
upplevelse av stress
alltid eller ofta,
gymnasiet

Elevhälsosamtal genomförs fortlöpande under läsåret och sammanställs för skolan som helhet i juni.
Därför finns ingen uppdatering av data tillgänglig förrän till delår 2.
Arbetet med elevhälsosamtal har försvårats av pandemin, en del samtal har inte kunnat hållas som
planerat, mestadels på grund av fjärrundervisning och frånvaro hos elever och möjligen till viss del
på grund av personalbrist då många varit utlånade för att genomföra vaccinationer.
Gymnasieskolan har som åtgärd fått förstärkning av sköterska från Ungdomsmottagningen som
genomfört samtal. Samtalen har också kunnat planeras in när elever haft skola i skolan
(närundervisning).
Gymnasieskolan har ingen övergripande särskild strategi för att minska flickors stress. Insatser som
görs omfattar alla elever, oavsett kön. Ett exempel på insats är konceptet Klasstid som bygger på ett
samarbete mellan mentor och elevhälsans personal varannan vecka har en schemalagd tid där syftet
är att alla elever ska få en likvärdig grund i viktiga frågor som bland annat studieteknik, studieval
och framtid, sex och relationer samt hälsa. I modulerna på temat hälsa finns både sömn och
stresshantering med.
En annan insats är belastningsscheman som har tagits fram efter önskemål från elevråd.
Belastningsschemat visar vilka examinationsuppgifter som lärare planerat in för en viss klass.
Överenskommelser har gjorts om hur stor belastning varje klass ska ha per vecka.
På Samhällsvetenskapliga programmet där flickor har en ännu högre upplevd stress än
gymnasiebyn övergripande har rektor och personal förändrat undervisningen och fokuserar på
"skola på skoltid", dvs att uppgifter huvudsakligen ska genomföras på plats i skolan. Orsaken är att
man såg att elever (och då särskilt flickor) använde stora delar av fritiden till skolarbete.

Minska
koldioxidutsläpp i
livsmedelsinköp

Under första perioden 2021 har måltidsverksamheten en koldioxidekvivalent på 1,76. Utfallet är
under det uppsatta målet (1,8) vilket betyder att vi når målet för första perioden.
Måltidsverksamheten är påverkad av pandemin och idag erbjuds en rätt i skolrestaurangerna, vilket
kan påverka utfallet. Livsmedelsinköpen har minskat som konsekvens av att färre elever är i skolans
närundervisning vilket i sin tur bidrar till en minskad volym av produktion.
Måltidsverksamheten har påbörjat en pilot med fem skolor där mål och mätetal inom miljö/klimat/
kvalitet samt ekonomi följs. I detta ingår att mäta matsvinn som direkt påverkar koldioxidutsläppet
genom minskade inköp. Inom piloten görs aktiviteter tillsammans med skolan för att minska och
synliggöra svinnet.
Sammantaget behöver vi under året fortsätta att analysera resultatet och därmed hitta faktorer som
bidrar till det goda resultatet samt förstå vilka handlingar som gör att vi fortsatt kan minska
klimatavtrycket.

Minska
lokalkostnader i
förskola;
lokalkostnader kr/barn

Prognosen är osäker. Mätetalet rapporteras inför delår 2.

Minska
lokalkostnader i
grundskola;
lokalkostnad kr/elev

Prognosen är osäker. Mätetalet rapporteras inför delår 2.

Minska
lokalkostnader i
gymnasieskola;
lokalkostnad kr/elev

Prognosen är osäker. Mätetalet rapporteras inför delår 2.

Öka andelen
ungdomar som är
etablerade på
arbetsmarknaden eller
studerar 2 år efter

Prognosen är att målet kommer att nås.
Andelen ungdomar som två år efter fullföljd gymnasieutbildning är etablerade eller studerar ökar
för Luleås del, vilket varit fallet de senaste åren. Dock är Luleås ökning svagare än övriga riket och
större städer. För den senaste gruppen följda elever (2018, det vill säga elevkullen som avslutade
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Målrelaterade - Mätetal/Mått
fullföljd
gymnasieutbildning

Senaste analys
studier läsåret 2015-16) noteras att Luleås resultat om 80 procent ligger under snittet, men bland 50
procent av landets övriga kommuner.
Etableringen är starkare för elever från högskoleförberedande program (84,9 procent), jämfört med
yrkesprogram (68 procent). För yrkesprogram återfinns resultatet bland de 25 procenten sämsta i
landet.
Elever från högskoleförberedande program etablerar sig antingen på arbetsmarknad (27,7 procent)
eller i studier (57,4 procent). När det gäller yrkeselever ser vi istället en mindre andel som studerar
(17,1 procent), medan andelen som etablerar sig på arbetsmarknaden är 50,9 procent.
Gymnasieskolan prioriterar framöver informationskampanjer om gymnasievalet för att särskilt lyfta
fram yrkesprogram.

3 Ekonomisk redovisning
3.1

Driftsredovisning med prognos för helår

Kommentarer utfall
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett resultat per sista april på 24,5 mkr. Resultatet i april är
högre än ett normalt år då rektorskollektivet har ett större överskott utifrån generellt lägre
kostnader på grund av covid-19. I barn- och utbildningsnämndens verksamhet är det är naturligt
med redovisade överskott i början av året då alla kostnader inte är linjära, till exempel inköp av
lärverktyg/undervisningsmaterial. Även barn- och elevvolymerna bidrar till periodavvikelser samt
utbetalning till fristående verksamheter som kommer att ha högre kostnader under hösten. Det
planeras för löpande satsningar i den pedagogiska delen under hösten för att möta den framtida
utbildningsskulden vilket också påverkar periodavvikelsen.
Kommentarer prognos
Totalt prognostiserar barn- och utbildningsnämnden ett överskott på 30 mkr mot tilldelat
kommunbidrag. Verksamheterna arbetar för att i möjligaste mån utifrån prognosticerat överskott
vidta åtgärder redan under innevarande år för att ta igen delar av det kunskapstapp som covid-19
har orsakat. Det finns en handlingsplan för omhändertagande av kunskapstapp, dock blir den
ekonomiska effekten inte så omfattande då flera åtgärder avser endast höstterminen.
Det är pandemin och effekterna av covid-19 som bidrar till det prognostiserade överskottet för 2021.
Prognosen är osäker utifrån osäkerheten hur pandemin fortsätter att påverka våra verksamheter
under året. Under januari-april har gymnasieskolan haft distansundervisning på mellan 50-70%, i
grundskolan har det varit upp till 40% distansundervisning. Dessa åtgärder fortsätter i olika
omfattning under hela vårterminen och bidrar till generellt lägre kostnader i verksamheten.
Måltider tillagas inte i samma omfattning som vid närundervisning, även om eleverna erbjuds att
hämta matlådor. Covid-19 bidrar generellt till lägre kostnader i alla verksamheter, till exempel vad
gäller kompetensutveckling, lärverktyg osv. Vi ser också ett minskat inflöde till fritids och förskola,
vilket till viss del tros vara effekter av pandemin. Staten fortsätter att kompensera kommunerna för
utökade sjuklönekostnader åtminstone tom juni vilket påverkar resultatet för året, då
verksamheterna inte har möjlighet att ta in vikarier i samma omfattning som tidigare pga covid-19.
Föregående år erhölls sjuklönekostnader totalt motsvarande 20 mkr på helår. Hittills har nästan
4 mkr erhållits för januari till mars, ersättningen utbetalas med en månads eftersläpning.
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I dagsläget prognosticerar alla verksamheter ett överskott.
Kommentarer per verksamhet, utfall och prognos
Gemensamma resurser (total omslutning 133 mkr eller motsvarande 7% av total budget) redovisar en
negativ avvikelse för perioden på grund av att kostnaderna för skoltransporter inte är linjärt
fördelade över året, dock bedöms stor del av underskottet hämtas igen under sommaruppehållet.
Dock bidrar pandemin till ökade kostnader inom skoltransporter samt att förvaltningen har
engångskostnader för implementering av ny lärplattform och elevregister. Detta möts upp av låga
kapitalkostnader då det varit en låg investeringstakt under våren, samt att några vakanta tjänster
inte återrekryteras utan planeras att effektiviseras kommande år. Helårsprognosen för gemensamma
resurser är +1,5 mkr.
Förskolans verksamhetsområde(total omslutning 439 mkr eller motsvarande 24 % av total budget)
redovisar en positiv avvikelse på 3,1 mkr för januari-april. Verksamheten prognosticerar ett
överskott på 6 mkr mot tilldelad budgetram 2021. Överskottet beror på att det finns färre barn i
förskolan än budgeterat (118 barn färre per april). Det råder dock stor osäkerhet beträffande
prognosen beroende på hur länge pandemin kommer att fortgå.
Rektorerna har kompenserats för covid-relaterade kostnader under första kvartalet och redovisar i
mars ett sammantaget överskott på +3 mkr. Verksamheterna är mer svårplanerade i år och flera
vårdnadshavare har förskjutit introduktionen framåt på grund av covid-19 och det verkar finnas
barn som har uteblivit helt och hållet då det faktiska antalet inskrivna barn är betydligt lägre än
prognostiserat. Däremot har kostnaderna för avgångslösningar till följd av rehabilitering överskridit
helårsbudgeten redan i april.
Grundskolan är barn- och utbildningsnämndens största verksamhetsområde som har en omslutning
om 807 mkr (eller motsvarande 43% av total budget). Organisatoriskt består grundskolan av tre
skolområden. Likt flera av kommunens övriga verksamheter redovisar även grundskolan ett
positivt utfall för perioden, för januari-april 9,9 mkr, samtidigt som årsprognosen uppgår till
12,9 mkr. Grundskolans prognos motsvarar 1,6% av nettobudgeten. Prognoserna har generellt
reviderats upp under våren, som regel av olika anledningar, där statsbidragen spelar en central
positiv funktion eftersom åtgärderna till stor del är planerade för redan i ordinarie budget. Bara i år
har grundskolan mottagit flera nya statsbidrag; läxhjälp (6,5 mkr), ”skolmiljarden” (3,5 mkr) och
ersättning för sjuklöner (1,7 mkr för tre månader). Därutöver finns även ett antal övriga
statsbidragssatsningar som löper under flera år. Det är inte bara extra statsbidrag som bidrar till
grundskolans redovisade överskott utan även via lägre lönekostnader och för att den generella
kostnadskontrollen är god. Det görs löpande satsningar i den pedagogiska delen under året för att
möta den framtida utbildningsskulden, framförallt handlar det om förstärkning för att kompensera
så att elever har rätt kunskaper i och med stadieövergångar. Exempelvis barn i behov av stöd 1-1
samt intensivundervisning i år 3, 6 och 9.
Grundskolans redovisning visar på överskott mer eller mindre över hela linjen och där rektorerna
sammantaget prognosticerar 9,4 mkr, prognos för friskolorna (exklusive nystartad friskola i
Svartöstan HT-21) uppgår till 2 mkr, prognos för internbankerna bedöms bli 1,5 mkr,
områdescheferna 0,5 mkr och gemensamma resurser -0,5 mkr. Underskottet på gemensamma
resurser beror främst på att färre fritidsbarn ger mindre intäkter via faktureringen för
barnomsorgsplatser. Av samma anledning bedöms internbankerna och friskolorna redovisa
överskott, i och med färre fritidsbarn.
Resurscentrum (total omslutning 197 mkr, eller motsvarande 10,5% av total budget) består av;
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skolpsykologer, specialpedagoger & metodutvecklare, kulturskola, skolkuratorer & skolsköterska,
modersmålsenheten samt måltidsservice (total omslutning 112 mkr, eller motsvarande 6% av total
budget). Som helhet bedöms Resurscentrum göra ett överskott på +2 mkr på helår. Gemensamma
resurser under avdelningschef uppvisar ett periodöverskott på 1 mkr och helårsprognos bedöms till
+0,5 mkr då det på grund av pandemin generellt är lägre kostnader för tex kompetensutveckling och
dylikt vilket gör att medlen inte kommer att nyttjas fullt ut under året. Måltidsservice
prognosticerar ett överskott på +1 mkr då både livsmedelskostnader och personalkostnader är lägre
än normalt för perioden vilket främst kan förklaras av pågående pandemi. Beroende på hur
pandemin fortsätter kan prognosen förbättras ytterligare utifrån att färre portioner lagas på grund
av beslutad distansundervisning.
Gymnasieskolan (total omslutning 288 mkr eller motsvarande 15% av total budget) redovisar en
positiv periodavvikelse för januari till sista april uppgående till 6,5 mkr.
Det är naturligt med ett högre redovisat överskott för perioden eftersom inköp av lärverktyg och
drift av fastigheter har låga kostnader. Kostnader för utbetalning av elevpeng till fristående aktörer
redovisar överskott för perioden. Fler elever bedöms studera hos de fristående aktörerna från
höstterminen, vilket kommer att leda till utökade kostnader genom ökade utbetalningar under
höstterminen.
Årsprognosen i skolformen uppgår till 7,5 mkr mot tilldelad ram. Prognosen har förbättrats från
rapporteringen i februari månad med 0,7 mkr. Huvudsaklig förklaring relateras till att covid-19
medfört lägre kostnader inom basketgymnasiet, samt lägre kostnader för kompetensutveckling
inom skolformen. Skolenheterna bedöms också redovisa överskott uppgående till 3,4 mkr där sju av
tio skolenheter redovisar budget i balans. Förklaringen är främst covid-19 som generellt bidragit till
reducerade kostnader. Det beror också på att den generella kostnadskontrollen hos rektor är god.
Även gemensamma resurser bedöms redovisa överskott då skolformen gynnas positivt av det
statliga tillskottet gällande migrationsmedel med 1,5 mkr. Dessa medel bedöms fasas ut och under
2022 helt upphöra. I övrigt bedöms drift av fastigheter redovisa överskott uppgående till 0,6 mkr.
Till 2022 kommer gymnasieskolans budget att effektiviseras med 3 mkr bland annat utifrån att fasta
kostnader för flygteknikutbildningen upphör.
Från höstterminen kommer satsning att genomföras gällande den pedagogiska delen, genom att
tidsbegränsat tillsätta 10 extra lärartjänster för att möta den framtida utbildningsskulden. Förutom
detta har gymnasieskolans tre lärstudior redan under vårterminen 2021 tilldelats resurser för
förstärkt bemanning, i syfte att ge eleverna extra individuellt stöd.
Driftredovisning
(tkr)

Utfall Apr
2021

Utfall Apr
2020

Budget
Apr 2021

Utfall
- budget
Apr 2021

Prognos
Helår Apr
2021

Nettokostnader

597 976

592 264

622 461

24 485

Kommunbidrag

622 461

605 256

622 461

0
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30 000

Budget
Helår Apr
2021
1 867 384
1 867 384

Prognos
- budget
helår Apr
2021
1 837 384

Utfall 2020

1 791 489
1 843 707
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3.2

Nettoinvesteringsredovisning med prognos för helår

Investeringsredovisnin
g (tkr)

Utfall Apr
2021

Utfall Apr
2020

Budget
Apr 2021

Barn- och
utbildningsnämnd

1 926

1 200

27 935

Summa

1 926

1 200

27 935

Utfall
- budget
Apr 2021

Prognos
- budget
helår Apr
2021

Prognos
Helår Apr
2021

Budget
Helår Apr
2021

26 009

30 606

83 806

53 200

10 913

26 009

30 606

83 806

53 200

10 913

Utfall
2020

Kommentarer utfall
Nettoinvesteringarnas utfall för inredning och verksamhetsutrustning mm. under perioden januari
- april uppgick till 1,9 mkr, vilket är lågt och förklaras med att större delen av inköpen för inredning
och verksamhetsutrustning inte har hunnit beställas/faktureras. Skolformerna analyserar och
utreder var verksamhetsbehoven är störst för att uppnå effektiva prioriteringar. Årsbudgeten
uppgår till 13,1 mkr.
Kommentarer prognos
Avsatta medel för inredning och verksamhetsutrustning mm. kommer att förbrukas under året.
Barn- och utbildningsnämndens helårsbudget för planerade fastighetsprojekt uppgår till 70,7 mkr
men då den planerade investeringen för Stadsöskolan är under utredning så kommer större delen
av den avsatta investeringsbudgeten att återföras till den kommunala planeringsprocessen (53,2
mkr).
Budget för planerade fastighetsprojekt överförs till Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) när nämnden
tagit beslut om ett igångsättande. Då projektet påbörjas sker omföring av budgeterade medel till
SBF. Hittills i år har 1,8 mkr för hemkunskapssal i Råneå budgetreglerats. Helårsprognosen för
förvaltningens fastighetsprojekt är ett +-0 resultat.

4. Uppföljning Intern kontroll, Period 1 (Barn- och utbildningsnämnd)
Status

Kontrollmoment

Senaste analys

Kontrollera och
säkerställ
efterlevnaden av
delegationsordning

Resultat och noterade avvikelser: Kontroll ej genomförd. Barn- och utbildningsnämnden
har fastställt en helt omarbetad delegationsordning i januari 2021. Kontrollen av
delegationsordningens efterlevnad kommer genomföras senare under året.

Hantera
delegationsordning

Åtgärder: Implementering samt utbildning av delegater enligt nya delegationsordningen
pågår. Kontroll är ej genomförd.
Resultat och noterade avvikelser: Kontroll ej genomförd. Barn- och utbildningsnämnden
har fastställt en helt omarbetad delegationsordning i januari 2021. Skolinspektionen har
genomfört en tematisk kvalitetsgranskning av hur huvudmän styr grundskolan, genom
tydlig delegering och uppföljning, I beslutet efter granskningen bedömer
Skolinspektionen att "Huvudmannen behöver se till att förankra de delegerade
uppgifterna i organisationen". Kontrollen av delegationsordningens efterlevnad kommer
genomföras senare under året.
Åtgärder: Implementering samt utbildning av delegater enligt nya delegationsordningen
pågår. Grundskolans samtliga rektorer har haft ett utbildningstillfälle tillsammans med
BUF kanslis registrator och utredare. En handlingsplan för att "förankra de delegerade
uppgifterna i organisationen" kommer att redovisas till Skolinspektionen där redan
genomförda åtgärder och planerade åtgärder redovisas. Kontroll av efterlevnad av
delegationsordning är ej genomförd, detta planeras för senare under året.
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Status

Kontrollmoment

Senaste analys

Hantera
personuppgifter och
skyddad identitet

Resultat och noterade avvikelser: Bra. Kontroll av rutin och dess efterlevnad är gjord. De
inrapporterade incidenterna har hanterats enligt denna. Hittills under 2021 har 11
incidenter rapporterats och hanterats. Ingen av dessa har bedömts så allvarlig att den
rapporterats vidare till Integritetsskyddsmyndigheten. Rutin för skyddade
personuppgifter är framtagen under början av 2021. Rutinen är ny men bygger på
tidigare hantering av skyddade personuppgifter. En likarbetad behandling ska enligt
rutinen ske genom hela verksamheten, från förskola till grundskola och gymnasium. De
senaste åren har det inte förekommit någon personuppgiftsincident med barn/elever med
skyddade personuppgifter. Den rutin som är föregångare till den nuvarande bedöms
därmed ha fungerat tillfredställande.
Åtgärder: Utveckling av e-tjänst för att ytterligare säkerställa skyddade personuppgifter.

Hantera skolplikt för
elever med hög
frånvaro.

Resultat och noterade avvikelser: Kontroll ej genomförd för perioden januari-april 2021.
Skolorna använder sig av riktlinjerna för frånvarohantering vilket syns tydligt i den
förbättrade andelen registrerade lektioner som har ökat från 75 % till närmare 90 %.
Åtgärder: Stickprov genomförs till delår 2 av skolornas åtgärder för elever med hög
frånvaro. Riktlinjerna för frånvaro behöver eventuellt konkretiseras när det gäller hög
frånvaro. Samverkan har inletts med Resurscentrum om att stödja skolorna med att
minska stor frånvaro hos elever.

Uppmärksamma,
åtgärda och förhindra
kränkningar

Resultat och noterade avvikelser: Kontroll för 2021 är ej genomförd. Rutiner för att
uppmärksamma, åtgärda och förhindra kränkningar finns men behöver utvecklas.
Arbetet följs upp i kvalitetsrapporten årligen samt genom samtal och dialoger i
rektorsteamet.
Åtgärder: Utifrån tidigare analyser behöver rutinen utvecklas då det digitala systemet
inte fullt ut svarar mot verksamhetens behov och arbete. Rektors användning av systemet
behöver utvecklas så att samtliga misstänkta kränkningar dokumenteras, utreds och
stängs i systemet. Planering av systemförbättring och eventuell upphandling av annat
system pågår. Ny mall för förebyggande arbete för gymnasiet togs fram under förra
läsåret och revideras i vår utifrån enheternas behov. Kontroll för 2021 ska genomföras
senare under året.

Hantering av
disciplinära ärenden

Resultat och noterade avvikelser: Kontroll i form av Skolinspektionens tillsyn visade att
rektorerna inte alltid vet om sitt ansvar som delegater gällande disciplinära åtgärder.
Kontroll av gymnasieskolans hantering av disciplinära ärenden har inte skett. Luleå
gymnasieskola har väl fungerande rutiner för att hantera disciplinära åtgärder.
Rektorerna är väl förtrogna med regelverket. Samråd med verksamhetschef sker vid
skriftliga varningar och interimistiska avstängningar.
Skolan har tagit fram förtydligande rutiner för disciplinära åtgärder. Dessa följer
lagstiftning och utgår från Kap 5 i Skollagen. Stödjande dokument finns tillgängligt för all
personal.
Åtgärder: Utbildning för delegater sker under våren där även ärenden som ska till
nämnd via meddelandelista ska förtydligas.
Ett utvecklingsområde är att årligen inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet
följa upp skriftliga varningar och avstängningar, kvantitativt och kvalitativt, som ett
underlag för analys och förbättring. Målet är att i så låg utsträckning som möjligt behöva
tillämpa dessa disciplinära åtgärder och lägga fokus på förebyggande insatser.
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