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§ 73

Månadsrapport januari-april 2018
Ärendenr 2018/323-2.4.0.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner månadsrapport för januari-april 
2018.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens resultat för perioden januari till sista april 
uppgår till 14,1 mkr, eller cirka 2,4 % av periodens kommunbidrag. Resultatet 
för perioden påverkas positivt med drygt 3,2 mkr. Detta genom att barn- och 
utbildningsnämnden ännu inte överfört budget för finansieringen av det nya 
servicekontoret i administrativa översynen. Beslut tas i fullmäktige i juni och 
därefter kommer förvaltningens ram att reduceras. Nämndens resultat för 
perioden, inkluderat budgetomföringen för servicekontoret uppgår till 10,9 
mkr, eller 1,9% av periodens kommunbidrag. Värt att anmärka är att det är 
naturligt med redovisat överskott för perioden. Semesterdagsersättning finns 
upparbetad och utbetalas först under sommarmånaderna juni och juli. I övrigt 
genomförs även större inköp av läromedel och datorer under höstterminen i 
skolformerna.   

Barn- och utbildningsnämnden har liksom inför fjolåret ett krav om att 
effektivisera 1 % av verksamheten. 2018 är det redan reglerat i 
kommunbidraget. Barn- och utbildningsnämndens helårsprognos påvisar ett 
plusresultat på 1,5 mkr (föregående månadsrapport -1,3 mkr). Nuvarande 
prognos påvisar att barn- och utbildningsnämnden uppnår effektiviseringen i 
verksamheten.

Resultaträkning (tkr) Periodens 
resultat 
jan-april 
2018

Periodens 
resultat 

jan-april 
2017

Resultat 
2017

Verksamhetens intäkter 90 672 77 275 263 075
Verksamhetens kostnader -658 163 -633 590 -1 955 885
Kapitalkostnader - 6 616 - 8 487 -25 297
Nettokostnader -574 107 -564 802 -1 718 107
Kommunbidrag 588 232 570 767 1 740 846
Resultat 14 125 5 965 22 739
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Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta att godkänna månadsrapporten för januari – maj.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer barn- och utbildningsförvaltningens förslag under 
proposition och finner att nämnden bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag
 Månadsrapport januari-april 2018, BUF Hid: 2018.1309
 Barn- och utbildningsförvaltningens beslutsförslag, 

BUF Hid: 2018.1308

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
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§ 74

Deltagande på konferensen Aktuell skolpolitik
Ärendenr 2018/354-3.8.0.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Maria Wester (S), Daniel 
Magnusson (S), Monica Carlsson (V), Åsa Gustafsson (S) och Carina Sammeli 
(S) deltar på konferensen Aktuell skolpolitik 2018.

Sammanfattning av ärendet
Aktuell skolpolitik är norra Sveriges största konferens inom 
utbildningsområdet. Konferensen arrangeras vartannat år i Norrbotten och 
vartannat år i Västerbotten.

Målgruppen för konferensen är skolpolitiker, skolledare, utvecklingsledare 
och pedagoger från hela norra Sverige.

Temat för konferensen 2018 är ”Världens viktigaste jobb - läraryrket”. 2018 års 
konferens arrangera av Region Västerbotten och Skellefteå kommun.

Följande ledamöter från barn- och utbildningsnämnden har anmält intresse av 
att delta på konferensen: Maria Wester (S), Daniel Magnusson (S), Monica 
Carlsson (V), Åsa Gustafsson (S) och Carina Sammeli (S). 

Sammanträdet
Ordföranden ställer barn- och utbildningsförvaltningens förslag under 
proposition och finner att nämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
 Inbjudan till konferensen Aktuell skolpolitik, BUF Hid: 2018.1311
 Barn- och utbildningsförvaltningens beslutsförslag, 

BUF Hid: 2018.1210 

Beslutet skickas till
Deltagande ledamöter
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§ 75

Delårsrapport 1 2018
Ärendenr 2018/160-2.4.0.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport 1 2018.

Sammanfattning av ärendet
Delårsrapport 1 omfattar tidsperioden januari-april 2018 och rapporterar 
prognosen för hur nämnden kommer att uppfylla de mål som satts för året 
samt de internkontrollmoment som följts upp för perioden.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2018-05-09 § 40 föreslagit 
nämnden besluta att godkänna delårsrapport 1.  

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
nämnden bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag
 Delårsrapport 1 2018, BUF Hid: 2018.1236
 Reviderad delårsrapport 1 2018, BUF Hid: 2018.1255
 Aktivitetsuppföljning 2018, BUF Hid: 2018.1237
 Barn- och utbildningsförvaltningens beslutsförslag, 

BUF Hid: 2018.1235
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-05-09 § 

40, BUF Hid: 2018.1254

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp, verksamhetsutvecklare
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§ 76

Uppföljning internkontroll 2018
Ärendenr 2018/311-1.3.2.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljning av 

internkontroll 2018.
2. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att göra en riskanalys 

för korruption, jäv och oegentligheter.
3. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att upprätta en 

handlingsplan för återstående arbete avseende efterlevande av nya 
dataskyddsförordningen.

Sammanfattning av ärendet
Internkontrollens syfte är att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig 
och ekonomisk. Informationen som besluten bygger på ska vara tillräcklig och 
tillförlitlig. Lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner ska följas på ett 
tillfredsställande sätt samt att verksamheten har ett hållbart förhållningssätt.

Sammanlagd riskvärdering är genomförd av förvaltningens ledningsgrupp 
och barn- och utbildningsnämnden. Riskvärderingen ligger till grund för 
internkontrollplanen för 2018. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2018-05-09 § 41 föreslagit 
nämnden besluta att godkänna uppföljning av internkontroll 2018 samt att 
barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att göra en riskanalys för 
korruption, jäv och oegentligheter.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslås få i uppdrag att upprätta en 
handlingsplan för återstående arbete avseende efterlevande av nya 
dataskyddsförordningen.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet. 
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Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
nämnden bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag
 Uppföljning internkontroll 2018, BUF Hid: 2018.1238
 Barn- och utbildningsförvaltningens beslutsförslag, 

BUF Hid: 2018.1239
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-05-09 

§ 41, BUF Hid: 2018.1256 

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 77

Handlingsplan för medborgardialog
Ärendenr 2018/208-1.5.2.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta reviderad plan för 
medborgardialog.

Sammanfattning av ärendet
Handlingsplanen för barn- och utbildningsnämnden innehåller en 
beskrivning av varför nämnden ska genomföra medborgardialog samt 
begrepp för skolan i Luleå. Planen innehåller även beskrivningar av olika 
typer av dialoger och dess relation till skollagstiftning, ansvarsfördelning och 
hur det praktiska genomförandet ska gå till.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2018-05-09 § 42 föreslagit 
nämnden besluta att anta reviderad plan för medborgardialog, BUF Hid: 
2018.1313. 

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
nämnden bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag
 Riktlinjer medborgardialog beslutad Luleå kommun, 

BUF Hid: 2018.1241
 Strategi medborgardialog beslutad Luleå kommun, 

BUF Hid: 2018.1242
 Förslag till handlingsplan för medborgardialog, BUF Hid: 2018.1240
 Reviderat förslag till handlingsplan för medborgardialog, 

BUF Hid: 2018.1313
 Presentation av plan för medborgardialog, BUF Hid: 2018.1243
 Barn- och utbildningsförvaltningens beslutsförslag, BUF Hid: 

2018.1244
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-05-09 

§ 42, BUF Hid: 2018.1257
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Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp, verksamhetsutvecklare, 
kommunikatör, verksamhetscontroller 
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§ 78

Barn- och utbildningsnämndens mål 2019
Ärendenr 2018/151-3.8.0.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att nämndens mål för 2019 ska 

vara: 
 Genomströmningen i gymnasieskolan ska öka
 Barn- och utbildningsförvaltningens attraktivitet som arbetsgivare 

ska öka
2. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett 

mätetal som mäter kunskapsnivåer som kopplas till målet 
Genomströmningen i gymnasieskolan ska öka.  

Gemensamt mål med socialnämnden fastställs i juni.

Reservation 
Jan Nyberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat om kommunövergripande mål för 2019. 
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Nämnderna ska besluta om åtaganden för att bidra till kommunfullmäktiges 
mål samt egna mål. 

Nämnden beslutar om mätetal och ambitionsnivå för mätetalen vid 
sammanträdet i september. 

Barn- och utbildningsnämnden har haft två planeringsdagar för att formulera 
mål för verksamheten 2019. Utgångspunkt har varit Luleå kommunkoncerns 
planeringsförutsättningar 2019-2022 samt uppföljning av verksamhetens 
resultat. Under planeringsdagarnas gruppdiskussioner lyftes några 
prioriterade områden fram nämligen. 

 Att skolresultaten fortsätter att förbättras
 Att motverka segregation och ojämlikhet
 Att tidigt upptäcka och ge insatser vid behov av stöd
 Att använda de resurser som finns för att ge mesta resultat för barn 

och elever
 Fortsätta arbetet för att förbättra barns och elevers psykiska hälsa och 

minska stress
 Att nyanländas skolresultat fortsätter att förbättras
 Att förvaltningen fördelar sina resurser på ett jämställt sätt 
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 Bidra till att mäns våld mot kvinnor synliggörs och minskar genom 
fördjupade analyser av vad som orsakat hot och våldssituationer, 
fokus på pojkars hot och våld och mot vem/hur det våldet uttrycker sig

 Att förskolan och skolan arbetar med värdegrunds- och 
demokratiuppdraget för att fostra demokratiska medborgare.

 Att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare och chefer – 
attraktiv arbetsgivare

 Verksamhetsutveckling, ständiga förbättringar.  
 Öka möjligheterna för elever att få studiestöd/läxhjälp under tiden som 

eleven är i skolan 
 Fortsätta digitaliseringen

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2018-05-09 § 43 föreslagit 
nämnden besluta att nämndens mål för 2019 ska vara att genomströmningen i 
gymnasieskolan ska öka samt att barn- och utbildningsförvaltningens 
attraktivitet som arbetsgivare ska öka. Gemensamt mål med socialnämnden 
fastställs i juni.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet. 

Jan Nyberg (MP) föreslår ett tillägg till ett av föreslagna mål; 
”Genomströmning i gymnasieskolan ska öka, utan att prestationskraven sänks” 

Ordföranden (S) föreslår avslå Jan Nybergs tillägg till målformuleringen. 

Ordföranden föreslår att ett mätetal som mäter kunskapsnivåer ska kopplas 
till målet Genomströmningen i gymnasieskolan ska öka.  

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Jan Nybergs förslag och 
finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden ställer eget tillägg om mätetal under proposition och finner att 
nämnden bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag
 Planeringsförutsättningar 2019-2022, BUF Hid: 2018.1246
 Barn- och utbildningsförvaltningens beslutsförslag, 

BUF Hid: 2018.1245
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-05-09 

§ 43, BUF Hid: 2018.1258
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Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp, verksamhetsutvecklare, 
verksamhetscontroller
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§ 79

Revidering av delegationsordning
Ärendenr 2018/289-1.3.2.4

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner reviderad delegationsordning.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av översyn av rutiner behöver ändring göras i barn- och 
utbildningsnämndens delegationsordning. Föreslagna ändringar är 
markerade med gult. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att ändring ska göras i enlighet 
med nedanstående punkter:

1. Allmänt
1.2 Ändring av lagrum: 39 § istället för 36 §
1.5 Ändring av delegat: förvaltningschef istället för administrativ chef
1.6 Ny punkt: Teckna personuppgiftsbiträdesavtal. Delegat: Förvaltningschef
1.12 Tillägg: Teckna barn- och utbildningsnämndens firma inom ramen för av 
nämnden fattade beslut  
1.16 Tillägg av delegat: Chef Kansli 

2. Ekonomi
2.1 Ändring av delegat: Inköpssamordnare istället för beslutsfattare 
upphandling
2.2 Tas bort
2.3 Ändring delegationsbeslut: Upphandling överstigande 
direktupphandlingsvärdet istället för upphandling inom budget upp till ett 
värde av 1 000 000 kr 
2.4 Ändring delegationsbeslut: Direktupphandling upp till 
direktupphandlingsvärdet istället för upphandling upp till ett värde av 
500 000 kr inom ramen för egen budget
2.4 Ändring delegat: Kulturskolechef tas bort; förvaltningschef och 
avdelningschef Ekonomi/HR läggs till
2.5 Ny punkt: Direktupphandling till ett värde av 100 000 kr. Delegat: 
Ansvarig chef

3. Personalärenden
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3.11 Ändring av delegat: Administrativ chef tas bort
12. Gymnasiesärskola
12.22-12.35 Tas bort

Redaktionella ändringar.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2018-05-09 § 44 föreslagit 
nämnden besluta att godkänna reviderad delegationsordning.

Sammanträdet
Barn-och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
nämnden bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag
 Förslag till revidering av delegationsordning, BUF Hid: 2018.1261
 Barn- och utbildningsförvaltningens beslutsförslag, 

BUF Hid: 2018.1260 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-05-09 

§ 44, BUF Hid: 2018.1259

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
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 Barn- och utbildningsnämnden 2018-05-24

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 80

Information om Adato LISA - digitalt rapporteringssystem 
för registrering av tillbud, olycksfall och kränkningar av 
barn/elever
Ärendenr 2018/284-1.3.2.1

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

Sammanfattning av ärendet
Utredare Annika Bylund informerar om arbetet med implementering av det 
digitala rapporteringssystemet Adato LISA, för registrering av tillbud, 
olycksfall och kränkningar av barn/elever. (LISA - Lokalt InformationsSystem 
om Arbetsskador samt tillbud.)

Från och med start av läsåret 2018/2019 kommer incident- och 
skaderapporteringssystemet OSIS att stängas ner och det digitala 
rapporteringssystemet Adato LISA att införas. I samband med införandet får 
användarna tillgång till JP Skolnets webbkurs Skolans arbete mot kränkande 
behandling. 

Sammanträdet 
Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna och finner att 
nämnden bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag
 Projektdirektiv LISA elev, kränkningar, BUF Hid: 2018.1317
 Information och tidplan för införande av Adato Lisa, 

BUF Hid: 2018.1316 
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 Barn- och utbildningsnämnden 2018-05-24

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 81

Information om gymnasieskolans arbete med nyanlända 
elever
Ärendenr 2018/314-3.8.5.1

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

Sammanfattning av ärendet
Gymnasieskolan informerar om arbete med nyanlända elever. 
Det finns en framtagen process som beskriver hur arbetet med nyanlända ska 
ske där mottagandet är en viktig del.  

Det genomförs kartläggningar vid mötet med nyanlända. Det är en utmaning 
att hitta rätt studienivå utifrån bl.a. bakgrund, hälsa och förmåga. En 
studieplan tas fram tidigt i processen. Pedagogerna arbetar tillsammans med 
elevhälsoteamet för att hitta rätt nivå. 

Migrationsverkets regler och processer kan påverka motivationen negativt 
bland nyanlända elever, men det är viktigt att eleverna i hög utsträckning 
närvarar vid utbildningen. En möjlighet är att ställa högre krav på elevens 
närvaro vid skolan samt att skolan arbetar med tydligare strukturer och 
rutiner för att spegla förväntningarna hos eleven. 

Ett utvecklingsområde är att skapa kortare och lättare vägar till 
anställningsbarhet efter utbildning eller att kunna kombinera utbildning med 
studier i högre utsträckning. 

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna och finner att 
nämnden bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag
 Presentation av arbetet med nyanlända elever. BUF Hid: 2018.1319
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 Barn- och utbildningsnämnden 2018-05-24

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 82

Information om projektet Mening, sammanhang och hälsa
Ärendenr 2018/315-3.8.5.1

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

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om projektet Mening, 
sammanhang och hälsa. Det är ett 3-årigt folkhälsoprojekt i samverkan med 
arbetsmarknadsförvaltningen. Projektet riktar sig till alla ungdomar men har 
fokus på nyanlända ungdomar.  

Syftet med projektet är att introducera nyanlända ungdomar till en 
meningsfull och aktiv fritid och att skapa förutsättningar för ungdomar i 
gymnasieskolan att få en bättre förståelse för varandras kulturer.

Inom ramen för projektet erbjuds en rad aktiviteter varje vecka inom bl.a. 
sport och kultur. Det finns ett fast program som publiceras veckovis och som 
sedan kompletteras med olika prova-på aktiviteter. Allt är gratis för 
deltagande ungdomar. 

Projektet innehåller vissa riktade aktiviteter för tjejer kopplat till både musik, 
idrott och andra aktiviteter. 

Generellt sett är det en hög närvaro på arrangerade aktiviteter. Varje månad är 
det en träff på Ebeneser kallad Mötesplats Ebeneser där 20 till 60 ungdomar 
närvarar varje gång.  

Ett bra kontaktnät med bl.a. ungdomar, godemän, chefer och personal på 
boenden har skapats under projektets gång. Projektet tar slut vid årsskiftet 
2018/2019 men det finns planer på att söka medel för att fortsätta arbetet.  

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna och finner att 
nämnden bifaller förslaget.
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 Barn- och utbildningsnämnden 2018-05-24

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 83

Skolchefen informerar
Ärendenr 2018/54-3.8.0.1

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

Sammanfattning av ärendet
Eva Lindbäck informerar om köer utanför skolmatsalarna vid 
gymnasieskolan. Vissa dagar är det väldigt många som äter lunch samtidigt 
vilket innebär att det bildas långa köer. Den tydligaste problematiken är vid 
gymnasiebyns skolrestaurang Staren, där kön delvis är utomhus. 

Skolan arbetar med åtgärder t.ex. schemaläggning för att undvika att många 
har lunch samtidigt. Fler åtgärder kommer att genomföras inför nästa år. 

Monica Karsbrink Lövbom informerar om det pågående arbetet som sker på 
förvaltningen med koppling till den skola och förskola som varit utsatta för 
bränder. En nära samverkan sker mellan barn- och utbildningsförvaltningen, 
socialförvaltningen samt med polis.
Björkskataskolan kommer att vara fortsatt stängd till hösten och verksamheten 
är flyttad till centrum. 

Vidare ges en lägesrapport om skolan i Råneå där vissa förändringar bl.a. 
kopplat till rektorer är aktuella. 

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna och finner att 
nämnden bifaller förslaget.
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