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Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Paragrafer Ärenden Sida

§ 88 Kompetensförsörjningsplanering 4

§ 89 Redovisning av anställningar av obehöriga yrkeslärare överstigande 6 
månader

5 - 6

§ 90 Redovisning av anställningar av obehöriga modersmålslärare 
överstigande 6 månader

7 - 8

§ 91 Redovisning av anställningar av obehöriga lärare och förskollärare 
överstigande 6 månader

9 - 10

§ 92 Information om digitalisering i förvaltningen, Guldtrappan 11 - 12

§ 93 Information från skolchef 2019-10-30 13

§ 94 Redovisning av meddelanden 2019-10-30 14 - 16

§ 95 Redovisning av delegationsbeslut 2019-10-30 17 - 22

§ 96 Internkontrollplan 2020 23 - 24

§ 97 Ansökan om godkännande som ny huvudman för befintlig fristående 
verksamhet vid Kronans Äventyrsförskola

25 - 26
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§ 88

Kompetensförsörjningsplanering
Ärendenr 2019/974-2.3.2.2

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

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om kompetensförsörjningspla-
nering. En redogörelse av statistik gällande personal och bemanningsplane-
ring visas. Rekryteringsläget under perioden 2019/2020 presenteras. 

Syftet är att systematisera och strukturera arbetet med kompetensförsörjnings 
planering. kopplat till verksamhetens uppdrag på alla nivåer. Förvaltningen 
arbetar med en egen kompetensförsörjningsplan inklusive handlingsplan som 
inkluderar aktiviteter och uppföljning. 

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

Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsförvaltningens kompetensförsörjningsplan 2020-

2022, BUF Hid: 2019.3278
 Handlingsplan - kompetensförsörjning i samverkan, 

BUF Hid: 2019.3277
 Presentation gällande kompetensförsörjningsplanering, 

BUF Hid: 2019.3334
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§ 89

Redovisning av anställningar av obehöriga yrkeslärare 
överstigande 6 månader
Ärendenr 2019/796-3.8.0.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna lämnad redovisning av 
tillsvidareanställning av obehöriga yrkeslärare inom Luleå gymnasieskola 
inför hösten 2019.

Sammanfattning av ärendet
Legitimationskravet i skollagen innebär att lärare ska vara legitimerade och 
behöriga för att få anställas utan tidsbegränsning och självständigt ansvara för 
undervisning. Yrkeslärare är en kategori som i skollagen är undantagen kra-
vet på lärarlegitimation för tillsvidareanställning. Det innebär att yrkeslärare 
under vissa förutsättningar kan anställas tillsvidare trots avsaknad av behö-
righet och legitimation. 

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat om möjligheten att tillsvi-
dareanställa yrkeslärare som saknar legitimation och behörighet utifrån skol-
lagens bestämmelser. Dessa anställningar redovisas en gång per år. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-10-16 § 47 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad redovisning av tills-
vidareanställning av obehöriga yrkeslärare inom Luleå gymnasieskola inför 
hösten 2019.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet. 

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

Beslutsunderlag
 Sammanställning av delegationsbeslut avseende tillsvidareanställning-

ar av obehöriga yrkeslärare inför hösten 2019, BUF Hid: 2019.3131
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 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut avseende redo-
visning av tillsvidareanställning av obehöriga yrkeslärare, 
BUF Hid: 2019.3130

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-10-16 § 
47, BUF Hid: 2019.3243

Beslutet skickas till
Skolchef 
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§ 90

Redovisning av anställningar av obehöriga modersmålslä-
rare överstigande 6 månader
Ärendenr 2019/796-3.8.0.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna lämnad redovisning av 
tillsvidareanställning av obehöriga modersmålslärare inom Flerspråkscentrum 
inför hösten 2019.

Sammanfattning av ärendet
Legitimationskravet i Skollagen innebär att lärare ska vara legitimerade och 
behöriga för att få anställas utan tidsbegränsning och självständigt ansvara för 
undervisning. Modersmålslärare är en kategori som i skollagen är undantagen 
kravet på lärarlegitimation för tillsvidareanställning. Det innebär att mo-
dersmålslärare under vissa förutsättningar kan anställas tillsvidare trots av-
saknad av behörighet och legitimation. 

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat om möjligheten att tillsvi-
dareanställa modersmålslärare som saknar legitimation och behörighet utifrån 
Skollagens bestämmelser. Dessa anställningar redovisas två gånger per år. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-10-16 § 48 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad redovisning av tills-
vidareanställning av obehöriga modersmålslärare inom Flerspråkscentrum 
inför hösten 2019.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottet förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag
 Sammanställning av delegationsbeslut avseende tillsvidareanställning-

ar av obehöriga modersmålslärare inför hösten 2019, 
BUF Hid: 2019.3131
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 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut avseende redo-
visning av tillsvidareanställning av obehöriga modersmålslärare, 
BUF Hid: 2019.3133

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-10-16 § 
48, BUF Hid: 2019.3244

Beslutet skickas till
Skolchef 
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§ 91

Redovisning av anställningar av obehöriga lärare och förs-
kollärare överstigande 6 månader
Ärendenr 2019/796-3.8.0.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna lämnad redovisning av 
delegationsbeslut avseende tidsbegränsade anställningar överstigande 6 må-
nader av obehöriga lärare och förskollärare inför hösten 2019.

Sammanfattning av ärendet
Skollagens krav på behörighet och legitimation innebär att obehöriga eller icke 
legitimerade lärare och förskollärare enbart får anställas för begränsad tid, 
under förutsättning att:

 behörig och legitimerad lärare/förskollärare inte finns att tillgå
 personen är lämplig att bedriva undervisning
 personen i så stor utsträckning som möjligt har en utbildning som mot-

svarar den utbildning som är behörighetsgivande

Tidsbegränsad anställning enligt Skollagen får ske under högst 1 år i sänder. 
Skollagen ställer krav på beslut av huvudman för tidsbegränsade anställning-
ar av obehöriga eller icke legitimerade lärare och förskollärare som överstiger 
6 månader. 

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-10-16 § 49 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad redovisning av de-
legationsbeslut avseende tidsbegränsade anställningar överstigande 6 måna-
der av obehöriga lärare och förskollärare inför hösten 2019.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.
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Beslutsunderlag
 Sammanställning av delegationsbeslut avseende tidsbegränsade an-

ställningar överstigande 6 månader av obehöriga lärare och förskollä-
rare inför hösten 2019, BUF Hid: 2019.3131

 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut redovisning av 
anställningar av obehöriga lärare och förskollärare överstigande 6 må-
nader, BUF Hid: 2019.3135

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-10-16 § 
49, BUF Hid: 2019.3245

Beslutet skickas till
Skolchef 
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§ 92

Information om digitalisering i förvaltningen, Guldtrappan
Ärendenr 2019/570-3.8.0.3

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

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om digitalisering inom förvalt-
ningen. 

Guldtrappan är en kvalitetsutmärkelse för skolhuvudmän som ligger i fram-
kant när det gäller skolutveckling i en digital tid. Den ska visa på vikten av 
vision, strategisk ledning och skolutveckling ur ett helhetsperspektiv och styr-
kedjans vikt i processen och baseras utifrån 7 kriterier:

 Vision, strategi och planer 
 Infrastruktur
 Digitala lärarresurser
 Strategiskt ledarskap på alla nivåer 
 Likvärdiga förutsättningar
 Digitalt förändringsarbete
 Pedagogers digitala kompetens

Luleå kommun arbetar utifrån projektportföljsstyrning, piloter, kompetensut-
veckling, IT råd, strategiskt samarbetsforum och digitaliseringsforum. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har en tydlig organisation för skolans digi-
talisering med hög kompetens och tydliga roller, ansvar och uppdrag som är 
väl kända för alla medarbetare. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har en organisation för skolans digitalise-
ring med olika kompetenser som samverkar i och utanför förvaltningen för 
stöd till utveckling, support, inköp och beställningar.
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Sammanträdet
Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag
 Presentation om digitalisering i förvaltningen, Guldtrappan, 

BUF Hid: 2019.3340
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§ 93

Information från skolchef 2019-10-30
Ärendenr 2019/1103-3.8.0.1

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

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar gällande styrprocess och 
ärendeprocess hålls. Barn- och utbildningsnämndens får en genomgång av 
lagstiftning, vilket ansvar och uppdrag nämnden har och hur 
ärendehanteringen ser ut. 

Vidare redovisad följande en sammanställning av konsekvenser att beakta för 
långsiktig hållbarhet:

 Ekonomiska
 Organisatoriska 
 Pedagogiska
 Socioekonomiska
 Barnperspektiv
 Jämställdhetsperspektiv
 Diskrimineringsgrunderna
 Miljökonsekvenser
 Arbetsmiljökonsekvenser

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

Beslutsunderlag
 Presentation gällande styrprocessen och ärendeprocessen, 

BUF Hid: 2019.3333
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§ 94

Redovisning av meddelanden 2019-10-30
Ärendenr 2019/641-1.1.1.7

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

Beskrivning av ärendet
Följande meddelanden redovisas:

Avsändare Ämne
Skolinspektionen
2019-09-19

2019/177-3.8.1.9
Uppföljning av beslut gällande Svedjeskolan. 
Skolinspektionen bedömer att Luleå kommun 
vidtagit sådana åtgärder att ärendet kan avslutas.

Skolinspektionen 2019/611-3.8.1.9
2019-10-18 Uppföljning av beslut gällande Svedjeskolan. 

Skolinspektionen bedömer att Luleå kommun 
vidtagit sådana åtgärder att ärendet kan avslutas.

Skolinspektionen 2019/149-3.8.9.5
2019-09-23 Avslagsbeslut för ansökan om godkännande som 

huvudman för gymnasieskola vid Realgymnasiet.

Skolinspektionen 2019/504-3.8.1.9
2019-09-26 Beslut efter kvalitetsgranskning av 

matematikundervisningen i årskurserna 4–6 vid 
Örnässkolan.

Skolinspektionen 2019/173-3.8.9.5
2019-10-04 Avslagsbeslut för ansökan om godkännande som 

huvudman för gymnasieskola vid Nya läroverket.

Förvaltningsrätten i 
Luleå
2019-09-17

2019/777-3.8.1.2
Dom i laglighetsprövning av skolskjuts. 
Överklagandet avslogs.
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Förvaltningsrätten i 
Luleå
2019-10-14

2019/836-3.8.1.2
Dom i laglighetsprövning av skolskjuts. 
Överklagandet avslogs.

Förvaltningsrätten i 
Luleå
2019-10-14

2019/835-3.8.1.2
Dom i laglighetsprövning av skolskjuts. 
Överklagandet avslogs

Förvaltningsrätten i 
Luleå
2019-10-14

2019/807-3.8.1.2
Dom i laglighetsprövning av skolskjuts. 
Överklagandet avslogs.

Förvaltningsrätten i 
Umeå
2019-10-07

2019/508-3.8.0.2
Dom i laglighetsprövning av beslut om 
styrdokumentet policy för effektiviseringar samt 
nedläggning av skolor och förskolor. Överklagandet 
avslogs.

Skolchef Dnr 2019/1016-3.8.0.2
2019-10-07 Utvecklingsplan för skolan i Luleå

Skolchef Dnr 2019/533-2.6.0.2 (Hid: 2019.3076)
2019-10-08 Beställning av byggnation av kök vid Spira förskola.

Personuppgiftsombud 2019/971-1.5.3.2
2019-09-20 Personuppgiftsincident anmäld till Datainspektionen

Datainspektionen 2019/363-1.5.3.2
2019-10-01 Beslut om avslutat ärende.

Registrator 2019/991-1.5.3.2
2019-09-25 Personuppgiftsincident; kan inte logga in på Tieto 

edu för att komma åt dotterns information. 

Registrator 2019/1049-1.5.3.2
2019-10-09 Personuppgiftsincident; person med skyddad 

identitet ansökte om autogiro via blankett. 
Administratör på ekonomicenter sökte i Raindance 
(RD) och KID för att få fram ytterligare uppgifter. I 
kundregistret (RD) stod ett annat namn för aktuellt 
personnummer. Administratören mejlade 
barnomsorgen BUF för att få ett klargörande. 
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Handläggare på BUF gjorde en incidentanmälan 
eftersom vi inte får förmedla skyddade 
personuppgifter via mejl. Dock framgick det inte i 
klartext i mejlet att individen hade skyddade 
uppgifter

Registrator 2019/1048-1.5.3.2
2019-10-09 Pärm med löneuppgifter (lönerevision 2018) för 

samtliga medarbetare på BUF, kvarglömd i 
receptionsdisk på BUF. Tabeller med namn på 
medarbetare, roll, lön, lön efter tillägg.

Verksamhetschef 
förskola
2019-10-14

Dnr 2019/1066-2.5.1.2
Tilläggsavtal med SOS alarm avseende Ormbergets 
förskola

Chef IT/Admin Dnr 2019/964-2.5.1.2
2019-09-23 Personuppgiftbiträdesavtal med Isak S foto

Chef IT/Admin Dnr 2019/1065-2.5.1.2
2019-10-07 Tilläggsavtal mellan Tieto Sweden AB och Luleå 

kommun avseende nyttjanderätt och underhåll.

Chef IT/Admin Dnr 2019/1092-2.5.1.2
2019-10-15 Personuppgiftsbiträdesavtal med Me Analytics AB
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§ 95

Redovisning av delegationsbeslut 2019-10-30
Ärendenr 2019/690-1.1.1.7

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

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

Delegat Beslutsdatum
Lokalstrateg
Dnr 2019/9-2.6.2.1 (Hid: 2019.2787) 2019-09-04
Beställning av lokalanpassningar, höjning av be-
fintligt räcke vid Kläppbackens förskola

Chef ekonomi/HR
Dnr 2019/9-2.6.2.1 (Hid: 2019.3177) 2019-10-07
Beställning förändrat lokalbehov, komplettera 
klassrum med akustik

Chef IT/Administration
Dnr 2019/994-3.8.1.2 2019-09-30
Avslag gällande skolskjuts, val av annan skola, 
för elev vid Boskataskolan

Dnr 2019/996-3.8.1.2 2019-09-30
Avslag gällande skolskjuts, val av annan skola, 
för elev vid Nya Läroverket BN

Dnr 2019/997-3.8.1.2 2019-10-02
Avslag gällande skolskjuts, val av annan skola, 
för elev vid Östra skolan

Dnr 2019/998-3.8.1.2 2019-10-02
Avslag gällande skolskjuts, val av annan skola, 
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för elev vid Örnässkolan

Dnr 2019/999-3.8.1.2 2019-10-02
Avslag gällande skolskjuts, val av annan skola, 
för elev vid Norrskenet

Dnr 2019/1000-3.8.1.2 2019-10-02
Avslag gällande skolskjuts, val av annan skola, 
för elev vid Norrskenet

Dnr 2019/1001-3.8.1.2 2019-10-02
Avslag gällande skolskjuts, val av annan skola, 
för elev vid Nya Läroverket BV

Dnr 2019/1002-3.8.1.2 2019-10-02
Avslag gällande skolskjuts, val av annan skola, 
för elev vid Nya Läroverket BV

Dnr 2019/1003-3.8.1.2 2019-09-30
Avslag gällande skolskjuts, val av annan skola, 
för elev vid Nya Läroverket Bergnäset

Dnr 2019/1012-3.8.1.2 2019-09-30
Avslag gällande skolskjuts, val av annan skola, 
för elev vid Nya Läroverket BN

Dnr 2019/1013-3.8.1.2 2019-09-30
Avslag gällande skolskjuts, val av annan skola, 
för elev vid Nya Läroverket BN

Dnr 2019/1014-3.8.1.2 2019-09-30
Avslag gällande skolskjuts, val av annan skola, 
för elev vid Nya Läroverket BN

Dnr 2019/1015-3.8.1.2 2019-09-30
Avslag gällande skolskjuts, val av annan skola, 
för elev vid Hedenskolan

Dnr 2019/676-3.8.1.2 2019-09-30
Avslag gällande skolskjuts, val av annan skola, 
för elev vid Nya Läroverket BN

Dnr 2019/1017-3.8.1.2
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Avslag gällande skolskjuts för elev vid Östrasko-
lan

2019-09-30

Dnr 2019/1025-3.8.1.2 2019-09-30
Avslag gällande skolskjuts, val av annan skola, 
för elev vid Montessoriskolan

Dnr 2019/1026-3.8.1.2 2019-09-30
Avslag gällande skolskjuts för elev vid Montesso-
riskolan

Dnr 2019/1035-3.8.1.2 2019-09-30
Avslag gällande skolskjuts, val av annan skola, 
för elev vid Östra skolan

Dnr 2019/1036-3.8.1.2 2019-09-30
Avslag gällande skolskjuts, val av annan skola, 
för elev vid Nya Läroverket Bergviken

Dnr 2019/1037-3.8.1.2 2019-09-30
Avslag gällande skolskjuts för elev vid 
Björkskataskolan

Dnr 2019/1038-3.8.1.2 2019-09-30
Avslag gällande skolskjuts, val av annan skola, 
för elev vid Bergsskolan

Dnr 2019/1039-3.8.1.2 2019-09-30
Avslag gällande skolskjuts, val av annan skola, 
för elev vid Mandaskolan

Dnr 2019/1040-3.8.1.2 2019-09-30
Avslag gällande skolskjuts, val av annan skola, 
för elev vid Benzeliusskolan

Dnr 2019/1041-3.8.1.2 2019-09-30
Avslag gällande skolskjuts, val av annan skola, 
för elev vid Benzeliusskolan

Dnr 2019/1042-3.8.1.2 2019-09-30
Avslag gällande skolskjuts, val av annan skola, 
för elev vid Nya Läroverket Bergnäset
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Dnr 2019/1043-3.8.1.2 2019-09-30
Avslag gällande skolskjuts, val av annan skola, 
för elev vid Tunaskolan

Dnr 2019/1044-3.8.1.2 2019-09-30
Avslag gällande skolskjuts, val av annan skola, 
för elev vid Montessoriskolan

Dnr 2019/1067-3.8.1.2 2019-10-09
Avslag gällande skolskjuts, val av annan skola, 
för elev vid Nya Läroverket BN

Dnr 2019/1068-3.8.1.2 2019-10-09
Avslag gällande skolskjuts, val av annan skola, 
för elev vid Stadsöskolan

Dnr 2019/1069-3.8.1.2 2019-10-09
Avslag gällande skolskjuts, val av annan skola, 
för elev vid Residensskolan

Dnr 2019/1070-3.8.1.2 2019-10-09
Avslag gällande skolskjuts, val av annan skola, 
för elev vid Antnässkolan

Dnr 2019/1071-3.8.1.2 2019-10-09
Avslag gällande skolskjuts, val av annan skola, 
för elev vid Stadsöskolan

Dnr 2019/1079-3.8.1.2 2019-10-09
Avslag gällande skolskjuts för elev vid Rutviks-
skolan

Dnr 2019/1080-3.8.1.2 2019-10-09
Avslag gällande skolskjuts för elev vid Rutviks-
skolan

Verksamhetschef grundskola
Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.2788) 2019-09-10
Delegationsbeslut avseende interkommunal er-
sättning till Karlstad kommun

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.2813) 2019-04-09
Delegationsbeslut mottagande av barn/elev från 
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annan kommun

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.2833) 2019-04-09
Delegationsbeslut mottagande av barn/elev från 
annan kommun
Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.2888) 2019-09-25
Delegationsbeslut mottagande av barn/elev från 
annan kommun

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.2889) 2019-09-25
Delegationsbeslut mottagande av barn/elev från 
annan kommun

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.2890) 2019-09-25
Delegationsbeslut mottagande av barn/elev från 
annan kommun

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.2891) 2019-09-25
Delegationsbeslut mottagande av barn/elev från 
annan kommun

Dnr 2019/29-3.8.1.1 (Hid: 2019.3148) 2019-10-03
Beslut om placering vid annan skolenhet än den 
vårdnadshavare önskar

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.3222) 2019-10-01
Beslut om interkommunal ersättning

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.3223) 2019-09-26
Mottagande av barn/elev enligt skollagen

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.3224) 2019-10-01
Beslut om interkommunal ersättning

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.3226) 2019-10-01
Beslut om interkommunal ersättning

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.3228) 2019-10-01
Beslut om interkommunal ersättning

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.3229) 2019-10-01
Beslut om interkommunal ersättning
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Verksamhetschef förskola
Dnr 2019/843-3.8.1.1 2019-09-02
Beslut om att bevilja utökad vistelsetid vid Årans 
förskola

Dnr 2019/606-3.8.1.1 2019-09-13
Delegationsbeslut om utökad tid vid Ersnäs för-
skola under föräldraledighet/arbetslöshet

Dnr 2019/685-3.8.1.1 2019-09-24
Beslut om avslag på fråga om utökad vistelsetid 
vid Kristallens förskola

Dnr 2019/959-3.8.1.1 2019-09-25
Beslut om utökad tid under arbetslöshet vid Sol-
kattens förskola

Verksamhetschef gymnasieskola
Dnr 2019/962-3.8.8.2 2019-10-01
Delegationsbeslut avstängning av elev

Rektor grundskola
Dnr 2019/944-3.8.1.1 2019-09-20
Beslut om tidigare mottagande i förskoleklass

Förskolechef
Dnr 2019/956-3.8.1.1 2019-09-25
Beslut att bevilja dubbel placering vid Luleå ob-
omsorg och Hägerns förskola

Dnr 2019/1010-3.8.1.1 2019-10-08
Beslut att bevilja dubbel placering vid Lövskatans 
förskola och Luleå OB-omsorg

Rektor grundsärskola
Dnr 2019/1090-3.8.1.1 2019-10-01
Delegationsbeslut avseende mottagande i särsko-
la

Dnr 2019/1091-3.8.1.1 2019-10-01
Delegationsbeslut avseende mottagande i särsko-
la
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§ 96

Internkontrollplan 2020
Ärendenr 2019/607-1.3.2.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att riskvärdera internkontrollmomen-
ten i bruttolistan inför 2020 års internkontrollplan enligt bilaga BUF Hid: 
2019.336

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden gör en riskbedömning av bruttolistans kon-
trollmoment. Sannolikhet bedöms på en fyrgradig skala från osannolik till 
sannolik. Konsekvens bedöms på en fyrgradig skala från försumbar till allvar-
lig. Det multiplicerade värdet utgör riskvärdet. Följande moment ingår i brut-
tolistan:

 Elevers frånvaro
 Skolplikt
 Likabehandlingsarbete
 Planen för särskilt begåvade elever
 Avgiftsfri grundskola
 Socioekonomisk resursfördelning
 Barnkonsekvensanalys
 Fullgörandet av nyanländas rättigheter i skollagen
 Fullgörandet av modersmålsrättigheter
 Risk för mutor, förmåner och jäv, betygssättning
 Beställarkompetens

Förutom barn- och utbildningsnämndens egna kontrollmoment, kan kom-
munstyrelsens kontrollmoment tillkomma internkontrollplanen.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-10-16 § 45 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta att riskvärdera internkontrollmomen-
ten i bruttolistan inför 2020 års internkontrollplan.

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

Beslutsunderlag
 Bruttolista med riskvärdering 2020, BUF Hid: 2019.3126
 Internkontroll Organisation och rutin, BUF Hid: 2019.3127
 Riktlinjer för intern kontrollplan och riskbedömning, 

BUF Hid: 2019.3128
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut avseende intern-

kontrollplan 2020, BUF Hid: 2019.3125
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-10-16 § 

45, BUF Hid: 2019.3241

Beslutet skickas till
Förvaltningens ledningsgrupp 
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§ 97

Ansökan om godkännande som ny huvudman för befintlig 
fristående verksamhet vid Kronans Äventyrsförskola
Ärendenr 2019/729-3.8.9.5

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla InAventura AB:s an-

sökan om godkännande som ny huvudman för befintlig fristående 
verksamhet vid Kronans Äventyrsförskola. 

2. Med anledning av beslutet upphör InCroft fsk AB:s godkännande och 
rätt till bidrag för fristående förskola från och med 31 december 2019. 

Sammanfattning av ärendet
Enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) är det kommunen som beslutar i ärenden 
om godkännande av enskilda huvudmän för fristående förskolor. 

Barn- och utbildningsnämnden har 2019-03-27 § 30 beslutat att bifalla InCroft 
fsk AB:s ansökan om godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, 
Kronans Äventyrsförskola, ärendenr 2018/978. 

InAventura fsk AB ansöker om godkännande och rätt till bidrag som ny hu-
vudman för Kronans Äventyrsförskola. Övertagandet planeras till 1 januari 
2020.  

Beslut om att en ny huvudman ska beviljas godkännande och rätt till bidrag 
för befintlig verksamhet kan fattas först när godkännandet och beslutet om 
rätt till bidrag är uppsagt av tidigare huvudman. 

InCroft fsk AB har inkommit med en uppsägning av godkännande och rätt till 
bidrag för Kronans Äventyrsförskola från och med, 2019-12-31. 

InAventura fsk AB är ett privat aktiebolag. Bolaget registrerades 2019-06-26, 
Beatrice och Gunnar Lundström är ägare. De är också ägare av InCroft fsk AB 
och huvudman för Kronans Äventyrsförskola.

Bytet av huvudman kommer inte att innebära några andra väsentliga föränd-
ringar i verksamheten gällande till exempel ekonomi, bemanning etc. Verk-
samheten kommer inte att genomföra några övergripande förändringar av sitt 
arbetssätt och sina arbetsformer. 
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Verksamheten kommer att bedrivas i samma lokaler som nuvarande huvud-
man. Kronans Äventyrsförskola kommer att ha samma pedagogiska profil 
som nuvarande huvudman, dvs. en profil som kommer att arbeta utifrån 
äventyrspedagogik. Kronans Äventyrsförskola hämtar inspiration av Reggio 
Emilias synsätt. Ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt innebär ett utforskande 
arbetssätt där barnens val och deras kunskaper, tankar och teorier är centrala.

Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning bygger på ansökan med bila-
gor, kreditupplysning samt kontakt med huvudmannen. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-10-16 § 46 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta att bifalla InAventura AB:s ansökan 
om godkännande som ny huvudman för befintlig fristående verksamhet vid 
Kronans Äventyrsförskola. Med anledning av beslutet upphör InCroft fsk 
AB:s godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola från och med 31 
december 2019.

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

Beslutsunderlag
 Ansökan om godkännande som ny huvudman för befintlig fristående 

verksamhet, BUF Hid: 2019.2243
 Uppsägning av godkännande och rätt till bidrag för fristående verk-

samhet 
 Kreditupplysning InAventura fsk
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-10-16 § 

46, BUF Hid: 2019.3242

Beslutet skickas till
InAventura fsk AB, verksamhetschef förskola, verksamhetsutvecklare försko-
la, avdelningschef ekonomi/HR, avdelningschef IT/adm, utredare 
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