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§ 50

Information om tillgängliga lärmiljöer
Ärendenr 2019/202-3.8.0.3

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

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om tillgängliga lärmiljöer. 

Centrala elevhälsan arbetar på uppdrag från rektorer i ett komplext system 
som innefattar enskilda elever med behov av stöd. 

Centrala elevhälsan har det senaste läsåret arbetat tillsammans med personal 
från Kråkbergsskolan med utgångspunkt i hur elevhälsan tillsammans med 
skolan kan påverka öka tillgängligheten ur ett helhetsperspektiv. Teamet har 
specialistkunskap i bland annat skolutveckling och neuropsykiatri. I arbetet 
med tillgängliga lärmiljöer har teamet börjat med en kartläggning av nuläget.

Teamet har identifierat flera framgångsfaktorer, vad som behövs för att öka 
tillgängligheten och presenterar en modell för utveckling av tillgängliga 
lärmiljöer. Utgångspunkten är att arbeta utifrån behoven som finns och att 
inte prata om diagnoser hos eleverna utan snarare om kunskap om behoven. 

Tillgänglighet och en likvärdig organisation ska genomsyra arbetet på hela 
skolan. När detta finns på plats kan arbetslaget börja med utveckling av 
tillgängliga lärmiljöer. Uppföljningar via enkäter har gjorts, bland annat med 
elever och föräldrar. Eleverna har kontinuerligt involverats i 
tillgänglighetsarbetet.

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.
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§ 51

Information om genomförd kartläggning av förutsättningar 
för en öppen verksamhet i Råneå för asylsökande familjer 
med barn i förskoleåldrar under 3 år
Ärendenr 2019/316-3.9.4.3

Barn- och utbildningsnämndenbeslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i oktober 2018 att från januari 2019 
anpassa platserbjudanden i förskola för asylsökande barn i linje med 
Skollagens skrivning om allmän förskola, 525 timmar årligen från hösten det 
år barnet fyller 3 år (BUN 2018/453, Revidering av förskolans barnpeng). Beslutet 
innebar att plats i förskola inte erbjuds till asylsökande barn under 3 år. Barn- 
och utbildningsnämnden beslutade även att kartlägga om det eventuellt finns 
förutsättningar att erbjuda en öppen verksamhet i samverkan med andra 
aktörer och civilsamhället i Råneå för att nå barnen under 3 år och dess 
familjer, BUN 2018/574 Information om utredning gällande verksamhet för 
asylsökande barn i förskoleåldrar. 

Representanter för civilsamhället, frivilligorganisationer samt andra 
förvaltningar har på initiativ av barn- och utbildningsförvaltningen bjudits in 
till samråd i syfte att kartlägga vilka aktiviteter som idag finns i Råneå för 
målgruppen samt bedöma intresse och förutsättningar för att bedriva en 
öppen verksamhet i Råneå för asylsökande familjer med barn under 3 år. 

I Råneå erbjuder Svenska Kyrkan öppet hus med småbarnssång och pyssel två 
dagar i veckan för målgruppen barn 0-6 år. Svenska Kyrkan bedriver också 
tillsammans med frivillighetsorganisationer träning i svenska språket för de 
vuxna tre dagar i veckan. IFK Råneå och Rädda barnen bjuder in till 
idrottsliga och sociala aktiviteter riktade till alla barn för att främja en bra 
integration. Förskolan erbjuder plats i förskola för de asylsökande barnen från 
hösten det år barnet fyller 3 år. 

En omvärldsbevakning avseende hur andra kommuner i Norrbotten gör har 
genomförts. Ingen kommun erbjuder plats i förskola till asylsökande barn 
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under 3 år. Om det bedrivs någon öppen verksamhet för denna målgrupp är 
det i de flesta fall Svenska Kyrkan som tar hand om en sådan verksamhet.  

Sedan beslutet togs i BUN, oktober 2018, om att endast erbjuda plats i förskola 
till asylsökande barn från 3 års ålder har också antalet asylsökande familjer 
drastiskt minskat i Råneå då Migrationsverket tagit beslut om stängning av 
två asylboenden i Råneå. Många asylsökande familjer har flyttat från orten.  I 
början av år 2019 fanns det 10 barn under 3 år i målgruppen asylsökande.  

Eftersom kraftfulla effektiviseringar gäller för Luleå kommun som helhet är 
bedömningen att barn- och utbildningsförvaltningen inte bör ta ytterligare 
initiativ inom detta område utan begränsa sig till Skollagens skrivning om 
erbjudande om plats i förskola. D.v.s erbjuda allmän förskola om 525 timmar 
årligen från hösten det år barnet fyller 3 år. Därutöver kommer förskolan att 
två gånger årligen ge information vid Svenska Kyrkans träffar om förskolan, 
dess uppdrag samt berätta om hur man ansöker om plats i förskola från 
hösten det år barnet fyller 3 år.  En eventuell öppen verksamhet för 
asylsökande familjer i Råneå måste i förekommande fall tas initiativ till och 
genomföras av andra aktörer än Barn- och utbildningsförvaltningen. 

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

8



LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-22

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 52

Information om uppföljning av visionsarbetet med 
nationella minoriteter
Ärendenr 2019/309-3.8.0.3

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

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om uppföljning av 
visionsarbetet med nationella minoriteter.  

Visionen har tagits fram tillsammans med de nationella minoriteterna och 
fastställts av barn- och utbildningsnämnden med förhoppningen att skolan i 
Luleå ska vara en nationell förebild på området. 

Synpunkter som de nationella minoriteterna har lämnats har tagits i 
beaktande. Barn- och utbildningsförvaltningen upplever att en samsyn har 
nåtts. 

Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar arbetet med den nya 
tvåspråkiga förskolan Charlottendal.

Förvaltningen fortsätter att jobba med frågorna och förhoppningen är att 
barnen ska kunna gå vidare och få förstärkt språkstöd och tvåspråkighet även 
i grundskola. 

För gymnasieelever finns möjligheter till revitaliseringskurser där de får läsa 
modersmål på nybörjarnivå. 

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.
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§ 53

Redovisning av delegationsbeslut 2019-05-22
Ärendenr 2019/77-1.1.1.7

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

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

Delegat Beslutsdatum

Chef IT/Administration

Dnr 2019/396-3.8.1.1
Beslut om dubbel placering vid Burströmska 
förskolan och Luleå Ob-omsorg

Dnr 2019/366-3.8.1.2
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Nya läroverket

Dnr 2019/386-3.8.1.2
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Mandaskolan

Dnr 2019/387-3.8.1.2
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Mandaskolan

Dnr 2019/388-3.8.1.2
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Ängskolan

Dnr 2019/403-3.8.1.2
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 

2019-04-17

2019-04-01

2019-04-08

2019-04-08

2019-04-08

2019-04-24
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annan skola, för elev vid Norrskenet

Dnr 2019/404-3.8.1.2
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Svedjeskolan

Dnr 2019/29-3.8.1.1 (Hid: 2019:1625)
Beslut om placering av barn/elev vid skolenhet

Verksamhetschef grundskola
Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.1347)
Delegationsbeslut avseende kostnad för 
interkommunal ersättning till Eskilstuna 
kommun

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.1348)
Delegationsbeslut avseende kostnad för 
interkommunal ersättning till Älvsbyns kommun

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.1349)
Delegationsbeslut avseende kostnad för 
interkommunal ersättning till Älvsbyns kommun

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.1350)
Delegationsbeslut avseende kostnad för 
interkommunal ersättning till Älvsbyn kommun

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.1351)
Delegationsbeslut avseende kostnad för 
interkommunal ersättning till Älvsbyn kommun

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.1409)
Delegationsbeslut avseende kostnad för 
interkommunal ersättning till Torsås kommun

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.1412)
Delegationsbeslut avseende kostnad för 
interkommunal ersättning till Eskilstuna 
kommun

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.1410)
Delegationsbeslut avseende kostnad för 
interkommunal ersättning till Eskilstuna 

2019-04-24

2019-05-03

2019-03-22

2019-03-22

2019-03-22

2019-03-22

2019-03-22

2019-04-09

2019-03-22

2019-03-22
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kommun

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.1353)
Delegationsbeslut avseende mottagande av elev 
från annan kommun

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.1354)
Delegationsbeslut avseende mottagande av elev 
från annan kommun

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.1355)
Delegationsbeslut avseende mottagande av elev 
från annan kommun

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.1356)
Delegationsbeslut avseende mottagande av elev 
från annan kommun

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.1357)
Delegationsbeslut avseende mottagande av elev 
från annan kommun

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.1358)
Delegationsbeslut avseende mottagande av elev 
från annan kommun

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.1359)
Delegationsbeslut avseende mottagande av elev 
från annan kommun

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.1360)
Delegationsbeslut avseende mottagande av elev 
från annan kommun

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.1361)
Delegationsbeslut avseende mottagande av elev 
från annan kommun

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.1362)
Delegationsbeslut avseende mottagande av elev 
från annan kommun

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.1363)

2019-03-22

2019-03-22

2019-03-22

2019-03-25

2019-03-22

2019-03-22

2019-03-25

2019-03-25

2019-03-25

2019-03-25
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Delegationsbeslut avseende mottagande av elev 
från annan kommun

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.1364)
Delegationsbeslut avseende mottagande av elev 
från annan kommun

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.1365)
Delegationsbeslut avseende mottagande av elev 
från annan kommun

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.1515)
Delegationsbeslut mottagande av elev från annan 
kommun

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.1552)
Delegationsbeslut mottagande av elev från annan 
kommun

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.1624)
Delegationsbeslut mottagande av elev från annan 
kommun

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.1623)
Delegationsbeslut mottagande av elev från annan 
kommun

Verksamhetschef förskola
Dnr 2018/969-3.8.1.1
Beslut att bevilja dubbel placering vid Kullens 
förskola och Luleå OB-omsorg

Dnr 2019/223-3.8.1.1
Delegationsbeslut avseende dubbel placering vid 
förskola samt Luleå OB-omsorg

Dnr 2019/968-3.8.1.1
Beslut att bevilja dubbel placering vid Årans 
förskola och Luleå OB-omsorg

Dnr 2019/38-2.4.3.3 (Hid: 2019:1440)
Beslut om beviljat tilläggsbelopp

2019-03-25

2019-03-25

2019-03-22

2019-04-09

2019-04-30

2019-04-30

2019-04-30

2019-03-20

2019-03-28

2019-01-09

2019-04-07
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Dnr 2019/38-2.4.3.3 (Hid: 2019:1441)
Beslut om beviljat tilläggsbelopp

Dnr 2019/38-2.4.3.3 (Hid: 2019:1442)
Beslut om beviljat tilläggsbelopp

Dnr 2019/38-2.4.3.3 (Hid: 2019:1443)
Beslut om beviljat tilläggsbelopp

Dnr 2019/38-2.4.3.3 (Hid: 2019:1444)
Beslut om beviljat tilläggsbelopp

Dnr 2019/221-3.8.1.1
Beslut att bevilja utökad vistelsetid vid 
Vintergatans förskola

Dnr 2019/361-3.8.1.1
Beslut att bevilja utökad vistelsetid vid 
Snömannens förskola

Dnr 2019/356-3.8.1.1
Beslut att bevilja utökad tid vid Storskiftets 
förskola

Dnr 2019/354-3.8.1.1
Beslut om utökad tid vid Charlottendals förskola

Dnr 2019/357-3.8.1.1
Beslut om utökad vistelsetid vid Arealens 
förskola

Dnr 2019/396-3.8.1.1
Beslut att bevilja dubbel placering vid 
Burströmska förskolan och Luleå OB-omsorg

Verksamhetschef Ekonomi/personal
Dnr 2019/9-2.6.2.1 (Hid: 2019:1438)
Beställning förändrat lokalbehov vid 
Hertsöskolan avseende anpassning av duschrum

Dnr 2019/9-2.6.2.1 (Hid: 2019:1471)
Beställning förändrat lokalbehov vid 
Burströmska förskolan

2019-04-07

2019-04-07

2019-04-07

2019-04-07

2019-03-21

2019-04-16

2019-04-11

2019-04-10

2019-04-12

2019-04-24

2019-04-11

2019-04-24
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Dnr 2019/9-2.6.2.1 (Hid: 2019:1628)
Beställning av staket på Charlottendals förskola 2019-04-30
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§ 54

Redovisning av meddelanden 2019-05-22
Ärendenr 2019/76-1.1.1.7

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

Beskrivning av ärendet
Följande meddelanden redovisas:

Avsändare Ämne
Skolinspektionen
2019-04-10

Skolinspektionen
2019-04-29

Dnr 2019/220
Skolinspektionen beslutar att avsluta uppföljning av 
ärendet: ”Luleå kommuns klagomålshantering”.

Dnr 2019/392
Svar på klagomål Sunderbyskolan.

Skolinspektionen
2019-05-03

Dnr 2019/436
Svar på begäran om information inför tematisk 
tillsyn av rätten till modersmålsundervisning i 
nationella minoritetsspråk.

Registrator
2019-04-08

Dnr 2019/363
Personuppgiftsincident; Otillgängliga hälsouppgifter 
för elever i särskola på grund av felaktiga namn i ett 
av datasystemen. Begränsad skada.

Registrator
2019-04-16

Kommunfullmäktige
2019-04-30

Kommunfullmäktige
2019-04-30

Dnr 2018/676
Datainspektionen beslutar efter granskning att 
avsluta ärende.

Dnr 2019/430
Kommunfullmäktiges beslut, program för 
krisberedskap och civilt försvar.

Dnr 2019/428
Kommunfullmäktiges beslut, revidering av program 
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Kommunfullmäktige
2019-04-30

till vision Luleå 2050.

Dnr 2019/429
Kommunfullmäktiges beslut, övergripande mål till 
2050.

Elevvårdschef 
2019-04-04

Dnr 2019/211
Uppdragsbeskrivning för medicinskt 
ledningsansvarig skolsköterska (MLA) inom Luleå 
grundskola, grundsärskola, Luleå Gymnasieskola 
och gymnasiesärskola.

Arbetsmiljöverket
2019-04-26

Dnr 2019/193
Arbetsmiljöverket beslutar att avsluta ärendet mot 
anmälan mot Antnässkolan avseende en olycka den 
14 februari 2019 då utredningen och åtgärderna hos 
kommunen inte ger anledning till ytterligare 
tillsynsinsats. 

Arbetsmiljöverket
2019-04-26

Arbetsmiljöverket
2019-04-26

Arbetsmiljöverket
2019-04-26

Dnr 2019/182
Arbetsmiljöverket bedömer att utredningen och 
åtgärderna avseende olycka den 27 februari 2019 vid 
Hertsöskolan inte föranleder några ytterligare 
tillsynsinsatser och avslutar därför ärendet. 

Dnr 2019/286
Arbetsmiljöverket bedömer att utredningen och 
åtgärderna avseende olycka den 27 mars 2019 vid 
Porsöskolan och Bläckfiskens förskola inte föranleder 
några ytterligare tillsynsinsatser och avslutar därför 
ärendet. 

Dnr 2019/278 och Dnr 2019/279
Arbetsmiljöverket bedömer att utredningen och 
åtgärderna avseende olycka den 20 mars 2019 vid 
Björkskataskolan inte föranleder några ytterligare 
tillsynsinsatser och avslutar därför ärendet.

Verksamhetschef 
grundskola
2019-04-26

Dnr 2019/380
Ett samarbete med Riksidrottsförbundet avseende 
rörelsesatsning i skolan (minska elevernas 
stillasittande) kommer att inledas.
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Verksamhetschef 
grundskola
2019-05-02

Dnr 2019/443
Sammanfattning av modelarbetet flerspråkighet i 
förskola och förskoleklass

Skolchef
2019-05-02

Dnr 2019/453
Uppsägning av avtal avseende barn och elevers 
resande mellan Luleå kommun och Luleå Lokaltrafik 
AB (LLT)

Rektor Svedjeskolan
2019-04-12

Dnr 2019/342
Svar på klagomål mot utbildning vid Svedjeskolan

Rektor Svedjeskolan
2019-04-24

Rektor Svedjeskolan
2019-04-12

Rektor Svedjeskolan
2019-04-15

Rektor Svedjeskolan
2019-04-16

Dnr 2019/397
Svar på klagomål mot utbildning vid Svedjeskolan

Dnr 2019/351
Svar på klagomål mot utbildning vid Svedjeskolan

Dnr 2019/365
Svar på klagomål mot utbildning vid Svedjeskolan

Dnr 2019/352
Svar på klagomål mot utbildning vid Svedjeskolan

Rektor Hertsöskolan
2019-04-12

Dnr 2019/267
Svar på klagomål mot utbildning vid Hertsöskolan

Rektor 
Ormbergsskolan
2019-04-12

Dnr 2019/299
Svar på klagomål mot utbildning vid 
Ormbergsskolan

Rektor 
Tallkronanskolan
2019-04-15

Rektor Östra skolan
2019-04-29

Rektor Avanskolan
2019-05-07

Avdelningschef 

Dnr 2019/371
Svar på klagomål mot utbildning vid 
Tallkronanskolan 

Dnr 2019/368
Svar klagomål mot utbildning vid Östra skolan

Dnr 2019/432
Svar på klagomål mot utbildning vid Avanskolan

Dnr 2019/390
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Resurscentrum
2019-04-17

Verksamhetsberättelse för Kulturskolan år 2017

Avdelningschef 
måltider/vaktmästeri
2019-03-29

Dnr 2019/271
Tilläggsavtal avseende larm

Verksamhetschef 
gymnasieskola
2018-05-20

Dnr 2019/412
Särskilt samverkansavtal för nationellt godkänd 
idrottsutbildning (NIU)

Chef 
IT/Administration
2019-04-09

Bonus Copyright 
Access
2019-02-06

Dnr 2019/414
Upprättat personuppgiftsbiträdesavtal mellan Luleå 
kommun och CompuGroup Medical Sweden AB

Dnr 2019/421
Upprättat notkopieringsavtal mellan Bonus 
Copyright Access och Luleå kulturskola
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§ 55

Medborgarförslag om att sätta upp bås i dusch på skolor, 
idrottshallar och badhus för att förhindra trakasserier
Ärendenr 2017/769-1.5.2.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att 

bifalla medborgarförslaget.
2. Investering avseende omklädningsrum med bås i duschar i 

kommunens skolor, idrottshallar och badhus, planeras in i barn- och 
utbildningsnämndens investeringsplan från och med 2020.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att sätta upp bås i duschar på skolor, idrottshallar 
och badhus har inkommit. Förslagsställaren anför att båsen skulle vara en 
hälsoinvestering för kommunen då de kan förhindra trakasserier mellan unga. 

Kommunfullmäktige har 2017-10-23 § 209 beslutat att medborgarförslaget får 
ställas samt överlämnat det till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Kommunstabens kansli har begärt in yttrande från barn- och 
utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden har 2018-03-23 § 40 
beslutat att förslå kommunstyrelsen besluta att bifalla medborgarförslaget 
samt att investering avseende omklädningsrum med bås i duschar i 
kommunens skolor, idrottshallar och badhus, planeras in i Luleå kommuns 
investeringsplan från och med 2019. Kommunstyrelsens ordförande i samråd 
med kommunstabens kansli valde att skicka tillbaka ärendet till barn- och 
utbildningsnämnden för att utreda kostnaderna då förslaget innebar att 
investeringen inte placerades inom egen ram. 

Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande 
Problematiken är känd och vid de senaste renoveringarna av duschrum i 
Luleå kommun, har bås monterats för ökad integritet. Samsyn i detta råder 
mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och 
fritidsförvaltningen.

I samråd med stadsbyggnadsförvaltningen och kultur- och 
fritidsförvaltningen föreslås att i projektanvisningar för nybyggnation ska bås 
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i duschrum ingå som standard i grundutförande av ny skolbyggnad eller 
idrottshall. 

Barn och utbildningsförvaltningen föreslår att det i förvaltningens 
investeringsplan för lokalanpassningar ska ingå en plan för årliga 
investeringar som syftar till att tillskapa bås i duschar i de skolor som saknar 
detta. 

Ett antal skolor har sin idrott i kultur- och fritidsförvaltningens sporthallar 
kultur- och fritidsförvaltningen hanterar behovet. 

Lokalanpassningen beräknas enligt stadsbyggnadsförvaltningen kosta ca 
15 000 kr per duschbås. Bedömningen i dagsläget är att det handlar om drygt 
20 skolor. Den totala investeringen för detta är ca 1 000 tkr.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-04-10 § 13 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden föreslå kommunstyrelsen besluta att bifalla 
medborgarförslaget. Investering avseende omklädningsrum med bås i 
duschar i kommunens skolor, idrottshallar och badhus, planeras in i barn- och 
utbildningsnämndens investeringsplan från och med 2020.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut avseende 

medborgarförslag om att bygga omklädningsrum vid Ersnässkolan, 
BUF Hid: 2019.957

 Medborgarförslag om att bygga omklädningsrum vid Ersnässkolan, 
BUF Hid: 2017.2316

 Kommunfullmäktiges protokoll 2017-10-23 § 209, BUF Hid: 2017.2315
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-04-10 § 

13, BUF Hid: 2019.1223

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen 
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§ 56

Medborgarförslag om att bygga omklädningsrum vid 
Ersnässkolan
Ärendenr 2017/625-1.5.2.1

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att avslå 
medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag angående byggnation av omklädningsrum vid 
Ersnässkolan har inkommit. Förslagsställaren menar att det vid utomhusidrott 
finns ett behov av omklädningsrum med dusch på skolan. Omklädningsrum 
med dusch föreslås ligga i anslutning till lokalen Ankaret/Ersnäsgården. 

Kommunfullmäktige har 2017-09-14 § 193 beslutat att medborgarförslaget får 
ställas och att överlämna det till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Kommunstabens kansli har begärt in yttrande från barn-och 
utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden har 2018-03-23 § 40 
föreslagit kommunstyrelsen besluta att bifalla medborgarförslaget samt att 
stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjlighet att tillskapa 
omklädningsrum med dusch i Ersnässkolan. Kommunstyrelsens ordförande i 
samråd med kommunstabens kansli skickade tillbaka ärendet till barn- och 
utbildningsnämnden för att komplettera ärendet med en kostnadskalkyl.  

Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande
Barn- och utbildningsförvaltningen anser generellt att det är angeläget att 
elever deltar i idrott både inomhus och utomhus. I anslutning till idrott är det 
av stor vikt att det finns möjlighet att duscha och byta om. Eleverna vid 
Ersnässkolan har idag idrott inomhus i Antnäs sporthall som har 
duschmöjligheter. Idrott utomhus sker i anslutning till Ersnässkolan.

Ett arbete med översyn avseende skolstruktur pågår och med anledning av 
detta har barn- och utbildningsförvaltningen föreslagit kommunstyrelsen att 
avslå medborgarförslaget.
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-04-01 § 12 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta föreslå kommunstyrelsen att avslå 
medborgarförslaget.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut avseende 

medborgarförslag om att bygga omklädningsrum vid Ersnässkolan. 
BUF Hid: 2019.957

 Medborgarförslag om att bygga omklädningsrum vid Ersnässkolan. 
BUF Hid: 2017.2316

 Kommunfullmäktiges protokoll 2017-09-14 § 193. BUF Hid: 2017.2315
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-04-01 § 

12, BUF Hid: 2019.1222

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
 

23



LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-22

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 57

Granskning av måluppfyllelse i grundskolan
Ärendenr 2018/659-1.3.2.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta barn- och 
utbildningsförvaltningens yttrande. 

Sammanfattning av ärendet
KPMG har på uppdrag av Luleå kommuns revisorer genomfört en granskning 
av måluppfyllelsen inom grundskolan. Det övergripande syftet med 
granskningen har varit att bedöma om barn- och utbildningsnämndens 
styrning och uppföljning av grundskoleverksamheten är ändamålsenlig.

KPMG bedömer att barn- och utbildningsnämnden i stora delar har en 
ändamålsenlig styrning och uppföljning av grundskoleverksamheten. 

Revisorerna har lämnat följande rekommendationer:
 att nämnden inom ett år genomför en uppföljning för att säkerställa att 

den nya organisationen fungerar som det var tänkt,
 att behov och förståelse för nya styrdokument förankras i 

rektorsorganisationen innan ytterligare resurser tas i anspråk för att 
skapa nya styrdokument,

 att arbetet med att förbättra förutsättningarna för de skolor som har 
sämst måluppfyllelse intensifieras,

 att utvecklings- och förbättringsarbetet av resursfördelningsmodellen 
fortsätter,

 att nämnden, i det egna målarbetet, tar i beaktande att 
utbildningsområdet är lagstyrt och som en konsekvens redan har 
många mål att följa upp,

 att nämnden följer upp de effekter som förväntas av respektive skola 
och dess utvecklingsområden och därefter tar lärdom av varandra 
gällande arbetssätt i de fall utfallet mellan skolorna skiljer sig åt.

Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande 
Barn- och utbildningsförvaltningen delar revisorernas bild och de 
rekommendationer som lämnas. 
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Rekommendationerna kommer att följas upp och framgå i det systematiska 
kvalitetsarbetet. Återrapportering av den nya organisationen kommer att ske 
genom separat uppföljning och utvärdering. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-05-08 § 25 föreslagit 
nämnden besluta att anta barn- och utbildningsförvaltningens yttrande.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet

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

Beslutsunderlag
 Granskning av måluppfyllelse inom grundskola, BUF Hid: 2018.659
 Yttrande över granskning av måluppfyllelse inom grundskolan, BUF 

Hid: 2019.1565
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-05-08 § 

25, BUF Hid: 2019.1648

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
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§ 58

Grundläggande granskning 2018
Ärendenr 2018/451-1.3.2.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta barn- och 
utbildningsförvaltningens yttrande. 

Sammanfattning av ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en årlig 
grundläggande granskning av nämndernas verksamhet som underlag till 
kommunfullmäktige. Syftet med granskningen är att bedöma om 
verksamheten sköts ändamålsenligt, att verksamheten ur ekonomisk 
synvinkel sköts tillfredsställande, att räkenskaperna är tillfredsställande och 
att den interna kontrollen är tillfredsställande. 

Barn- och utbildningsnämndens yttrande 
Barn- och utbildningsförvaltningen är positiv till de rekommendationer som 
kommunrevisionen ger i sin granskning. Nedan är förvaltningens förslag till 
yttrande för respektive punkt i rekommendationerna.

 Prioritera arbetet med att utveckla kommunens styrmodell.

Rekommendationen är bra. Kopplingen mellan mål och resurser kan 
tydliggöras liksom att analys av måluppfyllelse ska göras med fokus på de 
uppnådda resultaten. Barn- och utbildningsnämndens mål är mätbara. 

 Nämnderna behöver säkerställa att beslut om verksamhetsplan och 
budget tas vid samma tillfälle. 

Rekommendationen är bra. Det möjliggör bättre koppling mellan verksamhet 
och budget. 

 Fokusera mer på arbetet med riskanalyser.

Bra förslag. Den interna kontrollens riskanalyser ökar riskmedvetenheten i 
verksamheten. Barn- och utbildningsnämnden har en fungerande intern 
kontroll.
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 Dokumentera riskanalyser. 

Bra rekommendation. Barn- och utbildningsnämndens riskanalys 
dokumenteras.

 Information om ekonomi och måluppfyllelse och avvikelser kring 
dessa bör återspeglas i beslut kring åtgärder på ett tydligt sätt i 
protokoll. 

Bra förslag. Barn- och utbildningsnämnden tar beslut om åtgärder vid 
avvikelse, månadsrapportering sker med jämna mellanrum till barn- och 
utbildningsnämnden. 

 Barn- och utbildningsnämnden behöver fortsätta att prioritera arbetet 
med kompetensförsörjningen inom sina verksamheter.

Bra rekommendation. Kompetensförsörjning är en av de stora utmaningarna 
för förvaltningen liksom för resten av landet. Inom barn- och 
utbildningsförvaltningen pågår det ett aktivt arbete med att rekrytera och 
behålla medarbetare genom att vara en attraktiv arbetsgivare. Skolpaketet är 
en treårig satsning som omfattar 31,5 mkr under åren 2017-2019. 
Målsättningen är att hitta nya modeller för kompetensförsörjning.

 Lokalförsörjningen behöver ses över.
 
Åtgärder har vidtagits, en lokalplaneringsgrupp har inrättats hos BUF som 
sammanställer och prioriterar innan överlämning sker till kommunens 
planeringsgrupp. På kommunnivå har en planeringsgrupp införts som 
analyserar inlämnade investeringsbehov och förbereder underlag för 
investeringsberedningen som beslutar om förslag till prioriteringar och 
investeringsramar. På så sätt bedömer vi att vi på kommunnivå på ett bättre 
sätt kommer att omhänderta frågorna kring lokalförsörjning. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-05-08 § 26 föreslagit 
nämnden besluta att anta barn- och utbildningsförvaltningens yttrande.

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
 Grundläggande granskning 2018 Slutdokument, BUF Hid: 2019.750
 Yttrande över grundläggande granskning 2018, BUF Hid: 2019.1566
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-05-08 § 

26, BUF Hid: 2019.1649

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
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§ 59

Delårsrapport 1 2019
Ärendenr 2019/308-1.2.1.4

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport 1 2019.

Sammanfattning av ärendet
Delårsrapport 1 omfattar tidsperioden januari-april 2019 och rapporterar 
prognosen för hur nämnden kommer att uppfylla de mål som satts för året 
samt resultaten av intern kontroll för perioden. 

Prognosen är att nämndens verksamhet som helhet bedrivs inom angivet 
kommunbidrag men att några verksamheter inom nämndens ansvar har 
underskott. Prognosen för kunskapsmålen i grund- och gymnasieskola är 
osäkra men arbete pågår för att på lång sikt förbättra skolresultaten.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-05-08 § 27 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna delårsrapport 1 2019. 

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Delårsrapport 1 2019 utan ekonomisk sammanställning, BUF Hid: 

2019.1567
 Delårsrapport 1 2019, BUF Hid: 2019.1567
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-05-08 § 

27, BUF Hid: 2019.1650
 
Beslutet skickas till
Förvaltningens ledningsgrupp
Verksamhetsutvecklare
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§ 60

Tillsyn vid Hälsoplanetens förskola
Ärendenr 2019/358-3.9.9.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Hälsoplanetens förskola är 
berättigade till bidrag för sin verksamhet då de uppvisar en god kvalitet på 
utbildningen.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört regelbunden tillsyn av 
fristående förskolan Hälsoplanetens förskola. Förvaltningens bedömning 
grundar sig på besök i verksamheten, intervjuer med förskolechef, personal 
och förälder samt studier av dokument.

Följande områden har granskats:
 Skollagen 1 kap – det som rör förskola
 Skollagen 2 kap – det som rör förskola
 Skollagen 3 kap – det som rör förskola
 Skollagen 4 kap – det som rör förskola
 Skollagen 8 kap
 Skollagen 29 kap – det som rör förskola
 Lpfö 98 reviderad 2010

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-05-08 § 28 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta att Hälsoplanetens förskola är 
berättigade till bidrag för sin verksamhet då de uppvisar en god kvalitet på 
utbildningen.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Tillsynsprotokoll, Regelbunden tillsyn – Hälsoplanetens förskola, BUF 

Hid: 2019.1570
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2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

 Frågeformulär inför regelbunden tillsyn av fristående förskolor – 
Hälsoplanetens förskola, BUF Hid: 2019.1571

 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut avseende tillsyn 
vid Hälsoplanetens förskola, BUF Hid: 2019.1569

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-05-08 § 
28, BUF Hid: 2019.1651

Beslutet skickas till
Hälsoplanetens förskola
Annica Backman, verksamhetschef
Susann Johansson, Utvecklingsledare
Gunilla Nilsson Suikki, Utvecklingsledare
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 Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-22

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 61

Tillsyn vid Trollnäs förskola
Ärendenr 2019/359-3.1.4.4

Barn- och utbildningsnämnden beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Trollnäs förskola är berättigade till 
bidrag för sin verksamhet då de uppvisar en god kvalitet på utbildningen.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört regelbunden tillsyn av 
fristående förskolan Trollnäs förskola. Förvaltningens bedömning grundar sig 
på besök i verksamheten, intervjuer med förskolechef, personal och förälder 
samt studier av dokument.

Följande områden har granskats:
 Skollagen 1 kap – det som rör förskola
 Skollagen 2 kap – det som rör förskola
 Skollagen 3 kap – det som rör förskola
 Skollagen 4 kap – det som rör förskola
 Skollagen 8 kap
 Skollagen 29 kap – det som rör förskola
 Lpfö 98 reviderad 2010

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-05-08 § 29 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta att Trollnäs förskola är berättigade till 
bidrag för sin verksamhet då de uppvisar en god kvalitet på utbildningen.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Beslutsdokument för tillsyn av Trollnäs förskola, BUF Hid: 2019.1573
 Frågeformulär till förskolan vid tillsyn - Trollnäs förskola, 

BUF Hid: 2019.1574
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 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut avseende tillsyn 
vid Trollnäs förskola, BUF Hid: 2019.1572

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-05-08 § 
29, BUF Hid: 2019.1652

Beslutet skickas till
Trollnäs förskola
Annica Backman, verksamhetschef
Susann Johansson, Utvecklingsledare
Gunilla Nilsson Suikki, Utvecklingsledare
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 Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-22
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2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 62

Tillsyn vid Ströms slott
Ärendenr 2019/360-3.1.4.4

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Ströms Slotts pedagogiska omsorg 
är berättigade till bidrag för sin verksamhet då den uppvisar en god kvalitet.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört regelbunden tillsyn av 
Ströms Slotts dagbarnvårdare (dbv) Linnea Renström. Förvaltningens 
bedömning grundar sig på besök i verksamheten, intervjuer med dbv och 
förälder samt studier av dokument.

Följande områden har granskats:
 Skollagen 1 kap – det som rör pedagogisk omsorg
 Skollagen 2 kap – det som rör pedagogisk omsorg
 Skollagen 3 kap – det som rör pedagogisk omsorg
 Skollagen 25 kap – det som rör pedagogisk omsorg
 Skollagen 29 kap – det som rör pedagogisk omsorg
 Lpfö 98 reviderad 2010 (som är vägledande för pedagogisk omsorg)

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-05-08 § 30 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta att Ströms slott är berättigade till 
bidrag för sin verksamhet då de uppvisar en god kvalitet på utbildningen.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Tillsynsprotokoll, Regelbunden tillsyn – Ströms slott, BUF Hid: 

2019.1576
 Frågeformulär inför regelbunden tillsyn av Ströms slott – 

huvudmannen, BUF Hid: 2019.1577
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2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

 Frågeformulär inför regelbunden tillsyn av Ströms slott – 
verksamheten, BUF Hid: 2019.1578

 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut avseende tillsyn 
vid Ströms slott, BUF Hid: 2019.1575

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-05-08 § 
30, BUF Hid: 2019.1653

Beslutet skickas till
Ströms Slott AB
Dbv Linnea Renström
Annica Backman, verksamhetschef
Susann Johansson, utvecklingsledare
Gunilla Nilsson Suikki, utvecklingsledare
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