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§ 84

Namngivning av förskola på Hertsön
Ärendenr 2018/380-3.8.0.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslutar att ge den nya förskolan namnet 
Kullens förskola.  

Sammanfattning av ärendet
Förskolorna Norrgården och Hertsölund flyttar ihop i en ny förskola. Det blir 
en nystart, i ett nytt hus och med ett nytt gemensamt namn. Allmänheten har 
fått lämna förslag på namn till förskolan. 

Instruktionerna för namngivningen är nedanstående:
”Namnet på förskolan ska ha anknytning till platsen/närområdet. Namnet ska 
gärna ha koppling till den pedagogiska verksamhetsidén där barnet är i 
centrum. Det är det som utgör grund för miljön, förhållningssättet, 
organisationen och kunskapssynen.

Den nya förskolan/verksamhetsidén är:
 En förskola för framtiden, för 2000-talet.
 En demokratisk mötesplats för barns lek, lärande, utveckling, 

inflytande och delaktighet.
 En välkomnande förskola med en miljö som är både trygg och 

utmanande. En inspirerande miljö som inbjuder till lek och lärande.
 En plats där barn får prova, undersöka, på många olika sätt genom ett 

projekterande och reflekterande arbetssätt.
 Utegården, ett uterum för kunskap och lärande, med miljö och 

material för kunskapsskapande och utforskande. Ett rum där årstider, 
naturmaterial och själva naturen utgör en pedagogisk lärmiljö.

 En förskola som vill kommunicera med närmiljön, kulturen, staden 
och omvärlden”.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2018-06-07 § 54 beslutat att 
hänskjuta beslutet om namn på den nya förskolan till nämndens sammanträde 
den 21 juni 2018.  
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Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet och presenterar juryns 
förslag på namn för den nya förskolan. 

Juryns förslag är att förskolan ska heta Kullens förskola med motiveringen:
Kullens förskola knyter an till det geografiska läget med närheten till 
Hertsökullar, som är en välbesökt plats på Hertsön för lek och friluftsliv. Det 
är ett uppskattat utflyktsmål för Hertsöbor i alla åldrar under alla årstider.   
Utemiljön och närmiljön med djur och natur utgör en viktig pedagogisk del i 
barnens lärmiljö för lek och utforskande.  Namnet Kullens förskola 
harmoniserar även med namnen på de närliggande förskolorna Ängen och 
Dungen.

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

Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsförvaltningens beslutsförslag, 

BUF Hid: 2018.1545 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-06-07 

§ 54, BUF Hid: 2018.1582

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
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§ 85

Information om samverkan Avan och Unbyn
Ärendenr 2018/339-1.2.1.3

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

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden informeras om en aktuell rapport vilken 
redovisar resultat från projektet ”Kompetensförsörjning – Skola” som har 
syftat till att utreda förutsättningarna för ett samarbete mellan Boden och 
Luleå kommun gällande förskola och skola i Avan och Unbyns skolområde. 
Projektet är den del av ett övergripande kommunsamarbete mellan de båda 
kommunerna som initierades hösten 2016. Rapporten kommer att utgöra 
underlag för eventuellt beslut om medborgardialog.

Arbetet i projektet har genomförts som en process med tydliga delmoment. En 
nulägesbeskrivning har genomförts med faktainhämtning, dialoger med 
skolprofessionerna och dialogmöte med vårdnadshavare i respektive 
kommun. En omvärldsanalys har genomförts för att övergripande beskriva
förutsättningar för interkommunal samverkan inom skolområdet samt 
identifiera exempel på sådan samverkan. 

Baserat på nulägesbeskrivningen och erfarenheter från andra kommuner så 
har tre huvudsakliga utvecklingsscenarion tagits fram. Effekter och 
konsekvenser av de olika scenarier har belysts utifrån skolprofessionernas 
perspektiv via styr- och projektmöten och dialogmöten med pedagogisk 
personal. Vidare har dialoger med vårdnadshavare kombinerats med utskick 
av enkät för att få in vårdnadshavarnas synpunkter.

Det har under en längre tid förts diskussion om att samarbeta inom skolfrågan 
mellan de två skolområdena. 

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

7



LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2018-06-21

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Beslutsunderlag
 Slutrapport, kompetensförsörjning skola – ett delprojekt i det 

övergripande samarbetet mellan Boden och Luleå kommun, 
BUF Hid: 2018.1610
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§ 86

Medborgardialog i Avan och Unbyn
Ärendenr 2018/344-1.5.2.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att genomföra 

medborgardialog om förskola och skola i Avan.
2. Representanter i styrgruppen för Luleå kommun är barn- och 

utbildningsnämndens ordförande Carina Sammeli (S), vice ordförande 
Peter Hedlund (S) samt Monica Carlsson (V) som representant från 
oppositionen. 

Sammanfattning av ärendet
Under 2018 har en utredning genomförts tillsammans med Bodens kommun 
avseende förskola och skola i Avan och Unbyn. Ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden har i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen 
sett behov av att genomföra en medborgardialog när utredningen är klar. 
Medborgardialogen ska samordnas med Bodens kommun.  

Medborgardialogen syftar till att få underlag för beslut i frågan om 
skolstruktur i området. 

Medborgardialogen planeras att genomföras under september och oktober 
2018. Styrgruppen består av Luleå kommuns ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden, vice ordförande samt en representant från oppositionen. 
Från Bodens kommun utses lika många representanter till styrgruppen. 

Till stöd för styrgruppen utses barn- och utbildningsförvaltningens 
verksamhetscontroller i Luleå samt de båda kommunernas kommunikatörer 
och verksamhetschefer för grundskola.

Medborgardialogen genomförs inom befintlig ekonomisk ram. 

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2018-06-07 § 51 föreslagit 
nämnden besluta att genomföra medborgardialog om förskola och skola i 
Avan och att representanter i styrgruppen föreslås för Luleå kommun vara 
barn- och utbildningsnämndens ordförande Carina Sammeli (S), vice 
ordförande Peter Hedlund (S) samt en representant från oppositionen som 
nämnden utser.
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Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet. 

Thomas Söderström (L) föreslår att Monica Carlsson (V) ska representera 
oppositionen i styrgruppen. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
nämnden bifaller förslaget. Därefter ställer ordföranden Thomas Söderströms 
förslag under proposition och finner att nämnden bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsförvaltningens beslutsförslag, 

BUF Hid: 2018.1539
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-06-07 § 

51, BUF Hid: 2018.1579

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp, valda representanter i 
styrgruppen. 
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§ 87

Förberedande dansarutbildning
Ärendenr 2018/343-1.2.1.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en fördjupad utredning 
kopplat till dansarutbildning som underlag för en eventuell ansökan enligt 
förordning 2011:7 i Luleå inför läsåret 2019/2020 eller 2020/2021.

Sammanfattning av ärendet
Piteå kommun har beslutat att lägga ned sin förberedande dansarutbildning 
och Luleå kommun har då utrett om det finns förutsättningar att genomföra 
motsvarande utbildning i Luleå kommuns regi. En förstudie visar att 
förutsättningarna finns och förvaltningen har för avsikt att påbörja en 
fördjupad utredning. Utredningen syftar bl.a. till att undersöka om det är 
möjligt att uppfylla utbildningens förordning inom den ekonomiska ramen 
om 16 tkr kommunal nettokostnad per elev och år. 

Efter att utredningen färdigställts återkommer förvaltningen till nämnden 
med ett förslag till beslut avseende om en ansökan om att få starta 
utbildningen ska lämnas in till regeringen. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2018-07-06 § 52 föreslagit 
nämnden besluta att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta 
fram en fördjupad utredning kopplat till dansarutbildning som underlag för 
en eventuell ansökan enligt förordning 2011:7 i Luleå inför läsåret 2019/2020 
eller 2020/2021.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet. 

Thomas Söderström (L) föreslår bifalla arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
nämnden bifaller förslaget. 
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Beslutsunderlag
 Förstudie förberedande dansarutbildning i Luleå, BUF Hid: 2018.1541
 Barn- och utbildningsförvaltningens beslutsförslag, 

BUF Hid: 2018.1540
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-06-07 § 

51, BUF Hid: 2018.1580

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 88

Riktlinjer för skolskjuts
Ärendenr 2018/313-3.8.1.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna revidering av riktlinjer 
för skolskjuts.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan många år etablerat riktlinjer för 
skolskjuts. Riktlinjerna bygger på gällande lagstiftning, främst skollagens 10 
kap, 32 §. Större förändringar i riktlinjerna gjordes när nya skollagen fick 
genomslag 2012/2013. I Luleå kommun har riktlinjerna en starkt styrande 
effekt. Handläggningen utgår alltid från gällande riktlinjer vilket har prövats 
via medborgares överklaganden ett stort antal gånger i förvaltnings- och 
kammarrätt. 

I revideringen föreslås endast smärre justeringar i riktlinjerna. Syftet är att 
förtydliga handläggning och att riktlinjerna behöver genomlysas på grund av 
att förskoleklass blir obligatorisk från höstterminen 2018. Obligatorisk 
förskoleklass påverkar dock inte tidigare handläggning nämnvärt eftersom 
Luleå kommun även tidigare erbjudit skolskjuts till elever i förskoleklass.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2018-06-07 § 46 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna revidering av riktlinjer 
för skolskjuts.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet. 

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

Beslutsunderlag
 Riktlinjer för skolskjuts, inklusive förslag på textrevidering, 

BUF Hid: 2018.1529
 Barn- och utbildningsförvaltningens beslutsförslag, 

BUF Hid: 2018.1528
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-06-07 
§ 46, BUF Hid: 2018.1574

Beslutet skickas till
Chef serviceavdelningen, skolskjutssamordnare 
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§ 89

Tillsynsrapport Vågens förskola
Ärendenr 2018/18-3.8.10.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Vågens 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 Vågens förskola. Förvaltningens bedömning grundar sig 
på besök i verksamheten, intervjuer med verksamhetschef, 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 2018-07-06 § 53 föreslagit 
nämnden besluta att Vågens 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 
nämnden bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag
 Tillsynsprotokoll, Regelbunden tillsyn – Vågens förskola, 

BUF Hid: 2018.1543
 Frågeformulär inför regelbunden tillsyn av fristående förskolor – 

Vågens förskola, BUF Hid: 2018.1544
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 Barn- och utbildningsförvaltningens beslutsförslag, 
BUF Hid: 2018.1542

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-06-07 
§ 53, BUF Hid: 2018.1581

Beslutet skickas till
Vågens förskola, verksamhetschef för förskola, verksamhetschef för 
ekonomi/HR 
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§ 90

Revidering av lokalstrategi
Ärendenr 2018/319-2.6.0.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa reviderad lokalstrategi.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar kontinuerligt med lokalplanering 
för ökad långsiktighet. Med anledning av detta fastställde barn- och 
utbildningsnämnden (BUN) ”Strategisk Lokalplan” 2008, som reviderades 
2011 och samtidigt ändrades benämning av dokumentet till ”Lokalstrategi”. 
Detta ärende avser en revidering av 2011 års Lokalstrategi.

Barn- och utbildningsförvaltningens strategier ska syfta till att ge vägledning 
och stöd för hur förvaltningen ska arbeta för målbilden Skolan i Luleå, en 
nationell förebild – en skola långtifrån lagom!  Skollokal och utemiljö 
samspelar i den pedagogiska verksamheten i syfte att stärka alla barns och 
elevers rätt till en likvärdig, kvalitativ och bra utbildning i Luleå kommun.

Lokalstrategin anger riktning för förskole- och skollokaler i barn- och 
utbildningsförvaltningen och omsätts i form av pedagogiska riktlinjer för om- 
och nybyggnation med tillhörande lokal-/funktionsprogram i respektive 
skolform; förskola och grundskola. 

Lokaler och utemiljö för förskolor och skolor i Luleå kommun är funktionella, 
ändamålsenliga, säkra och tillgängliga för alla barn och elever.    

Sammanfattning av förändringar och kompletteringar till reviderad 
lokalstrategi:

 Nytt internhyressystem
 Förhållandet mellan lokalstrategi och pedagogiska riktlinjer
 Ansvar för ersättningslokaler förtydligat
 Kapacitetsbedömning och förteckning av pedagogiska och övriga ytor
 Utemiljöer
 Förändring riktvärde pedagogiska ytor,
 Tydlig tidsplan och ansvar för utemiljöer
 Planer för kök och framtida ansvar för matsalar
 Säkerhet
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2018-06-07 § 47 föreslagit 
nämnden besluta att fastställa reviderad lokalstrategi.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet. 

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

Beslutsunderlag
 Förslag till ny Lokalstrategi, 2018-05-15, BUF Hid: 2018.1531
 Reviderad lokalstrategi efter arbetsutskottet 2018-06-07, 

BUF Hid: 2018.1611
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-06-07 

§ 47, BUF Hid: 2018.1575
 Barn- och utbildningsförvaltningens beslutsförslag,

BUF Hid: 2018.1530

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 91

Information om lokaler samt behov av lokalinvesteringar 
2019-2021
Ärendenr 2018/320-2.6.1.8

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

handlingarna.
2. Behov av lokalinvesteringar 2019-2021 enligt förslag på sidan 33 i 

bifogad rapport överlämnas till stadsbyggnadsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
En kontinuerlig uppföljning av barn- och utbildningsförvaltningens (BUF) 
arbete med lokalplanering och tillämpning av lokalstrategin rapporteras till 
barn- och utbildningsnämnden (BUN) två gånger per år. Uppföljningen är en 
av fyra faser i arbetet med lokalplanering enligt BUN:s lokalstrategi, 
(nulägesanalys, behovsbedömning, lokal-/investeringsplanering och 
uppföljning). Denna information syftar till att redovisa uppföljning av aktuellt 
läge i juni 2018 ur ett lokalperspektiv. Ärendet innehåller även en 
beslutspunkt som omfattar de behov av lokalinvesteringar som BUF har 
under planeringsperioden 2019 – 2021. Behoven fastställs av BUN och 
överlämnas till stadsbyggnadsnämnden (SBN) för inarbetning i Strategisk 
plan och budget för 2019 – 2021.  De sammanställda investeringsbehoven är i 
huvudsak beslutade i tidigare beslut om Framtidens skola. Samtliga förslag 
inryms i befintlig ram.

Kommunen arbetar med att förbättra strukturen avseende strategisk 
planering och investeringsplanering. Med anledning av detta arbete har BUF 
därför valt att inte aktualisera några nya behov för 2019 - 2021. Det som är 
förändrat är ett samlingsnamn avseende behov av utökade förskole- och 
grundskoleplatser inom Björkskatans upptagningsområde. SBN fattade i mars 
2018 beslut om ekonomisk ram, utan detaljeringsnivå med olika objekt. BUF 
föreslår därför att BUN beslutar om behoven (inom ram) i juni 2018 och 
överlämnar till SBF/SBN för ytterligare beslut i september.
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Med en förbättrad struktur i den strategiska investeringsplaneringen med 
kommer denna typ av beslut att hanteras i december/ januari av BUN och 
därefter överlämnas till SBF för fortsatt beredning och beslut i SBN i mars och 
september, och sedan beslut i strategisk plan och budget i 
kommunfullmäktige. 

BUF:s ambition är att investeringsprocessen ska påbörjas under tidig höst för 
att sedan resultera i beslut om strategisk plan och budget året därefter.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2018-06-07 § 48 föreslagit 
nämnden besluta att lägga informationen till handlingarna samt att behov av 
lokalinvesteringar 2019-2021 enligt förslag på sidan 33 i bifogad rapport 
överlämnas till stadsbyggnadsnämnden.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
nämnden bifaller förslaget. 
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Beskrivning av ärendet
En av de absolut viktigaste faktorerna i arbetet med lokalplanering och 
lokalförsörjning utöver omvärldsbevakning är kommunens 
samhällsbyggnadsprocess och befolkningsprognos. Med nulägesanalys och 
behovsbedömning som grund, görs en analys och bedömning av framtida 
behov, förslag till lösningar, konsekvensbeskrivning och prioriteringar. 

Arbetet ska i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen (SBF), resultera i en 
kommungemensam lokalförsörjningsplan samt förslag till investeringsplan. 
Strategisk plan och budget med investeringsplan blir en följd av kommunens 
arbete med lokalplanering och lokalförsörjning.

BUN fattar beslut om behov av lokalinvesteringar med efterföljande 
hyreskonsekvens och därefter lämnas behov och beställning till SBF för vidare 
beslut i SBN. Kommunfullmäktige beslutar om fastställande av strategisk plan 
och budget. Arbetet ingår i årshjulet för kommunens arbete med strategisk 
plan och budget. 

Beslutsunderlag
 Lägesrapport avseende lokaler per juni 2018, samt behov av 

lokalinvesteringar 2019-2021, BUF Hid: 2018.1533
 Barn- och utbildningsförvaltningens beslutsförslag, 

BUF Hid: 2018.1532
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-06-07 § 

48, BUF Hid: 2018.1576 

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 92

Program för gymnasiet inför läsåret 2019/2020
Ärendenr 2018/321-3.8.5.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar att fastställa utbud av program och 
inriktningar för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan vid Luleå 
gymnasieskola för läsåret 2019 – 2020 enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Enligt överenskomna rutiner inom Fyrkantens gymnasiesamverkan fastställs 
utbud av program och inriktningar juni månad året före aktuellt läsår. God 
framförhållning i planering av utbildningsutbud är också nödvändigt då 
information och vägledning till elever som ska börja gymnasiet hösten 2019 
inleds tidigt höstterminen 2018.

En ändring jämfört med nuvarande utbud föreslås. Inriktningen Estetik och 
media inom Estetiska programmet tas bort från utbudet.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2018-06-07 § 49 föreslagit 
nämnden besluta att fastställa utbud av program och inriktningar för 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan vid Luleå gymnasieskola för läsåret 
2019 – 2020 enligt bilaga.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet. 

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

Beslutsunderlag
 Program och inriktningar i Luleå gymnasieskola, läsåret 2019-2020, 

BUF Hid: 2018.1535
 Program och inriktningar i Luleå gymnasieskola, läsåret 2019-2020, 

reviderad efter arbetsutskottet 2018-06-07, BUF Hid: 2018.1612
 Barn- och utbildningsförvaltningens beslutsförslag, 

BUF Hid: 2018.1534
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-06-07 
§ 49, BUF Hid: 2018.1577

Beslutet skickas till
Gymnasiechef 
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§ 93

Urvalsgrunder för central antagning
Ärendenr 2018/264-3.8.0.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna regler för placeringar i 
förskoleklass och grundskola med arbetsutskottets förslagna ändringar. 
Reglerna träder i kraft 2019-01-01. 

Sammanfattning av ärendet
Den 1 februari 2018 beslutade barn- och utbildningsnämnden att ge 
skolchefen i uppdrag att införa central antagning för skolplaceringar inom 
grundskolan från och med läsåret 2019/2020 samt att i juni 2018 återkomma 
till nämnden med förslag till regelverk (urvalsgrunder) för skolplaceringar i 
Luleå kommun.

Nuvarande skolplaceringar omhändertas av rektor på skolan. Rektor beslutar 
antal platser och beviljar/avslår ansökningar till skolan. Det finns inga 
principer för urval fastställda i kommunen vid skolplaceringar dvs. hur Luleå 
kommun fördelar platserna vid skolenheterna.   

Central antagning för skolplaceringar ska säkerställa att alla elever har lika 
tillgång till utbildning. Placering av elev ska vara rättsäker och tydlig för 
vårdnadshavare som ansökt om plats. Första steget mot en central antagning 
är att besluta om regler för skolplaceringar. Föreslagna regler utgår från 
aktuell lagstiftning som ger ett stort utrymme för kommunerna att utforma 
reglerna utifrån lokala förhållanden. Tydligt är att vårdnadshavarnas 
önskemål ska eftersträvas vid skolplacering. Lagen anger nära hemmet 
(närhetsprincipen) som starkt vägledande vid beslut om placering. Då lagen 
inte är helt tydlig vad som avses med nära hemmet har många beslut om 
skolplaceringar överklagats. Beslut från Skolinspektionen, Skolväsendets 
överklagandenämnd och förvaltningsdomstol har angett riktning för 
föreslagna regler. Reglerna träder i kraft 2019-01-01.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2018-06-07 § 50 föreslagit 
nämnden besluta att godkänna regler för placeringar i förskoleklass och 
grundskola med förslagna ändringar. Reglerna träder i kraft 2019-01-01.

24



LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2018-06-21

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet. 

Thomas Söderström (L) lämnar in en protokollsanteckning kopplat till 
obligatoriska skolval. 

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

Beslutsunderlag
 Rapport avseende Skolplacering i förskoleklass och grundskola, 

BUF Hid: 2018.1538
 Förslag till regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola, 

BUF Hid: 2018.1537
 Förslag till regler för skolplaceringar i förskoleklass och grundskola 

reviderad efter arbetsutskottet 2018-06-07, BUF Hid: 2018.1614
 Barn- och utbildningsförvaltningens beslutsförslag, 

BUF Hid: 2018.1536
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-06-07 § 

50, BUF Hid: 2018.1578
 Protokollsanteckning från Thomas Söderström (L) BUF Hid: 2018.1706 

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 94

Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2017
Ärendenr 2017/557-1.3.2.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslutar att nedanstående svar utgör 
nämndes svar på revisionens granskning. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har i sin grundläggande granskning 2017 lyft ett område 
kopplat till barn- och utbildningsnämnden för yttranden. 

Revisionen menar att barn- och utbildningsnämnden behöver prioritera 
arbetet med kompetensförsörjningen inom sina verksamheter, inte minst 
gällande lärare.

Barn- och utbildningsnämndens yttrande 
Barn- och utbildningsnämnden har satsat 10,5 mkr i tre år på skolpaketet som 
är en i nationellt sammanhang unik satsning på kompetensförsörjning av just 
lärare. Satsningen används för att utveckla olika modeller, tex behålla äldre 
lärare, poolanställningar samt marknadsföring av läraryrket. För nämnden 
presenteras årligen en långsiktig kompetensförsörjningsplan och arbetet är 
prioriterat.

Barn- och utbildningsförvaltningen medverkar i ett regionalt 
kompetensförsörjningsprojekt tillsammans med Norrbottens kommuner.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2018-06-07 § 55 beslutat att 
hänskjuta beslut i ärendet till nämnden. 

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet. 

Thomas Söderström (L) och Sara Önneby Nordström (KD) lämnar in en 
protokollsanteckning. 

Ordföranden (S) föreslår att ovanstående svar ska vara nämndens svar till 
revisionen. 
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Beslutsgång
Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att nämnden 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag
 Grundläggande granskning 2017 slutdokument 1, BUF Hid: 2018.1075
 Grundläggande granskning 2017 slutdokument 2, BUF Hid: 2018.1076
 Barn- och utbildningsförvaltningens beslutsförslag, 

BUF Hid: 2018.1584
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-06-07 § 

55, BUF Hid: 2018.1583
 Protokollsanteckning från Thomas Söderström (L) och Sara Önneby 

Nordström (KD), BUF Hid: 2018.1707

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningens kansli, barn- och utbildningsförvaltningens 
ledningsgrupp  

27



LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2018-06-21

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 95

Revidering av internbudget 2018 samt justering av 
budgetram
Ärendenr 2018/162-2.4.0.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förändringar i 

internbudget för 2018. Totala budget uppgår fortfarande till 1 765 mkr, 
däremot har smärre förändringar genomförts i fördelningen inom 
skolformerna-/organisationsformerna genom huvudsakligen nya 
hyresdebiteringar. 

2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 1,1 
mkr överförs från barn- och utbildningsnämnden till fritidsnämnden 
för år 2018. Överföringen hanteras i samband med 
kommunfullmäktiges beslut om delårsrapport 2. Från 2019 inarbetas 
förändringen i strategisk plan och budget. Överföringen är kopplad till 
lokalhyra och lokalvård.   

3. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 0,3 
mkr överförs från barn- och utbildningsnämndens ram till 
fritidsnämnden för år 2018. Överföringen hanteras i samband med 
kommunfullmäktiges beslut om delårsrapport 2. Från 2019 inarbetas 
ändringen i strategisk plan och budget. Överföringen är kopplad till 
uthyrning av sporthallarna i Råneå och Hertsön. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunbidraget för 2018 uppgår till 1 765 mkr. Kommunbidraget fördelas 
per verksamhet och fastställdes av barn- och utbildningsnämnden (BUN) 
2017-12-21. I början av november 2017 har hyres- och städaviseringarna 
fastställts för 2018 och fördelats till skolformerna. Detta har påverkat 
fördelningen mellan verksamheterna. Uppgifter gällande nya 
hyresaviseringar har erhållits efter barn- och utbildningsnämndens beslut om 
internbudgeten i december. 

Förändringen av hyres- och städaviseringar har påverkat fördelningen mellan 
verksamheterna. Förskolans budget har reducerats genom lägre 
hyresaviseringar och grundskolans ram har utökats genom högre kostnader i 
det nya aviseringarna. 
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Budgeten gällande verksamhetschef för serviceavdelningen har flyttats till 
staben. Denna tjänst fanns ej med i december när omfördelning av budget för 
övriga verksamhetschefer genomfördes. Grunden till omföringarna är att 
förbättra attestflödet.

INTERNBUDGET 
(mkr)

Budget 2018 
beslut 17-12-21

Nytt budget
förslag 2018

% andel

Nämnd, skolchef, 
kansli, stab

92 * 93 5,3%

Serviceavdelningen 167 * 166 9,4 %
Förskolan 420 (1) 418 23,7 %
Grundskolan 823 (2) 825 46,7 %
Gymnasieskolan 263 263 14,9 %
Summa 1 765 1 765 100,0 %

(1) Minskade hyresaviseringar 1,5 mkr
(2) Utökade hyresaviseringar 2,3 mkr
 *   korrigering av budget 0,9 mkr, flytt från serviceavdelningen till staben

Förändringar i budgetram 
Ramen reduceras med 1,1 mkr (nämnd, skolchef, kansli, stab). 60% av 
kostnaderna för lokalhyra och lokalvård för uthyrningsbara lokaler fördelas 
från barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) till fritidsförvaltningen. Mellan 
åren 2017 och 2018 så har fritidsförvaltningens kostnader ökat med totalt 1,1 
mkr, fördelat på 0,7 mkr för lokalhyra och 0,4 mkr för lokalvård. Förutom 
indexuppräkningen av lokalhyrorna på 1,5% årligen beror kostnadsökningen 
för lokalhyrorna till största del på ombyggnationen av Sunderbyskolan samt 
att grundskolan övertagit lokalyta från förskolan i Boskataskolan. 
Kostnadsökningen för lokalvården förklaras till största del av att 
intraprenaderna Hed-, Ormbergs- och Stadsöskolan övergått från lokalvård 
på entreprenad till att köpa lokalvård från stadsbyggnadsförvaltningen. 
Överföringen gäller from 1 januari 2018.

0,3 mkr överförs från ramen (serviceavdelningen). Barn- och 
utbildningsförvaltningens inblandning i kvälls- och helgtjänstgöring i 
sporthallarna i Hertsön och Råneå har avslutats. En övergång av 
arbetsuppgifter har därför skett till fritidsförvaltningen som omhändertar 
uthyrningen. BUF fortsätter att bemanna endast dagtid. Av den anledningen 
överförs 0,3 mkr, vilket motsvarar 0,6 tjänst. Överföringen gäller from 1 
januari 2018.

Till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2018 finns förslag på 
ytterligare ändringar kopplade till barn och utbildningsnämndens ram för år 
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2018. Ramen reduceras med 9,5 mkr (nämnd, skolchef, kansli, stab). Detta 
genom att förvaltningen överfört tjänster till det nya servicekontoret som är 
kopplat till den administrativa översynen i Luleå kommun.

0,4 mkr överförs från ramen (nämnd, skolchef, kansli, stab). Tjänsten som 
nämndsekreterare centraliseras, även detta kopplat till den administrativa 
översynen.

Från 2019 hanteras ramändringarna i strategisk plan och budget. 
I arbetet med ramändringarna har samråd med 
kommunledningsförvaltningens ekonomikontor genomförts.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2018-06-07 § 45 föreslagit 
nämnden besluta att godkänna förändringar i internbudget för 2018. Totala 
budget uppgår fortfarande till 1 765 mkr, däremot har smärre förändringar 
genomförts i fördelningen inom skolformerna-/organisationsformerna genom 
huvudsakligen nya hyresdebiteringar. Barn- och utbildningsnämnden föreslår 
kommunfullmäktige att 1,1 mkr överförs från barn- och utbildningsnämnden 
till fritidsnämnden för år 2018. Överföringen hanteras i samband med 
kommunfullmäktiges beslut om delårsrapport 2. Från 2019 inarbetas 
förändringen i strategisk plan och budget. Överföringen är kopplad till 
lokalhyra och lokalvård. Barn- och utbildningsnämnden föreslår 
kommunfullmäktige 0,3 mkr överförs från barn- och utbildningsnämndens 
ram till fritidsnämnden för år 2018. Överföringen hanteras i samband med 
kommunfullmäktiges beslut om delårsrapport 2. Från 2019 inarbetas 
ändringen i strategisk plan och budget. Överföringen är kopplad till 
uthyrning av sporthallarna i Råneå och Hertsön.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet. 

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

Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsförvaltningens beslutsförslag, 

BUF Hid: 2018.1527
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-06-07 

§ 45, BUF Hid: 2018.1573
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Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp, 
kommunledningsförvaltningens ekonomikontor 
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§ 96

Månadsrapport januari-maj 2018
Ärendenr 2018/406-1.2.1.2

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

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens resultat för perioden januari till maj uppgår 
till 9,6 mkr. 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. 
Det är naturligt med redovisat överskott för perioden då 
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 4 mkr vilket är en förbättring i jämförelse med föregående 
månad, dock kvarstår underskott inom två verksamheter. Nuvarande prognos 
påvisar att barn- och utbildningsnämnden uppnår effektiviseringen i 
verksamheten. 

Resultaträkning (tkr) Periodens 
resultat 
jan-maj 
2018

Periodens 
resultat 
jan-maj 

2017

Resultat 
2017

Verksamhetens intäkter 99 149 95 818 263 075
Verksamhetens kostnader -816 438 -792 792 -1 955 885
Kapitalkostnader - 8 447 - 10 701 -25 297
Nettokostnader -725 736 -707 674 -1 718 107
Kommunbidrag 735 290 713 458 1 740 846
Resultat 9 554 5 785 22 739
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Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår nämnden att godkänna 
månadsrapport för januari-maj 2018.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet. 

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

Beslutsunderlag
 Månadsrapport januari-maj 2018, BUF Hid: 2018.1616
 Barn- och utbildningsförvaltningens beslutsförslag,

 BUF Hid: 2018.1615

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
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§ 97

Information om uppföljning av sammanslagning av skolor 
i Sunderbyn
Ärendenr 2015/156-60

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

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om genomförandestatus av 
kommunfullmäktiges beslut 2016-04-04 § 65: Skolverksamhet f – 9 i Sunderbyn 
organiseras i Hemängsskolan och Kråkbergsskolan fr.o.m hösten 2017. Kläppenskolan 
byggs om och byggs ut till förskola 6–8 avdelningar. Förskoleverksamhet på 
Kläppbacken, Arealen och Lantmätaren överförs till Kläppenskolans förskola fr.o.m.
hösten 2018. Moduler återlämnas 2018. Ersätter tidigare beslut.
Beslutet var en del av framtidens skola. 

Rektorerna meddelar att arbetet har gått relativt bra men det har uppstått 
oförutsedda kostnader kopplat till flytten och många vårdnadshavare har 
varit oroliga. Arbetet med sammanslagningen fortsätter under skolåret 
2018/2019. Det finns planer på att vidareutveckla elevhälsoarbetet, utveckla 
den nya organisationen samt fortsätta processen för åldershomogena klasser.

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna och finner att 
nämnden bifaller förslaget.
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§ 98

Information om undersökningen Luppen
Ärendenr 2018/353-2.3.1.6

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

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om undersökningen Luppen. 
Undersökningen är genomförd 2017. Undersökningen är ett viktigt verktyg 
för att få kunskap om unga och deras levnadsvillkor i Luleå. Luppen ska 
genomföras regelbundet.

Undersökningsresultatet ska användas för att förstärka och förbättra 
kommunens verksamheter och insatser riktade till unga.
LUPP är en omfattande undersökning, innehåller ett 80-tal frågor om i stort 
sett alla livsområden så som skola/sysselsättning, fritid, hälsa, upplevelse av 
trygghet, demokrati/upplevelse av delaktighet och tankar om framtid.
De som svarat på enkäten är elever i årskurs 8, årskurs 2 på gymnasiet och 
unga 24 år. 

Resultatet från svarande som är i skolåldern visar att en stor majoritet är nöjda 
med undervisningen och lärare. Undersökningen 2017 visar på ett bättre 
resultat än undersökning 2014. Ett utvecklingsområde är det inflytande som 
elever upplever att de har kopplat till sin undervisning. Många uttrycker att 
de vill ha mer inflytande över schema, läxorna, arbetssätt och skolans regler. 

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

Beslutsunderlag
 Rapport från Luppenkät 2017, BUF Hid: 2018.1705 
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§ 99

Information om digital agenda
Ärendenr 2018/338-1.2.1.4

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

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om arbetet med digital agenda 
för skolan i Luleå. 

Förvaltningen tog 2015 ett helhetsgrepp över skolans digitalisering för 
skolutveckling och lärande genom projektet “Digital agenda för skolan i 
Luleå”. Arbetet pågick under 2015 - 2017 och genomfördes i två steg, en 
utredningsfas och en utvecklingsfas. 
Arbetet har utgått från ett direktiv från skolchef och en IT-strategi har tagits 
fram.

Fortsättningsvis pågår arbete med att realisera IT-strategin och omhänderta 
resultatet från projektet. En viktig framgångsfaktor är att skapa en 
organisation för IT-stöd och digitaliseringsutveckling inom förvaltningen.

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

Beslutsunderlag
 Slutrapport för Digital agenda för skolan i Luleå, BUF Hid: 2018.1620
 IT-strategi för skolan i Luleå, BUF Hid: 2018.1621 
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§ 100

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
Skolchef Maarit Enbuske informerar om aktuella ärenden. 

Skolchefen informerar bl.a. om grundskolans organisation och branden på 
Strandens förskola. Det mesta av materialet och verksamhetsutrustningen vid 
Strandens förskola är brand- eller rökskadat och omfattande nyinköp behöver 
göras. Den preliminära bedömningen om återflytt till Stranden är 1 oktober 
2018. 

Skolchefen informerar även om preliminära resultat för grundskola och 
genomströmningen vid gymnasiet vårterminen 2018. 

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

 Presentation av aktuella ärenden, BUF Hid: 2018.1708
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§ 101

Information om konsekvenser av nya 
dataskyddsförordningen, GDPR
Ärendenr 2018/9-2.2.0.2

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

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om de delområden som 
genomförts samt de som kvarstår att omhänderta efter att den nya 
dataskyddsförordningen (GDPR) trätt i kraft den 25 maj 2018. Nya aktiviteter 
som ej fanns med i projektdirektivet, men som är nödvändiga att omhänderta 
för att uppfylla artiklarna i GDPR direktivet redovisas. 

Genomförda/pågående aktiviteter:

 Identifiera behandling av personuppgifter (automatiserat eller 
manuellt), pågående.

 Identifiera och säkerhetsställa tecknandet av personuppgiftbiträders 
avtal, pågående.

 Upprättar rutiner och policys för efterlevnad av lagstiftning, pågående.

 E-learning utbildning, utskick har skett till alla anställda inom barn- 
och utbildningsförvaltningens organisation. 

 Arbeta fram en förvaltningsorganisation på barn och- 
utbildningsförvaltningen, genomfört.

 Upprätta handlingsplan för de delar som inte hinner omhändertas 
innan 2018-05-25, ej genomförd. En restlista är framtagen. 

 Arbetet sker i nära samverkan med andra kommungemensamma 
kompetenser. Barn- och utbildningsförvaltningen har initierat 
samverkan.
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Kvarvarande aktiviteter:

 Inventering: Återstår en del kartläggning/inventeringsarbete framför 
allt avseende den personuppgiftshantering som sker ute på skolorna.

 Utbildning: Målsättningen var att samtliga inom Barn-och 
utbildningsförvaltningen och nämnden skall genomgå e-learning 
utbildning i GDPR. Utskick har skett till 2782 medarbetare, ca 50% har 
genomfört utbildningen (godkända).

 Kartläggningsarbetet påvisade behov av:

o Dokumenterade rutiner och i vissa fall behov av att ändra 
befintligt arbetssätt).

o Stort behov av riktlinjer för gallring 
(dokumenthanteringsplanen måste revideras)

o PUB-avtal: Barn- och utbildningsförvaltningen utgår från 
kommungemensam mall. 

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

39



LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2018-06-21

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 102

Redovisning av meddelanden juni 2018
Ärendenr 2018/317-1.1.1.7

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

Sammanfattning av ärendet
Meddelanden för perioden redovisas till barn- och utbildningsnämnden i 
bifogad förteckning. 

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att redovisade meddelanden läggs till handlingarna och 
finner att nämnden godkänner förslaget. 

Beslutsunderlag
 Förteckning över redovisade meddelanden, BUF Hid: 2018.1625
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§ 103

Redovisning av delegationsbeslut juni 2018
Ärendenr 2018/316-1.1.1.7

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisningen av 
delegationsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
Beslut fattade på barn- och utbildningsnämndens vägnar ska enligt 
kommunallagen anmälas till nämnden på nästföljande sammanträde. 

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att redovisningen av delegationsbeslut läggs till 
handlingarn och finner att nämnden godkänner förslaget. 

Beslutsunderlag
 Förteckning över delegationsbeslut, BUF Hid: 2018.1627
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