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§ 145

Medborgarförslag om minskat utbud av vegetarisk kost i 
skolan
Ärendenr 2018/132-1.5.2.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget med 
hänvisning till nämndens strategi för måltidsverksamheten.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår ett minskat utbud av 
vegetarisk kost i skolan för att förhindra att eleverna låter bli att äta i skolan 
och i stället köper mat.

Kommunfullmäktige har 2018-01-29 § 34 beslutat att medborgarförslaget får 
ställas samt överlämnat förslaget till barn- och utbildningsnämnden för 
beredning och beslut. 

Barn- och utbildningsnämnden har 2017-09-28 § 109 fastställt en strategi för 
måltidsverksamhet som gäller för perioden 2018-2022 vilken innehåller 
riktlinjer kopplat till vegetariskt utbud. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2018-11-08 § 78 föreslagit 
nämnden besluta att avslå medborgarförslaget med hänvisning till nämndens 
strategi för måltidsverksamheten.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Strategi för måltidsverksamheten BUF Hid: 2018.2723
 Kommunfullmäktiges protokoll 2018-01-29 § 34, BUF Hid: 2018.325
 Medborgarförslag, BUF Hid: 2018.327
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag gällande 

medborgarförslag om vegetarisk kost BUF Hid: 2018.2724
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 
2018-11-08 § 78, BUF Hid: 2018.2827

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kommunledningsförvaltningens kansli 
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§ 146

Avveckling av riksrekryterande yrkesutbildning inom 
Flygteknik, en förändring av Luleå gymnasieskolans 
utbildningsutbud
Ärendenr 2018/744-3.8.5.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte anta elever till den 
riksrekryterande yrkesutbildningen i Flygteknik från hösten 2019 samt att ta 
bort utbildningen från Luleå gymnasieskolas utbildningsutbud.    

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden är sedan 2016 huvudman för den gymnasiala 
yrkesutbildningen inom Flygteknik, som nu är en del av Luleå gymnasieskola. 

Utbildningen övergick från det kommunala bolaget Nordiskt 
Flygteknikcentrum, efter att Skolinspektionen vid regelbunden tillsyn 2015 
påpekat att ett kommunalt bolag inte kan vara huvudman för en 
gymnasieutbildning.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningen avvecklas, och att 
inga elever antas till utbildningen hösten 2019. Motivet till förslaget är 
följande:

 Utbildningen kräver en mycket specifik och svårrekryterad 
lärarkompetens, och i en snar framtid finns stora svårigheter att klara 
kompetensförsörjningen.

 Trots ökat elevantal de senaste åren är det svårt att fylla 
utbildningsplatserna. I nuläget studerar 51 elever på programmet, 
vilket innebär att 60% av utbildningsplatserna är fyllda. Utbildningen 
är kostsam, och för att säkerställa en långsiktigt stabil ekonomi 
behöver utbildningsplatserna fyllas.

 Det är en bristande tillgång på skarpa APL-platser inom regionen

Kostnaden per elev vid yrkesutbildningen i flygteknik är 215 000kr per år, det 
är den elevpengen som är bestämt utifrån riksprislistan. Kostnader per elev 
totalt i kommunala skolan i Luleå var 123 100kr per elev 2017.

De elever som nu studerar på programmet påverkas inte, de läser kvar på 
skolan sin studietid ut. 
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Det kommer även fortsättningsvis vara möjligt för unga i regionen att söka sig 
till flygbranschen. Efter godkänd gymnasieexamen kan alla elever söka 2-årig 
yrkeshögskoleutbildning i Luleå eller andra orter i Sverige för att bli 
flygtekniker. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2018-11-08 § 74 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta att inte anta elever till den 
riksrekryterande yrkesutbildningen i Flygteknik från hösten 2019 samt att ta 
bort utbildningen från Luleå gymnasieskolas utbildningsutbud.    

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 avseende flygteknik

BUF Hid: 2018.2718
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-11-08 

§ 74, BUF Hid: 2018.2823

Beslutet skickas till
Förvaltningens ledningsgrupp. 
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§ 147

Revidering av delegationsordning
Ärendenr 2018/644-1.3.2.4

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa reviderad 
delegationsordning enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av nya rutiner för central antagning till grundskolan behöver 
ändring göras i barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. 

Föreslagna ändringar är färgmarkerade. Gul text är ny. Gul genomstruken text 
föreslås tas bort.

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

1. Allmänt
1.1 Tillägg av lagrum 
1. 3 Ändring av lagrum
1.9 Ändring av lagrum
1.10 Ändring av formulering och lagrum  
1.13 Tillägg lagrum 

Hela avsnittet som rör delegationsbeslut för grundskolan flyttas till avsnittet 
för förskoleklass.  

7. Förskoleklass och grundskola
7.1 Ändring av formulering
7.2 Nytt delegationsbeslut
7.3 Ändring av formulering 
7.4 Nytt delegationsbeslut
7.5 Nytt delegationsbeslut
7.6 Nytt delegationsbeslut
7.7 Ändring av formulering och delegat
7.8 Ändring av formulering och delegat

Redaktionella ändringar.
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2018-11-08 § 75 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta att fastställa reviderad 
delegationsordning enligt bilaga.

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 avseende 

delegationsordning BUF Hid: 2018.2719
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till reviderad 

delegationsordning BUF Hid: 2018.2720 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 

2018-11-08 § 75, BUF Hid: 2018.2824

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
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§ 148

Internbudget 2019
Ärendenr 2018/736-2.4.0.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag på balanserad 
internbudget 2019 med 1 767 mkr.

Reservationer 
Thomas Söderström (L), Monica Carlsson (V), Sara Önneby Nordström (KD), 
Jan Nyberg (MP) och Joel Nordström (V) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunbidraget för 2019 uppgående till 1 779 mkr och fördelas per 
verksamhet enligt budgetförslag. Förvaltningen har presenterat åtgärder i 
skolformerna uppgående till 19 mkr för att nå en balanserad budget (ärendenr 
2018/542–2.4.0.2). Grundskolans del av åtgärderna motsvarar 9 mkr, varav 6 
mkr redan är beslutade. Resterande åtgärder motsvarande 3 mkr genomförs 
inom ramen för Resurscentrums verksamhet, främst genom befintliga 
vakanser i de verksamheter som från och med 1 januari omorganiseras.

Förvaltningen presenterar härmed förslag till en balanserad budget för 2019. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2018-11-08 § 76 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna förslag på balanserad 
internbudget 2019 med 1 767 mkr under förutsättning att kommunfullmäktige 
fattar beslut enligt kommunstyrelsens förslag vid sammanträdet 2018-11-20.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.

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

Beskrivning av ärendet
Internbudgeten beskriver hur barn- och utbildningsnämndens kommun-
bidrag 1 779 mkr fördelas på respektive skolform. Värt att anmärka är att 
kommunbidraget ej är slutgiltigt. Barn- och utbildningsförvaltningen har ännu 
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inte erhållit fullständig lönerevision. Förändring av internräntan kommer 
även att påverka den slutgiltiga ramen.

INTERNBUDGET 
(mkr)

Budget 2018 Budget 2019 % andel

Nämnd, Stab 85 95 5%
Serviceenheten 168 167 9%
Förskolan  422 425 24%
Grundskolan 824 828 47%
Gymnasieskolan 264 263 15%
Summa 1 762 1 779 100%

Lönerevisionen är ännu ej fullständig. Enbart del 1 av lönerevisionen är 
fördelad i förslaget ovan. Del 2 och del 3 kommer påverka ramfördelningen 
till skolformerna/organisationsformerna.

Reduktion av internräntan från 2,2% till 1,5% i kommunen kommer reducera 
nämndens kostnader genom lägre hyreskostnader. Totalt kommer ramen 
reduceras med motsvarande, 11,9 mkr för detta. Ramreducering kommer 
fördelas till skolformerna när analys är genomförd.

Hyresaviseringar och städaviseringar har ännu inte skickats ut till 
förvaltningen. Fördelningen ovan bygger på en schablonberäkning. När 
fullständiga städ och hyresaviseringar erhålls, kommer ramfördelningen ovan 
till skolformerna att förändras.

Fördelningen av budget mellan verksamheterna kommer att förändras när 
kommunbidraget är slutgiltigt, lönerevisionen fullständig och internhyror, 
internräntan samt lokalvård är fastställda.  

Budgetramen inom grundskolans verksamhetsområde kommer även att 
omfördelas enligt organisationsförändringen som träder i kraft från 2019. Den 
nya enheten Resurscentrum kommer att brytas ut i internbudgeten.

Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsförvaltningens besluts gällande 

internbudget 2019 BUF Hid: 2018.2721
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 

2018-11-08 § 76, BUF Hid: 2018.2825

Beslutet skickas till
Förvaltningens ledningsgrupp 
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§ 149

Månadsrapport januari- oktober 2018
Ärendenr 2018/766-2.4.0.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn-och utbildningsnämnden godkänner månadsrapporten för januari-
oktober 2018.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens resultat för perioden januari till sista oktober 
uppgår till 25,6 mkr, eller cirka 1,7 % av periodens kommunbidrag. Värt att 
anmärka är att det är naturligt med redovisat överskott för perioden. Barn- 
och utbildningsnämnden har exempelvis erhållit kompensationen på helår 
gällande lönerevisionen del 1 under juni månad i ramen, detta genom 
budgetkompensation. Utökade löneutbetalningar kommer att möta 
ramregleringen under november till december månad. Större inköp 
genomförs även av lärverktyg under höstterminen i nämndens olika 
verksamhetsområden. 

Barn- och utbildningsnämnden har inhandlat cirka 2 900 stycken elevdatorer 
från höstterminen och cirka 300 personaldatorer. Debiteringen av 
hyreskostnaden har påbörjats först under september månad. Detta kommer att 
öka barn- och utbildningsnämndens kostnader under höstterminen. Volymen 
i grundskolas verksamhetsområde växer från höstterminen, vilket medför en 
ökad bemanning. 

Barn- och utbildningsnämnden har liksom inför fjolåret ett krav om att 
effektivisera 1 % av verksamheten. 2018 är detta redan reglerat i 
kommunbidraget. Barn- och utbildningsnämndens helårsprognos påvisar ett 
plusresultat på 7,1 mkr (föregående månadsrapport i september 5,3 mkr). 
Nuvarande prognos påvisar att barn- och utbildningsnämnden uppnår 
effektiviseringen i verksamheten. 

Totalt prognostiserar barn- och utbildningsnämnden ett plusresultat på 7,1 
mkr mot tilldelat kommunbidrag för 2018. Prognosen har förbättrats med 1,8 
mkr mot rapporteringen i september. Huvudsakligen relaterat till förskolan 
och grundskolans revidering av prognos. I förskolans verksamhetsområde 
beror prognosförbättringen på lägre rehabiliteringskostnader, förbättrat 
interkommunal netto, ökade barnomsorgsavgifter, fristående skolor med 
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mera.  Grundskolans prognos har förbättrats under gemensamma resurser 
och friskolor.

Resultaträkning (Tkr) Periodens 
resultat 
jan-okt 

2018

Periodens 
resultat 
jan-okt 

2017

Resultat 
2017

Verksamhetens intäkter 213 809 217 005 263 075
Verksamhetens kostnader -1 638 621 -1 604 527 -1 955 885
Kapitalkostnader -17 189 -21 261 -25 297
Nettokostnader -1 442 001 -1 408 783 -1 718 107
Kommunbidrag 1 467 558 1 445 056 1 740 846
Resultat 25 557 36 273 22 739

Barn-och utbildningsförvaltningen har föreslagit barn- och 
utbildningsnämnden besluta att godkänna månadsrapporten för januari-
oktober 2018.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag avseende månadsrapport 

januari-oktober 2018 BUF Hid: 2018.2875
 Månadsrapport januari-oktober 2018 BUF Hid: 2018.2876

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
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§ 150

Information om statsbidrag för likvärdig skola
Ärendenr 2018/748-2.4.3.1

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

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om statsbidrag. Stadsbidrag 
för likvärdig skola ska användas till att utöka pågående insatser eller 
genomföra nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i 
förskoleklass och grundskolan. 

Inom grundskolan kommer statsbidraget att fördelas ut till skolenheter för att 
möjliggöra insatser på klassnivå och för inrättande av lärmiljöteam med 
kompletterande kompetenser till skolorna. Statsbidraget kommer även att 
användas till övergripande satsningar för att möjliggöra en sammanhållen och 
likvärdig grundskola.

Förvaltningen informerar även om rådande situation vid Råneåskolan.

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

Beskrivning av ärendet
Statsbidraget för likvärdig skola ska användas till att utöka pågående insatser 
eller genomföra nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling 
i förskoleklass och grundskolan. 

På huvudmannanivå kan statsbidraget till exempelvis användas till;
•Insatser för att öka förståelsen för och förmågan att arbeta med det 
systematiska kvalitetsarbetet.
•Insatser för att öka kvaliteten i det förebyggande och hälsofrämjande 
elevhälsoarbetet.
•Stöd till organisationen för mottagande av och utbildning av nyanlända och 
flerspråkiga elever.
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På skolnivå kan statsbidraget till exempelvis användas till;
•Insatser för att öka förståelsen för och förmågan att arbeta med det 
systematiska kvalitetsarbetet.
•Insatser för att stärka det pedagogiska ledarskapet och för att driva kollegialt 
förbättringsarbete.
•Insatser för att underlätta elevernas övergång mellan olika skolformer och 
mellan skola och arbetsliv eller vidare studier.
•Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
•Insatser som främjar modersmål och studiehandledning.

På klassnivå kan statsbidraget till exempelvis användas till;
•Lärare kan få handledning om kollegialt lärande, uppföljning och utveckling 
av undervisningen, anpassning och inkludering.
•Lärare kan få kompetensutveckling inom didaktik, exempelvis om 
kunskapsbedömning, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt eller 
ämnesundervisning.
•Insatser som gör att lärarnas kompetens och tid används till undervisning, 
till exempel lärarassistent och administrativt stöd till lärare eller förstärkta 
resurser till elevhälsan.
•Lärare kan få handledning och utbildning om förhållningsätt och 
bemötande.
•Insatser som syftar till att utveckla ledarskapet i klassrummet.
•Kompetensutveckling för att stärka den specialpedagogiska kompetensen 
och utveckla elevhälsan.
•Insatser som skapar bättre förutsättningar för elever att göra väl 
underbyggda val inför fortsatta studier eller arbetsliv.

Inom grundskolan kommer statsbidraget att fördelas ut till skolenheter för att 
möjliggöra insatser på klassnivå och för inrättande av lärmiljöteam med 
kompletterande kompetenser till skolorna. Statsbidraget kommer även att 
användas till övergripande satsningar för att möjliggöra en sammanhållen och 
likvärdig grundskola.
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§ 151

Information om personuppgiftincidenter
Ärendenr 2018/676-1.5.3.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hänskjuta ärendet till nämndens 
sammanträde i december. 

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om inträffade 
personuppgiftincidenter.

Sammanträdet 
Ordföranden föreslår att informationen hänskjuts till nämndens sammanträde 
i december och finner att nämnden bifaller förslaget. 

17



LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2018-11-22

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 152

Information från skolchef 2018-11-22
Ärendenr 2018/813-3.8.0.1

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

Sammanfattning av ärendet
Skolchefen informerar om organisation för grundskolan samt ny organisation 
för serviceenheten. Skolchefen informerar även om pågående förändringar 
inom resurscentrum, där förslag om inre organisation ska vara klart senast 
den 30 juni 2019 för att kunna implementeras under hösten och vara fullt 
genomförd den 1 januari 2020.                                                             

Resultat och hänvisning till undersökningen Bästa skolkommun 2018 
redovisas. Luleå kommun ligger på 38:e plats bland landets 290 kommuner i 
2018 års Bästa skolkommun, en försämring med en placering jämfört med året 
innan.

Beslutsunderlag
 Skolchefens presentation från sammanträdet, BUF Hid: 2018.2922
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§ 153

Redovisning av meddelanden november 2018
Ärendenr 2018/756-1.1.1.7

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

Beskrivning av ärendet
Följande meddelanden redovisas:

Avsändare Ämne
2018-11-12
Skolinspektionen

Dnr 2017/521-3.8.1.9
Hid 2018.2833
Uppföljningsbeslut efter tillsyn av 
fritidshem 2016:10933 Skolinspektionen 
bedömer att Luleå kommun har vidtagit 
sådana åtgärder att de påtalade bristerna 
kommer att avhjälpas.

2018-11-12
Skolinspektionen

Dnr 2017/521-3.8.1.9
Hid 2018.2832
Uppföljningsbeslut efter tillsyn av 
förskoleklass och grundskola 2016:10935. 
Skolinspektionen bedömer att Luleå 
kommun har vidtagit sådana åtgärder att de 
påtalade bristerna kommer att avhjälpas.

2018-11-12
Skolinspektionen

Dnr 2017/521-3.8.1.9
Hid 2018.2831
Uppföljningsbeslut efter tillsyn av Luleå 
gymnasieskola 2016:10936. Skolinspektionen 
bedömer att Luleå kommun har vidtagit 
sådana åtgärder att de påtalade bristerna 
kommer att avhjälpas.

2018-11-12
Skolinspektionen

Dnr 2017/521-3.8.1.9
Hid 2018.2830
Uppföljningsbeslut efter tillsyn av 
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grundsärskola 2016:10937. Skolinspektionen 
bedömer att Luleå kommun har vidtagit 
sådana åtgärder att de påtalade bristerna 
kommer att avhjälpas.

2018-10-26
Skolinspektionen

Dnr 2017/521-3.8.1.9
Hid 2018.2637
Uppföljningsbeslut efter tillsyn av 
grundsärskola 2016:10937. Skolinspektionen 
bedömer att Luleå kommun har vidtagit 
sådana åtgärder att de påtalade bristerna 
kommer att avhjälpas.

2018-10-31
Förvaltningsrätten i Luleå 
kommun

Dnr 2017/815
Hid 2018.2698
Förvaltningsrätten avslår överklagan 
avseende kostnadsfriskolskjuts

2018-11-06
Rektor Råneåskolan

Dnr 2018/760-1.5.2.2
Svar på klagomål vid Råneåskolan

2018-11-06
Rektor Stadsöskolan

Dnr 2018/754-1.5.2.2
Svar på klagomål vid Stadsöskolan

2018-10-18
Rektor Östra skolan

Dnr 2018/730-1.5.2.2
Svar på klagomål vid Östra skolan

2018-10-18
Rektor Tunaskolan

Dnr 2018/693-1.5.2.2
Svar på klagomål vid Tunaskolan

2018-10-17
Rektor Svedjeskolan

Dnr 2018/734-1.5.2.2
Svar på klagomål vid Svedjeskolan

2018-10-17
Rektor Svedjeskolan

Dnr 2018/627-1.5.2.2
Svar på klagomål vid Svedjeskolan

2018-10-17
Rektor Sunderbyskolan

Dnr 2018/634-1.5.2.2
Svar på klagomål vid Sunderbyskolan

2018-10-17
Rektor Östra skolan

Dnr 2018/755-1.5.2.2
Svar på anonymt klagomål vid Östra skolan

2018-10-30 Dnr 2018/732-1.5.2.2
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Rektor Östra skolan Svar på anonymt klagomål vid Östra skolan

2018-10-17
Rektor Sunderbyskolan

Dnr 2018/623-1.5.2.2
Svar på klagomål vid Sunderbyskolan

2018-10-17
Rektor Sunderbyskolan

Dnr 2018/622-1.5.2.2
Svar på klagomål vid Sunderbyskolan

2018-10-22
Rektor Örnässkolan

Dnr 2018/666-1.5.2.2
Svar på klagomål vid Örnässkolan

2018-10-22
Rektor Porsöskolan

Dnr 2018/660-1.5.2.2
Svar på klagomål vid Porsöskolan

2018-10-22
Rektor Gymnasiet

Dnr 2018/729-1.5.2.2
Svar på klagomål vid Luleå gymnasieskola

2018-11-13
Kommunledningsförvaltningen

Dnr 2018/628-3.3.1.2
Återkoppling på remiss om reglemente för 
Luleå kommuns nämnder

2018-11-01
Kommunledningsförvaltningen

Dnr 2018/777-3.5.1.3
Kommundirektören beslutar att bevilja 
Barn- och utbildningsförvaltningen och 
projektet Pepp 34 000 kr för genomförande 
av projektet.

2018-11-01
Verksamhetschef förskola

Dnr 2018/786
Svar till framställan om arbetsmiljöåtgärder 
enligt 6 kap 6 a § Arbetsmiljölagen vid 
Framnäsvillans förskola
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§ 154

Redovisning av delegationsbeslut november 2018
Ärendenr 2018/753-1.1.1.7

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
Skolchef
Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2781
Beslut om att anställa obehörig lärare under viss 
tid i spanska vid Hertsöskolan

2018-06-28

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2780
Beslut om att anställa obehörig lärare under viss 
tid i svenska och engelska vid Kråkbergsskolan

2018-06-28

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2779
Beslut om att anställa obehörig lärare under viss 
tid i matematik och NO vid Stadsöskolan

2018-06-28

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2778
Beslut om att anställa obehörig lärare under viss 
tid i TM slöjd vid Tunaskolan

2018-06-28

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2777
Beslut om att anställa obehörig lärare under viss 
tid i textilslöjd vid Tunaskolan

2018-06-28
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Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2776
Beslut om att anställa obehörig lärare under viss 
tid i HKK vid Tunaskolan

2018-06-28

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2775
Beslut om att anställa obehörig lärare under viss 
tid i svenska, matematik och SO vid Tunaskolan

2018-06-28

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2774
Beslut om att anställa obehörig lärare under viss 
tid i matematik och NO vid Tunaskolan

2018-06-28

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2773
Beslut om att anställa obehörig lärare under viss 
tid i Svenska SO och engelska vid Hertsöskolan

2018-06-28

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2772
Beslut om att anställa obehörig lärare under viss 
tid i idrott och HKK vid Hertsöskolan

2018-06-28

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2771
Beslut om att anställa obehörig lärare under visst 
tid i spanska vid Montessori

2018-09-20

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2770
Beslut om att anställa obehörig lärare under viss 
tid i spanska vid Björkskataskolan

2018-09-07

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2769
Beslut om att anställa obehörig lärare under viss 
tid i matematik NO vid Bergsskolan Råneåskolan

2018-09-07

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2768
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Beslut om att anställa obehörig lärare under viss 
tid i HKK vid Stadsöskolan

2018-09-07

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2767
Beslut om att anställa obehörig lärare under viss 
tid i SO och idrott vid Vitåskolan

2018-09-07

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2766
Beslut om att anställa obehörig lärare under viss 
tid i Teknik och matematik vid Örnässkolan

2018-09-07

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2765
Beslut om att anställa obehörig lärare under viss 
tid i HKK vid Stadsöskolan

2018-09-07

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2764
Beslut om att anställa obehörig lärare under viss 
tid i engelska, spanska och svenska vid 
Råneåskolan

2018-09-07

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2763
Beslut om att anställa obehörig lärare under viss 
tid i engelska och svenska vid Råneåskolan

2018-09-12

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2762
Beslut om att anställa obehörig lärare under viss 
tid i HKK vid Kråkbergsskolan

2018-08-29

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2761
Beslut om att anställa obehörig lärare under viss 
tid i svenska som andra språk vid Residensskolan

2018-09-07

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2760
Beslut om att anställa obehörig lärare under viss 
tid i trä- och metallslöjd vid Björkskataskolan

2018-09-07
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Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2759
Beslut om att anställa obehörig lärare under viss 
tid i spanska vid Bergsskolan

2018-09-07

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2758
Beslut om att anställa obehörig lärare under viss 
tid i SO samt svenska vid Hertsöskolan

2018-09-10

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2757
Beslut om att anställa obehörig lärare under viss 
tid i SO samt svenska vid Hertsöskolan

2018-09-10

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2756
Beslut om att anställa obehörig lärare under viss 
tid i polska vid Flerspråkcentrum

2018-09-20

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2755
Beslut om att anställa obehörig lärare under viss 
tid på lågstadiet vid Kyrkbyskolan

2018-09-12

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2754
Beslut om att anställa obehörig lärare under viss 
tid i Tigrinja vid Flerspråkcentrum

2018-09-20

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2753
Beslut om att anställa obehörig lärare under 
visstid i bosniska vid Flerspråkcentrum

2018-09-20

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2752
Beslut om att anställa obehörig lärare under 
visstid i arabiska vid Flerspråkcentrum

2018-09-20

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2751
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Beslut om att anställa obehörig lärare under 
visstid i italienska vid Flerspråkcentrum

2018-09-20

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2750
Beslut om att anställa obehörig lärare under 
visstid i engelska vid Flerspråkcentrum

2018-09-20

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2749
Beslut om att anställa obehörig lärare under viss 
tid i somaliska vid Flerspråkcentrum

2018-09-20

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2748
Beslut om att anställa obehörig lärare under viss 
tid i Meänkieli vid Flerspråkcentrum

2018-09-20

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2747
Beslut om att anställa obehörig lärare under viss 
tid i thai vid Flerspråkcentrum

2018-09-20

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2746
Beslut om att anställa obehörig lärare under viss 
tid i sydsamiska vid Flerspråkcentrum

2018-09-20

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2745
Beslut om att anställa obehörig lärare under viss 
tid i trä- och metallslöjd vid Montessori

2018-09-20

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2744
Beslut om att anställa obehörig lärare under viss 
tid i idrott vid Residenssskolan

2018-09-07

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2743
Beslut om att anställa obehörig lärare under viss 
tid i idrott vid Vitåskolan

2018-09-10
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Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2742
Beslut om att anställa obehörig lärare, 
speciallärare under viss tid vid Tunaskolan

2018-10-09

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2741
Beslut om att anställa obehörig lärare under viss 
tid i spanska vid Tunaskolan

2018-06-28

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2740
Beslut om att anställa obehörig lärare under viss 
tid i Idrott vid Vitåskolan

2018-06-28

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2739
Beslut om att anställa obehörig lärare under viss 
tid i spanska vid Kråkbergsskolan

2018-06-28

Verksamhetschef Grundskola
Dnr 2018/480-3.8.1.1
Hid 2018.2738
Delegationsbeslut avseende interkommunal 
ersättning till Älvsbyns kommun

2018-10-22

Dnr 2018/617-2.3.2.6
Delegationsbeslut avseende fritidsplats på grund 
av särskilda skäl

2018-09-21

Dnr 2018/118-2.3.2.6
Hid 2018.2800
Delegationsbeslut, tillsvidareanställning av 
obehörig lärare vid Flerspråkcentrum

2018-06-08

Dnr 2018/118-2.3.2.6
Hid 2018.2799
Delegationsbeslut, tillsvidareanställning av 
obehörig lärare vid Flerspråkcentrum

2018-06-08

Dnr 2018/118-2.3.2.6
Hid 2018.2798
Delegationsbeslut, tillsvidareanställning av 
obehörig lärare vid Flerspråkcentrum

2018-06-08
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Dnr 2018/118-2.3.2.6
Hid 2018.2797
Delegationsbeslut, tillsvidareanställning av 
obehörig lärare vid Flerspråkcentrum

2018-06-08

Dnr 2018/118-2.3.2.6
Hid 2018.2796
Delegationsbeslut, tillsvidareanställning av 
obehörig lärare vid Flerspråkcentrum

2018-06-08

Verksamhetschef Förskola
Dnr 2018/570-3.8.1.1
Beslut att bevilja utökad vistelsetid vid 
Hällbackens förskola

2018-09-12

Dnr 2018/569-3.8.1.1
Beslut att bevilja utökad vistelsetid vid 
Snömannens förskola

2018-09-12

Dnr 2018/573-3.8.1.1
Delegationsbeslut avseende utökad tid vid 
Sundets förskola

2018-09-12

Dnr 2018/581-3.8.1.1
Delegationsbeslut avseende utökad tid i förskola 
på grund av barnets behov

2018-08-30

Dnr 2018/571-3.8.1.1
Delegationsbeslut avseende utökad tid i förskola 
på grund av barnets behov

2018-08-30

Dnr 2018/609-3.8.1.1
Beslut att bevilja dubbel placering vid 
Munkebergs förskola och Luleå OB-omsorg

2018-09-21

Chef Centrala Elevhälsan
Dnr 2018/774-3.8.1.1
Delegationsbeslut avseende mottagande i 
särskola

2018-08-21
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Dnr 2018/602-3.8.1.1
Delegationsbeslut avseende mottagande i 
särskola

Dnr 2018/773-3.8.1.1
Delegationsbeslut avseende mottagande i 
särskola

Dnr 2018/790-3.8.1.1
Delegationsbeslut avseende mottagande i 
särskola

Verksamhetschef Service
Dnr 2018/10-2.6.2.1
Hid 2018.2566
Beställning förändrat lokalbehov vid Hägernsa 
förskola

2018-10-04

Dnr 2018/10-2.6.2.1
Hid 2018.2567
Beställning förändrat lokalbehov fakturerad 
kostnad vid Munkebergs förskola

2018-10-04

Dnr 2018/10-2.6.2.1
Hid 2018.2568
Beställning förändrat lokalbehov vid 
Sunderbyskolan

2018-10-04

Dnr 2018/791-3.8.2.1
Hid 2018.2730
Beslut om avslag avseende skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Montessori skolan

2018-10-30

Dnr 2018/805-3.8.2.1
Hid 2018.2815
Beslut om avslag avseende skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Furuparkskolan

2018-11-05

Dnr 2018/827-3.8.2.1
Hid 2018.2845
Beslut om avslag avseende skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Norrskenets friskola

2018-11-08

Dnr 2018/828-3.8.2.1
Hid 2018.2847
Beslut om avslag avseende skolskjuts, uppfyller 
inte avståndskravet, för elev vid Svedjeskolan

2018-11-07
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Dnr 2018/829-3.8.2.1
Hid 2018.2847
Beslut om avslag avseende skolskjuts, uppfyller 
inte avståndskravet, för elev vid Svedjeskolan

2018-11-07

Rektor Grundskola
Dnr 2018/778-3.8.1.1
Beslut om tidigare mottagande av barn i 
förskoleklass

2018-08-23

Förskolechef
Dnr 2018/594-3.8.1.1
Delegationsbeslut avseende dubbelplacering vid 
Luleå OB-omsorg samt Storsands förskola

2018-09-12

Dnr 2018/609-3.8.1.1
Beslut att bevilja dubbel placering vid 
Munkebergs förskola och Luleå OB-omsorg

2018-09-21
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§ 155

Bruttolista inför internkontrollplan 2019
Ärendenr 2018/559-1.3.2.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att riskvärdera 
internkontrollmomenten i bruttolistan inför 2018 års internkontrollplan. 

Nämndens ställningstaganden framgår av bilagan BUF Hid: 2018.2930

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden gör en riskbedömning av bruttolistans 
kontrollmoment. Sannolikhet bedöms på en fyrgradig skala från osannolik till 
sannolik. Konsekvens bedöms på en fyrgradig skala från försumbar till 
allvarlig. Det multiplicerade värdet utgör riskvärdet. Följande moment ingår i 
bruttolistan:

 Obetalda avgifter för barnomsorg och fritids
 Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), dokumentation och 

uppföljning.
 Sjukfrånvaro
 Köptrohet
 Sammanställning och analys av klagomål som lämnas och hanteras på 

förskole och skolenheterna
 Registrering och uppföljning av elevers närvaro/frånvaro
 Besvarande av enkäter
 Likabehandlingsplaner, planer mot diskriminering och kränkande 

behandling som uppfyller lagkraven vid varje enhet och att det 
främjande arbetet genomförs

 Tillförlitlig elevstatistik
 Efterlevnad av Strategi för måltidsverksamhet
 Betyg i relation till resultat på nationella prov
 Anmälan och utredning gällande kränkande behandling
 Elevers tillsyn vid transporter.
 Avgiftsfri grundskola
 Fullgörandet av nyanländas rättigheter i skollagen
 Fullgörandet av modersmålsrättigheter
 Uppföljning av elevernas rätt till sin garanterade undervisningstid 

enligt timplanen
 Efterlevande av nya Dataskyddsförordningen
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 Kontroll av att planen för särbegåvade elever efterlevs
 Kontroll av att personuppgifter för barn med skyddad identitet inte 

sprids och att de hanteras korrekt
 Kontroll av rutin för tillfällig personal att de ges nödvändiga 

kunskaper och att registerutdrag görs
 Kontroll och effekt av socioekonomisk resursfördelning
 Fullgörandet av minoritetsspråksrättigheter, brist på behöriga lärare
 Kontrollera och säkerställ att gällande etiska riktlinjer samt riktlinjer 

för gåvor följs
 Risk för mutor, förmåner och jäv, Betygssättning
 Risk för mutor, förmåner och jäv: Antagning till utbildningar
 Risk för mutor, förmåner och jäv: Felaktiga utbetalningar
 Risk för mutor, förmåner och jäv: Stöld och förskingring
 Risk för mutor, förmåner och jäv: Underlåtande av att åtgärda 

felaktighet
 Risk för mutor, förmåner och jäv: Privat utnyttjande av förvaltningens 

egendom
 Risk för mutor, förmåner och jäv: Informationsläckage
 Risk för mutor, förmåner och jäv: Gynnande av leverantörer
 Risk för mutor, förmåner och jäv: Undervisningens innehåll, påverkan 

av
 Risk för mutor, förmåner och jäv: erbjudande om plats

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta att riskvärdera internkontrollmomenten i bruttolistan inför 2019 års 
internkontrollplan.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2018-11-08 § 79 beslutat att 
hänskjuta ärendet om att riskvärdera internkontrollmomenten i bruttolistan 
inför 2019 års internkontrollplan till nämndens sammanträde den 22 
november.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet. 

Barn- och utbildningsnämnden riskvärderar vid sammanträdet 
internkontrollmomenten som underlag inför fastställande av intern 
kontrollplan för 2019. 
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Beslutsgång
Ordföranden ställer barn- och utbildningsförvaltningens förslag med egna 
tillägg under proposition och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller 
förslaget.

Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupps riskvärdering, 

beslutsförslag BUF Hid: 2018.2726
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut avseende 

riskvärdering av intern kontroll BUF Hid: 2018.2725
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-11-08 

§ 79, BUF Hid: 2018.2828
 Bruttolista internkontrollplan 2019 inklusive barn- och 

utbildningsnämndens riskvärdering, BUF Hid: 2018.2930

Beslutet skickas till
Förvaltningens ledningsgrupp, verksamhets controller, 
verksamhetsutvecklare.
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