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§ 112

Information gällande riktlinjer för bra skolvägar
Ärendenr 2020/817-2.1.0.1

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

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om riktlinjer för bra skolvägar.

Sammanträde
Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 113

Skolchefen informerar
Ärendenr 2020/893-2.1.0.1

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

Sammanfattning av ärendet
Skolchefen informerar om aktuella frågor. 

Forskarskolan
Utbildningsmoduler som pågår:

 Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan, 25 deltagare från Luleå
Undervisning som målstyrd process i förskolan, utomhusverksamhet 
som ram, barnperspektiv i lärandet

 Språket under lupp, grammatikundervisning utifrån designbaserad 
forskning, gymnasieskolan Luleå

 Matematik, problemlösning och programmering pågår i Boden
 Seminarieserie från och med januari ”Utbildningsdialog i Norr” på Ve-

tenskapens hus och digitalt

Läget med coronapandemin
 Ett fåtal smittade
 Smittskyddet rekommenderar i dagsläget inte stängning
 Förberedelse igen för Skola hemma i gymnasiet om det skulle bli aktu-

ellt
 Måltider kommer i så fall ordnas, planering pågår för det 
 Vikariesituationen fortsatt ansträngd i grundskolan och förskolan
 Beredskapsplanen uppdaterad utifrån dagens situation

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 
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§ 114

Information gällande ekonomi, Luleå i jämförelse med na-
tionell statistik
Ärendenr 2020/784-2.4.0.1

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

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om ekonomi och Luleå i jämfö-
relse med nationell statistik. 

 Nettokostnadsavvikelse = teoretiskt mått över vad vi borde kosta uti-
från bla barn och ungdomar med utländsk bakgrund, löneläge, bebyg-
gelsestruktur och befolkningsutveckling. Jämförelse med oss själva, 
om vi skulle ha en normal ambitionsnivå, vad vi då borde kosta utifrån 
den struktur vår kommun har. Positivt mått = hög ambitionsnivå/låg 
effektivitet

 Total kostnad = vår egen produktionskostnad, här ingår kostnader för 
lokaler, måltider, elevhälsa, undervisning, lärverktyg, utrustning och 
skolbibliotek, övriga kostnader

 Undervisningskostnad = I huvudsak lärares och pedagogisk personals 
lön för det pedagogiska arbetet med eleverna i läro- och timplane-
bundna aktiviteter.

 Våra egna ”kvalitetsmått” = andel behörig personal, storlek på barn-
grupper, meritvärden och betygspoäng

Övriga kostnader
 I övriga kostnader (en del av SCB:s totala kostnad) ingår OH-kostna-

der som ska fördelas ut på de olika skolformerna, administration, kost-
nader för kompetensutveckling (ej lönekostnader för personal som 
kompetensutvecklas), kostnader för SYV, intäkter av statsbidrag inkl 
bidrag från Migrationsverket som avser asylsökande. 

 BUF:s egen administration fortsätter sjunka, uppgår till 73 mkr (76 mkr 
2018, 81 mkr 2017). I administration ingår tex IT-licenser 17 mkr. Löner 
motsvarar 40 mkr för verksamhetsstöd (IT/ADM, HR/EK, Kansli, skol-
chef/ledningsgrupp), ca 2,2% av budgeten.
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 Fördelning till BUF från central administration motsvarar 53,5 mkr, en 
minskning från 60 mkr 2018 (40 mkr 2017)

 Jämförelsegrupp ”större städer”, 21 kommuner

Förskolan
 Skillnaderna mot snittet i den jämförbara kommungruppen sjunker, to-

tala kostnader har gått från totalt 55 mkr 2015 till 16,6 mkr 2020 
- i det ingår att Luleå har högre lönekostnader utifrån högre andel ut-
bildad personal vilket motsvarar ca 10,5 mkr

 Luleå är då ca 5 mkr dyrare än snittet i jämförbara kommuner, främst 
pga; att Luleå har högre lokalkostnader motsvarande ca 3 mkr och att 
Luleå är förvaltningskommun för nationella minoriteter ca 0,5 mkr

 Nyckeltalen kommer att försämras vid minskad tillväxt

Grundskolan
 Skillnaderna i totala kostnader mot snittet i den jämförbara kommun-

gruppen sjunker för förskoleklass, uppgår nu till +3,4 mkr. Fritids lig-
ger 6,5 mkr högre än snittet 2019. Luleå har hög behörighet samt lägre 
täthet vilket bidrar till ökade lönekostnader i såväl förskoleklass som 
fritids.

 Skillnaderna mot snittet för totala kostnader i den jämförbara 
kommungruppen sjunker för årskurs 1-9, från totalt 11 mkr 2016 till - 9 
mkr 2020. 

 Undervisningskostnaden ligger klart lägre än snittet, totalt 34 mkr 
(även lärverktyg lägre) medan lokaler, elevhälsa, måltider samt övriga 
kostnader ligger högre än snittet 

 Nyckeltalen kommer att försämras vid minskad tillväxt

Gymnasiet
 Skillnaderna i totala kostnader mot snittet i den jämförbara kommun-

gruppen sjunker för förskoleklass, uppgår nu till +3,4 mkr. Fritids lig-
ger 6,5 mkr högre än snittet 2019.  
Luleå har hög behörighet samt lägre täthet vilket bidrar till ökade löne-
kostnader i såväl förskoleklass som fritids.

 Skillnaderna mot snittet för totala kostnader i den jämförbara 
kommungruppen sjunker för årskurs 1-9, från totalt 11 mkr 2016 till - 9 
mkr 2020. 

 Undervisningskostnaden ligger klart lägre än snittet, totalt 34 mkr 
(även lärverktyg lägre) medan lokaler, elevhälsa, måltider samt övriga 
kostnader ligger högre än snittet 

 Nyckeltalen kommer att försämras vid minskad tillväxt
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Lokalkostnader
 I statistiken 2018 Luleå totalt 42,5 mkr dyrare än snittet i de jämförbara 

kommunerna
 Under 2019 har vi fått ett nytt internhyressystem, lämnat några objekt, 

dragit ner på vaktmästartjänster
 Luleå är totalt 21,6 mkr dyrare än snittet i de jämförbara kommunerna 

(fsk 3 mkr vilket främst beror på ändrad internfördelning av vaktmäs-
tartjänster, grundskolan 11,8 mkr, gymnasiet 6,8 mkr).

 Påverkansfaktorer på nyckeltal 2020 och framåt; 
Låg tillväxt i grundskola och förskola gör att nyckeltalen försämras
Nya dyrare lokaler tas i bruk, ombyggnation Tuna samt Bergets fsk
(underhållsskuld syns inte i scb-statistiken)

 Vaktmästeriet har flyttat till stadsbyggnadsförvaltningen. 

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

8



LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 115

Analys av rekryteringsläget läsår 2019/20
Ärendenr 2020/783-2.3.0.2

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

Sammanfattning av ärendet
 Inför läsåret 18/19 annonserades ca 155 tjänster. Inför lå 19/20 

annonserades över 200 tjänster
 1 september fanns sju annonser ute på lulea.se inom för- och 

grundskolan
 Brist på lärare, speciallärare, specialpedagoger & lärare i fritidshem
 Trots bristen många lyckade rekryteringar

Antal personalbehov totalt som annonserades externt: 
 Förskolan: 35
 Grundskolan: 149
 Flerspråkscentrum:19
 Gymnasieskola: 21

 
Totalt 36 omannonseringar varav 4 i förskolan och 32 i grundskolan 

Anställningar av obehöriga lärare inför läsår 2019/20: 
 Förskola: 2
 Grundskola f-9: 28
 Flerspråkscentrum: 9
 Gymnasieskola: 6

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 
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§ 116

Månadsrapport januari- september 2020 för barn-och ut-
bildningsnämnden
Ärendenr 2020/748-2.4.0.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna månadsrapporten för ja-
nuari- september 2020.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett resultat för januari till sista sep-
tember uppgående till 59 mkr, eller motsvarande cirka 4,3% av periodens 
kommunbidrag. Det är naturligt med överskott för perioden. En delförklaring 
till den gynnsamma periodavvikelsen är att årets lönerevision är överförd till 
förvaltningen för helåret under juli månad. Detta förbättrar periodens redovi-
sade resultat med cirka 7,5 mkr. Ökade löneutbetalningar kommer att möta 
budgettillskottet under oktober till december månad. I övrigt kommer större 
inköp av lärverktyg och övrig drift att genomföras under senare delen av året 
inom nämndens olika verksamhetsområden. Exempelvis redovisar skolmålti-
der större överskott för perioden, detta genom sommareffekten, det vill säga 
att verksamheten ligger nere under sommarmånaderna. 

Fristående aktörer redovisar även en positiv avvikelse för perioden inom 
samtliga skolformer, vilket beror på att budgeten baseras på en demografiök-
ning från höstterminen.  Fler elever prognosticeras studera hos fristående ak-
törer vilket kommer leda till ökade utbetalningar och högre kostnader okto-
ber-december månad. 

Förvaltningen bedömer att Covid-19 bidragit till generellt lägre kostnader ute 
i nämndens verksamhetsområden. Det är lägre kostnader inom skolmåltider, 
eftersom eleverna inte ätit lunch i gymnasieskolan när de haft distansunder-
visning under vårterminen. Under våren har det varit lägre inköp av lärverk-
tyg på grund av distansundervisningen. Även kostnaden för vaktmästartjäns-
ter som varit lägre än budgeterat vilket bedöms ha påverkats av Covid-19. Det 
är också lägre kostnader än budgeterat för kompetens-utveckling inom samtli-
ga skolformer. Förvaltningen har även kompenserats för ökade sjuklönekost-
nader uppgående till 10,4 mkr under perioden april-juli. Utbetalningen har er-
hållits med en månads förskjutning, vilket betyder att sista utbetalningen ge-
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nomfördes i augusti. Verksamheten har inte heller fått tag i vikarier i samma 
omfattning som tidigare på grund av Covid-19.  

Totalt prognostiserar barn- och utbildningsnämnden ett överskott uppgående 
till 31,3 mkr mot tilldelat kommunbidrag, eller motsvarande 1,7% av tilldelad 
ram.  Prognosen har förbättrats från rapporteringen i augusti med 3,5 mkr. Ju-
stering finns inom förskolans verksamhetsområde med 1,5 mkr genom färre 
inskrivna barn i verksamheten.  Prognoserna har även reviderats upp med 1 
mkr inom måltidsservice, samt 1 mkr under gemensamma resurser relaterat 
lägre kapitalkostnader. Förklaring till reducerade kapitalkostnader beror på 
förskjutning gällande nämndens egna investeringar. Covid-19 har även gene-
rellt bidragit till lägre kostnader ute i nämndens verksamhetsområden.

Inom nämndens område finns interna resultatavvikelser, positivt är att alla 
verksamheter har en budget i balans. Samtliga av nämndens fem verksam-
hetsområden prognosticerar överskott. Grundskolan (10,1 mkr), Resurscent-
rum (8,2 mkr), Förskolan (6,0 mkr), Gymnasieskolan (6,0 mkr) och gemensam-
ma resurser prognosticerar (1,0 mkr). Underskott finns däremot inom specifi-
ka rektorsområden där ett aktivt arbete med åtgärdsplaner pågår.

Resultaträkning (Tkr) Periodens 
resultat 
jan-sept 

2020

Periodens 
resultat 
jan-sept

2019

Resultat 2019

Verksamhetens intäkter 186 456 176 330 254 532
Verksamhetens kostnader -1 506 166 -1 527 869 -2 068 718
Nettokostnader - 1 319 710 -1 351 539 -1 814 186
Kommunbidrag     1 378 751 1 362 334 1 817 341
Resultat 59 041            10 

795
3 154

Barn- och utbildningsförvaltningen har föreslagit barn- och utbildningsnämn-
den besluta att godkänna månadsrapporten för januari- september 2020.

Sammanträdet
Ordföranden ställer barn- och utbildningsförvaltningens förslag under propo-
sition och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag
 Månadsrapport januari-september 2020, BUF Hid: 2020.2786
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 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag avseende månadsrapport, 
BUF Hid: 2020.2741

Beslutet skickas till
Förvaltningens ledningsgrupp 
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§ 117

Information gällande översyn av måltidsorganisation i 
Notviken
Ärendenr 2020/833-2.6.0.3

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

Sammanfattning av ärendet
Bakgrund
I samband med en ny skolorganisation i Notviken har behov av att se över 
måltidsorganisationen uppdagats. Inom måltider pågår ett arbete med att di-
gitalisera och effektivisera verksamheten. För att ge realiserbara ekonomiska 
effekter bedöms skolstrukturella förändringar i form av minskat antal kök va-
ra en förutsättning i det projektet. Samtidigt har förvaltningen sparkrav och är 
i behov av att effektivisera. Utifrån planen för effektiviseringar (hänvisning) 
ska det i första hand göras genom att se över lokalkostnader och andra kring-
kostnader i syfte att kunna bevara bemanning inom den pedagogiska verk-
samheten.  

Syfte
För att utreda hur den framtida köksorganisationen ska se ut i området Notvi-
ken genomförs detta projekt. Förutom måltidsverksamhetens behov behöver 
skolans och förskolans behov tillgodoses utifrån ett pedagogiskt perspektiv

Mål
Målet med projektet är att minska antalet kök i området Notviken från sex till 
tre kök och samtidigt ge förslag på vilken typ av kök respektive enhet ska ha.

Lokalförändringar
 Kristallens förskola ”hamnade” i moduler 20xx
 Borgmästarskolan beslutades bli förskola 2019
 Munkebergsskolan oplanerat lämnande 2020
 Tidsplan för att klara flytt av verksamhet till Tunaskolan har påverkats 

av att Tunaskolan upprustats 2016-202x (pågår)
 BUF vill hålla ”köksfrågan” avskild från igångsättningstillstånd att an-

passa Borgmästaren till förskola
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Utredningsbehov
 Minska antalet kök i området Notviken och föreslå vilken typ av kök 

respektive enhet ska ha
 Förslag ska vara kostnadseffektivt och samordningsvinster ska skapas 

genom ett samarbete mellan måltider och pedagogisk verksamhet
 Totala driftskostnader för måltidsverksamhet och framtida kostnad för 

investeringar ska sänkas utifrån minskat behov av att renovera kök
 Förslaget ska ha hållbarhet avseende arbetsmiljö- och logistiklösningar 

för personal i kök och för leveranser till köken. Arbetslags-, budgetför-
utsättningar samt transportkilometrar beaktas

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.
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§ 118

Redovisning av meddelanden 2020-10-21
Ärendenr 2020/42-1.1.1.7

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

Beskrivning av ärendet
Följande meddelanden redovisas:

Avsändare Ämne
2020-09-15 Dnr 2020/259-3.8.9.5
Skolinspektionen Remiss ansökan om nyetablering av fristående 

gymnasieskola vid Realgymnasiet från Lärande i 
Sverige AB

2020-09-18 Dnr 2020/510-3.8.1.9
Skolinspektionen Begäran om yttrande med anledning av anmälan 

mot Kråkbergsskolan

2020-09-30 Dnr 2020/259-3.8.1.9
Skolinspektionen Klagomål mot utbildning vid Svedjeskolan

Skolinspektionens beslut att överlämna anmälan.

2020-09-30 Dnr 2020/825-3.8.1.9
Skolinspektionen Begäran om yttrande med anledning av anmälan 

mot Stadsöskolan

2020-09-30 Dnr 2020/826-3.8.1.9
Skolinspektionen Beslut angående uppföljning av Skolinspektionens 

beslut om att lämna anmälan till Luleå kommuns 
klagomålshantering.

2020-10-12 Dnr 2020/857-3.8.1.9
Skolinspektionen Beslut med anledning av anmälan mot Ängskolan

2020-10-01 Dnr 2020/828-3.8.1.9
Skolinspektionen Beslut med anledning av anmälan mot Ängskolan
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2020-10-05 Dnr 2020/811-3.8.1.9
Skolinspektionen Yttrande med anledning av anmälan mot Ängskolan

2020-10-06 Dnr 2020/428-3.8.1.1
Skolväsendets 
överklagandenämnd

Beslut angående placering av barn/elev vid skolenhet

2020-10-06 Dnr 2020/749-2.4.3.3
Förvaltningschef Mottagande av donation från Facebook Data Centers

2020-06-11 Dnr 2020/179-2.6.2.1 (Hid 2020.1835)
Avdelningschef 
HR/Ekonomi

Lokalanpassningar - Beställning Munkebergs 
förskola

2020-06-15 Dnr 2020/179-2.6.2.1 (Hid 2020.1891)
Avdelningschef 
HR/Ekonomi

Lokalanpassningar - Beställning duschbås

2020-06-18 Dnr 2020/179-2.6.2.1 (Hid 2020.1914)
Avdelningschef 
HR/Ekonomi

Lokalanpassningar - Beställning Sunderbyskolan

2020-08-19 Dnr 2020/179-2.6.2.1 (Hid 2020.2181)
Avdelningschef 
HR/Ekonomi

Lokalanpassningar - Beställning Bergsstadens 
förskola

2020-08-25 Dnr 2020/179-2.6.2.1 (Hid 2020.2204)
Avdelningschef 
HR/Ekonomi

Lokalanpassningar - Beställning Sundets förskola

2020-08-31 Dnr 2020/179-2.6.2.1 (Hid 2020.2235)
Avdelningschef 
HR/Ekonomi

Lokalanpassningar - Beställning Hedskolan 
akustikanpassning

2020-09-09 Dnr 2020/179-2.6.2.1 (Hid 2020.2351)
Avdelningschef 
HR/Ekonomi

Lokalanpassningar - Beställning Antnässkolan

2020-09-22 Dnr 2020/179-2.6.2.1 (Hid 2020.2485)
Avdelningschef 
HR/Ekonomi

Lokalanpassningar - Beställning Renfanans förskola
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2020-10-12 Dnr 2020/179-2.6.2.1 (Hid 2020.2696)
Avdelningschef 
HR/Ekonomi

Lokalanpassningar - Beställning Montessori matsal

2020-09-24 Dnr 2020/818-1.5.3.2
Avdelningschef 
IT-admin

Personuppgiftincident på Svedjeskolan

2020-10-06 Dnr 2020/882-2.5.1.2 
Avdelningschef 
IT-admin

Abonnemangsavtal för Sokigos verksamhetssystem 
för kommuner

2020-10-06 Dnr 2020/882-2.5.1.2 
Avdelningschef 
IT-admin

Abonnemangsavtal för Sokigos verksamhetssystem 
för kommuner

2020-09-23 Dnr 2020/829-2.5.1.2 
Gymnasiechef Huvudavtal angående 

riksidrottsgymnasieverksamhet för perioden 
2020/21-2022/23

2020-09-22 Dnr 2019/1238-3.8.1.6
Avdelningschef 
Resurscentrum

Dom från Förvaltningsrätten angående måltidservice

2020-09-22 Dnr 2020/754-3.8.1.6
Avdelningschef 
Resurscentrum

Dom från Förvaltningsrätten angående måltidservice

2020-09-22 Dnr 2020/756-3.8.1.6
Avdelningschef 
Resurscentrum

Dom från Förvaltningsrätten angående måltidservice

2020-09-24 Dnr 2019/952-3.8.1.6
Avdelningschef 
Resurscentrum

Dom från Förvaltningsrätten angående måltidservice

2020-09-24 Dnr 2019/1271-3.8.1.6
Avdelningschef 
Resurscentrum

Dom från Förvaltningsrätten angående måltidservice

2020-09-24 Dnr 2019/1306-3.8.1.6
Avdelningschef Dom från Förvaltningsrätten angående måltidservice
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Resurscentrum

2020-09-24 Dnr 2019/1306-3.8.1.6
Avdelningschef 
Resurscentrum

Dom från Förvaltningsrätten angående måltidservice

2020-09-24 Dnr 2019/1340-3.8.1.6
Avdelningschef 
Resurscentrum

Dom från Förvaltningsrätten angående måltidservice

2020-09-24 Dnr 2020/263-3.8.1.6
Avdelningschef 
Resurscentrum

Dom från Förvaltningsrätten angående måltidservice

2020-09-24 Dnr 2020/263-3.8.1.6
Avdelningschef 
Resurscentrum

Dom från Förvaltningsrätten angående måltidservice

2020-10-12 Dnr 2020/322-2.4.3.3
Avdelningschef 
Resurscentrum

Dom från Förvaltningsrätten angående 
tilläggsbelopp för extraordinärt stöd

2020-09-17 Dnr 2020/773-1.5.2.2
Rektor Rektors svar på klagomål vid Antnäs förskola

2020-09-17 Dnr 2020/782-1.5.2.2
Rektor Rektors svar på klagomål mot utbildning vid 

Ormbergskolan

2020-10-01 Dnr 2020/828-1.5.2.2
Rektor Svar på klagomål mot utbildning gällande 

skolmåltider

2020-10-05 Dnr 2020/856-1.5.2.2
Rektor Rektors svar på anonymt klagomål mot utbildning 

vid Svedjeskolan

2020-10-05 Dnr 2020/857-1.5.2.2
Rektor Rektors svar på klagomål mot utbildning vid 

Ängskolan

2020-10-05 Dnr 2020/816-1.5.2.2
Rektor Rektors svar på klagomål mot utbildning vid 
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Ängskolan
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§ 119

Redovisning av delegationsbeslut 2020-10-21
Ärendenr 2020/43-1.1.1.7

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
Verksamhetschef Grundskolan
Dnr 2020/60-3.8.1.1 (Hid 2020.2580) 2020-09-30
Delegationsbeslut mottagande av barn/elev enligt 
skollagen

Dnr 2020/182-3.8.1.1 (Hid 2020.2617) 2020-09-30
Beslut om placering av barn/elev vid skolenhet 
när vårdnadshavare är oense

Dnr 2020/182-3.8.1.1 (Hid 2020.2707) 2020-10-12
Beslut om placering av barn/elev vid skolenhet 

Dnr 2020/182-3.8.1.1 (Hid 2020.2708) 2020-10-12
Beslut om placering av barn/elev vid skolenhet 

Verksamhetschef Förskolan
Dnr 2020/60-3.8.1.1 (Hid 2020.2523) 2020-09-24
Delegationsbeslut mottagande av barn/elev enligt 
skollagen

Dnr 2020/848-3.8.1.1 2020-10-12
Beslut att bevilja utökad vistelsetid vid Årans 
förskola

Dnr 2020/863-3.8.1.1 2020-10-12
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Beslut att bevilja utökad vistelsetid vid 
Vintergatans förskola

Avdelningschef IT/adm
Dnr 2020/820-3.8.1.2 2020-09-21
Avslagsbeslut Skolskjuts för elev vid 
Björkskataskolan

Dnr 2020/834-3.8.1.2 2020-09-23
Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för 
elev vid Östra skolan

Dnr 2020/836-3.8.1.2 2020-09-24
Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för 
elev vid Tunaskolan

Dnr 2020/837-3.8.1.2 2020-09-24
Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för 
elev vid Tunaskolan

Dnr 2020/838-3.8.1.2 2020-09-24
Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för 
elev vid Hertsöskolan

Dnr 2020/839-3.8.1.2 2020-09-25
Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för 
elev vid Nya Läroverket Bergviken

Dnr 2020/840-3.8.1.2 2020-09-25
Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för 
elev vid Norrskenet

Dnr 2020/841-3.8.1.2 2020-09-25
Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för 
elev vid Östra skolan

Dnr 2020/847-3.8.1.2 2020-09-28
Avslagsbeslut Skolskjuts för elev vid 
Ersnässkolan

Dnr 2020/852-3.8.1.2 2020-09-28
Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för 
elev vid Sunderbyskolan
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Dnr 2020/853-3.8.1.2 2020-09-28
Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för 
elev vid Furuparkskolan

Dnr 2020/854-3.8.1.2 2020-09-28
Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för 
elev vid Tunaskolan 

Dnr 2020/855-3.8.1.2 2020-09-28
Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för 
elev vid Residensskolan

Dnr 2020/873-3.8.1.2 2020-10-06
Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för 
elev vid Bergskolan

Dnr 2020/874-3.8.1.2 2020-10-06
Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för 
elev vid Tunaskolan 

Dnr 2020/875-3.8.1.2 2020-10-06
Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för 
elev vid Residensskolan

Dnr 2020/876-3.8.1.2 2020-10-06
Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för 
elev vid Kråkbergsskolan

Dnr 2020/877-3.8.1.2 2020-10-06
Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för 
elev vid Furuparkskolan

Dnr 2020/878-3.8.1.2 2020-10-06
Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för 
elev vid Östra skolan

Dnr 2020/879-3.8.1.2 2020-10-06
Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för 
elev vid Hedskolan

Dnr 2020/887-3.8.1.2 2020-10-08
Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för 
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elev vid Björkskataskolan

Dnr 2020/888-3.8.1.2 2020-10-07
Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för 
elev vid Montessoriskolan

Dnr 2020/890-3.8.1.2 2020-10-07
Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för 
elev vid Örnässkolan

Dnr 2020/892-3.8.1.2 2020-10-08
Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för 
elev vid Björkskataskolan

Rektor Förskolan
Dnr 2020/813-3.8.1.1 2020-09-22
Beslut om dubbel placering vid Luleå ob-omsorg 
och Årans förskola

Dnr 2020/814-3.8.1.1 2020-09-22
Beslut om dubbel placering vid Luleå ob-omsorg 
och Kullens förskola

Dnr 2020/842-3.8.1.1 2020-09-30
Beslut om dubbel placering vid Luleå ob-omsorg 
och Snömannens förskola 

Dnr 2020/860-3.8.1.1 2020-10-06
Beslut om dubbel placering vid Luleå ob-omsorg 
och Årans förskola
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§ 120

Huvudmannens plan mot kränkningar och diskriminering
Ärendenr 2020/670-1.3.1.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta den föreslagna planen mot 
kränkningar och diskriminering.

Sammanfattning av ärendet
Huvudmannens plan mot kränkningar och diskriminering är en plan för de 
aktiva åtgärderna som huvudmannen (Luleå kommun) planerar under läsåret 
2019–2020 för att motverka kränkningar och diskriminering. 

Planen omfattar en analys av kränkningarna och hur arbetet med dem funge-
rar, en uppföljning av föregående plan och sist finns också rutiner för hante-
ringen av kränkningar då de uppstår.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2020-10-07 § 73 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta att anta den föreslagna planen mot 
kränkningar och diskriminering.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet. 

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

Dialog:
Intern dialog har genomförts med förvaltningens utvecklingsledare.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Planen har för avsikt att minska kränkningar, trakasserier och diskriminering i 
Luleå kommuns förskolor och skolor. De åtgärder som finns i planen syftar till 
att verka positivt på utvecklingsområdet ökad jämlikhet.  
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Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt 
och resurser
Planen har för avsikt att minska kränkningar, trakasserier och diskriminering i 
Luleå kommuns förskolor och skolor. De åtgärder som finns i planen syftar till 
att verka positivt på utvecklingsområdet mer jämställd fördelning av makt 
och resurser.  

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Planen har för avsikt att minska kränkningar, trakasserier och diskriminering i 
Luleå kommuns förskolor och skolor. De åtgärder som finns i planen har ing-
en påverkan på området minskad klimatpåverkan.   

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Planen har för avsikt att minska kränkningar, trakasserier och diskriminering i 
Luleå kommuns förskolor och skolor. De åtgärder som finns i planen har ing-
en påverkan på området starkare ekonomi för tillväxt. 

Beslutsunderlag
 Huvudmannens plan mot kränkningar och diskriminering 2020-2021, 

BUF Hid: 2020.2589
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag avseende huvudmannens 

plan mot kränkningar och diskriminering, BUF Hid: 2020.2588
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 

2020-10-07 § 73, BUF Hid: 2020.2716

Beslutet skickas till
Förvaltningens ledningsgrupp
Utvecklingsledare i förvaltningen 
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§ 121

Kommunrevisionens grundläggande granskning 2020
Ärendenr 2020/659-1.3.2.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta nedanstående svar som utgör 
nämndens svar på revisionens granskning.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionssed årligen granska 
all verksamhet. I den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala 
styrning- och ledningsfrågor avseende verksamhet, ekonomi och internkon-
troll. Likaså är nämndens och styrelsens omvärldsanalys och riskbedömningar 
av stort intresse för revisorerna. Revisorerna ställer frågor till nämnden som 
ska utgöra underlag i denna granskning samt inför revisorernas träffar med 
nämnden. 

Målstyrning
I vilken utsträckning bedömer nämnden/styrelsen sin följsamhet till lagkravet 
avseende mål som kommunfullmäktige (KF) fastställt (KL 6 kap. 6 §) samt åta-
ganden enligt kommunens reglemente och styrande dokument. Mål och 
måluppfyllelse Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 
de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, samt de bestämmelser i lagar 
och författningar som verksamheten omfattas av. 

1.1 Har KF riktat nämndspecifika mål till nämnden? I så fall, ange i kommentarsfältet 
vilka? 
Nej, fullmäktige har beslutat om utvecklingsområden och vad man vill 
uppnå under mandatperioden. Det finns inga nämndspecifika mål däre-
mot har nämnden uppmanats att besluta om målliknande mätetal som ska 
göra att kommunen i sin helhet ska uppnå det fullmäktige beslutat under 
mandatperioden. 

1.1.1 Utöver mål fastställda av KF, har nämnden fastställt egna nämndspecifika 
mål? 
Ja, Nämnden har beslutat om målliknande mätetal inom utvecklings-
områdena. Se bifogad verksamhetsplan 2020. 
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1.2 Har nämnden konkretiserat målen så att de är mätbara? 
Ja, se bifogad verksamhetsplan 2020

1.3 Följer nämnden upp hur målen utvecklas under året? 
Ja, se bifogad delårsrapport 2 2020.

1.4  Har nämnden beslutat om åtgärder vid brister i måluppfyllelsen? 
Delvis, det finns kort om åtgärder i protokoll för delår 2 men mer utförligt 
i bilagd delårsrapport. Tidplan för beslutsförslag gör att prognoserna inte 
är klara då beslutsförslaget görs. Se bifogat protokoll. 

Ekonomistyrning
I vilken utsträckning bedömer nämnden/styrelsen sin följsamhet till lagkravet 
(KL 11 kap. 5 §) samt åtaganden enligt kommunens reglemente och styrande 
dokument. Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i 
sin verksamhet. 
2.1 Har nämnden anpassat verksamheten utifrån de förutsättningar som anges i till-

delad budget? 
Ja, inför 2020 togs nödvändiga effektiviseringsbeslut i BUN november 2019 
för att få en budget i balans inför 2020.

2.2  Får nämnden tillräckliga underlag avseende ekonomi och verksamhetens utveck-
ling för att kunna göra de prioriteringar och vidta de åtgärder som krävs för att nå 
en ekonomi i balans? 
Ja, Nämnden får löpande information om det ekonomiska läget under 
året. 
 Information om hur budgeten fördelats inom varje skolform, för förstå-

else för helheten, BUN januari 2020
 Planeringsdag med nämnden, genomgång av ekonomiska läget, även 

kopplat till kvalitativa resultat, pågående effektiviseringsarbete, fram-
tidsutsikter (se bifogat bildspel) maj 2020 

 Information om konsekvenser av de preliminära planeringsförutsätt-
ningarna, BUN juni 2020 

 Information om nyckeltal och genomgång av benchmarking (sta-
tistik jämförbara kommuner) BUN oktober 2020 (motsvarande för 
2019, se bilaga månadsrapport BUN november 2019 2019/1127)

 Internbudget beslut BUN november 2020 (2019 BUN november)
 Eventuella Effektiviseringsförslag utifrån planeringsförutsättningarna, 

till exempel elevpengsförändringar läggs fram i samband med eller fö-
re internbudget (för 2019 BUN november). 

 Delårsrapportering 1 och 2 samt verksamhetsberättelsen i nämnd samt 
att mer detaljerad månadsrapport som redovisas separat vid ytterliga-
re tre tillfällen under året (BUN mars, maj, oktober, för 2019 BUN 
mars, april, sep, nov). 
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2.3 Om nämnden prognostiserar underskott - har nämnden under året tagit aktiva 
beslut om åtgärder för att nå en ekonomi i balans? 
Ja, Nämnden prognostiserar överskott, så några aktiva beslut om åtgärder 
har inte varit nödvändiga under året. I de fall detta uppkommer under lö-
pande år informeras nämnd, tex i samband med redovisning av månads-
rapport (om det inte är nämndbeslut som behövs för åtgärderna).

2.4 Har nämnden under verksamhetsåret redovisat en konsekvensanalys till KF i de 
fall budget inte anses stå i relation till uppdraget? 
Ja, en konsekvensanalys har upprättats utifrån de preliminära planerings-
förutsättningarna. BUN juni. Information om ekonomi 2021 och övervä-
ganden inför inlämnande av verksamhetsplan BUN september.  

Intern kontroll 
I vilken utsträckning bedömer nämnden sin följsamhet till lagkravet avseende 
intern kontroll (KL 6 kap. 6 §) samt åtaganden enligt kommunens reglemente 
och styrande dokument. Nämnden ska se till att den interna kontrollen är till-
räcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

3.1 Har nämnden/styrelsen fastställt internkontrollplan för år 2020? 
Ja, se bilaga Internkontrollplan 2020. Har nämnden fastställt riskanalys 
som ligger till grund för internkontrollplanen 2020? Ja, se bilaga riskanalys 
inför 2020.

3.2 Har nämnden fått utbildning kopplat mot internkontrollområdet? 
Delvis, kortare utbildningsinsats genomförd och ytterligare insats plane-
rad till oktober 2020. Ytterligare insatser önskvärda.

3.3 Har nämnden varit aktiva i genomförandet av en riskanalys, inkl. värdering i 
hantering av riskerna? 
Ja, Nämnden har gjort en riskanalys och värdering vid två tillfällen decem-
ber 2019 och januari 2020.

3.4 Har nämnden erhållit och godkänt uppföljning av internkontrollplanen? Ja, 
nämnden får internkontrollplanen återrapporterad i samband med delårs-
rapporteringen. Se bifogad delårsrapport. 

3.5 Fattar nämnden beslut/ges direktiv vid konstaterade avvikelser/brister i den inter-
na kontrollen? 
Ja, Åtgärder framgår av beslutad delårsrapport, ej i protokoll. Exempel an-
gående kontrollmomentet skolplikt i delår 1 2020: Åtgärder: Fortsatt arbete 
med att implementera riktlinjer om skolplikt och rätt till utbildning. 
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Nämnd-/styrelsespecifika frågor
 Redogör för de allvarligaste risker och hot mot verksamheten som ni ser fram-

för er både på lång och kort sikt. 
Svar: Det är de ekonomiska utmaningarna (resursplanering), utma-
ningar kopplade till underhållsskuld i lokaler (strategisk lokalplane-
ring samt resursplanering) samt kompetensförsörjning. Inför 2021 ge-
nomförs ett nytt arbetssätt för riskbedömning som pågår under hösten 
2020. Genom det arbetssättet ska de största riskerna och hoten bli syn-
liga i internkontrollarbetet.

 Inför 2021 genomförs ett nytt arbetssätt för riskbedömning som pågår under 
hösten 2020. Genom det arbetssättet ska de största riskerna och hoten bli syn-
liga i internkontrollarbetet. Revisionen konstaterade i granskningen av in-
ternkontroll som genomfördes i början av 2020 att det inte redovisats en sam-
lad bedömning och analys av hur väl nämndens interna kontroll fungerat för 
året. Har det genomförts/ kommer det att genomföras 2020? 
Svar: Ja, det kommer att genomföras 2020.

 På vilket sätt har nämnden bidragit till svaren i revisionens enkät angående 
grundläggande granskning 2020? 
Svar: Nämnden har beslutat om dessa svar vid nämndsammanträde i 
oktober.

Barn- och utbildningsförvaltningen har föreslagit barn- och utbildningsnämn-
den besluta att anta nedanstående svar som utgör nämndens svar på revisio-
nens granskning.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2020-10-07 § 74 beslutat att 
hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-10-
21.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet. 

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

Dialog:
Förvaltningens verksamhetscontroller samt ekonomichef har bidragit med för-
slag på svar. Ingen övrig dialog genomförd.
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Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt 
och resurser
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet

Beslutsunderlag
 Frågor till nämnderna grundläggande granskning 2020, 

BUF Hid: 2020.1974
 Verksamhetsplan 2020, BUF Hid: 2020.2591
 Delårsrapport 2, 2020 kompletteras 23 september, BUF Hid: 2020.2597
 Protokoll delårsrapport 2, 2020 kompletteras 23 september, 

BUF Hid: 2020.2596
 Internkontroll Bruttolista inför 2020, BUF Hid: 2020.2595
 Internkontrollplan 2020, BUF Hid: 2020.2594
 Bildspel Off Ekonomi BUN planeringsdag 2020 maj, 

BUF Hid: 2020.2592
 Bilaga Statistik till månadsrapport oktober 2019, BUF Hid: 2020.2593
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag avseende kommunrevisio-

nens grundläggande granskning 2020, BUF Hid: 2020.2590
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-10-07 § 

74, BUF Hid: 2020.2717

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
Förvaltningens ledningsgrupp 

30



LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande
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§ 122

Granskning av styrelsens och nämndernas hantering av de-
legation
Ärendenr 2020/453-1.3.2.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta barn- och utbildningsförvalt-
ningens yttrande som sitt eget.

Sammanfattning av ärendet
KPMG har på kommunrevisorernas uppdrag granskat kommunstyrelsen, 
barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och bygg-
nadsnämnden, socialnämnden samt stadsbyggnadsnämndens hantering av 
delegation. 

Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om kommun-
styrelsen och nämnderna har ändamålsenliga och rättssäkra rutiner för att sä-
kerställa att delegationshanteringen efterlevs. Den sammanfattande bedöm-
ningen utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen och nämnderna 
till viss del har ändamålsenliga och rättssäkra rutiner för att säkerställa hante-
ring av delegationsbeslut. 

Revisorernas bedömning är att barn- och utbildningsnämndens delegations-
ordning till största del är ändamålsenlig och uppfyller kommunallagens krav. 
De anser att det är mycket bra att barn- och utbildningsnämnden, utöver vad 
den kommungemensamma Ärendehantering för politiska beslut föreskriver, har 
nämndspecifika regler/rutiner för beslut som fattas med stöd av delegation.

Barn- och utbildningsförvaltningen är i huvudsak positiv till de synpunkter 
som kommunrevisorerna har i sin granskning. Nedan finns revisorernas re-
kommendationer och barn- och utbildningsförvaltningens förslag till yttrande.

Barn- och utbildningsförvaltningen håller på med en genomgripande omar-
betning av delegationsordningen och är tacksam för revisionens bedömning 
och rekommendationer, som kommer att bli till hjälp i det arbetet.
Den omarbetade delegationsordningen kommer att utgöra en bättre vägled-
ning för delegater som tar delegationsbeslut.
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Utifrån revisorernas bedömning och slutsats rekommenderas barn- och ut-
bildningsnämnden att:
Säkerställa att kommunallagen efterlevs genom att tydliggöra hur delegationsbeslut 
ska anmälas till nämnden och att i delegationsordningen fastslå vad nämnden anser 
ska ingå i ett delegationsbeslut. 

Yttrande: Det pågår ett långsiktigt arbete med att se över delegationsordning-
en i sin helhet. Barn- och utbildningsnämnden liksom förvaltning ska förtydli-
ga vikten av att ärenden ska redovisas vid nästkommande nämndsammanträ-
de.  

Säkerställa att beslutade delegationsordningar efterlevs fullt ut

Yttrande: Det pågår ett långsiktigt arbete med att se över delegationsordning-
en i sin helhet. Barn- och utbildningsnämnden liksom förvaltning ska förtydli-
ga vikten av att beslutade delegationsordningar efterlevs fullt ut.

Säkerställa att fastslaget reglemente, Nämndreglementen Luleå kommun, efterlevs

Yttrande: Barn- och utbildningsnämnden liksom förvaltning ska förtydliga 
vikten av att beslut som fattas med stöd av delegation ska undertecknas av 
den som fattat beslutet. 

Säkerställa att beslutad riktlinje, Ärendehantering för politiska beslut, efterlevs

Yttrande: Barn- och utbildningsnämnden liksom förvaltning ska förtydliga 
vikten av att anvisade dokumentmallar ska användas.

Säkerställa att samtliga beslut som tagits på delegation kommer nämnden till handa

Yttrande: Barn- och utbildningsnämnden liksom förvaltning ska förtydliga 
hur delegationsbeslut ska anmälas till nämnden och att de ska redovisas vid 
nästkommande sammanträde. 

Hänvisa till specifik delegationspunkt/nummer i varje fattat delegationsbeslut

Yttrande: Det är bra om den kommungemensamma dokumentmall som finns 
i Evolution ändras så att hänvisning till vilken specifik delegationspunkt i de-
legationsordningen som beslutet fattas med stöd av, ska framgå.
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Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Ta fram nämndspecifik rutin för hantering av delegationsbeslut
Yttrande: Barn- och utbildningsnämnden har nämndspecifika regler/rutiner 
för beslut som fattas med stöd av delegation, men detta kan ytterligare förtyd-
ligas. 

Följa upp delegationsbeslut

Yttrande: För att kontrollera om delegationsbeslut fattas i enlighet med gällan-
de delegationsordning kommer uppföljning av delegationsbeslut att genomfö-
ras. Uppföljning av delegationsbeslut ska göras årligen och ingå i nämndens 
internkontrollplan.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2020-10-07 § 75 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta att anta barn- och utbildningsförvalt-
ningens yttrande som sitt eget.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet. 

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

Dialog:
Dialog har genomförts internt inom förvaltningen och barn- och utbildnings-
förvaltningens kansli.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
En förbättrad delegationsordning och rutin för hantering av delegationsbeslut 
ökar rättssäkerheten och likvärdigheten. 

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt 
och resurser
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.
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Beslutsunderlag
 Slutdokument – Granskning av delegationsordning, 

BUF Hid: 2020.2227
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag avseende granskning av 

styrelsens och nämndernas hantering av delegation, 
BUF Hid: 2020.2599

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 123

Redovisning av anställningar av obehöriga lärare och förs-
kollärare överstigande 6 månader
Ärendenr 2020/781-2.3.9.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn-och utbildningsnämnden beslutar att godkänna lämnad redovisning av 
delegationsbeslut avseende tidsbegränsade anställningar överstigande 6 må-
nader av obehöriga lärare och förskollärare under perioden september 2019 
till och med augusti 2020.

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

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

svarar den utbildning som är behörighetsgivande

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

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2020-10-07 § 76 föreslagit 
barn-och utbildningsnämnden besluta att godkänna lämnad redovisning av 
delegationsbeslut avseende tidsbegränsade anställningar överstigande 6 må-
nader av obehöriga lärare och förskollärare under perioden september 2019 
till och med augusti 2020.

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

Beslutsunderlag
 Sammanställning av delegationsbeslut avseende tidsbegränsade an-

ställningar överstigande 6 månader av obehöriga lärare och förskollä-
rare 2019-2020, BUF Hid: 2020.2601
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 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag avseende sammanställ-
ning av delegationsbeslut avseende tidsbegränsade anställningar över-
stigande 6 månader av obehöriga lärare och förskollärare 2019-2020, 
BUF Hid: 2020.2600

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-10-07 § 
76, BUF Hid: 2020.2719

Beslutet skickas till
Maarit Enbuske, skolchef
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§ 124

Redovisning av anställningar av obehöriga modersmålslä-
rare överstigande 6 månader
Ärendenr 2020/780-2.3.9.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna lämnad redovisning av 
tillsvidareanställning av obehöriga modersmålslärare inom Flerspråkscentrum 
under perioden september 2019 till och med augusti 2020.

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

Med bakgrund av att modersmålslärare är ett bristyrke fattade barn- och ut-
bildningsnämnden under 2017 beslut om att barn- och utbildningsförvaltning-
en under vissa förutsättningar kan tillsvidareanställa modersmålslärare som 
saknar legitimation och behörighet utifrån skollagens bestämmelser. Dessa 
anställningar redovisas en gång per år.

Flerspråkscentrum har under perioden september 2019 till och med augusti 
2020 valt att inte tillsvidareanställa någon modersmålslärare som saknar behö-
righet och legitimation. Under samma period föregående år tillsvidareanställ-
des ingen modersmålslärare utan behörighet och legitimation.

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

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2020-10-07 § 77 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna lämnad redovisning av 
tillsvidareanställning av obehöriga modersmålslärare inom Flerspråkscentrum 
under perioden september 2019 till och med augusti 2020.
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Sammanträdet
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag avseende sammanställ-

ning av delegationsbeslut avseende tillsvidareanställningar av obehö-
riga modersmålslärare 2019-2020, BUF Hid: 2020.2602

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-10-07 § 
77, BUF Hid: 2020.2720

Beslutet skickas till
Skolchef 
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§ 125

Redovisning av anställningar av obehöriga yrkeslärare 
överstigande 6 månader
Ärendenr 2020/779-2.3.9.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna lämnad redovisning av 
tillsvidareanställning av obehöriga yrkeslärare inom Luleå gymnasieskola 
under perioden september 2019 till och med augusti 2020.

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

Med bakgrund av att yrkeslärare i gymnasieskolan är ett bristyrke fattade 
Barn- och utbildningsnämnden under år 2015 beslut om att barn- och utbild-
ningsförvaltningen under vissa förutsättningar kan tillsvidareanställa yrkeslä-
rare som saknar legitimation och behörighet utifrån skollagens bestämmelser. 
Dessa anställningar redovisas en gång per år.

Gymnasieskolan har under perioden september 2019 till och med augusti 2020 
tillsvidareanställt en yrkeslärare som saknar behörighet och legitimation, se 
tabell nedan. Under samma period föregående år tillsvidareanställdes fyra 
yrkeslärare utan behörighet och legitimation. 

Arbetsplats

Arbetsgivaren har 
sökt/annonserat 
efter följande be-
fattning och behö-
righet: 

Arbetsgivaren har anställt medarbeta-
re med följande kvalifikationer (utbild-
ning/erfarenhet): 

Rektor Lärkan Gy BUF Yrkeslärare i hotell- 
och turismämnen

Lång- och bred branscherfarenhet. Har 
fungerat bra i verksamheten.

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

39



LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2020-10-07 § 78 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna lämnad redovisning av 
tillsvidareanställning av obehöriga yrkeslärare inom Luleå gymnasieskola un-
der perioden september 2019 till och med augusti 2020.

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

Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag avseende tillsvidarean-

ställning av obehöriga yrkeslärare 2020, 
BUF Hid: 2020.2603

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-10-07 § 
78, BUF Hid: 2020.2721

Beslutet skickas till
Skolchef 
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§ 126

Remiss - Utredningen om planering och dimensionering av 
komvux och gymnasieskola (SOU 2020:33)
Ärendenr 2020/668-3.8.0.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna bifogat remissvar avse-
ende SOU 2020:33 Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensio-
nering av gymnasial utbildning som sitt eget.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har av utbildningsdepartementet inbjudits att vara remissin-
stans för utredningen ”Gemensamt ansvar – en modell för planering och di-
mensionering av gymnasial utbildning” SOU 2020:33. Utredningens uppdrag 
har bl. a varit att föreslå en modell för planering och dimensionering av gym-
nasial utbildning samt se över ansvarsfördelningen mellan stat, kommun och 
andra aktörer. Syfte:

 Trygga kompetensförsörjningen
 Effektivisera resursutnyttjandet 
 Förbättra utbudet av gymnasial utbildning 
 Öka likvärdighet och minska segregation 

Luleå kommun har beaktat förslagen utifrån den betydelse och vilka konse-
kvenser de kan tänkas ha för vuxenutbildningen med fokus på yrkesinriktad 
utbildning samt utifrån gymnasieskolans uppdrag och perspektiv. Förslagen 
är även beaktade utifrån Luleå kommuns gymnasiesamverkan med Boden, 
Piteå och Älvsbyn.

Barn- och utbildningsförvaltningen har föreslagit barn- och utbildningsnämn-
den besluta att godkänna bifogat remissvar avseende SOU 2020:33 Gemen-
samt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial ut-
bildning som sitt eget.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2020-10-07 § 80 beslutat att 
hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-10-
21 
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Sammanträdet
Ordföranden ställer barn- och utbildningsförvaltningens förslag under propo-
sition och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 

Dialog:
Arbetsmarknadsförvaltningen Luleå kommun har beaktat förslagen utifrån 
den betydelse de kan tänkas ha utifrån främst vuxenutbildningens uppdrag.
Barn- och Utbildningsförvaltningen Luleå kommun har främst beaktat försla-
gen utifrån gymnasieskolans perspektiv och uppdrag. 

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Luleå kommun anser att utredningens förslag syftar till att öka likvärdigheten 
och minska segregationen inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt 
och resurser
Går ej att bedöma i nuläget.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Går ej att bedöma i nuläget.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Luleå kommun anser att man genom utredningens förslag får en bättre hel-
hetsbild vad gäller kompetensförsörjningen genom en bättre matchning mel-
lan utbildningar och arbetsmarknadens behov.

Beskrivning av ärendet
Luleå kommun ställer sig positiv till flera av de förslag som utredningen 
lägger fram i syfte att

 åstadkomma likvärdighet
 höja utbildningskvalitén
 få en bättre helhetsbild vad gäller kompetensförsörjningen genom en 

bättre matchning mellan utbildningar och arbetsmarknadens behov
 genom samverkan mellan flera kommuner bredda utbudet av yrkes-

utbildningar för vuxna
 få till en systematik i nyttjande av resurser samt uppföljning och att sti-

mulera erfarenhetsutbyte 
 få stöd med planeringsunderlag, analys och regionala dialoger

Luleå kommun vill lyfta fram att problembilden som framställs i utredningen 
inte stämmer för alla regioner. Det finns stora regionala skillnader, vilket man 
bör beakta. Några exempel där vår region avviker från problembilden: I vår 
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kommun och vårt samverkansområde har yrkesprogrammen fortfarande en 
relativt stark ställning. Vår gymnasieskola, precis som våra grannkommuners 
skolor, samlar alla elever oavsett bakgrund och studieförutsättningar i samma 
skola. Här har inte segregationen ökat på det sätt som besk-rivs i utredningen. 

Luleå kommun instämmer inte med utredningens förslag att staten i steg 2 av 
de föreslagna förändringarna ska besluta om utbud och dimensionering av 
gymnasieutbildningar. Så länge kommunerna har ansvaret för gymnasial ut-
bildning bör också kommunerna äga beslut om utbud och dimensionering.

Luleå kommun anser att det system som förslås kommer att påverka det kom-
munala självstyret bl. a genom krav på samverkansavtal och samplane-ring 
med andra huvudmän i utbudet av utbildning på gymnasial nivå inom kom-
vux. Här finns utrymme för en del frågor hur regionerna ska organisera sig 
och hur besluten ska tas i förhållande till det kommunala självstyret och de 
enskilda huvudmännens beslutanderätt.

Beslutsunderlag
 Remissvar: Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimen-

sionering av gymnasial utbildning (SOU 2020:33), BUF Hid: 2020.2609
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag avseende remiss om Ge-

mensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av 
gymnasial utbildning, BUF Hid: 2020.2609

 Remiss gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensione-
ring av gymnasial utbildning, BUF Hid: 2020.2015

 Sammanfattning remiss gemensamt ansvar – en modell för planering 
och dimensionering av gymnasial utbildning, BUF Hid: 2020.2610

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-10-07 § 
80, BUF Hid: 2020.2723

Beslutet skickas till
Gymnasiechef
Utvecklingsledare barn- och utbildningsförvaltningen
Avdelningschef på arbetsmarknadsförvaltningen
Regeringskansliet 
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§ 127

Remiss - En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation 
och förbättrad resurstilldelning
Ärendenr 2020/672-1.3.1.5

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta förvaltningens förslag på re-
missvar som sitt eget med följande ändringar:

 På sidan 6 en ändring att: Luleå kommun är delvis positiv till att Skolverket 
etablerar sig regionalt. Det är viktigt att en regional etablering inte påverkar 
likvärdigheten i bedömning och stöd som Skolverket gör i sitt arbete. 

 På sidan 7 ett tilläggsyrkande att: Det är dock viktigt att bidragets storlek 
anges innan den kommande budgeten sätts för verksamhetsåret. 

 På sidan 7 ett tilläggsyrkande direkt efter förra tillägget: 
 Att tre miljarder tas från det generella statsbidraget för kommunerna begrän-

sar det kommunala självstyret vilket inte är bra. Det kan även påverka storle-
ken på sektorsbidraget. Enligt SKRs preliminära beräkningar är Luleå kom-
mun en förlorare i en sån fördelning. 

Reservation
Thomas Söderström (L) reserverar sig mot beslutet enligt skriftlig reservation 
BUF Hid: 2020.2796

Arne Nykänen (C) reserverar sig mot beslutet enligt skriftlig reservation 
BUF Hid: 2020.2797

Kimmo Yliniemi (SD), Sana Suljanovic (M), Nihad Zara (M), Alexander Back-
man (M) och Beatrice Eriksson (M) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har av utbildningsdepartementet ombetts att vara remissin-
stans för utredningen om en mer likvärdig skola SOU 2020:28. Utredningen 
har haft i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för att minska skolsegre-
gationen och förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola. 
Syftet är att öka likvärdigheten inom berörda skolformer. Kommunstyrelsen 
svarar för kommunen och barn- och utbildningsnämnden ger förslag på kom-
munstyrelsens svar. I tjänsteberedningen har verksamhetscontroller och för-
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valtningens ledningsgrupp deltagit. Arbetsmarknadsförvaltningen genom 
vuxenutbildningen har också deltagit i tjänsteberedningen.

Barn- och utbildningsförvaltningen har föreslagit barn- och utbildningsnämn-
den besluta att anta förvaltningens förslag på remissvar som sitt eget.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2020-10-01 § 81 beslutat att 
hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-10-
21.

Sammanträdet
Fredrik Bruhn (S) föreslår att bifalla barn- och utbildningsförvaltningens för-
slag med ändringar i remissvaret enligt följande: 

På sidan 6 en ändring att: Luleå kommun är delvis positiv till att Skolverket etable-
rar sig regionalt. Det är viktigt att en regional etablering inte påverkar likvärdigheten 
i bedömning och stöd som Skolverket gör i sitt arbete. 

På sidan 7 ett tilläggsyrkande att: Det är dock viktigt att bidragets storlek anges 
innan den kommande budgeten sätts för verksamhetsåret. 

På sidan 7 ett tilläggsyrkande direkt efter förra tillägget: 
Att tre miljarder tas från det generella statsbidraget för kommunerna begränsar det 
kommunala självstyret vilket inte är bra. Det kan även påverka storleken på sektorsbi-
draget. Enligt SKRs preliminära beräkningar är Luleå kommun en förlorare i en sån 
fördelning. 

Anna Spångö (MP) stödjer Fredrik Bruhns förslag. 

Sana Suljanovic (M) och Nihad Zara (M) föreslår i första hand att bifalla eget 
ändringsförslag enligt bilaga BUF Hid: 2020.2798. Sana Suljanovic mfl föreslår 
i andra hand att avslå barn- och utbildningsförvaltningens förslag.
 
Thomas Söderström (L) föreslår avslå barn- och utbildningsförvaltningens 
förslag lämnar in en skriftlig reservation. 

Arne Nykänen (C) föreslår avslå barn- och utbildningsförvaltningens förslag 
och lämnar in en skriftlig reservation. 

Kimmo Yliniemi föreslår avslå barn- och utbildningsförvaltningens förslag. 
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Beslutsgång
Ordföranden ställer Fredrik Bruhns ändringsförslag och Sana Suljanovics änd-
ringsförslag mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden bifal-
ler Fredrik Bruhns ändringsförslag. 

Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets förslag och Sana Suljanovics för-
slag om avslag under proposition och finner att barn- och utbildningsnämn-
den bifaller arbetsutskottets förslag. 

Dialog:
Svaret baserar sig på intern dialog med förvaltningens IT/administrationsav-
delning, ekonomi/HR-avdelning och verksamhetsområde grundskola. 

Dialog har också förts med vuxenutbildningen inom kommunens arbetsmark-
nadsförvaltning.

Ingen dialog har genomförts med barn. Det har inte genomförts eftersom ut-
redningen gjort de dialogerna. Utredningens bedömning av förslagens konse-
kvenser för elever finns beskrivna i utredningen.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Utredningens förslag syftar till att öka likvärdigheten i skolan. De förslag på 
svar som förvaltningen har förändrar inte det syftet. Troligtvis kommer dock 
förslagen inte hinna ha påverkan inom mandatperioden.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt 
och resurser
Förslaget har ingen särskild påverkan på jämställd fördelning av makt och 
resurser. Troligtvis kommer förslagen inte hinna ha påverkan inom mandat-
perioden.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Förslaget har ingen särskild påverkan på minskad klimatpåverkan. Troligtvis 
kommer förslagen inte hinna ha påverkan inom mandatperioden.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Luleå kommun anser att man genom utredningens förslag får en bättre hel-
hetsbild vad gäller kompetensförsörjningen genom en bättre matchning mel-
lan utbildningar och arbetsmarknadens behov.

Beslutsunderlag
 Remissvar gällande en likvärdig skola, BUF Hid: 2020.2611
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 Sammanfattning av utredningen en mer likvärdig skola – minskad 
skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28), 
BUF Hid: 2020.2613

 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag avseende remiss om en 
likvärdig skola, BUF Hid: 2020.2611

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 
2020-10-07 § 81, BUF Hid: 2020.2724

 Skriftlig reservation från liberalerna, BUF Hid: 2020.2796
 Skriftlig reservation från centerpartiet, BUF Hid: 2020.2797

Beslutet skickas till
Kommunstabens kansli
Förvaltningens ledningsgrupp
Arbetsmarknadsförvaltningen
Avdelningschef vuxenutbildningen 
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