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§ 1

Information från Elevhälsan
Ärendenr 2018/73-3.8.1.8

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna med ett 
godkännande.

Sammanfattning av ärendet
Chef för Centrala elevhälsan (CEH) informerar barn- och utbildningsnämnden 
om bland annat Norrbus. Norrbus är en överenskommelse om samverkan 
kring barn och unga mellan Regionen och kommunerna i Norrbotten. Syftet är 
att ge stöd till barn och unga så de kan fostras, bo och leva i sin familj och vara 
kvar i sin grupp/klass. Norrbus omfattar all barn upp till 20 års ålder som är i 
behov av stöd från olika aktörer. Regionen och kommunerna ska erbjuda 
tidiga insatser för att förhindra utveckling av allvarlig problematik.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att 
lägga informationen till handlingarna med ett godkännande.

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

Beslutsunderlag
PP-presentation
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§ 2

Remiss av SOU 2017:88 Nästa steg? Del 2. Förslag för en 
stärkt minoritetspolitik
Ärendenr 2017/826-1.3.1.5

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat yttrande på de delar som 
berör skolans verksamhet.

Sammanfattning av ärendet
I utredningen SOU 2017:88 lämnas under avsnitt 4.5.2 förslag på att insamling 
av statistik och data gällande modersmålsstöd i förskolan på nationella 
minoritetsspråk behöver göras för att utvecklingen av antalet talare i språken 
ska kunna överblickas, följas och utvecklas som en konkret följd av hur väl 
den nationella minoritetspolitiken fungerar.  

Utredningen föreslår under avsnitt 5.5 att Skolverkets och Skolinspektionens 
råd, stöd och granskningar behöver omfatta krav riktade mot skolväsendet 
utifrån Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724).

Barn- och utbildningsnämnden instämmer i att insamling av statistik och data 
enligt avsnitt 4.5.2 i förskolan behöver möjliggöras. Barn- och 
utbildningsnämnden anser dock inte att det är möjligt inom ramen för 
nuvarande läroplansuppdrag och skollagsskrivningar om modersmålsstöd i 
förskola och inte heller gällande förskoleklass. Detta blir möjligt med 
ändringar och förtydliganden i ovanstående styrdokument.  

Gällande utredningens förslag under avsnitt 5.5 instämmer barn- och 
utbildningsnämnden i utredningens förslag. Idag finns målkonflikter mellan 
uppdraget i förskolans och förskoleklassens styrdokument och uppdraget i 
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Detta måste ses över till 
att harmoniera. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att 
godkänna upprättat yttrande på de delar som berör skolans verksamhet.

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna 
upprättat yttrande på de delar som berör skolans verksamhet.
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Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 3, 2018-01-18
Yttrande på remiss SOU 2017:88 Nästa steg? Del 2
Remiss SOU 2017:88 Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik

Beslutet skickas till
Verksamhetschef förskola, verksamhetsutvecklare förskola, chef modersmål

7



LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-01

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 3

Framtagande av strategi och handlingsplaner för barn- och 
utbildningsförvaltningens arbete med nationella 
minoriteter
Ärendenr 2018/7-3.8.0.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna med ett 
godkännande.

Sammanfattning av ärendet
Chef för flerspråkscentrum informerar nämnden om det pågående arbetet 
med att ta fram strategi och handlingsplaner för barn- och utbildnings-
förvaltningens arbete med nationella minoriteter. Strategin ska ange 
övergripande inriktning på barn- och utbildningsförvaltningens arbete utifrån 
lagstiftningen gällande samtliga fem nationella minoriteter.  Till strategin 
kopplas handlingsplaner utifrån de specifika områdena nedan där arbetet 
konkretiseras:

 Förvaltningsområdet för finska (och fler språk efter 2018-02-01)
 Arbetet i förskola och förskoleklass
 Arbetet i grundskola  
 Arbetet i gymnasiet

Framtagandet ska ske i process och samråd med företrädare för nationella 
minoriteters intresseorganisationer. Strategin ska beslutas av barn- och 
utbildningsnämnden och handlingsplaner beslutas av skolchef.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att 
lägga informationen till handlingarna med ett godkännande.

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

Beslutsunderlag
Uppdragsbeskrivning
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Utkast till Vision, strategier och handlingsplan för arbete med nationella 
minoriteter
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§ 4

Central antagning för skolplaceringar inom grundskolan
Ärendenr 2017/810-3.8.0.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att från och med läsåret 

2019/2020 införa central antagning för de kommunala grundskolorna med 
möjlighet för friskolorna att delta. 

- Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till skolchef att återkomma till 
barn- och utbildningsnämnden med förslag till regelverk i juni 2018.

Sammanfattning av ärendet
I dag görs ansökan för barn till förskoleklass via en e-tjänst för 
vårdnadshavare. Efter ansökan gör rektorer vid de olika skolenheterna 
placeringen av eleverna. En central antagning skulle innebära att 
vårdnadshavare gör ansökan på samma sätt som tidigare men att 
placeringarna görs av huvudmannen centralt. 

En förstudie har gjorts avseende gemensam kö med central antagning och de 
sammanfattande slutsatserna är att det finns möjlighet till ett gemensamt 
kösystem (central antagning) under förutsättning att:

 Modell för skolval utarbetas och beslutas, det vill säga när och hur val 
ska genomföras

 Regelverk för bedömningsgrunder för skolplacering beslutas
 Delegationsordningen ses över
 Anpassa organisationen för uppdraget, handläggare centralt, resurs 

beräknad utifrån beslutad modell
 Systemstöd anpassas
 Tidplan för aktiviteter kopplade till skolvalet utarbetas och beslutas.
 Konsekvenser skolskjuts
 Risk- och konsekvensanalys genomförs 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta att upprätta en central antagning för de kommunala skolorna med 
möjlighet för friskolorna att delta. Införande läsår 2019/2020. Barn- och 
utbildningsförvaltningen återkommer med förslag på regelverk 
(urvalsgrunder) till barn- och utbildningsnämnden. 
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Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att från och 
med läsåret 2019/2020 införa central antagning för de kommunala 
grundskolorna med möjlighet för friskolorna att delta samt uppdra till 
skolchef att återkomma till barn- och utbildningsnämnden med förslag till 
regelverk i juni 2018.

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 2, 2018-01-18
Förstudie avseende central antagning

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
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§ 5

Revidering av riktlinjer för godkännande och rätt till 
bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg
Ärendenr 2018/4-1.3.1.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till revidering av riktlinjer 
för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg.

Sammanfattning av ärendet
Det finns behov av att revidera gällande riktlinjer för godkännande och rätt 
till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. En 
redan godkänd verksamhet har rätt att utöka sin verksamhet utan ny 
prövning av godkännandet enligt etableringsfriheten. Däremot råder en 
informationsskyldighet till kommunen. Det behövs därför ett förtydligande 
om vad som gäller vid förändring i befintlig verksamhet. Revideringen berör 
bland annat utökning av antal platser och informationsskyldighet till 
kommunen. 

Revideringen medför att blankett för ansökan behöver förändras. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att 
godkänna förslag till revidering av riktlinjer för godkännande och rätt till 
bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. 

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna förslag 
till revidering av riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 4, 2018-01-18 
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Reviderade riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
Reviderad blankett för ansökan

Beslutet skickas till
Verksamhetschef förskola, verksamhetschef grundskola, 
verksamhetsutvecklare förskola, verksamhetsutvecklare grundskola
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§ 6

Information om förändring i befintlig verksamhet vid 
Vågens förskola
Ärendenr 2017/802-3.8.2.1

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

Sammanfattning av ärendet
Vågens Förskola har meddelat att de avser att utöka verksamheten med en 
förskoleplats från och med februari 2018. 

Beskrivning av ärendet
Vågens Förskola ligger på Bergnäset och har två avdelningar Skäret och 
Tärnan. Utökningen gäller en förskoleplats på avdelningen Tärnan. Vågens 
Förskola har idag ett godkännande för 37 heltidsplacerade barn. 

Den 19 december 2017 genomfördes en regelbunden tillsynsinspektion vid 
Vågens Förskola. Resultatet visar att verksamheten uppfyller skollagens 
kvalitetskrav. Vågens Förskola bedöms ha förutsättningar att följa de 
förutsättningar som gäller för utbildningen. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga 
informationen till handlingarna.

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 5, 2018-01-18
Vågens Förskolas ansökan om godkännande vid förändringar i befintlig 
verksamhet
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Beslutet skickas till
Vågens Förskola, verksamhetschef förskola, verksamhetsutvecklare förskola, 
chef ekonomienheten, chef studieadministration, utredare
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§ 7

Information inför budgetdialog
Ärendenr 2018/72-2.4.0.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna med ett 
godkännande.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden får information inför budgetdialog 2019. 
Informationen omfattar bland annat prioriteringsområden, övergripande 
utmaningar, investeringar och behov inför 2019. Processen inför 2019-2022 
inleds med budgetdialog den 5 februari 2018.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att 
lägga informationen till handlingarna.

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

Beslutsunderlag
PP-presentation
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§ 8

Verksamhetsberättelse 2017
Ärendenr 2018/37-3.8.0.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna underlag för 
årsredovisning 2017.

Sammanfattning av ärendet
Underlag för årsredovisning är underlaget för Luleå kommuns 
årsredovisning. Den omfattar året 2017 och rapporterar hur nämnden har 
uppfyllt de mål som satts för året samt de internkontrollmoment som följts 
upp under perioden. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta att godkänna underlag för årsredovisning 2017.

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

Beslutsunderlag
Underlag för årsuppföljning 2017, Barn- och utbildningsnämnden

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp, verksamhetsutvecklare, 
verksamhetscontroller
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§ 9

Information om arbetet med sjukfrånvaro
Ärendenr 2017/617-2.3.4.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna lämnad information och 
lägga den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av barn- och utbildningsnämnden har personalenheten undersökt 
och analyserat sjukfrånvaron inom barn- och utbildningsförvaltningen under 
hösten 2017. Syftet med undersökningen är att ta fram en handlingsplan för 
det fortsatta arbetet att vända sjuktalens negativa trend som observerats de 
senaste åren. 

Barn- och utbildningsförvaltningen förslår barn- och utbildningsnämnden att 
godkänna lämnad information och lägga den till handlingarna.

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

Beslutsunderlag
Preliminär rapport analys av sjuktalen

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
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§ 10

Verksamhetsplan 2018
Ärendenr 2018/52-3.8.0.2

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

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsplan 2018 är ett samlat dokument med de styrande beslut som tas 
på politisk nivå och som är utgångspunkt för förvaltningens verksamhet och 
uppdrag 2018. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta att lägga informationen till handlingarna.

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

Beslutsunderlag
Verksamhetsplan 2018
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-01

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 11

Information om beslut i JO-ärende
Ärendenr 2018/75-3.8.1.6

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden informeras om beslut i anmält ärende till 
Justitieombudsmannen (JO). Anmälan gjordes 2015. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att 
lägga informationen till handlingarna.

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

Beslutsunderlag
Beslut, daterat 2017-11-23
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-01

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 12

Skolchefen informerar
Ärendenr 2018/54-3.8.0.1

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

Sammanfattning av ärendet
Skolchef Maarit Enbuske lämnar information till barn- och 
utbildningsnämnden i aktuella frågor.

 Samverkan Luleå – Boden
 Kommunikation
 Gemensam bemanningsenhet Soc – BUF 
 Administration – återkoppling efter förändring
 NIU-uppdatering

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta att lägga informationen till handlingarna.

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

Beslutsunderlag
PP-presentation
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-01

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 13

Utveckling av jämförelsetjänst avseende förskola, 
grundskola och gymnasieskola i Luleå kommun
Ärendenr 2017/811-3.8.0.3

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i december 2016 om fortsatt utredning av två 
punkter i motionen om obligatoriskt skolval. Uppföljning och redovisning av 
skolornas resultat och kvalitet ska utvecklas och utredas ytterligare i syfte att 
göra den här informationen mer tillgänglig för blivande elever och deras 
vårdnadshavare. 

I barn- och utbildningsförvaltningen pågår ett arbete för att ta fram en 
utvecklad jämförelsetjänst avseende för-, grund-, och gymnasieskola i 
kommunen. Resultatet är en fungerande jämförelsetjänst som omfattar alla 
Luleå kommuns förskolor, skolor och gymnasieskolor. Tjänsten riktar sig till 
alla medborgare men huvudintressenter är vårdnadshavare, elever/barn, 
lärare/personal och andra aktörer med intresse för förskola och skola. Tjänsten 
ska helst vara helt automatiserad och är det inte möjligt, så ska den vara 
automatiserad där det är möjligt. Där automatisering inte kan genomföras ska 
en plan för kommande utvecklingsarbete upprättas. 

Uppdraget startades under första kvartalet 2017 och lansering av tjänsten 
planeras till den 1 februari för att vara klar till ansökningsperioden för 
ansökan till förskoleklass. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga 
informationen till handlingarna.
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 Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-01

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 1, 2018-01-18 
Undertecknat uppdragsdirektiv avseende jämförelsetjänst

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-01

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 14

Redovisning av delegationsbeslut januari 2018
Ärendenr 2018/62-1.1.1.7

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisade 
delegationsbeslut för perioden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Beslut fattade på barn- och utbildningsnämndens vägnar enligt 6 kapitlet 35 § 
kommunallagen. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta att lägga redovisade delegationsbeslut för 
perioden till handlingarna. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta att lägga redovisade delegationsbeslut för perioden till handlingarna.

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

Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut januari 2018

Beslutet skickas till
BUF kansli
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 Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-01

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 15

Redovisning av meddelanden januari 2018
Ärendenr 2018/63-1.1.1.7

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisade meddelanden för 
perioden till handlingarna med ett godkännande.

Sammanfattning av ärendet
Meddelanden för perioden redovisas till barn- och utbildningsnämnden vid 
sammanträdet. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta att lägga redovisade meddelanden för perioden till handlingarna med 
ett godkännande.

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

Beslutsunderlag
Redovisning av meddelanden januari 2018

Beslutet skickas till
BUF kansli
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