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§ 48
Månadsrapport januari-mars 2018
Ärendenr 2018/266-2.4.0.1

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

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens resultat för perioden januari till sista mars
uppgår till 7,3 mkr eller cirka 1,7 % av periodens kommunbidrag. Resultatet
påverkas dock av att skolpaketet (tillfälliga pengar) utfallit positivt med drygt
1,0 mkr. Anledningen är att förvaltningen helt enkelt inte hunnit använda upp
erhållna medel under perioden. Projektmedel för skolpaketet är fördelade per
skolform för att ge en bättre effektivitet. Nämndens resultat för perioden,
exkluderat skolpaketet, uppgår till 6,3 mkr eller 1,4 % av periodens
kommunbidrag. Värt att anmärka är att det är naturligt med redovisat
överskott för perioden. Semesterersättning finns upparbetad och utbetalas
först under sommarmånaderna juni och juli. I övrigt genomförs även större
inköp av läromedel under höstterminen i skolformerna.
Barn- och utbildningsnämnden har liksom inför fjolåret ett krav om att
effektivisera 1 % av verksamheten. 2018 är det redan reglerat i
kommunbidraget. Barn- och utbildningsnämndens helårsprognos är negativ
och uppgår till -1,3 mkr. Årets helårsprognos motsvarar en negativ
avvikelse mot tilldelat kommunbidrag på -0,07 %. Nuvarande prognos påvisar
att barn- och utbildningsnämnden inte fullständigt klarar av effektiviseringen.

Resultaträkning (tkr)

Periodens
resultat
jan-mars 2018

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kapitalkostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat

Periodens
resultat
jan-mars 2017

65 030
-493 832
-5 059
-433 861
441 174
7 313

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

59 325
-469 966
-6 447
-417 088
428 075
10 987

Resultat
2017

263 075
-1 955 885
-25 297
-1 718 107
1 740 846
22 739
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Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att
godkänna månadsrapport för januari-mars 2018.

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

Beslutsunderlag
Månadsrapport januari-mars 2018

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämndens ledningsgrupp

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 49
Redovisning av anställning av obehöriga lärare och
förskollärare längre än 6 månader
Ärendenr 2018/116-2.3.2.6

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner lämnad redovisning av
delegationsbeslut avseende tidsbegränsade anställningar överstigande 6
månader av obehöriga lärare och förskollärare inför våren 2018.

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
motsvarar 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
anställningar av obehöriga eller icke legitimerade lärare och förskollärare som
överstiger 6 månader.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att
godkänna lämnad redovisning av delegationsbeslut avseende tidsbegränsade
anställningar överstigande 6 månader av obehöriga lärare och förskollärare
inför våren 2018.
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna lämnad
redovisning av delegationsbeslut avseende tidsbegränsade anställningar
överstigande 6 månader av obehöriga lärare och förskollärare inför våren
2018.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 31, 2018-04-05
Sammanställning av delegationsbeslut avseende tidsbegränsade anställningar
överstigande 6 månader av obehöriga lärare och förskollärare inför våren
2018.

Beslutet skickas till
Skolchef, avdelningschef Ekonomi/HR

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 50
Redovisning av tillsvidareanställning av obehöriga
yrkeslärare
Ärendenr 2018/117-2.3.2.6

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner lämnad redovisning av
tillsvidareanställning av obehöriga yrkeslärare inom Luleå gymnasieskola
inför våren 2018.

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
kravet på lärarlegitimation för tillsvidareanställning. Det innebär att
yrkeslärare under vissa förutsättningar kan anställas tillsvidare trots avsaknad
av behörighet och legitimation.
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat om möjligheten att
tillsvidareanställa yrkeslärare som saknar legitimation och behörighet utifrån
Skollagens bestämmelser. Dessa anställningar redovisas två gånger per år.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden
godkänner lämnad redovisning av tillsvidareanställning av obehöriga
yrkeslärare inom Luleå gymnasieskola inför våren 2018.
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner lämnad
redovisning av tillsvidareanställning av obehöriga yrkeslärare inom Luleå
gymnasieskola inför våren 2018.

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 32, 2018-04-05
Sammanställning av delegationsbeslut avseende tillsvidareanställningar av
obehöriga yrkeslärare inför våren 2018.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Beslutet skickas till
Gymnasiechef

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 51
Redovisning av tillsvidareanställning av obehöriga
modermålslärare
Ärendenr 2018/118-2.3.2.6

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner lämnad redovisning av
tillsvidareanställning av obehöriga modersmålslärare inom Flerspråkscentrum
inför hösten 2017.

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
undantagen kravet på lärarlegitimation för tillsvidareanställning. Det innebär
att modersmålslärare under vissa förutsättningar kan anställas tillsvidare trots
avsaknad av behörighet och legitimation.
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat om möjligheten att
tillsvidareanställa modersmålslärare som saknar legitimation och behörighet
utifrån Skollagens bestämmelser. Dessa anställningar redovisas två gånger per
år.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden
godkänner lämnad redovisning av tillsvidareanställning av obehöriga
modersmålslärare inom Flerspråkscentrum inför hösten 2017.
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner lämnad
redovisning av tillsvidareanställning av obehöriga modersmålslärare inom
Flerspråkscentrum inför hösten 2017.

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 33, 2018-04-05

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Sammanställning av delegationsbeslut avseende tillsvidareanställningar av
obehöriga modersmålslärare inför våren 2018.

Beslutet skickas till
Verksamhetschefer Grundskola, chef Flerspråkscentrum

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 52
Medborgarförslag om att starta upp det nationella
programmet hälsa, vård och omsorg inom
gymnasiesärskolan
Ärendenr 2017/279-1.5.2.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden avslår medborgarförslaget med hänvisning till
nuvarande och kommande elevunderlag och med de svårigheter som finns att
aktivera APL-platser till Gymnasiesärskolans nationella program, saknas det
utrymme att starta upp det nationella programmet Hälsa, vård och omsorg.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om att starta upp det nationella
programmet Hälsa, vård och omsorg inom Gymnasiesärskolan. Bakgrunden
till medborgarförslaget är att förslagsställaren har lyft att kommunen brottas
med stora svårigheter att hitta utbildad personal inom vård och omsorg och
att det finns enkla arbetsuppgifter som skulle vara möjliga att utföras av dem
som gått rubricerat program efter avslutad utbildning.
Vid införande av GY13 genomlystes och beslutades vilka program som skulle
erbjudas inom Gymnasiesärskolan i Luleå. De program som skulle erbjudas
var de program som gjorde att eleverna hade störst chans att komma in på
arbetsmarknaden. Det var programmet för Fastighet, Anläggning och
Byggnation samt programmet för Hotell, Restaurang och Bageri. Skolverket
kom ut med en rapport under hösten 2017 med en sammanställning av
nationella program 2016/2017 som leder till att komma in på
arbetsmarknaden. Rapporten baserar sig på hur det ser ut i hela riket. De två
nationella program som Luleå Gymnasiesärskola erbjuder har en hög procent
i rapporten.
Från 2012 har elevantalet minskat i Gymnasiesärskolan i Luleå. Utvecklingen
de tre närmaste åren visar inte på någon ökning i större grad utan minskar
fortsättningsvis enligt den prognos som tagits fram.
Idag bedriver Gymnasiesärskolan i Luleå kommun två nationella program.
Fastighet, anläggning och byggnation, 7 elever, och Hotell, restaurang och
bageri, 8 elever. Utbildningen är på 4 år. Som en del i utbildningen gör
eleverna APL, arbetsplatsförlagt lärande, 22 veckor. Aktivering av APL-

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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platser till programmen är svår vilket kan bero på att eleverna är i behov av
mycket stöttning av handledarna på arbetsplatsen samt antalet veckor på
APL.
Prognosen av elevunderlaget till Gymnasiesärskolan i Luleå under de
närmaste tre åren, 2018-2020 visar att det sker en viss minskning av elever till
gymnasiesärskolans nationella program i Luleå.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att
avslå medborgarförslaget med hänvisning till nuvarande och kommande
elevunderlag och med de svårigheter som finns att aktivera APL-platser till
Gymnasiesärskolans nationella program, saknas det utrymme att starta upp
det nationella programmet Hälsa, vård och omsorg.
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att avslå
medborgarförslaget med hänvisning till nuvarande och kommande
elevunderlag och med de svårigheter som finns att aktivera APL-platser till
Gymnasiesärskolans nationella program, saknas det utrymme att starta upp
det nationella programmet Hälsa, vård och omsorg.

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 21, 2018-04-05
Tillkommande och avgående elever gymnasiesärskolan 2018
Utdrag ur rapport
Medborgarförslag

Beslutet skickas till
Förslagsställaren, rektor Gymnasiesärskolan

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 53
Strategi mot hot och väpnat våld i skolan
Ärendenr 2018/56-2.8.2.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar att anta strategi mot hot och väpnat
våld i skolan.

Sammanfattning av ärendet
Säkerhetsfrågor aktualiseras alltmer i svenska skolor med anledning av den
samhällsutveckling som pågår. Tendensen är att hot och våld blir allt grövre.
Skolans personal utsätts för hot och förtal, elever som hamnar i ett
utanförskap genom mobbning och trakasserier, inte enbart fysiskt utan även
via sociala medier, tenderar att vidta allt mer drastiska handlingar. Ett extremt
exempel som aktualiserat frågan är händelsen i Trollhättan, där en skola
attackerades och elever och personal dödades och skadades. I skolan i Luleå
finns olika exempel på hot och våldssituationer där både personal och elever
varit utsatta. I närtid finns två exempel på elever som utfört suicid.
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har diskuterat huruvida
Luleå kommun ska ha en öppen eller stängd skola. Inriktningen är att det ska
vara en öppen skola. Vidare behöver förvaltningen stärka organisationen i ett
förebyggande arbete med att motverka hot och våld samt öka kunskapen i att
hantera när sådan situation uppstår. Resultatet av diskussionen ledde till att
Serviceenheten fick i uppdrag att ta fram ett förslag till strategi och
handlingsplan samt kompetensutvecklingsplan för skolans personal. I arbetet
har representanter från polisen och räddningstjänsten varit bollplank och
stöd. En referensgrupp bildades där representation från förskola till
gymnasiet ingått.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden
besluta att anta strategi mot hot och väpnat våld i skolan.
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att anta
strategi mot hot och väpnat våld i skolan.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2018-04-19

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 22, 2018-04-05
Strategi mot hot och väpnat våld i skolan

Beslutet skickas till
Chef serviceenheten, chef räddningstjänsten, verksamhetschefer grundskola,
gymnasiechef

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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§ 54
Rapport om barn- och utbildningsförvaltningens arbete vid
ny-, om- och tillbyggnad och hälsofrämjande lärmiljöer ute
och inne
Ärendenr 2015/156-60

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

Sammanfattning av ärendet
I samband med förändring av Luleå kommuns skolstruktur aktualiserades
behov av uppföljning och redovisning av barn- och utbildningsförvaltningens
(BUF) arbete med hälsofrämjande lärmiljöer. Rapporten innehåller en generell
beskrivning av arbetet, samt de processer och åtgärder som genomförts för de
skolor som gått samman. Svartöstadskolan - Örnässkolan samt Kläppenskolan
-Sunderbyskolan (fd. Hemängsskolan) och de som byggs nya, Stadsöskolan
och Bergskolan.
I rapporten beskrivs också förvaltningens arbete med och samklang mellan
lokalstrategi och pedagogiska riktlinjer för ny-, om- och tillbyggnad av
förskolor och grundskolor. Syftet är att ge en sammantagen bild av BUFs
arbete med hälsofrämjande lärmiljöer, med fokus på de skolor som går
samman och de som byggs nya.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden
besluta att lägga rapporten till handlingarna.
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga
rapporten till handlingarna.

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 23, 2018-04-05
Rapport Hälsofrämjande lärmiljöer

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Verksamhetschef Förskola, verksamhetschefer Grundskola, chef
Serviceenheten

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 55
Grundskolans insatser för elever i behov av särskilt stöd
Ärendenr 2017/824-3.8.0.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat PM med
beskrivning av utvecklingsarbetet ” En tillgänglig skola för alla”.
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att grundskolan återkommer
med ett samlat dokument som innehåller olika perspektiv inom området
pedagogisk idé.
-

Sammanfattning av ärendet
Inom Luleå kommuns grundskolor pågår en process i ett utvecklingsarbete för
att få till stånd en likvärdig, varaktig och hållbar utveckling. För detta krävs
en strategisk övergripande pedagogisk idé – en tillgänglig skola för alla. En
målsättning och strategi som är känd för alla och som beskriver vilken
riktning skola ska ha och hur den ska nå dit.
Utgångspunkten för den pedagogiska idén är begreppet Tillgänglighet, vilket
avser den pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljön som i samspel med
varandra skapar förutsättning för lärande. Med denna modell för
tillgänglighet som grund utgår arbetet från behov inom det neuropsykiatriska
området. Detta ger förutsättning för en hållbar och långsiktig verksamhet som
främjar alla elever.
Med den pedagogiska idén får arbetet stöd i den ständigt pågående processen
att skapa en tillgänglig skola för alla.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att
godkänna upprättat PM med beskrivning av utvecklingsarbetet ” En
tillgänglig skola för alla” och besluta att grundskolan återkommer med ett
samlat dokument som innehåller olika perspektiv inom området pedagogisk
idé.
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna
upprättat PM med beskrivning av utvecklingsarbetet ” En tillgänglig skola för
alla” och besluta att grundskolan återkommer med ett samlat dokument som
innehåller olika perspektiv inom området pedagogisk idé.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Beskrivning av ärendet
Arbetet för att skapa en tillgänglig skola beskrivs i PM:et ”En tillgänglig skola
för alla”. Det här är ett utvecklingsarbete som pågår och har pågått i olika
delar sen en tid tillbaka på förvaltnings-, lednings- och verksamhetsnivå.
Arbetet kan beskrivas som en process i ständig utveckling mot ökad
tillgänglighet med ett långsiktigt perspektiv.
Med målbilden ”tillgänglig lärmiljö” pågår just nu sen hösten 2017 ett projekt
med framtagande av en modellskola i samarbete mellan Centrala Elevhälsan
och en högstadieskola i Luleå kommun.
Samtidigt pågår implementering i kommunens alla förskolor av den
arbetsmodell som tagits fram av Centrala Elevhälsan ”Handlingsplan för barn
inom Autismspektrumtillstånd i Luleå kommuns förskolor 2016/2017”.
Modellen beskriver rutiner och kompetenser som behöver upparbetas i
arbetet med de yngre barnen för ökad likvärdighet inom AST i kommunens
förskolor.
Till detta ska då läggas framtagandet av en gemensam pedagogisk idé som
blir övergripande strategisk och sammanhållande för hela grundskolans
arbete för en tillgänglig skola för alla. Förvaltningen kommer för detta arbete
ta fram pedagogiska riktlinjer inför om-, till- och nybyggnation av
grundskolor i syfte att säkerställa att lärmiljön bygger på likvärdighet,
tillgänglighet och inkludering av alla elever.
Dessa redan pågående arbeten och det nu planerade utvecklingsarbetet,
bedöms sammantaget ha goda förutsättningar att komplettera och förstärka
varandra genom samverkan och ömsesidigt lärande.

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 24, 2018-04-05
PM ”En tillgänglig skola för alla”

Beslutet skickas till
Skolchef, biträdande skolchef, verksamhetschef förskola, verksamhetschefer
grundskola, gymnasiechef, chef Elevhälsan, chef Flerspråkscentrum, chef
Miljö och Kulturskolan

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 56
Medborgarförslag avseende behov av en fungerande
organisation för elever med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar samt för elever med liknande
svårigheter utan diagnos
Ärendenr 2017/554-1.5.2.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden avslår medborgarförslaget på samtliga
tre punkter.

Sammanfattning av ärendet
Det har kommit in ett medborgarförslag som föreslår en förändrad
organisation i tre avseenden.
Avseende första punkten föreslås att det ska genomföras en kommunal
planering för hur generella och individuella anpassningar för elever med
Aspergers syndrom och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt
för elever med liknande behov utan diagnos ska kunna säkerställas, samt för
förslagets genomförande att tillsätta en styrgrupp. För att möta behoven inom
området pågår det redan ett arbete och en planering inom för- och
grundskolan. I arbetet ingår skolpaketet, flerspråkscentrums arbete samt
utvecklingsarbete inom området en tillgänglig skola för alla.
I förslaget andra punkt lyfts att Centrala elevhälsan ska kunna kopplas in
direkt i elevärenden då det uppstår problem på befintlig skola, och att ett nytt
system införs där vårdnadshavare och pedagoger kan ansöka om stöd från
Centrala Elevhälsan till aktuell elevs skola, utan att rektor har sökt
stödet.
I den tredje punkten föreslås att Luleå kommun tillsätter koordinatorer/
coacher samt ombudsmän som ska ha till uppgift att hjälpa elev samt lärare på
skolorna att planera lektioner så att de skapar förutsättning för en fungerande
inkludering.
Inom verksamheten kan lärare och rektor åberopa stöd för arbetet med att
utforma och organisera skolans lärmiljöer genom redan befintliga

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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stödfunktioner och rutiner samt genom det pågående arbetet en tillgänglig
skola för alla.
Medborgarförslaget som helhet lyfter viktiga tankar som berör förståelse och
anpassning för elever med specifika behov. I arbetet med att skapa en mer
likvärdig och tillgänglig lärmiljö i skolan i Luleå är det vår ambition att ta med
oss dessa synpunkter.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att
avslå medborgarförslaget på samtliga tre punkter.
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att avslå
medborgarförslaget på samtliga tre punkter.

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 25, 2018-04-05
Medborgarförslag avseende behov av en fungerande organisation för elever
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt för elever med liknande
svårigheter utan diagnos
Protokoll KF § 169, 2017-08-28

Beslutet skickas till
Skolchef, biträdande skolchef, verksamhetschef Förskola, verksamhetschefer
Grundskola, gymnasiechef, chef Elevhälsan, chef Flerspråkscentrum, chef
Miljö och kulturskolan.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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§ 57
Information om ny skola i Gammelstad
Ärendenr 2018/174-2.6.1.1

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

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsutvecklare Susann Johansson lämnar information till nämnden
avseende framtida planer för ny skola i Gammelstad. För närvarande pågår en
sammanställning av verksamheternas behov.

Beslutsgång
Ordförande föreslår att informationen läggs till handlingarna och finner att
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 58
Skolinspektionen tillsyn 2017
Ärendenr 2017/521-3.8.1.9

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta redovisning av vidtagna
åtgärder för att avhjälpa de påtalade brister som framkommit vid
Skolinspektionens tillsyn av huvudman; fritidshem, förskoleklass och
grundskola, gymnasieskola, grundsärskola.

Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen har under hösten 2017 genomfört regelbunden tillsyn i Luleå
kommun. Skolinspektionen konstaterar att det finns brister i det systematiska
kvalitetsarbetet för fritidshem och grundsärskola. Vidare konstaterar
Skolinspektionen att Luleå kommun inte uppfyller författningskraven
gällande studiehandledning på modersmål i grundskola och gymnasieskola.
Skolinspektionen har med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) förelagt
Luleå kommun att senast 30 april 2018 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade
brister.
Utifrån Skolinspektionens huvudmannabeslut om föreläggande redovisas de
åtgärder som Luleå kommun vidtagit i separata yttranden.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden
besluta att anta redovisning av vidtagna åtgärder för att avhjälpa de påtalade
brister som framkommit vid Skolinspektionens tillsyn av huvudman;
fritidshem, förskoleklass och grundskola, gymnasieskola, grundsärskola.
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att anta
redovisning av vidtagna åtgärder för att avhjälpa de påtalade brister som
framkommit vid Skolinspektionens tillsyn av huvudman; fritidshem,
förskoleklass och grundskola, gymnasieskola, grundsärskola.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 30, 2018-04-05
Yttrande gällande huvudmannabeslut för fritidshem (Skolinspektionens dnr
43-2016:10933)
Yttrande gällande huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola
(Skolinspektionens dnr 43-2016:10935)
Yttrande gällande huvudmannabeslut för gymnasieskola (Skolinspektionens
dnr 43-2016:10936)
Yttrande gällande huvudmannabeslut för grundsärskola (Skolinspektionens
dnr 43-2016:10937)

Beslutet skickas till
Skolinspektionen Umeå

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 59
Dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden
Ärendenr 2018/191-1.2.1.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Mattias Gotthold till
dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde.

Sammanfattning av ärendet
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer
från och med den 25 maj 2018 vilket ersätter den tidigare personuppgiftslagen.
Enligt dataskyddsförordningen art. 37 ställs det krav på att varje nämnd ska
utse ett dataskyddsombud.
Dataskyddsombudets uppgifter (art. 39) är att informera och ge råd, att
övervaka efterlevnaden av förordningen samt kontakt mot tillsynsmyndighet.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden
besluta att utse Mattias Gotthold till dataskyddsombud för barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsområde.
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att utse
Mattias Gotthold till dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsområde.

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
socialnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 38, 2018-04-05
Dataskyddsförordningen (GDPR)

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 60
Implementering av GDPR på Barn ochutbildningsförvaltningen
Ärendenr 2018/192-1.3.1.3

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

Sammanfattning av ärendet
För att uppfylla de krav som GDPR ställer på barn ochutbildningsförvaltningen har ett arbete pågått under hela 2017 och ett projekt
startats under 2018 för att intensifiera arbetet.
På grund av arbetets omfattning kommer projektet att genomföras i etapper.








Identifiera behandling av personuppgifter (automatiserat eller
manuellt)
Identifiera och säkerhetsställa tecknandet av personuppgiftbiträders
avtal
Upprättar rutiner och policys för efterlevnad av lagstiftning
E-learning utbildning
Arbeta fram en förvaltningsorganisation på barn ochutbildningsförvaltningen.
Upprätta handlingsplan för de delar som inte hinner omhändertas
innan 2018-05-25
Arbetet sker i nära samverkan med andra kommungemensamma
kompetenser.

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.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 26, 2018-04-05
Projektdirektiv

Beslutet skickas till
Data protection officer (DPO)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 61
Förslag till nya handläggningsrutiner för kvarstående kö
inom Luleå kommuns förskoleverksamhet
Ärendenr 2016/506-041

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten Effekter av nya
handläggningsrutiner för kvarstående kö inom Luleå kommuns
förskoleverksamhet.
- Uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att återkomma till barnoch utbildningsnämnden med förslag på reviderat reglemente.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-11-18 att taxa- och
tillämpningsregler ändras enligt förslag till ny rutin för kvarstående i kö, med
två intag per år för omflyttningar. Ny rutin för kvarstående i kö har tillämpats
från och med 1 januari 2017. En uppföljning med utvärdering av effekter och
konsekvenser har genomförts. Uppföljningen har sammanfattats i rapporten
Effekter av nya handläggningsrutiner för kvarstående kö inom Luleå
kommuns förskoleverksamhet.
Uppföljningen visar att de pedagogiska effekter som eftersträvades med de
nya handläggningsrutinerna har infriats. En minskad rörlighet i
barngrupperna under året har skett. Detta har gynnat den pedagogiska
organisationen och medfört ökad trygghet och lärande för barnen då nya barn
ur kön inte som tidigare tas in löpande och så snart som en ledig plats
uppstår. Barnomsorgsadministrationen uppfattar den nya
handläggningsrutinen som att den har minskat administrationen.
Uppföljningen visar också att inkomna synpunkter från föräldrar/synpunkter
ur ett föräldraperspektiv är begränsade. De negativa synpunkter som
framkommer gäller föräldrar som redan har ett syskon med placering vid en
förskola. Dessa har upplevt en försämring jämfört med tidigare tillämpning
om löpande intag vid ledig plats. Barn- och utbildningsnämnden föreslås
därför att ge barn- och utbildningsförvaltningen uppdraget att återkomma till
barn- och utbildningsnämnden med förslag på reviderat reglemente.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att
godkänna rapporten Effekter av nya handläggningsrutiner för kvarstående kö

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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inom Luleå kommuns förskoleverksamhet samt uppdra till barn- och
utbildningsförvaltningen att återkomma till barn- och utbildningsnämnden
med förslag på reviderat reglemente.
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna
rapporten Effekter av nya handläggningsrutiner för kvarstående kö inom
Luleå kommuns förskoleverksamhet samt uppdra till barn- och
utbildningsförvaltningen att återkomma till barn- och utbildningsnämnden
med förslag på reviderat reglemente.

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 26, 2018-04-05
Rapport Effekter av nya handläggningsrutiner för kvarstående kö inom Luleå
kommuns förskoleverksamhet.

Beslutet skickas till
Verksamhetschef förskola, administrativ chef, förskolechefer

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 62
Uppföljning samverkansavtal för nationellt godkänd
idrottsutbildning (NIU)
Ärendenr 2016/98-612

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningen av NIU och
lägger den till handlingarna.
- Årlig uppföljning av samverkansavtal NIU upphör i och med uppföljning
av 2017.
-

Sammanfattning av ärendet
NIU har inte riksintag. Det innebär att elever som söker och blir antagna till
NIU på idrottsliga meriter oftast blir emottagna som sökande i andra hand till
gymnasieprogrammet. De kommer då in på programmet endast om det finns
lediga platser när kommunen har tillgodosett behovet för elever inom den
egna kommunen/samverkansområdet. Eleven har heller inte rätt till
inackorderingsbidrag.
Om särskilt samverkansavtal mellan två utbildningsanordnare tecknas, blir
eleven förstahandsmottagen som sökande. De får då söka på samma villkor
som kommunens egna elever. Detta underlättar rörlighet för elever som på
idrottsliga meriter blivit antagen till NIU.
Konceptet med nationella idrottsutbildningar bygger på att det ska vara
möjligt att rekrytera elever utanför den egna kommunen/samverkansområdet.
Många kommuner runt om i landet tecknar också särskilda samverkansavtal
om NIU.
Luleå gymnasieskola har tillstånd för att bedriva Nationellt godkänd
idrottsutbildning (NIU) i idrotterna basket, fotboll, innebandy, ishockey,
kanot och konståkning. Innebandy, kanot och konståkning är nya idrotter i
utbudet sedan läsåret 15/16. Eleverna tas ut på idrottsliga meriter, och gör
därefter ansökan till program. De program som erbjuds är Barn- och
fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet samt
Samhällsvetenskapsprogrammet.
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Kostnader och intäkter höstterminen 2017
Luleå kommun hade hösten 2017 följande kostnader och intäkter för elever
som studerar på NIU:
Kostnader
Luleå-elever som studerar på NIU utanför fyrkantsområdet:
Utbildningskostnad
Tilläggskostnad NIU

816 269
112 500

Luleå-elever som studerar på NIU i annan fyrkantskommun:
Utbildningskostnad
Tilläggskostnad NIU
Summa kostnader

581 700
75 000
1 585 469

Intäkter
Elever från annan fyrkantskommun som studerar på NIU vid Luleå
gymnasieskola:
Utbildningsintäkt
Tilläggsintäkt NIU

1 465 500
156 250

Elever från kommuner utanför fyrkanten som studerar på NIU vid Luleå
gymnasieskola:
Utbildningsintäkt
Tilläggsintäkt NIU
Summa intäkter
Differens höstterminen 2017
Differens mellan kostnader
och intäkter höstterminen
2016

742 598
106 250
2 470 598
+ 885 129
+ 1 046 543

Då samverkansavtalet inom fyrkanten ger eleverna rätt till fri rörlighet
tecknas där inga samverkansavtal för NIU-elever.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Uppföljning 2017 visar, att beslutet 2014-03-27 att teckna samverkansavtal inte
har inneburit någon ökad kostnad för Luleå kommun under 2017. Differensen
mellan kostnader och intäkter 2017 har dock minskat lite jämfört med
differensen hösten 2016.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att
godkänna uppföljningen av NIU och lägga den till handlingarna.
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden godkänner
uppföljningen av NIU och lägger den till handlingarna samt att årlig
uppföljning av samverkansavtal NIU upphör i och med uppföljning av 2017.

Beskrivning av ärendet
2014-03-27 beslutade barn- och utbildningsnämnden följande:
1. Att Luleå kommun ska teckna särskilda samverkansavtal gällande
nationellt godkänd idrottsutbildning, både som anordnarkommun och
som hemkommun.
2. Att en utvärdering ska ske efter tre år och redovisas till barn- och
utbildningsnämnden
3. Att en uppföljning ska ske årligen
Utvärderingen av NIU redovisades till barn- och utbildningsnämnden i april
2017.

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 34, 218-04-05

Beslutet skickas till
Gymnasiechef, rektor NIU

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 63
Motion om likvärdiga chanser för barn att nå
kunskapsmålen i skolan
Ärendenr 2017/724-1.1.1.5

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen om att utreda hur alla barn i skolan kan få likvärdiga chanser att nå
kunskapsmålen.

Sammanfattning av ärendet
Carola Lidén (C) och Mari-Anne Björn (C) har inlämnat en motion om att
utreda hur alla barn i skolan kan få likvärdiga chanser att nå kunskapsmålen.
Skollagen anger syftet med utbildningen inom skolväsendet: ”Utbildningen
inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla
kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och
lärande samt en livslång lust att lära.” (…) ”I utbildningen ska hänsyn tas till
barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så
att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga
skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen.”
Eftersom det är syftet med utbildningen så är det utifrån det som hela skolan
utvärderas i både intern och extern uppföljning. Barn- och
utbildningsnämndens kvalitetsrapport sammanfattar stora delar av det
kontinuerliga arbetet. Verksamhetsberättelsen följer de prioriterade målen för
perioden och nämndens internkontroll säkerställer regelefterlevnad.
Skolinspektionen utövar tillsyn utifrån skollagen och läroplanerna. Senast i
januari 2018 har Skolinspektionen beslutat efter tillsyn.
Det är, mot bakgrund av ovan nämnda, inte nödvändigt att göra ytterligare en
särskild utredning.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden
föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att utreda hur alla barn i
skolan kan få likvärdiga chanser att nå kunskapsmålen.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen om att utreda hur alla barn i skolan
kan få likvärdiga chanser att nå kunskapsmålen.

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 27, 2018-04-05
Motion om likvärdiga chanser för barn att nå kunskapsmålen i skolan
Protokoll KF § 2016, 2017-10-23

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 64
Förslag om interna stipendier barn- och utbildningsnämnd
Ärendenr 2017/694-3.8.1.10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- avskaffa Andrejs Dunkels stipendium
- avskaffa arbetslagsstipendium
- instifta ett stipendium där utmärkt arbete med barn eller elever premieras

Sammanfattning av ärendet
Stipendier som förekommit är:
Kommungemensamma stipendier med stadgar som barn- och
utbildningsnämnden inte kan besluta om är:
 tryggaste klass som hanteras av folkhälsoråd och
 medarbetarstipendium som hanteras av personalkontoret
Externa stipendier anmälda hos Länsstyrelsen som barn- och
utbildningsnämnden är kontakt för. Stipendierna styrs av egna sina stadgar
och kan inte ändras av barn- och utbildningsnämnden. Rensning genomförd
tidigare år då flera fonder avvecklades.
 Stiftelsen Luleå Skolstyrelses samfond för allmän undervisning på
gymnasienivå, har haft mycket låg utdelning då värdeökningen varit
låg, samt
 Ulanderska stipendiekommittén förvaltas av vuxenutbildningen
tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen,
Befintliga stipendier som förekommit och delats ut av barn- och
utbildningsnämnd/förvaltning är:
 Skolhjälte för att lyfta fram engagerade medarbetare eller fond
(budget) nominerade av medborgare, utsedda av tjänstemän och
fackliga organisationer 2010, 2012 och 2014. 10 000 kr per skolhjälte.
Utdelat till tio män och fem kvinnor.
 Arbetslagsstipendium utdelat av nämnden 2008, 2010, 2011, 5 000 kr
per arbetslag för utveckling av arbetslag och för att stimulera till
nytänkande.
 Andrejs Dunkels stipendium i matematik: Utdelat av jury bestående av
representant från institutionen för matematik LTU samt representant

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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från barn- och utbildningsförvaltningen. 10 000 kr år 2006, 2008, 2010,
2011 samt 2014.
Årets examensarbete: utdelat av skolchef 2008, 2009 och 2011. 5 000 kr
per examensarbete. Avser examensarbeten inom lärarutbildningarna.

Två av stipendierna riktar sig till lärarstudenter nämligen Årets
examensarbete samt registrerade Ulanderska fonden. Två av stipendierna
riktar sig till elever nämligen kommungemensamma Tryggaste skolklass samt
Stiftelsen Luleå Skolstyrelses samfond för allmän undervisning på
gymnasienivå. Fyra av stipendierna riktar sig till medarbetare nämligen
Skolhjälte, Arbetslagsstipendium, Andrejs Dunkels stipendium i matematik
samt kommungemensamt medarbetarstipendium.
Förslaget innebär att barn- och utbildningsnämnden instiftar ett stipendium
där excellent arbete med barn eller elever premieras. Det vill säga personal
som, enskilt eller i arbetslag, på ett föredömligt sätt arbetar för att barn och
elever utvecklas enligt kunskapsmålen som kan avse alla skolformer.
Nominering kan göras av rektor/förskolechef eller chef. Barn- och
utbildningsnämnden beslutar om stipendiater.
Barn- och utbildningsnämnden behåller stipendiet för Årets examensarbete då
det är ett sätt att knyta lärarstudenter till kommunen.
De kommungemensamma och externa stipendierna tar barn- och
utbildningsnämnden inte beslut om.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden
besluta att avskaffa Andrejs Dunkels stipendium, avskaffa
arbetslagsstipendium och instifta ett stipendium där excellent arbete med barn
eller elever premieras.
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att avskaffa
Andrejs Dunkels stipendium, avskaffa arbetslagsstipendium och instifta ett
stipendium där utmärkt arbete med barn eller elever premieras.

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 28, 2018-04-05
PP-presentation

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Beslutet skickas till
Förvaltningens ledningsgrupp, verksamhetsutvecklare

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 66
Remiss, Ansökan från Svartöstadens Friskola Ekonomisk
förening grundskola F-6, 2018:775
Ärendenr 2018/171-3.8.0.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förslag till yttrande.

Reservationer
Thomas Söderström (L), Carina Anehagen (L) och Sara Önneby Nordström
(KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Protokollsanteckning
Vänsterpartiet anser att det föreslagna remissvaret till Svartöstadens Friskola
Ekonomiska förenings ansökan är rimligt avvägt och klokt. Likväl anser vi att
det finns ett värde i att det finns skolor i varje närområde i Luleå och att det är
en skillnad mellan en föräldradriven EF och ett aktiebolag. Därför är vi
positiva till en skola i Svartöstaden.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Svartöstadens friskola
EF:s ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en
fristående förskoleklass, grundskola 1-6 och fritidshem i Luleå kommun från
och med läsåret 2019/2020.
Ansökan avser 140 elevplatser i år F-6 samt 80 platser i fritidshem vid fullt
utbyggd verksamhet läsåret 2021/2022.
Svartöstadens friskola EF:s profil är entreprenöriellt lärande via kultur.
Undervisningen kommer att ske i klasser utifrån ålder. Fadderskap kommer
att tillämpas när det är lämpligt.
Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer utifrån de redovisade
ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenserna att en
etablering av Svartöstadens friskola EF kommer att medföra påtagliga
negativa följder på lång sikt för Luleå kommuns skolväsende i enlighet med 2
kap. 5 § skollagen.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden
besluta att anta förslag till yttrande.
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att anta förslag
till yttrande.

Sammanträdet
Thomas Söderström (L), Carina Anehagen (L) och Sara Önneby Nordström
(KD) yrkar bifall till ansökan och ställer sig inte bakom yttrandet.
Fredrik Bruhn (S), Björn Diamant (S), Maria Müller (S), Leif Wikström (S),
Agim Sulaj (S) och Peter Hedlund (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Monica Carlsson (V) vidhåller protokollsanteckning från arbetsutskottets
sammanträde 2018-04-05 och yrkar på ett tillägg till förvaltningens yttrande
enligt följande: ”Barn- och utbildningsnämnden, Luleå Kommun, bedömer utifrån
de redovisade ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenserna att en
etablering av Svartöstadens friskola EF kan komma att medföra negativa följder på
lång sikt för Luleå kommuns skolväsende i enlighet 2 kap. 5 § skollagen. Likväl finner
Luleå Kommun att etableringen kommer att medföra ett mervärde till sitt närområde
och stärka kulturminnet Svartöstaden.” Jan Nyberg (MP) ställer sig bakom
Monica Carlssons protokollsanteckning och yrkar bifall till Monica Carlssons
tilläggsförslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer samtliga förslag under proposition och finner att barn- och
utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 35, 2018-04-05
Ansökan från Svartöstadens friskola EF om godkännande som huvudman för
en nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem, i
Luleå kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020
Yttrande gällande ansökan från Svartöstadens friskola EF om godkännande
som huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola
och fritidshem i Luleå kommun

Beslutet skickas till
Skolinspektionen, verksamhetschef grundskola, avdelningschef Ekonomi/HR,
avdelningschef IT/administration, utredare

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Skriftlig reservation angående yttrande till Skolinspektionen gällande
ansökan för en fristående grundskola, Svartöstadens friskola ekonomiska
förening
Det är Skolinspektionen som bedömer och avgör om nya grundskolor ska få starta verksamhet.
En fristående grundskola ska godkännas och förklaras ha rätt till bidrag om huvudmannen ger
eleverna en utbildning som ger kunskaper och färdigheter som svarar mot de kunskaper och
färdigheter som motsvarande skolform inom den kommunala skolan ger.
Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att en etablering av Svartöstadens friskola EF kommer
medföra påtagliga negativa följder på lång sikt. Förvaltningen är tveksam till ansökningen med
argument som att det skapar ”ogynnsamma ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska
konsekvenserna för kommunen”.
Att den kommunala skolan måste anpassa sig vid en etablering kan inte vara skäl för att fristående
huvudmän inte ska släppas in i kommunen. Istället måste förvaltningens ansträngningar inriktas på
att förbättra erbjudandet hos de kommunala skolorna.
Vidare påstås att nyetableringen inte kommer berika kommunen, vilket är ett beklagligt uttalande.
Eftersom Luleå har relativt få elever i fristående verksamhet så berikar varje ny skola kommunens
totala skolverksamhet.
Sammantaget visar yttrandet på en politisk inriktning i hur den kommunala huvudmannen ser på
individens valfrihet att få välja eller välja bort. De som ytterst drabbas av denna vänstersväng är
elever och föräldrar samt de huvudmän och personal som idag driver fristående verksamheter.
Det kommer Luleå kommun inte att tjäna på.
Vår utgångspunkt är istället att alla elevers rätt till val av skola och att alla kommunens elever får en
likvärdig utbildning av hög kvalitet, oavsett huvudman. Kommunens uppgift är att upprätthålla en
god utbildning, säkerställa kvalitén och ett brett utbud och inriktningar. Eleverna ska mötas, oavsett
inriktning och skolval, med den bästa tänkbara utbildningen.
Vi välkomnar en nyetablering av Svartöstadens friskola EF till Luleå Kommun.
Thomas Söderström (L,) Ledamot, Barn och utbildningsnämnden
Beatrice Eriksson (M), Ledamot, Barn och utbildningsnämnden
Nihad Zara (M), Ledamot, Barn och utbildningsnämnden
Sara Önneby Nordström, (KD), Ledamot, Barn och utbildningsnämnden
Carina Anehagen (L), Ersättare, Barn och utbildningsnämnde
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§ 67
Remiss, Ansökan från Nya Läroverket Luleå AB
grundskola F-9, 2018:1075
Ärendenr 2018/172-3.8.0.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förslag till yttrande.

Reservationer
Thomas Söderström (L), Carina Anehagen (L) och Sara Önneby Nordström
(KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Nya Läroverket Luleå
AB ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en
fristående förskoleklass, grundskola 1-9 och fritidshem i Luleå kommun från
och med läsåret 2019/2020.
Ansökan avser 400 elevplatser i år F-9 samt 200 platser i fritidshem vid fullt
utbyggd verksamhet läsåret 2020/2021.
Nya Läroverket Luleå AB:s profil är Art & Science. Kombinationen
naturvetenskap och konstarterna stimulerar kreativitet och nyskapande.
Skapande och undersökande arbete ska vara viktiga inslag i skolans vardag,
liksom skönheten och vänskapen.
Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer utifrån de redovisade
ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenserna att en
etablering av Nya Läroverket Luleå AB kommer att medföra påtagliga
negativa följder på lång sikt för Luleå kommuns skolväsende i enlighet med 2
kap. 5 § skollagen.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden
besluta att anta förslag till yttrande.
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att anta förslag
till yttrande.
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2018-04-19

Sammanträdet
Thomas Söderström (L), Carina Anehagen (L) och Sara Önneby Nordström
(KD) yrkar bifall till ansökan och ställer sig inte bakom yttrandet.
Fredrik Bruhn (S), Björn Diamant (S), Maria Müller, Leif Wikström (S), Agim
Sulaj (S), Peter Hedlund (S), Jan Nyberg (MP) och Monica Carlsson (V) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag.

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 36, 2018-04-05
Ansökan från Nya Läroverket Luleå AB om godkännande som huvudman för
en nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem, i
Luleå kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020
Yttrande gällande ansökan från Nya Läroverket Luleå AB om godkännande
som huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola
och fritidshem i Luleå kommun

Beslutet skickas till
Skolinspektionen, verksamhetschef grundskola, avdelningschef Ekonomi/HR,
avdelningschef IT/administration, utredare

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Skriftlig reservation angående yttrande till Skolinspektionen gällande
ansökan för en fristående förskoleklass, grundskola 1-9 och fritidshem, Nya
läroverket Luleå AB.
Det är Skolinspektionen som bedömer och avgör om nya grundskolor ska få starta verksamhet.
Fristående skolverksamhet ska godkännas och förklaras ha rätt till bidrag om huvudmannen ger
eleverna en utbildning som ger kunskaper och färdigheter som svarar mot de kunskaper och
färdigheter som motsvarande skolform inom den kommunala skolan ger.
Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att en nyetablering av en fristående förskoleklass,
grundskola 1-9 och fritidshem i Luleå kommun kommer medföra påtagliga negativa följder på lång
sikt. Förvaltningen är tveksam till ansökningen med argument som att det skapar ”ogynnsamma
ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenserna för kommunen”.
Att den kommunala skolan måste anpassa sig vid en etablering kan inte vara skäl för att fristående
huvudmän inte ska släppas in i kommunen. Istället måste förvaltningens ansträngningar inriktas på
att förbättra erbjudandet hos de kommunala skolorna.
Vidare påstås att nyetableringen inte kommer berika kommunen, vilket är ett beklagligt uttalande.
Eftersom Luleå har relativt få elever i fristående verksamhet så berikar varje ny skola kommunens
totala skolverksamhet.
Sammantaget visar yttrandet på en politisk inriktning i hur den kommunala huvudmannen ser på
individens valfrihet att få välja eller välja bort. De som ytterst drabbas av denna vänstersväng är
elever och föräldrar samt de huvudmän och personal som idag driver fristående verksamheter.
Det kommer Luleå kommun inte att tjäna på.
Vår utgångspunkt är istället att alla elevers rätt till val av skola och att alla kommunens elever får en
likvärdig utbildning av hög kvalitet, oavsett huvudman. Kommunens uppgift är att upprätthålla en
god utbildning, säkerställa kvalitén och ett brett utbud och inriktningar. Eleverna ska mötas, oavsett
inriktning och skolval, med den bästa tänkbara utbildningen.
Vi välkomnar Nya lära verkets nyetablering i Luleå Kommun.
Thomas Söderström (L,) Ledamot, Barn och utbildningsnämnden
Beatrice Eriksson (M), Ledamot, Barn och utbildningsnämnden
Nihad Zara (M), Ledamot, Barn och utbildningsnämnden
Sara Önneby Nordström, (KD), Ledamot, Barn och utbildningsnämnden
Carina Anehagen (L), Ersättare, Barn och utbildningsnämnde

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2018-04-19

§ 68
Remiss om nyetablering av en fristående gymnasieskola
Nya Läroverket 2018:845
Ärendenr 2018/173-3.8.0.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förslag till yttrande.

Reservationer
Thomas Söderström (L), Carina Anehagen (L) och Sara Önneby Nordström
(KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Nya Läroverket Luleå
AB ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en
fristående gymnasieskola i Luleå kommun från och med läsåret 2019/2020.
Nya Läroverket Luleå AB:s profil är Art & Science.
Ansökan avser 270 elevplatser vid fullt utbyggd verksamhet år 2021. Nya
läroverket Luleå AB har för avsikt att samarbeta i antagningsprocessen med
Luleå kommun, som administrerar gymnasieantagningen i Fyrkanten (Luleå,
Boden, Piteå och Älvsbyn).
Ansökan avser följande program och inriktningar:
- Estetiska programmet – Estetik och media
- Naturvetenskapsprogrammet – Naturvetenskap
- Teknikprogrammet – Informations- och medieteknik
Barn- och utbildningsförvaltningen, Luleå kommun bedömer att den
planerade nyetableringen av Nya läroverket Gymnasium i Luleå inte kommer
att berika utbildningsutbudet i Luleå kommun eller i någon av
samarbetskommunerna.
En nyetablering av program inom fristående gymnasieskola i Luleå kommun
bedöms medföra påtagliga och på lång sikt negativa konsekvenser såväl
ekonomiskt, organisatoriskt som pedagogiskt. Utökningens negativa
konsekvenser skulle inte bara drabba Luleå kommun utan rör
skolverksamheten i hela fyrkantsområdet och därför rekommenderas
skolinspektionen att avslå ansökan med hänvisning till 2 kap. 5 § i skollagen.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2018-04-19

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden
besluta att anta förslag till yttrande.
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att anta förslag
till yttrande.

Sammanträdet
Thomas Söderström (L), Carina Anehagen (L) och Sara Önneby Nordström
(KD) yrkar bifall till ansökan och ställer sig inte bakom yttrandet.
Fredrik Bruhn (S), Björn Diamant (S), Maria Müller, Leif Wikström (S), Agim
Sulaj (S), Peter Hedlund (S), Jan Nyberg (MP) och Monica Carlsson (V) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag.

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 37, 2018-04-05
Ansökan från Nya Läroverket Luleå AB om godkännande som huvudman för
en nyetablering av en fristående gymnasieskola, i Luleå kommun fr.o.m.
läsåret 2019/2020
Yttrande gällande ansökan från Nya Läroverket Luleå AB om godkännande
som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola i Luleå
kommun

Beslutet skickas till
Skolinspektionen, verksamhetschef gymnasieskola, avdelningschef
Ekonomi/HR, avdelningschef IT/administration, utredare

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Skriftlig reservation angående yttrande till Skolinspektionen gällande
ansökan för en fristående gymnasieskola, Nya läroverket Gymnasium i Luleå
Kommun.
Det är Skolinspektionen som bedömer och avgör om nya gymnasieskolor ska få starta verksamhet.
En fristående gymnasieskola ska godkännas och förklaras ha rätt till bidrag om huvudmannen ger
eleverna en utbildning som ger kunskaper och färdigheter som svarar mot de kunskaper och
färdigheter som motsvarande skolform inom den kommunala skolan ger.
Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att en etablering av Nya läroverket Gymnasium kommer
medföra påtagliga negativa följder på lång sikt. Förvaltningen är tveksam till ansökningen med
argument som att det skapar ”ogynnsamma ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska
konsekvenserna för kommunen”.
Att den kommunala skolan måste anpassa sig vid en etablering kan inte vara skäl för att fristående
huvudmän inte ska släppas in i kommunen. Istället måste förvaltningens ansträngningar inriktas på
att förbättra erbjudandet hos de kommunala skolorna.
Vidare påstås det att Nya läroverket Gymnasium inte kommer berika kommunens utbildningar, vilket
är ett beklagligt uttalande. Eftersom Luleå har relativt få elever i fristående skolor så berikar varje ny
skola kommunens totala skolverksamhet.
Sammantaget visar yttrandet på en politisk inriktning i hur den kommunala huvudmannen ser på
individens valfrihet att få välja eller välja bort. De som ytterst drabbas av denna vänstersväng är
elever och föräldrar samt de huvudmän och personal som idag driver fristående verksamheter.
Det kommer Luleå kommun inte att tjäna på.
Vår utgångspunkt är istället att alla elevers rätt till val av skola och att alla kommunens elever får en
likvärdig utbildning av hög kvalitet, oavsett huvudman. Kommunens uppgift är att upprätthålla en
god utbildning, säkerställa kvalitén och ett brett utbud och inriktningar. Eleverna ska mötas, oavsett
inriktning och skolval, med den bästa tänkbara utbildningen.
Vi välkomnar en nyetablering av Gymnasium från Nya läroverket Gymnasium till Luleå Kommun.
Thomas Söderström (L,) Ledamot, Barn och utbildningsnämnden
Beatrice Eriksson (M), Ledamot, Barn och utbildningsnämnden
Nihad Zara (M), Ledamot, Barn och utbildningsnämnden
Sara Önneby Nordström, (KD), Ledamot, Barn och utbildningsnämnden
Carina Anehagen (L), Ersättare, Barn och utbildningsnämnde

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2018-04-19

§ 69
Skolchefen informerar
Ärendenr 2018/54-3.8.0.1

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

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





Information samverkan Luleå-Boden/Avan-Unbyn
Vallens miljöskola
Sommaröppen verksamhet
Skolinspektionens tillsyn 2015-2018

Beslutsgång
Ordförande föreslår att informationen läggs till handlingarna och finner att
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
PP-presentation

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Barn- och utbildningsnämnden

2018-04-19

§ 70
Val av kontaktpolitiker i barn- och utbildningsnämnden
Ärendenr 2018/288-1.1.2.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Maria Wester (S) till
kontaktpolitiker för grundskolan 7-9.

Sammanfattning av ärendet
Barn och utbildningsnämnden har att utse kontaktpolitiker och villkor för
besök i verksamheten. De ledamöter eller ersättare som önskar, kan väljas till
kontaktpolitiker för något av nämndens verksamhetsområden:
 Förskolan
 Grundskolan F-6 (inkl. särskolan F-6)
 Grundskolan 7-9 (inkl. särskolan 7-9), centrala elevhälsan,
flerspråkscenter och Miljö och Kulturskolan
 Gymnasiet (inkl. gymnasieskolan)
Kontaktpolitikerna har möjlighet att använda 3 halvdagar per år för besök i
verksamheten. Kontaktdagarna ska syfta till ökad kännedom om
verksamheten och kontakt med medborgare, elever, föräldrar och personal.
Kontaktdagarna kan planeras av respektive kontaktpolitiker själv eller i
samråd med respektive verksamhetschef.
Maria Wester (S) har anmält intresse att bli kontaktpolitiker för området
grundskola 7-9.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslaget under proposition och finner att barn- och
utbildningsnämnden bifallet förslaget.

Beslutet skickas till
BUF kansli, verksamhetschefer, rektorer

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Barn- och utbildningsnämnden

2018-04-19

§ 71
Redovisning av delegationsbeslut april 2018
Ärendenr 2018/270-1.1.1.7

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.

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

Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut april 2018

Beslutet skickas till
BUF kansli

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Barn- och utbildningsnämnden

2018-04-19

§ 72
Redovisning av meddelanden april 2018
Ärendenr 2018/271-1.1.1.7

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 mars 2018

Beslutet skickas till
BUF kansli

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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