Remissinstans: Attention föräldragrupp
Kommentarer på inkommen remiss:
Utbildningsperspektiv
Den Centrala Elevhälsans specialistkompetenser betonar att det är av vikt att skapa små
miljöer i den stora. Lärmiljöernas utformning och organisation är viktig för upplevelsen av
en liten enhet i den stora skolan. Det är av stor vikt att miljön anpassas till allas olikheter så
att den blir tillgänglig för alla. En genomtänkt organisation som bidrar till att skapa en
lugnare och tryggare miljö för eleverna är positivt för lärandet.
Sid. 27-28, Remissunderlag Framtidens skola.

Kompetensförsörjning
Vi anser att lärartätheten behöver ökas istället för att minskas som utredningen föreslår.
I lärarförbundets ranking får Luleå kommun ett högt betyg. Vi kan dock konstatera att
gällande lärartätheten ligger Luleå sämre till än inom övriga bedömda områden. Varför
väljer man att inte fokusera på det?
Kommentar: Det finns i arbetet med framtidens skola ur ett kompetensförsörjningsperspektiv ingen
avsikt att sänka lärartätheten/antalet vuxna per barn. Ambitionen är att framtidens skolor istället kan
ge förutsättningar för fler vuxna i skolan t ex i lokal vikariepool se delrapport kompetensförsörjning s.
20.

Riskbedömning
Vi saknar en riskanalys för de konsekvenser denna förändring kan innebära för barn med
NPF samt en behovsanalys för denna målgrupp.
Kommentar: Riskbedömningen som är genomförd i dagsläget för projektet är på övergripande nivå.
Arbetet med riskbedömningar ska fortgå utifrån ett verksamhetsperspektiv efter beslut i Barn- och
utbildningsnämnden och Kommunfullmäktige och resultera i mer detaljerade handlingsplaner.
Riskbedömningar ska genomföras ute i verksamheterna och omhänderta de specifika risker som berör
enskilda områden.

Vision 2050
Kommentarer:
Samhällsutvecklingskontoret kan bidra som resurs i den fortsatta genomförandeprocessen
med framtidens skola barnperspektivet i samverkan med barn- och
utbildningsförvaltningen.
Kommentarer:
Samhällsutvecklingskontoret kan i det fortsatta riskbedömningsarbetet i
genomförandeprocessen av Framtidens skola bidra som resurs vid en djupare
konsekvensanalys kring samhällsperspektivet i samverkan med barn- och
utbildningsförvaltningen.

Remissinstans: Centrala elevhälsan
Kommentarer på inkommen remiss:
Utbildningsperspektiv
Intentionen med Framtidens skola är att samla resurser och kompetenser i ett sammanhang.
Det är inte ”storskolor” som är målet. Den lilla skolan kommer till ett sammanhang som ger
utökade möjligheter för varje elev till goda relationer, trygghet och trivsel. Varje rektor ges
förutsättningar till att uppfylla Skollagens krav, så att varje elevs rätt till utbildning och stöd
efter behov tillgodoses. Det är det nära och tillgängliga stödet som gör skillnad. Skickliga
lärare som arbetar tillsammans skapar stabilitet, ger stöd till varandra och lär tillsammans.
Allt för en bättre skola där elever möter vuxna med många kompetenser.
En förändrad struktur leder till att skolkulturer möts och berikar varandra. En
framgångsfaktor vid genomförande är en hög grad av delaktighet och tillvaratagande av
olika kompetenser. Förvaltningsledningen tar därmed ansvar för att skolledare ges de bästa
förutsättningar för genomförandefasen.
Oförändrad skolstruktur innebär stora organisatoriska utmaningar och medför svårigheter
att rekrytera och behålla legitimerade och behöriga lärare. Enheter med färre elever och
därmed färre medarbetare innebär en skörare organisation. Risk för ökad segregation och
minskad likvärdighet.
Det är av vikt att skapa små miljöer i den stora. Lärmiljöernas utformning och organisation
är viktig för upplevelsen av en liten enhet i den stora skolan. Miljön anpassas till allas
olikheter så att den blir tillgänglig för alla. En genomtänkt organisation som bidrar till att
skapa en lugn och trygg miljö för eleverna är positivt för lärandet. En sammanhållen
skolstruktur ger goda förutsättningar för flexibla lek- och lärmiljöer både inom och utomhus,
goda förutsättningar för lek, samspel och lärande samt mångfald vad gäller arbetssätt,
uttryckssätt och material.
Den egna skolans främjande arbete inom elevhälsa är prioriterat med friskfaktorer i fokus.
En trygg miljö med tillgång till fler vuxna kan bekräfta och hjälpa barnen att utvecklas i sitt
lärande. Ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen gynnar alla elever i skolan. Det är
viktigt att inbjuda eleverna till delaktighet, för att de ska kunna påverka sin skola. Både när
det gäller miljön och den dagliga verksamheten.

Kompetensförsörjning
Större enheter garanterar ej verksamhet med större specialpedagogisk kompetens. Det krävs
satsning på kompetensutveckling och gott ledarskap, samt förtätning av personer inom
elevhälsan.
Kommentar: Varje verksamhet kommer att organisera arbetet och resurser för att eventuella
förändringar sker på bästa sätt utifrån elevernas och medarbetarnas behov.

Riskbedömning
I en större skola med flera våningar finns risk att man ”bygger in” en struktur där man
exempelvis måste stå på led och vänta innan man får gå ut.
Kommentar: De skolor som byggs i framtiden ska riskbedömmas för att tillskapa en god arbetsmiljö
för elever och pedagoger.

Remissinstans: Fanny Wänstedt
Kommentarer på inkommen remiss
Ekonomi
Har inga konkreta synpunkter, men på s. 16 i remissunderlaget finns ett diagram över Luleås
skolstruktur jämfört med större städer. Vilka städer? Vad är ”större städer”? Är Luleå en
större stad? Hur många städer, hur mycket större? Är det större geografiskt eller
befolkningsmässigt? Är det städer som avses eller menas kommuner? Uppfattar detta som
väldigt otydligt i sammanhanget.
Svar: Större städer är ett vedertaget begrepp inom offentlig förvaltning. Kommungruppen Större
städer består av samtliga kommuner med 50 000-200 000 invånare med en tätortgrad överstigande
70%. Just nu ingår 31st kommuner inklusive Luleå. Vi använder kommungruppen Större städer för
att jämföra oss med andra kommuner med likartade förutsättningar.

På samrådsmötet på förskolan fick vi se en kostnadsöversikt, där kostnad för lokaler skulle
öka med 7 miljoner 2024 jämfört med om nuvarande skolstruktur skulle behållas (om jag
minns rätt), besparing på 2,5 miljoner i måltidsorganisation och 300 000 merkostnad för
skolskjuts. De två följande, hur är det beräknat? Är det över tidsperiod på 10 år, eller
beräknat på år 2024? Det känns också otydligt formulerat
Svar: Redovisade siffror för skolskjutsar och måltider är beräknade på 2015 års elevunderlag och
priser och löner. Redovisningen är en jämförelse mellan oförändrad skolstruktur och enligt Förslaget.
Besparingen avser effektivisering av städtjänster på förskolan samt stordriftsfördelar i
måltidsverksamheten. Elevtransporterna beräknas bli marginellt dyrare utifrån bedömningen att fler
barn får rätt till elevtransport (ca 80), samtidigt som färre verksamhetsresor behövs (transporter under
skoldagen).

Remissinstans: Lule Byaforum
Kommentarer på inkommen remiss:
Remissvaret gör oss uppmärksamma på en källhänvisning som behöver förtydligas.
s. 37-38 refererar till Jan Amcoff. (Källhänvisningen är inte korrekt angiven i
Remissunderlaget Framtidens skola)
Amcoff, J. (2012). Do Rural Districts Die When Their Schools Close?: Evidence from Sweden
around 2000.. Educational Planning, 20(3): 47-60

Remissinstans: Samordningsgruppen för bevarande av de berörda
skolorna
Kommentarer på inkommen remiss:
Utbildningsperspektivet
Intentionen med Framtidens skola är att samla resurser och kompetenser i ett sammanhang.
Det är inte ”storskolor” som är målet. Den lilla skolan kommer till ett sammanhang som ger
utökade möjligheter för varje elev till goda relationer, trygghet och trivsel. Varje rektor ges
förutsättningar till att uppfylla Skollagens krav, så att varje elevs rätt till utbildning och stöd
efter behov tillgodoses. Det är det nära och tillgängliga stödet som gör skillnad. Skickliga
lärare som arbetar tillsammans skapar stabilitet, ger stöd till varandra och lär tillsammans.
Allt för en bättre skola där elever möter vuxna med många kompetenser.
En förändrad struktur leder till att skolkulturer möts och berikar varandra. En
framgångsfaktor vid genomförande är en hög grad av delaktighet och tillvaratagande av
olika kompetenser. Förvaltningsledningen tar därmed ansvar för att skolledare ges de bästa
förutsättningar för genomförandefasen.
Oförändrad skolstruktur innebär stora organisatoriska utmaningar och medför svårigheter
att rekrytera och behålla legitimerade och behöriga lärare. Enheter med färre elever och
därmed färre medarbetare innebär en skörare organisation. Risk för ökad segregation och
minskad likvärdighet.
Det är av vikt att skapa små miljöer i den stora. Lärmiljöernas utformning och organisation
är viktig för upplevelsen av en liten enhet i den stora skolan. Miljön anpassas till allas
olikheter så att den blir tillgänglig för alla. En genomtänkt organisation som bidrar till att
skapa en lugn och trygg miljö för eleverna är positivt för lärandet. En sammanhållen
skolstruktur ger goda förutsättningar för flexibla lek- och lärmiljöer både inom och utomhus,
goda förutsättningar för lek, samspel och lärande samt mångfald vad gäller arbetssätt,
uttryckssätt och material.
Den egna skolans främjande arbete inom elevhälsa är prioriterat med friskfaktorer i fokus.
En trygg miljö med tillgång till fler vuxna kan bekräfta och hjälpa barnen att utvecklas i sitt
lärande. Ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen gynnar alla elever i skolan. Det är
viktigt att inbjuda eleverna till delaktighet, för att de ska kunna påverka sin skola. Både när
det gäller miljön och den dagliga verksamheten.

Ekonomi
Enligt remissunderlaget till Framtidens skola har de skolor som föreslås läggas ned idag en
hyreskostnad på 31 491 mkr/år idag.1 Utredningen har kommit fram till att de
nedläggningshotade skolorna kommer ha en hyreskostnad på 44 747 tkr år 2024. Således en
ökning på 13 226 tkr/år 2024. Ökningen utgörs av ökad kapitalkostnad för reinvesteringar
och ökat underhåll.

Det framgår inte av underlaget vilka ökade underhållskostnader och reinvesteringar som
krävs för befintlig skolstruktur. Man förstår dock att omfattande åtgärder planeras i
kommande investeringsplan eftersom hyran går upp med 42 procent under aktuell period
för de nedläggningshotade skolorna.
Luleå kommuns fastighetschef har redovisat ytterst sammanfattande kalkyler över hur vilka
investeringar, reinvesteringar, installationer, ökat underhåll samt ombyggnationer av kök
som planeras för Vitåskolan och Kyrkbyskolan. I kalkylerna kan man bland annat läsa att
Kyrkbyskolans kök planeras att byggas om till en kostnad av 9 000 000 SEK. Vi känner dock
till att kommunen gjort en analys gällande Kyrkbyns kök där två förslag tagits fram. Ett där
de nödvändigaste bristerna åtgärdades till en kostnad av 100 000 SEK och ett förslag där
köket helrenoverades till en kostnad om 2-3 miljoner SEK. Varför har nu kostnaderna mer än
tredubblats? Man kan också fråga sig varför underhållskostnaden för Kyrkbyskolan helt
plötsligt ökar med 450 000 SEK per år.
Det är uppenbart att remissunderlaget påför de nedläggningshotade skolorna fiktiva
kostnader för reinvesteringar i inventarier med hög avskrivningstakt i syfte att blåsa upp
hyreskostnaden år 2024 för befintlig skolstruktur.
Kommentar: Hyra 2015 innefattar de fastigheter som berörs av utredningen. Redovisade kostnader
baseras på kommunens erfarenhetsvärden från tidigare åtgärder för denna typ av ombyggnad av kök
samt principer för beräkning av internhyra. Se bilaga 1 ”Underhållsmedel kopplat till internhyran och
reinvestering” med specifikation av investeringsutgifter.
Remissunderlaget säger idag ingenting om vilka kostnader Framtidens skola kommer
innebära för Luleå kommun. I bästa fall är det en gissning om vilka framtida hyreskostnader
som BUF kommer ha för Framtidens skola som dessutom jämförs med en kraftigt överdriven
framtida hyreskostnad för befintlig skolstruktur. Det räcker inte på långa vägar som
underlag för ett beslut som väsentligt kommer påverka kommunens ekonomi de närmaste 20
åren
Kommentar: Dessa behov omhändertas i kommunens ordinarie planeringsprocess.

Elevtransporter
Skolskjutsar är ingen teknikfråga - det handlar om barnens livskvalitet och trygghet.
I delrapport elevtransporter redogörs först för nuläget på respektive skola. Alltså, hur långt
den eleven reser som har längst till skolan på respektive skola och vilken restid det
motsvarar, samt vad skolskjuts till den aktuella skolan kostar totalt för alla elever samt
eventuella kostnader för verksamhetsresor.
Detta ställs sedan emot hur situationen skulle bli efter ett eventuellt genomförande av
projektet framtidens skola. Noteras bör att endast de elever som går i skolan i dag beaktas
och ingen hänsyn tas till de yngre barn som börjar skolan inom något eller några år, trots att
utredningen sägs ha ett 10-årsperspektiv. I vissa fall bor några av de barnen längre bort från
skolan än de som reser längst idag.

I utredningen konstateras ytterligare totalt 80 barn kommer att åka skolskjuts jämfört mot i
dag, däremot nämns inget om hur mycket längre (i tid och sträcka) som de barn som i dag
åker skolskjuts skulle få om förslaget Framtidens skola skulle genomföras. Inte heller
väntetiden på bussen beaktas alls i utredningen.
Ingen riskanalys är genomförd rörande skoltransporten och trots att risk för otrygghet på
bussen lyfts i utredningsmaterialet så nöjer förvaltningen sig med att konstatera att det ska
vara tryggt, precis som om det var en fråga där ett enkelt ledningsbeslut räcker
(Riskbedömning Framtidens skola, risker identifierade i delprojekt elevtransporter, sid 2).
Förvaltningen gör inte heller någon skillnad på om det är frågan om lågstadiebarn eller
högstadiebarn, utan dessa förväntas klara av samma umbäranden vad gäller skolskjuts. Helt
uppenbarligen är fokus i detta på bussen och inte på barnen. De barn som idag kan gå eller
cykla till fritids, men som i framtiden kommer att behöva skjutsas med ökade utsläpp som
följd (eftersom de inte har rätt till skolskjuts) tas inte heller hänsyn till.
Kommentar: Elever som inte börjat skolan finns inte med i utredningen. Kommande elever finns med
i kommunens befolkningsprognos och när dessa elever börjar skolan kommer de att beaktas utifrån
gällande regelverk. De elever som får skolskjuts kommer att åka i de befintliga bussar som redan
nyttjas till skolskjutsarna. Väntetider kommer att uppstå och skolan kommer att ta hänsyn till
bussarnas turlista när skolans schema planeras.
I delrapporten finns uppgifter på hur långt eleverna har och åktiden per skola både i dagsläget och till
föreslagen skola.
Barn i förskola har inte rätt till skolskjuts.

Kompetensförsörjning
Utredningen fortsätter också att hävda att förslaget leder till färre så kallade “ambulerande
läraruppdrag” (Delrapport Kompetensförsörjning sid 5), trots att deras egen utredning
kommer fram till att det bara är 30 lärare som har fler än en arbetsplats, och utredningen har
inte ens bemödat sig att räkna ut hur många av dem som skulle beröras av förslaget.
Kommentar: Det går i dagsläget inte att bedöma på hur förändringen kommer att påverka antalet
ambulerande lärare, då det beror på vilka beslut som fattas i fråga om framtidens skola, vid vilken
tidpunkt eventuell förändring träder i kraft och hur verksamheten då kommer att organiseras.
Förvaltningen strävar efter att lärare i största möjliga mån ska ha hela sin anställning på samma
enhet, vilket större enheter ger bättre förutsättningar för. Risk för ökat antal ambulerande lärare med
bibehållen skolstruktur, se delrapport kompetensförsörjning s. 29.

Att sjukskrivningarna bland lärare i Gymnasiebyn (som verkligen är en stor skola med
möjlighet till “heltid & kollegial samverkan”) nästan tredubblats sedan 2011 är en annan
fakta som negligeras - eftersom den inte passar in i den bild man vill måla upp om att stora
skolor ger bättre arbetsvillkor.
Kommentar: Sjukfrånvaron i förvaltningen följs upp kontinuerligt och redovisas i delårsrapporter
och i verksamhetsberättelse. Respektive verksamhetsområde arbetar aktivt med åtgärder samt med
förbyggande arbete genom t ex hälsofrämjande arbetsplatser.

Vision 2050
Kommentarer:
Samhällsutvecklingskontoret kan bidra som resurs i den fortsatta genomförandeprocessen
med framtidens skola barnperspektivet i samverkan med barn- och
utbildningsförvaltningen.
Kommentarer: Samhällsutvecklingskontoret kan i det fortsatta riskbedömningsarbetet i
genomförandeprocessen av Framtidens skola bidra som resurs vid en djupare
konsekvensanalys kring samhällsperspektivet i samverkan med barn- och
utbildningsförvaltningen.
Kommentarer:
Risken kring försämrad trygghet och integration handlade specifikt om stadsdelen Hertsön,
där integrations- och trygghetsarbetet är kopplat till högstadieskolan.
Kommentarer:
Vi har idag segregation i Luleå mellan bostadsområden och därmed också skolor. Utifrån det
perspektivet skulle det skapas möjligheter till ökad integration och mångfald om barn från
vissa olika bostadsområden började gå i skolan tillsammans.

Riskbedömning
Risk och konsekvensanalys ska ske utifrån barnens perspektiv och utifrån hållbar utveckling.

Kommentar: Riskbedömningen som är genomförd i dagsläget för projektet är på
övergripande nivå. Arbetet med riskbedömningar ska fortgå utifrån ett verksamhetsperspektiv
efter beslut i Barn- och utbildningsnämnden och Kommunfullmäktige och resultera i mer
detaljerade handlingsplaner. Riskbedömningar ska genomföras ute i verksamheterna och
omhänderta de specifika risker som berör enskilda områden.
Ingen riskanalys är genomförd rörande skoltransporten och trots att risk för otrygghet på
bussen lyfts i utredningsmaterialet så nöjer förvaltningen sig med att konstatera att det ska
vara tryggt, precis som om det var en fråga där ett enkelt ledningsbeslut räcker
(Riskbedömning Framtidens skola, risker identifierade i delprojekt elevtransporter, sid 2).

Kommentar: Respektive delprojektgrupp ska omhänderta arbetet med att ta fram handlingsplaner för
de identifierade riskerna. De ansvara även för det fortsatta arbetet med implementering och
uppföljning av de handlingsplaner som upprättas.
Riskanalysen är bristfällig.
Kommentar: Riskbedömningen som är genomförd i dagsläget för projektet är på övergripande nivå.
Arbetet med riskbedömningar ska fortgå utifrån ett verksamhetsperspektiv efter beslut i Barn- och
utbildningsnämnden och Kommunfullmäktige och resultera i mer detaljerade handlingsplaner.
Riskbedömningar ska genomföras ute i verksamheterna och omhänderta de specifika risker som berör
enskilda områden.

Remissinstans: Stina Andersson
Kommentarer på inkommen remiss:
Utbildningsperspektivet
Långt till förskola drabbar socio-ekonomiskt utsatta familjer.
Svar/kommentar: Alla skolområden kommer även i framtiden ha en eller flera förskolor. Remissförlaget
har tagit fasta på BUN:s lokalstrategi, ”förskolor med en eller två avdelningar, bör enbart finnas där
särskilda skäl föreligger, t ex glesbygd. Så länge det finns ett barnunderlag att bedriva förskola föreslås
därför inte nedläggning av förskolor på landsbygden.

Kompetensförsörjning
Arbetsbelastningen hos chefer och övriga medarbetare påverkar kommunikationen kring
framtidens skola. Lösningen på detta måste formuleras tydligare utifrån hur man ska minska
arbetsbelastningen för lärare och rektorer i skolan. Konkreta förslag på detta är av största
vikt
Svar: Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar aktivt för att ha en hållbar arbetsmiljö för både
medarbetare och chefer. Exempelvis har lågstadiesatsningen inneburit 25 nya lärartjänster och 1 ny
rektorstjänst inom grundskolan åk 1-3, se delrapport kompetensförsörjning s. 7. Det systematiska
arbetsmiljöarbetet och medarbetarsamtal används som verktyg för att kontinuerligt se över
medarbetares arbetsbelastning.

Stadsplanering Fastigheter Trafik och skolvägar
Vision 2050 sid 6 ”översyn av säkra skolvägar”-Här finns inget svar på hur man tänker lösa
de osäkra skolvägarna. I Svartöstaden har vi en sjö i anslutning till SSAB som ligger nära
barnens skolväg. Detta är inte en säker väg för de små barnen när de ska färdas till skolan.
Kommentar: Vår bedömning gällande säker skolväg går att hitta på s. 38 i delrapport –
Stadsplanering, fastigheter/investering, skolvägar och trafik.
Vision 2050
Kommentarer:
Samhällsutvecklingskontoret kan bidra som resurs i den fortsatta genomförandeprocessen
med framtidens skola utifrån landsbygdsperspektivet i samverkan med barn- och
utbildningsförvaltningen.

Remissinstans: Sveriges psykologförbund, Joel Rutschman
Kommentarer på inkommen remiss:
Förstärkning psykologbemanning inom förskola, grund- och gymnasieskola
Svar: Psykolog är en värdefull kompetens för barn och elever. Barn-och
utbildningsförvaltningens bedömning är att det antal psykologtjänster som finns motsvarar
dagens behov. En framtida bedömning av psykologbemanning är ej del i utredningen
Framtidens skola.

Remissinstans: Lärarnas Riksförbund
Kommentarer på inkommen remiss:
Utbildningsperspektivet
Luleå kommun står inför stora utmaningar de närmaste åren. Antalet invånare ökar,
pensionsavgångar tillsammans med den kontinuerliga rörligheten genererar stora rekryteringsbehov
samtidigt som återförsörjningen av utbildad arbetskraft till skola och förskola är för låg.
Rekryteringsläget för förvaltningen är ansträngt redan idag och kommer att fortsätta vara det
framöver. Luleå kommun behöver i större utsträckning än tidigare konkurrera med övriga Sverige om
både erfaren och nyutexaminerad arbetskraft.
Bibehållen skolstruktur skulle innebära organisatoriska utmaningar för hela förvaltningen då
legitimerade och behöriga lärare i vissa ämnen kommer att vara svårrekryterade. De utmaningar som
idag börjar synas inom bemannings- och kompetensförsörjningsperspektivet kommer att växa.
På en mindre skola är antalet medarbetare färre och lärarna måste ha bred behörighet för att eleverna
ska få undervisning av behöriga lärare i alla ämnen. Då lärare med bred behörighet inte alltid finns att
tillgå vid rekrytering kommer deltidsanställningar och/eller överanställning av lärare inom vissa
behörigheter att behövas för att säkra elevers undervisning i alla ämnen. Det kommer också finnas
fortsatta behov av ambulerande lärare för att säkra betygsättning i vissa ämnen. Ambulerande
uppdrag är svårrekryterade på grund av bristande kontinuitet och utmanande arbetsmiljö.
Överanställningar och ambulerande läraruppdrag medför ökade kostnader för förvaltningen. Om det
saknas behöriga och legitimerade lärare vid en skola, och lärare inte finns att tillgå vid rekrytering, kan
det komma att kräva för-flyttning av medarbetare från annan skola för att säkra kvaliteten i
undervisningen. Det innebär risk för kontinuerligt ökad rörlighet inom förvaltningen vilket i sin tur
kan innebära bristande kontinuitet för både medarbetare och elever. LULEÅ KOMMUN 45 (66)
Barn- & utbildningsförvaltningen
Enheter med mindre barn-/elevunderlag och därmed färre medarbetare innebär en skörare organisation
vid akut frånvaro. Ju färre medarbetare som finns vid enheten desto sämre samverkansmöjligheter
finns vid medarbeta-res akuta frånvaro (sjukdom eller vård av barn).
Många av förvaltningens chefer har idag många underställda medarbetare och ansvarar för flera
enheter. Att som chef ansvara för flera enheter kräver mer tid till administrativt arbete med
bemanningsplanering, budgetarbete och kvalitetsredovisning eftersom arbetet görs för respektive
enhet. Att an-svara för flera enheter innebär också restid mellan enheterna.
Många underställda medarbetare medför mer tid för medarbetarsamtal, lönesamtal, reha-bilitering.
Sammanfattningsvis innebär många underställda medarbetare och att ansvara för flera enheter ökad
arbetsbelastning, vilket ger sämre möjlig-heter till ett närvarande ledarskap. Oavsett beslut fattas om
förändrad eller bibehållen skolstruktur behöver chefers förutsättningar förbättras och antal

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar aktivt för att anpassa organisationen och verksamhetens
processer för att främja framtida försörjning av rätt kompetens på rätt plats. Varje år uppdateras
förvaltningens strategiska kompetensförsörjningsplan för att möta väntade förändringar. Många
aktiviteter i planen har en direkt koppling till legitimationsreformen, den begynnande lärarbristen och
till arbetet för att vara en attraktiv arbetsgivare.

