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1 Uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden är kommunens huvudman enligt skollagen för förskola,
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, fritidshem samt annan
pedagogisk verksamhet. Nämnden ansvarar även för kulturskolan.
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. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 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. Utbildningen syftar också till att i samarbete med
hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta
och ansvarskännande individer och medborgare. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet.
Med hjärtat hos varje barn utvecklar vi tron på framtiden.

2 Året som gått
Skolstruktur
Den 8 november 2020 genomfördes en folkomröstning om Luleå kommuns skolstruktur. I början av
2021 beslutade kommunfullmäktige om fortsatt hantering av frågan om skolstruktur efter
genomförd folkomröstning och barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda och
föreslå en struktur för skolor och förskolor. Under utredningens gång har politiker haft dialog med
vårdnadshavare, personal, rektorer och elever. Under året har dialoger arrangerats med
vårdnadshavare i Gammelstad, Notviken, Centrum och Bergnäset som är prioriterade stadsdelar i
utredningsarbetet.
Pandemins påverkan på utbildningen
Pandemins påverkan på utbildningen och utvecklingsarbetet i verksamheterna har varit
omfattande. Arbetet med att kontinuerligt vara uppdaterad kring nuläge och nationella regelverk
och göra anpassningar utifrån rådande situation, har medfört att annat arbete fått stå tillbaka.
Skolorna har i varierande grad drabbats av frånvaro hos både personal och elever och ett intensivt
arbete med att minska smittspridningen i skolan har genomförts. Utvecklingsarbetet har många
gånger fått pausas, samtidigt som den digitala utvecklingen tagit stora kliv. Den digitala
utvecklingen har påverkat tillgängligheten och visat sig ge positiva effekter på barn och elevers
tillgång till elevhälsa men även möjliggjort för en del elever med problematisk skolfrånvaro att ta
del av undervisningen i högre grad än tidigare. Bemanningsfrågan, särskilt i förskola och
grundskola har varit utmanande och när ordinarie lärare är frånvarande har det en negativ inverkan
på studiero. Distansundervisningen har varit utmanande för eleverna i varierande utsträckning och
elever som upplevt det svårt och som har ett större stödbehov har fått undervisning på plats på
skolan. Det finns även elever som upplevt att distansundervisningen gjort att de kunnat fokusera
bättre och upplevt det tryggare hemma. Trångboddhet och avsaknad av vuxenstöd har varit
försvårande faktorer för distansstudier. Skolor beskriver ett omfattande arbete med att stödja de
elever med störst behov och de ser goda effekter av lovskola, extra läxhjälp och utökning av arbetet
med lärstudior. Det finns upplevelser av att kränkningar minskat under pandemin, men samtidigt
utmaningar när undervisningen förläggs till digitala ytor där sociala spelregler saknas. Pojkars
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behörighet till yrkesprogram på gymnasiet ökar och ligger nu högre än flickors vilket är ett
trendbrott. Denna tendens syns även i riket i stort. Vi ser också en svag indikation på att
pandemiåret 2021 var svårare för gymnasiets yrkeselever. Avbrotten på gymnasieskolan har
minskat rejält från föregående läsår men fler än hälften av de avbrott som skett är dock så kallade
negativa avbrott (osäkert om de leder till studier). Antalet negativa avbrott för flickor öka.r
Gymnasieskolans pandemienkät visar på en liten skillnad mellan flickors och pojkars mående under
pandemin där flickor i högre grad uppger att de mått sämre under pandemin än annars.
Det har framkommit under elevhälsosamtalen och kuratorernas elevkontakter att eleverna under
året haft mindre fysisk aktivitet och upplevt en ökad social distansering. Flera elever har också
uttryckt ett sämre mående, exempelvis som konsekvens av att aktiviteter och personer som tidigare
haft betydelse för deras hälsa har blivit inställda eller inte kunnat träffas. Detta är också något som
kommunens omvärldsrapport 2020 lyfter.
Skolverket fastslår i sin delrapport "Covid-19 pandemins påverkan på skolväsendet" att skolans
kompensatoriska uppdrag försvåras av pandemin. Detta stämmer väl överens med både Barn- och
utbildningsförvaltningens analyser och kommunens omvärldsrapport 2020 där man beskriver att
personer som redan har besvärliga levnadsförhållanden riskerar att drabbas hårdare av Covid-19.
Huvudmannens prioriterade utvecklingsområden
Förra årets kvalitetsrapport pekade ut två prioriterade utvecklingsområden- tillitsbaserad styrning
och ledning samt likvärdighet.
Invånaren i fokus, som är en av principerna för Tillitsbaserad styrning och ledning i Luleå kommun,
är också det som huvudmannen prioriterar högst- vi finns till för barn och elever och deras lärande
ska vara i fokus. Kvalitetsarbetet har förenklats över tid och antalet mål har minskats för att
prioritera mål som har fokus på barn och elevers lärande. Förvaltningen har minskat antalet möten i
chefsleden för att ge mer tid till kärnverksamheten. Det har också betytt att färre frågor lyfts upp till
ledningsgruppen vilket lett till att fler beslut fattas närmare verksamheten. Förvaltningen har också
sedan tidigare infört resultatdialoger där lärande i olika led är i fokus, exempelvis genom utökad
ledningsgrupp där måluppföljning och planering framåt genomförs, samt verksamheternas
resultatdialoger där chefer lär av varandra i grupper. Förvaltningen har ett eget forsknings- och
utvecklingsråd för att ytterligare stärka kopplingen till vetenskap och beprövad erfarenhet.
Förvaltningen har tidigare även minskat antalet chefsled inom administrationen för att skapa en
plattare organisation, exempelvis för HR-frågorna där chefer nu kan få ett mer direkt stöd utan att
det behöver gå via ett antal chefsled. Att ge stöd till ledare och medarbetare på ett serviceinriktat
sätt, är en viktig del av förvaltningens uppdrag. Det är också en av grundprinciperna för tillit som
Luleå kommun utgår ifrån.
Under året har en omarbetning av dokumenthanteringsplanen slutförts och beslutats av nämnden.
Det har lett till en tydlighet för chefer och arkivredogörare om hantering och arkivering av
förvaltningens handlingar. Implementering av dokumenthanteringsplanen pågår genom
utbildningstillfällen och information. Revideringar kommer att göras vid behov.
En omarbetning av delegationsordningen har slutförts och beslutats av nämnden under året. Det
har lett till tydlighet för chefer och delegater om deras ansvar och hur rutinerna för
delegationsbeslut ser ut. Implementering av delegationsordningen pågår genom
utbildningstillfällen och information. Revideringar kommer att göras vid behov.
En förbättringsagent har påbörjat sitt arbete med att förenkla förvaltningens administrativa
processer. Detta som ett led i att agera utifrån filosofin, så att våra medarbetare ska märka att

Barn- och utbildningsnämnd, Underlag för årsuppföljning 2021

5(47)

vardagen blir mer hanterbar och att de som är närmast elever och barn ska uppleva den centrala
förvaltningen som stöd för barn och elevers utveckling. Vi behöver synliggöra vilka delar i
administrationen och rapporteringen uppåt som upplevs som betungande, men också om det finns
delar som kan förändras, minskas ner eller tas bort.
Huvudmannens andra utvecklingsområde för 2021 har varit likvärdighet. Inom ramen för detta har
fokus varit att arbeta med att höja skolresultaten och minska skillnader i skolresultat mellan elever
och skolor, samt att elevers upplevelse av studiero ska öka och upplevelsen av stress ska minska.
Dessa parametrar följs upp inom ramen för styrkortet då de också utgör nämndmål.

3 Framtiden
Verksamhetens prioriterade utvecklingsområde för kommande år formulerades i huvudmannens
kvalitetsrapport.

Prioriterat utvecklingsområde: Likvärdighet
Varför är utvecklingsområdet
prioriterat? Motivera utifrån
resultat och analys.

Kunskapsresultaten ligger över det nationella genomsnittet. Det
finns dock skillnader mellan elever och skolor/enheter.
Meritvärden och behörighet påverkas till stor del av föräldrars
utbildningsbakgrund. Om eleven är född i eller utanför Sverige
och vilket kön eleven har påverkar också. Tillgången till behöriga
förskollärare behöver bevakas utifrån en negativ trend i tillgång
till förskollärare nationellt och lokalt. Även för behöriga lärare ser
vi en negativ trend i tillgång. Vi ser en viss pedagogisk
segregation i kommunens grundskolor där tillgången till
legitimerade och behöriga lärare är lägre på skolor med större
socioekonomiska utmaningar.
Introduktionsprogrammen har en viktig funktion för
likvärdigheten och behöver fortsatt utvecklas.

Vilka konkreta effekter
förväntas? På kort och lång sikt?

Ökat fokus på könsskillnaders påverkan på den
utbildning/undervisning som erbjuds i förskolan
Skolresultaten ökar och skillnader i skolresultaten mellan elever
och skolor och utifrån kön, föräldrars utbildningsnivå och
bakgrund minskar på grundskolan.
Elevernas upplevelse av studiero ökar och elevernas upplevelse
av stress minskar. Skillnaderna mellan skolor/gymnasieprogram
och kön minskar.
Andelen behöriga och legitimerade lärare ökar på de grundskolor
som har större socioekonomiska utmaningar eller ligger i
kommunens ytterområden.
Lärares upplevelse av möjlighet att ge stöd till elever i särskilt
behov av det ökar på grundskolan.
Introduktionsprogrammet på gymnasiet fortsätter utvecklas på
ett sådant sätt att elevernas möjligheter att nå sina målsättningar
ökar.
Studiehandledning på modersmålen ska vara likvärdig och
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rättssäker när det gäller ansökan, tilldelning och genomförande.
Detta bidrar i sin tur till att eleverna i högre grad når
kunskapskraven i skolans olika ämnen genom:
• ökad möjlighet att omfördela resurser för insatser till elever
som har stora behov,
• kontinuerlig uppföljning och analys av insatsens effekt på
elevernas språk- och kunskapsutveckling.
Modersmålsundervisningen ska präglas av likvärdighet och
rättssäkerhet vad gäller ansökan och tilldelning. Undervisningen
ska ha hög kvalitet och ge eleverna goda möjligheter att utveckla
flerspråkighet och sin förståelse av omvärlden och sin identitet.
Språkutveckling i modersmålet bidrar även till ökad
måluppfyllelsen i andra ämnen.
Vilka insatser ska genomföras?
På kort och lång sikt?

Ökat fokus på könsskillnaders påverkan på den
utbildning/undervisning som erbjuds i förskolan, som en del av
SKA-arbetet.
Säkerställa kompetens och resurser till de skolor med störst
socioekonomiska utmaningar.
Grundskolan och Resurscentrum fortsätter sitt pågående arbete
kring utveckling av modersmålsundervisningen,
studiehandledning på modersmålet och lärarnas möjligheter att ge
stöd till elever i behov av det.
Ta fram ett nuläge och titta på trender för de skolor som har större
socioekonomiska utmaningar. Utreda vilka olika möjligheter som
finns för att öka andelen behöriga och legitimerade lärare på de
skolor som har större socioekonomiska utmaningar, tex. hur kan vi
stärka ledarna, lyfta fram det goda arbete som sker på dessa skolor,
hur vi styr och bör styra statsbidrag.
Se över organisationen för gymnasiets introduktionsprogram för att
bättre svara mot elevernas behov.
Att fortsätta utjämna resultatskillnader mellan flickor och pojkar är
ett långsiktigt arbete som innefattar såväl tillgängliga lärmiljöer
som ett främjande elevhälsoarbete. Resurscentrum samarbetar med
samtliga skolformer för att hitta arbetssätt och verka för ökad
kunskapsspridning och fördjupad förståelse i frågorna.

Hur ska uppföljning och
utvärdering av insatserna ske?
Vem? Vad? Hur?

Löpande uppföljning vid resultatdialoger i utökad ledningsgrupp.
Uppföljning i samtliga skolformers, Resurscentrums och
Huvudmannens kvalitetsrapporter.
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En utmaning för Barn- och utbildningsförvaltningen är budget utifrån en komplex situation med
effektiviseringar, lokalbehov, skolstrukturutredningar och befolkningsökning på sikt.






Den demografiska utvecklingen i världen, nationellt, regionalt och lokalt pekar mot en allt
större äldre befolkning och samtidigt minskade barnkullar. Det är en ökande
försörjningsbörda för varje förvärvsarbetande person vilket leder till en ekonomisk situation
i kommunen där mindre resurser måste räcka till fler.
Samtidigt har en underhållsskuld för kommunens lokaler byggts upp under lång tid och
skolan behöver effektivisera lokalutnyttjandet så att inte kostnader för lokaler ökar. Ett ökat
antal fristående skolor i kommunen innebär också ett minskat lokalbehov i den kommunala
skolan.
Parallellt med detta pågår en ekonomisk satsning i regionen som innebär ett stort behov av
inflyttad arbetskraft och fler invånare. Detta skulle kunna innebära expansion och utökat
ekonomiskt utrymme om dessa väljer att bosätta sig i kommunen.

Dessa tre faktorer innebär en utmaning för den långsiktiga planeringen av verksamheten. Det finns
ett önskvärt läge med kanske tusentals fler barn och elever i våra verksamheter på 20 års sikt,
samtidigt som det i dagsläget krävs en anpassning för att minska antalet riskfastigheter och icke
ändamålsenliga lokaler.
Utifrån kommunens omvärldsrapport 2021 ser Barn- och utbildningsförvaltningen följande
händelser i omvärlden samt långsiktiga konsekvenser, hot och möjligheter som särskilt bör beaktas
vid arbetet med verksamhetsplanering under 2022:














Fortsatta behov av att hantera konsekvenser av pandemin och särskilt skörhet hos utsatta
grupper
Ökat fokus på förskolans betydelse för likvärdigheten
Skolan fungerar inte som en mötesplats där elever med olika bakgrund möts
Ökad efterfrågan på stöd till unga
Extrema åsikter växter och sprids
Destruktiv bild av sexualitet sprids till unga
Ökade krav på närvaro, svar, dialog och öppenhet från befolkningen
Ökat behov av medborgardialog
Barn och unga rör sig mindre och har längre skärmtid
Behov av snabba åtgärder i klimatomställningen
Ökat behov av kunskap om segregationens orsaker och lösningar
Utmaning att hantera kommunens närvaro och service i hela geografiska området
Ökad konkurrens om personal och högre kostnader för rekrytering
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4 Intern kontroll
Organisationen för den interna kontrollen inom barn- och utbildningsnämnden är ändamålsenligt
uppbyggd. Nämnden har beslutat om en rutin för den interna kontrollen under 2020. Den kommer att
behöva förändras efter att kommunens riktlinjer förändrats i december 2020. Kansliet inom förvaltningen
håller samman processen internkontroll med både förvaltningens ledningsgrupp och nämnd. 2021
har kommunens verksamhetssystem Stratsys använts för uppföljning av den interna kontrollplanen.
Förvaltningen gör riskanalyser för de flesta av förvaltningens processer som delges nämnden.
Förvaltningen lyfter fram vissa processer/delprocesser som nämnden analyserar och nämnden gör
även självständig analys av risker. Kommunstyrelsens obligatoriska kontrollmoment riskvärderas
och analyseras och de kontrollmoment som inte accepteras blir del av nämndens internkontrollplan.
Uppföljning och åtgärder beskrivs i rapporten för uppföljningen av internkontrollplanen per tertial.
Det finns en rutin för arbetet men den är inte fullt implementerad. Att tillgängliggöra information
om arbetssätt och rutiner är utmanande i en stor organisation då många individer omfattas.
Verksamhetssystemen fungerar men uppfattas av sällananvändare i vissa fall som många och som
svårarbetade.
Verksamheten sammanvägda bedömning av den interna kontrollen är att den fungerar
tillfredsställande. Processen med riskanalys behöver fortsatt utvecklas under 2022.

5 Följ upp Intern kontroll (Barn- och utbildningsnämnd)
Status

Kontrollmoment

Senaste analys

Kontrollera och
Resultat och noterade avvikelser:
säkerställ
Bra. Kontroll genomförd på tre punkter som beskrivs nedan
efterlevnaden av
tillsammans med resultat.
delegationsordning
 Att delegationspunkten man lutar sig på framgår i beslutet
I ett urval av 25 kontrollerade beslut ingick punkten i 14 av ärendena
men saknades i 11 beslut. Det är en förbättring från kontroll
genomförd i period 2. Kansliet bevakar vilka delegationsbeslut som
saknar hänvisning till delegationsbeslutet samt användningen av
mallen. Alla delegationsbeslutsmallar har inte hunnits gå igenom
men det är ett pågående arbete som kommer fortsätta under 2022.
Några möten är genomförda och några planerade.


Att delegationsärenden lagts till delegationsbeslut för
nästkommande möjliga nämnd, utifrån tidplan

Samtliga delegationsbeslut som meddelats till kansliet fanns med i
nämndens protokoll. Kontroll genomförd juli-november. Att
delegationsbeslut ska till kansliet tas upp i genomgångar och vilka
beslut som ska till kansliet för redovisning till nämnden framgår av
dokumenthanteringsplanen.


Att det görs delegationsbeslut på direktupphandlingar enligt
punkt 2.3 i delegationsordningen

Kontrollerat med avdelningschefen för IT/adm: det finns
direktupphandlingar över 100 000 kr gjorda i år eftersom att
inköpsavdelningen pga pandemin inte hunnit hjälpa till med
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Status

Kontrollmoment

Senaste analys
upphandlingarna. Annars görs sådana upphandlingar alltid av
inköpsavdelningen.
Direktupphandling från 100 000 kronor får göras av nämnda
tjänstepersoner i delegationsordningen punkt 2.3. Underskrivet avtal
ses som beslut som skickas till kansliet för diarieföring och avtalet
redovisas till nämnden på meddelandelistan.
Förtydligande av detta ska göras i delegationsordningen till nästa
version.
Åtgärder:
Gör förtydligande i delegationsordningen av hur direktupphandling
ska redovisas.
Fortsätta förtydliga delegationsbeslut i beslutsmallar.

Hantera
Resultat och noterade avvikelser: Bra. Kontroll genomförd på två
delegationsordning punkter som beskrivs nedan tillsammans med resultat.


Att samtliga berörda handläggare och delegater fått
information om delegationsordningen (delår och helår)

Under 2021 har information angående delegationsordningen getts
till:
- Förvaltningens/Grundskolans ledningsgrupp
- Rektorer grundskolan
- Områdeschefer grundskolan
- IT/adm.
- Skolhandläggare
- FÖS
- Gymnasiets ledningsgrupp och skolhandläggare
De som återstår att informera är förskolans rektorer, HR/ekonomi
och Resurscentrum. Informationen kommer att ges i början av 2022.


Att delegationsordningen revideras löpande utifrån behov,
redovisning av att och när detta är gjort (delår och helår)

Delegationsordningen revideras löpande utifrån behov.
Utifrån kommunrevisorernas granskning 2020 av barn- och
utbildningsnämndens hantering av delegation och den bedömning
och de rekommendationer som gavs samt översyn av rutiner
omarbetades delegationsordningen till januari 2021. Den omarbetade
delegationsordningen innebär bland annat förtydligade rutiner för
rättssäker hantering av delegation: att delegationsbeslut fattas i
enlighet med gällande delegationsordning; att delegationsordningen
efterlevs, att delegationsbeslut fattas av rätt delegat, med rätt
information, men även tydligare rapportering till barn- och
utbildningsnämnden. Den omarbetade delegationsordningen
fastställdes 2021-01-20, ärendenr 2020/515.
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Status

Kontrollmoment

Senaste analys
Utifrån Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2020 av
huvudmannens styrning (grundskolan) genom tydlighet i delegering
och uppföljning har åtgärder vidtagits för att höja verksamhetens
kvalitet. Skolinspektionen rekommenderade huvudmannen att
utveckla arbetet med att implementeringen av uppgifter
kännetecknas av att de som fått uppgifter på delegation förstår vilka
uppgifter det handlar om. Överlämningar av uppgifter bör vara
tydliga gällande både vad uppgifterna handlar om och hur de ska
återrapporteras inom organisationen.
Beslut om vidtagna förbättringsåtgärder fattades av BUN 2021-06-16,
ärendenr 2020/986.
Delegationsordningen reviderades 2021-11-17, ärendenr 2021/524.
Åtgärder: De som återstår att informera om delegationsordningen är
förskolans rektorer, HR/ekonomi och Resurscentrum. Bokningar
med dessa grupper kommer att göras i början av 2022

Hantera
personuppgifter
och skyddad
identitet

Resultat och noterade avvikelser:
Bra. Kontroll av rutin och dess efterlevnad är gjord. De
inrapporterade incidenterna har hanterats enligt denna.
Kontrollmomentet är uppdelad i två delar och redovisas nedan.


Personuppgiftsincident

Vi ska beskriva rutinen för när en personuppgiftsincident inträffar
och kommentera dess kvalitet, eventuella avvikelser och åtgärder. Vi
ska även informera om antal incidenter samt det antal utav dessa
som gått vidare till IMY, Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare
Datainspektionen).
BUF har en väl fungerande och beprövad rutin för hanteringen av
personuppgiftsincidenter
Under perioden 2021-01-01—2021-12-16 inkom totalt 26
incidentanmälningar. Fem av dessa bedömdes efter utredning inte
vara personuppgiftsincidenter. En överlämnades vidare till
Socialförvaltningen efter utredning. Totalt har Barn- och
utbildningsförvaltningen då haft 20 st personuppgiftsincidenter. Två
av dessa 20 har vidarerapporterats till IMY.


Skyddade personuppgifter

Vi ska beskriva rutinen för hanteringen av barn/elever med
skyddade personuppgifter och rutinen för om någon begär ut något
kopplat till barn/elev med skyddade personuppgifter. Även
organisationen för hanteringen av barn/elev med skyddade
personuppgifter ska beskrivas.
Följande är genomfört:
- En ny dokumenterad rutin för barn som börjar skolan i Luleå
kommun och har skyddade personuppgifter, har tagits fram under
första tertialet. Rutinen bygger på den hantering som tidigare har
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varit, men med kompletterade uppgifter. Det är tillsett att en likartad
behandling sker genom hela verksamheten, från förskola till
grundskola och gymnasium.
- Information om skyddade personuppgifter och dess rutin har
genomförts för nämnd och ledning.
- En film har tagits fram för att ha som informationsmaterial till
rektor och personal om hantering av barn med skyddade
personuppgifter https://lulea.guidecloud.se/5407.guide
Följande är pågående:
- En e-tjänst ska utvecklas för att man ska slippa använda blanketter
för känsliga uppgifter. E-tjänsten är på kö för utveckling hos
Innovations och utvecklingsavdelningen.
- Det pågår en genomlysning av rutinen för befintliga elever i skolan
som får skyddade personuppgifter under sin skolgång i Luleå
kommun.
Då rutinen är delvis ny och e-tjänsten inte är klar, är bedömningen
av kontrollmomentets andra del på nivån acceptabel. Bedömningen
görs också utifrån att det inte har förekommit någon personuppgiftsincident med barn/elever med skyddade personuppgifter
alls under de senaste åren, den rutin vi har haft och som den nya
bygger på har fungerat tillfredsställande.
Åtgärder:
En e-tjänst ska utvecklas för att man ska slippa använda blanketter
för känsliga uppgifter. E-tjänsten är på kö för utveckling hos
Innovations och utvecklingsavdelningen.
En genomlysning ska färdigställas av rutinen för befintliga elever i
skolan som får skyddade personuppgifter under sin skolgång i Luleå
kommun.

Hantera skolplikt
för elever med hög
frånvaro.

Resultat och noterade avvikelser:
Bra. Stickprov har genomförts genom urval av elever som har hög
frånvaro.
Skolorna beskriver i flera fall omfattande insatser för eleven i fråga.
Vissa elever är föremål för både interna och externa stödinsatser där
socialtjänsten och/eller sjukvården är inblandad, tex i fall av psykisk
ohälsa. Rektorer beskriver om effekten varit god eller uteblivit. För
de elever som går kvar på skolan fortsätter insatser och
uppföljningar, om eleven lämnar skolan har överlämningar skett till
skolor inom kommunen eller till skolor i andra kommuner.
Avvikelser som uppmärksammats:


Elever från åk 6 som har vissa ämnen på 7–9 skolor hamnar
på Bergskolans närvarostatistik.



En elev kvarstod på en skola trots utflyttning. Eleven har inte
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varit på skolan alls under läsåret vilket rektor uppger sig ha
meddelat flera gånger. Åtgärd: Dessa avvikelser lyfts i BUF:s
arbetsgrupp för Skolplikt.
Skolorna beskriver att de använder sig av riktlinjerna för
frånvarohantering vilket syns tydligt i den förbättrade andelen
registrerade lektioner som ökat från 75 % (2018/19) till 91% läsåret
2020/21. En tillförlitlig registrering av frånvaro är angeläget ur flera
perspektiv, myndighetsutövande och för att de lokala
elevhälsoteamen vid uppföljningar ska ha korrekta underlag över
frånvaron per elev. De beskriver även att de använder sig av
frånvarotrappan för grundskola och grundsärskola.
Åtgärder: Avvikelser lyfts i BUF:s arbetsgrupp för Skolplikt där
översyn pågår av dokument om skolplikt.

Uppmärksamma,
åtgärda och
förhindra
kränkningar

Kontrollmomentet följs upp för förskola, grundskola och gymnasiet.
Resultatet som helhet är acceptabelt, kvarstående avvikelser beskrivs
nedan. Även 2022 finns ett internkontrollmoment som är kopplat till
kränkningar.
Resultat och noterade avvikelser:
Förskola
Acceptabel nivå. Förskolan arbetar enligt gällande rutiner för detta
och använder det digitala system som står till buds. Arbetet följs upp
i det systematiska kvalitetsarbetet årligen i kvalitetsrapporten.
Rutinen fungerar men behöver utvecklas då det digitala systemet
inte upplevs att fullt ut svara emot verksamhetens behov och arbete.
Grundskola
Acceptabel nivå. Arbetet med att uppmärksamma, åtgärda och
förhindra kränkningar har följts upp i Kvalitetsrapporten, vilken
innehåller två avsnitt om kränkningar. Flertalet skolor beskriver att
de under läsåret arbetat med att revidera enhetens rutiner och
fortsatt att implementera de förvaltningsövergripande rutinerna för
anmälning av kränkningar via STELLA.
Utbildningen om kränkningar som efterfrågats av grundskolans
rektorer genomfördes december 2021 med efterföljande reflektioner i
områdesteamen där även resurser från Resurscentrum deltog.
Det framgår att skolor arbetar aktivt med att förebygga kränkningar,
de reflekterar kring rutinerna, användandet av STELLA och annan
dokumentation, riskmiljöer, insatser och dess effekter på att
motverka kränkningar och utvecklingsområden. Någon skola
reflekterar över att fler anmälningar görs men kopplar det till att de i
större utsträckning anmäls via STELLA.
Den samlade bilden är att skolorna har fungerande rutiner för att
omhänderta kränkningar och att ett arbete pågår med att i större
utsträckning anamma de förvaltningsövergripande rutinerna
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kopplade till STELLA. Det framgår att utvärderingar och analyser av
likabehandlingsarbete och kränkningar genomförs, åtgärder kopplas
till dess effekter och utvecklingsområden identifieras. Oavsett om
det tydligt framgår att skolorna i önskad grad använder STELLA
eller inte är det tydligt att det finns och pågår ett aktivt arbete för att
förebygga och omhänderta kränkningar.
Antalet kränkningar som anges i underlaget för skolornas KR
förefaller ökat jämfört med föregående läsår, särskilt för
vårterminen. Detta mönster avviker från föregående läsår där de
flesta anmälningar och kränkningar enligt skollagen sker på hösten,
nu förefaller det vara tvärtom. Detta kan vara en indikation på att
implementeringen av de nya rutinerna ger effekt på vårterminen när
det gäller användningen av STELLA för att anmäla kränkningar.
Skolornas kvalitetsrapporter ger exempel på förebyggande och
främjande åtgärder på organisations- grupp- och individnivå.
Även i år lyfts brister i systemet som kan vara bidragande orsak till
att skolor inte fullt ut använder STELLA för att dokumentera
anmälningar, utredningar och uppföljningar.
Gymnasium
Acceptabel nivå. Användningen av systemet för utredning och
dokumentation (Stella) har ökat under läsåret 2020-21, men rektorer
upplever fortfarande systemet som krångligt.
När det gäller att förhindra kränkningar arbetar skolans enheter med
förebyggande/aktiva åtgärder. Dessa varierar beroende på vad som
kommer fram i kartläggning av nuläge. Kartläggningarna kan bestå
av trygghetsenkäter eller information som kommer fram i ET-team
eller via olika elevforum. Detta ska beskrivas i
likabehandlingsplanerna. Revidering av planerna gjordes inte under
läsåret. Orsaken var pandemin och rektors/personals höga
arbetsbelastning till följd av ständiga omställningar efter
myndigheters rekommendationer. Hanteringen är ej tillräcklig och
rutiner kring likabehandlingsplan har inte fungerat enligt
beskrivning.
Åtgärder:
- Arbetsgrupp är aktiverad på förvaltningsnivå under ledning av
verksamhetscontroller, främst för att se över stödsystemet STELLA
för kränkningshantering. Två rektorer per verksamhet är
referenspersoner i detta arbete.
- Grundskolan uppmärksammar arbetet med kränkningar i dess
årshjul och kommunicerar vikten av en fortsatt ökad användning av
systemet STELLA.
- Rektors användning av systemet Stella kan utvecklas ytterligare för
gymnasiet så att samtliga misstänkta kränkningar dokumenteras,
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utreds och stängs i systemet.
- Återgång till rutin med revidering av likabehandlingsplaner enligt
beslutat årshjul för gymnasiet. Följs upp i ledningsgrupp.
- Hantering av klagomål som handlar om kränkningar blir
internkontrollmoment 2022

Hantering av
disciplinära
ärenden

Internkontrollmomentet följs upp både på grundskolan och
gymnasieskolan.
Resultat och noterade avvikelser:
Bra.
Grundskola
Stickprov genomfört. Samtliga rektorer har fått utbildning kring
rutiner för disciplinära ärenden. Gemensamma blanketter med
tillhörande rutin kring olika disciplinära ärenden finns i rektorernas
team. Rektorer är hänvisade att vid eventuella frågor rådgöra med
områdeschef.
Gymnasium
Luleå gymnasieskola har väl fungerande rutiner för att hantera
disciplinära åtgärder. Rektorerna är väl förtrogna med regelverket.
Samråd med verksamhetschef sker vid skriftliga varningar och
interimistiska avstängningar.
Skolan har tagit fram förtydligande rutiner för disciplinära åtgärder.
Dessa följer lagstiftning och utgår från Kap 5 i Skollagen. Stödjande
dokument finns tillgängligt för all personal via Teams och en
särskild kanal - ”Rutiner och policys”.
Åtgärder:
Ett utvecklingsområde är att årligen inom ramen för det
systematiska kvalitetsarbetet följa upp skriftliga varningar och
avstängningar, kvantitativt och kvalitativt, som ett underlag för
analys och förbättring. Målet är att i så ringa utsträckning som
möjligt behöva tillämpa dessa disciplinära åtgärder och lägga fokus
på förebyggande insatser. Uppföljningen är inte med i
kvalitetsrapport 2021, men bör föreslås som rubriker till
Kvalitetsrapport 2022.
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6 Ekonomisk redovisning
6.1

Driftsredovisning

Driftredovisning
(tkr)

Utfall Dec
2021

Utfall Dec
2020

Budget
Dec 2021

Utfall budget
Dec 2021

Prognos
Helår Dec
2021

Budget
Helår Dec
2021

Prognos budget
helår Dec
2021

Utfall 2020

Nettokostnader

1 883 228

1 791 489

1 918 000

34 772

1 918 000

1 791 489

Kommunbidrag

1 918 000

1 843 707

1 918 000

0

1 918 000

1 843 707

Kommentar till driftsredovisningen
Kommentar utfall
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett resultat för året som uppgår till 34,8 mkr, eller
motsvarande cirka 1,8% av totalt kommunbidrag. Detta ligger i linje med nämndens tidigare
prognoser. Huvudförklaring till årets överskott beror på lägre kostnader inom rektorskollektivet där
det totala resultatet uppgår till 11,3 mkr mot tilldelad ram. I övrigt bidrar pandemin till klart lägre
kostnader inom måltidsverksamheten, vilket medverkat till ett överskott på 7,6 mkr. Den
interkommunala verksamheten inom gymnasieskolan redovisar ett överskott uppgående till
3,8 mkr, vilket förklaras av ett gynnsamt flöde av elever inom fyrkantssamverkan.
Resultatet vid utgången av året är betydligt högre än ett normalt år då rektorskollektivet redovisar
större överskott utifrån generellt lägre kostnader på grund av pandemin. Covid-19 har bidragit till
lägre kostnader inom nämndens verksamhetsområden. Förvaltningen har genom statsbidrag
kompenserats med 10,9 mkr för utökade sjuklönekostnader under året. Verksamheten har inte
kunnat tillsätta vikarier i samma omfattning som tidigare på grund av covid-19 vilket ger betydande
effekt på resultatet. Barn-och utbildningsnämnden har även erhållit extra medel inom den statliga
satsningen: skolmiljarden, där totalt 8,3 mkr har utbetalats.
I övrigt har pandemin bidragit till betydligt lägre inskrivningsgrad inom förskola och fritids än
prognosticerat under året. Minskade kostnader syns även inom måltidsverksamheten på grund av
skolans distansundervisning under stor del av vårterminen inom gymnasieskola och grundskola,
vilket medfört lägre personalkostnader och livsmedelskostnader. Det är också lägre kostnader än
budgeterat för kompetensutveckling inom nämndens samtliga områden. Sammantaget så motsvarar
ovannämnda delar i stort sett det redovisade överskottet.
Alla verksamheter redovisar en budget i balans, vilket är positivt. Nämnd och gemensamma
resurser redovisar +4,3 mkr, förskolan +4,9 mkr, grundskolan +0,4 mkr, Resurscentrum +13,1 mkr
samt gymnasieskolan +12,1 mkr.
Större inköp av lärverktyg/undervisningsmaterial har genomförts under senare delen av året. Barnoch utbildningsnämnden har även inom nuvarande resultat använt 10 mkr extra för satsningar på
lärverktyg och litteratur för barn och elever. Utöver detta har åtgärder genomförts för att ta igen
delar av det kunskapstapp som covid-19 har orsakat, exempelvis har extra personal anställts.
Kommentarer för respektive verksamhet
Gemensamma resurser (årlig budget 133mkr, 7% av total budget) redovisar ett positivt resultat på
4,4 mkr, eller motsvarande 3,3% av budgetomslutningen. Överskottet förklaras delvis av
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oförbrukade odefinierade medel, samt vakanta tjänster och föräldraledigheter totalt uppgående till
2,4 mkr. Lägre kapitalkostnader på grund av låg investeringstakt ger en positiv avvikelse mot
budget på 2,1 mkr. Även skoltransporter redovisar ett överskott för året uppgående till 1,7 mkr.
Detta förklaras till största del av att det nya avtalet med Luleå Lokaltrafik (LLT) vilket har bidragit
till lägre kostnader, samt att även de upphandlade bussarna blev billigare än budgeterat.
Förskolans verksamhetsområde (årlig budget 452 mkr, 24% av total budget) redovisar ett positivt
resultat uppgående till 4,9 mkr, eller motsvarande 1,1% av budgetomslutningen.
Den främsta anledningen till förskolans positiva resultat beror på att det finns cirka 80 barn färre än
budgeterat i verksamheten. 2021 har varit ett ansträngande år. Det har präglats av hög
personalfrånvaro och även av en stor andel frånvarande barn. Det har varit stora utmaningar att
bedriva undervisning och det har varit svårt att få tag på vikarier. Många rektorer har anställt
tillfällig extra personal för att klara av bemanningssituationen. Den statliga ersättningen för
arbetsgivares sjuklönekostnader utöver det normala, har använts för att kompensera den utökade
bemanningen. Sammantaget redovisar rektorerna ett överskott på 1,9 Mkr och 29 förskolor
redovisar positiva resultat. 22 förskolor redovisar däremot underskott, även om de flesta har mindre
underskott. Under året har kostnaderna för avgångslösningar till följd av rehabilitering varit höga
och budgeterade kostnader har överskridits med närmare 2 mkr. Det interkommunala nettot visar
ett överskott på 0,6 mkr. Delvis beror det på att förskolan i Luleå har haft något fler barn än
förväntat ifrån andra kommuner i sin verksamhet, men framför allt beror det på att väldigt få barn
som är folkbokförda i Luleå har gått i förskola i andra kommuner under 2021. De fristående
verksamheterna har sammantaget kostat 0,1 Mkr mer än budgeterat. Det är främst Vågens förskola
samt Innovitaskolans förskola (tidigare Norrskenets förskola) som har utökat sina verksamheter
under året. Hälsoplanetens förskola avvecklade sin verksamhet under året och det medför att det nu
finns nio fristående förskolor i Luleå Kommun.
Barn- och utbildningsnämndens största verksamhetsområde är grundskolan (årlig budget 835 mkr,
43% av totala budget). Grundskolan som helhet redovisar ett mindre överskott (0,4 mkr) för året,
något under den årsprognos (4,3 mkr) som kommunicerats till nämnden och ytterligare något under
den internt justerade årsprognos (5,6 mkr) som gjordes i november. Sett till de senaste fem årens
resultat har grundskolan haft små redovisade avvikelser mätt som andel av totala nettobudget.
Vid reflektion av året i sin helhet är det ett år präglat av coronarelaterade intäkter och kostnader,
men också andra märkeshändelser som skolbrand och nystartad friskola.


Året inleddes positivt med en uppskattad positiv årsprognos (Delårsrapport 1), betydligt
högre än den grundskolan slutligen redovisat, underbyggd av främst nya statsbidrag;
läxhjälp (6,5 mkr), första delen av skolmiljarden (3,5 mkr) och ersättning sjuklönekostnader
(1,7 mkr) för de tre första månaderna av året.



I årets första årsprognos fanns inte någon nystartad friskola inkluderat. Under senvåren stod
det klart att Nya Läroverket Svartöstaden tillsammans med Svartöstans friskoleförening fått
godkänt att starta friskola till hösten. Genom att delar av den kommunala grundskolans
kostnader är fasta och trögrörliga innebär det, allt annat lika, att det uppstår en merkostnad i
samband med att förvaltningen betalar ut så kallat grundbelopp per elev. Hur stor
merkostnaden blir beror också på från vilken skola eleverna kommer ifrån. Totalt betalades
3,7 mkr ut till Nya Läroverket Svartöstaden. Samtidigt är det svårt att uppskatta hur stor den
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faktiska merkostnaden egentligen blev för grundskolan, man kan dock uppskatta den till
cirka 50% av summan med motiveringen att de flesta eleverna som Nya Läroverket
Svartöstaden emottagit har bytt från kommunal skola, samt att cirka halva grundbeloppet
framräknats från grundskolans fasta kostnader.


Under sommaren brann delar Furuparkskolan ner vilken resulterade i att
mellanstadieeleverna fick byta skola, främst till Tallkronanskolan. När en skola brinner ner
uppstår stora merkostnader för samhället, även på kort sikt i form av ersättningslogistiska
merkostnader samt kostnader för nytt lärverktyg. Parallellt med branden uppdagades det
även att Hertsöskolan uppmätt höga mögelhalter som resulterade i att stora delar av skolan
fått utrymmas. Ersättningslokaler och transporter av Hertsöskolans elever har bidragit till
ytterligare merkostnader. Totalt uppgår de redovisade merkostnaderna för Furuparkskolan
och Hertsöskolan till 4,5 mkr och ytterligare 0,7 mkr i extra investeringsutgifter.



Under senhösten beslutade BUN om att grundskolan (och även övriga verksamheter) bör
nyttja delar av det förväntade redovisade överskottet till att göra extra inköp av lärverktyg.
Nämnden namnger beslutet som ”extra kvalitetshöjande åtgärder”. Ett extra statsbidrag
under senhösten (skolmiljard del 2) bidrog ytterligare till extra inköp. Totalt redovisade
grundskolan extra inköp av främst lärverktyg för 6,9 mkr, varav 1,5 mkr finansierades av det
extra statsbidraget.

Det noteras också att det uppstått delvis oplanerade inköp på enskilda resultatenheter, samt även
att delar av statsbidragen sannolikt försvinner eller minskar från årsskiftet och att vissa skolor
därför sannolikt går in i 2022 med för mycket personal relativt förväntad resurstilldelning.
Resurscentrum (årlig budget 202 mkr, 11% av total budget) består av skolpsykologer, specialpedagoger
& metodutvecklare, kulturskola, skolkuratorer & skolsköterska, modersmålsenheten samt
Måltidsservice (årlig budget 115 mkr, 6% av total budget). Som helhet redovisar Resurscentrum ett
överskott på 13,1 mkr eller motsvarande 6,5% av budgetomslutningen. Knappt 60% av det
redovisade överskottet (7,5 mkr) var del av måltider och resterande (5,5 mkr) härrör främst från
modersmålsenheten och avdelningschef.
Måltidsservice redovisar både lägre livsmedelskostnader och personalkostnader än normalt, vilket
huvudsakligen förklaras av coronapandemin. Endast en rätt har serverats under pandemin samt att
det till viss del varit frånvaro och distansundervisning, vilket påverkat Måltidsservice positivt. Även
vikariekostnaderna har varit låga i år då personal från gymnasieköken har kunnat stötta upp övrig
köksverksamhet under framför allt vårterminen.
Gemensamma resurser under avdelningschef redovisar ett överskott på 1,5 mkr. Förklaring är att
pandemin generellt bidragit till lägre kostnader för kompensutveckling, samt att tillfälliga
statsbidrag bidrar positivt och att vakanser har existerat inom ledningsorganisationen.
Modersmålsenheten redovisar ett överskott för året uppgående till 2,3 mkr främst på grund av
vakanta tjänster.
Gymnasieskolan (årlig budget 295 mkr, 15% av total budget) redovisar ett positivt resultat för året
uppgående till 12,1 mkr, eller motsvarande 4,1% av skolformens budget. Detta ligger i linje med
tidigare rapporterad prognos.
Positivt är att rektorskollektivet sammantaget redovisar ett överskott på 5,2 mkr, totalt redovisar sex
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av tio rektorsområden överskott. Översyn av programstrukturen har bidragit till bättre ekonomiska
förutsättningar. Från höstterminen 2021 har bland annat flygteknikutbildningen upphört och att
inriktning med för få sökande inom Estetiska programmet har pausats. Organisationen inom
Samhällsvetenskapsprogrammet har setts över med en bättre samordning av kurser och större
styrning av antal platser i varje inriktning, vilket är nödvändigt för att skapa bättre ekonomiska
förutsättningar.
Kostnaden för kurser/utbildning för personal redovisar nästintill obefintliga summor på grund av
pandemin. Åtgärder har sats in från augusti för att ta igen delar av det kunskapstapp som covid-19
har orsakat, exempelvis har tio extratjänster anställts inom gymnasieskolan. Extra resurser har också
satsats på gymnasiebyns lärstudior.
Gemensamma resurser i skolformen redovisar överskott uppgående till 3,0 mkr mot tilldelad ram.
Detta förklaras av att drift av fastigheter redovisar överskott med 0,9 mkr, fristående aktörer
redovisar överskott med 0,7 mkr på grund av färre elever än prognosticerat, detta har medför lägre
utbetalning av elevpeng. Högre ersättning från Migrationsverket gällande asylsökande förbättrar
resultatet med 0,7 mkr, förklaring är förlängt statligt tillskott från Migrationsverket. Lägre kostnader
relaterat förebyggande och anpassande åtgärder bidrar även till en positiv avvikelse mot budget
med 0,7mkr.
Den interkommunala verksamheten redovisar ett överskott uppgående till 3,8 mkr mot tilldelad
ram. Flödet av elever inom fyrkanten bidrog huvudsakligen till överskottet. Förväntat elevantal har
studerat inom Luleå gymnasieskola från övriga kommuner i fyrkanten, däremot har färre Luleå
elever studerat i övriga kommuner inom fyrkanten. Totalt studerade cirka 240 elever från andra
kommuner inom fyrkanten i Luleå gymnasieskola 2021. Totalt har cirka 100 Luleåelever studerat i
övriga kommuner i fyrkanten 2021, det vill säga Boden, Piteå och Älvsbyns kommun. Det positiva
nettot av elever in och ut uppgick alltså till ett överskott av 140 elever.
6.2

Nettoinvesteringsredovisning

Investeringsredovisnin
g (tkr)

Budget
Dec 2021

Utfall budget
Dec 2021

Prognos
Helår Dec
2021

Budget
Helår Dec
2021

Prognos budget
helår Dec
2021

Utfall Dec
2021

Utfall Dec
2020

Utfall
2020

Barn- och
utbildningsnämnd

15 814

10 913

29 066

13 252

29 066

10 913

Summa

15 814

10 913

29 066

13 252

29 066

10 913

Kommentar till investeringsredovisning
Kommentar utfall
Nettoinvesteringarnas utfall för inredning, verksamhetsutrustning, lokalanpassning och
myndighetskrav uppgick under året till en summa av 15,8 mkr, vilket är 3,5 mkr högre än budget.
Detta beror huvudsakligen på en investering i chromebooks i grundskolan som i sin tur skapar en
långsiktig besparing på driftsidan. Årsbudgeten för inredning, verksamhetsutrustning och
arbetsmiljöåtgärder och säkerhet uppgick till 12,3 mkr.
Budget för planerade fastighetsprojekt överförs till stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) när nämnden
tagit beslut om ett igångsättande. Då projektet påbörjas sker omföring av budgeterade medel till
SBF. I år har 1,8 mkr för hemkunskapssal i Råneå och hemkunskapssalen i Kråkbergsskolan 0,8 mkr
budgetreglerats och genomförts av SBF. Utöver detta har 0,3 mkr för åtgärder i Porsöskolans matsal
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budgetreglerats och genomförts av SBF samt 0,4 mkr för åtgärder i duschbås.
Barn- och utbildningsnämndens kvarstående helårsbudget för planerade fastighetsprojekt uppgick
till 16,8 mkr efter årets omföringar. 10,0 mkr avser avsatt medel för åtgärder i befintliga lokaler och
har inte nyttjats på grund av pågående strukturutredningar. Hemkunskapssal Råneåskolan och
matsal Porsöskolan blev 1,0 mkr billigare än budgeterat. Utöver detta så skjuts ett antal projekt upp
till nästkommande år motsvarande 5,8 mkr (Spira förskola, lastkaj Antnäs, anpassningar
Ormbergsskolan samt duschbås grundskolan och Hälsanshus).
Totalt redovisar barn-och utbildningsnämnden ett överskott för investeringar uppgående till
13,3 mkr, vilket ligger i linje med tidigare rapporterade prognoser.

7 Måluppföljning - Styrkort
Utvecklingsområde/Mål
Utvecklingsområde - Ökad jämlikhet
Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser
Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt

8 Måluppföljning - Analys
Utvecklingsområde/Mål

Utvecklingso
mråde - Ökad
jämlikhet

Analys

Barn- och utbildningsnämnden har bidragit till att uppnå
utvecklingsområdet under helåret 2021 och gjort omfattande insatser i detta
syfte, men utifrån de utmaningar som pandemin skapat kopplat till ökad
jämlikhet kan vi inte konstatera att målen har uppnåtts. Kommunens mål är
att under mandatperioden i sin helhet uppnå ökad jämlikhet i barn och
ungas uppväxtvillkor, ökade möjligheter för unga att påverka Luleås
utveckling och ökad andel långt från arbetsmarknaden som går till arbete
eller studier.
Skolverket fastslår i sin delrapport ”Covid- 19 pandemins påverkan på
skolväsendet” att skolans kompensatoriska uppdrag försvårats av
pandemin. Det kompensatoriska uppdraget innebär att det i utbildningen
ska tas hänsyn till barns och elevers olika behov och att de ska ges stöd och
stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att
uppväga skillnader i förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Den
sammanväga bedömningen av Luleå kommuns skolor är att pandemin
ställt höga krav på att ta hänsyn till barns och elevers olika behov i
utbildning och att skolorna arbetat med att identifiera stödbehov och
flexibelt skapa olika typer av stödinsatser. Underlaget är inte tillräckligt för
att bedöma varken kvaliteten på eller effekten av de vidtagna
kompensatoriska insatserna. Detta är dock en fråga som huvudmannen
behöver ta med sig in i arbetet med både den ordinarie utbildningen och i
beredskap inför kommande samhällsförändringar som ställer nya krav på
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upplägg för utbildningen.
Att pandemin tycks ha slagit ojämnt på olika grupper är något som är
återkommande i analyser av pandemins konsekvenser. Det som är
genomgående är att många av pandemins både direkta och indirekta
effekter slår hårdast mot redan utsatta eller sårbara grupper och riskerar
därmed att öka skillnaderna mellan olika grupper i befolkningen. Denna
utveckling går stick i stäv mot Agenda 2030-principen om att ingen ska
lämnas utanför och folkhälsopolitikens mål om att sluta de påverkbara
hälsoklyftorna inom en generation.
Analys av pandemins påverkan är viktig för att kunna ha med sig in i
framtida behov av anpassningar till nya rådande samhällssituationer, men
också för att se vilka förändringar i arbetssätt under pandemin som fortsatt
i ett nytt ”normaltillstånd” skulle gynna elevernas lärande och välmående.
Nedan följer en uppföljning av utvecklingsområdet jämlikhet per
verksamhetsområde.
Förskola
Mätetalet inom utvecklingsområdet har fokus på barngruppernas storlek.
Detta har betydelse för utbildningen, undervisningens kvalitet och
pedagogernas förutsättningar att stödja barnens utveckling och lärande.
Målet är max 16,4 barn per barngrupp på helår men nuläget är att vi har
16,6 barn per barngrupp.
Ökad jämlikhet i barn och ungas uppväxtvillkor innefattar förskolans
arbete med barnkonventionen. Barnkonventionen finns sedan länge i både
skollag och läroplaner. Därutöver använder förskolan sedan flertalet år
rutiner och strukturer för att arbeta med barnkonsekvensanalyser inför
beslut. Arbetet följs upp i förskolans styrkort där både rutiner för
barnkonsekvensanalyser samt behov av kompetenshöjande insatser följs
upp.
Grundskola
Mätetalen avser att öka andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan
i relation till det modellberäknade värdet enligt Kolada. Samt att minska
spridningen mellan skolorna avseende gymnasiebehörighet. Det faktiska
värdet för behörighet till gymnasiet har ökat från 88,0 % till 88,7 %, medan
det modellberäknade värdet sjunkit från -0,6 till -1,3. Spridningen i
behörighet mellan skolorna har ökat. Sammantagen bedömning utgår från
bedömning av respektive resultatet av mätetalen.
Grundskolans strategiska arbete inom ramen för utvecklingsområdet
handlar om ett kompensatoriskt arbete.
Granskning av förutsättningar för likvärdig utbildning i kommunen
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat
förutsättningarna för likvärdig utbildning i kommunen. Revisionen som
fokuserade på grundskolan konstaterade att måluppfyllelse och
meritvärden i förhållande till andra kommuner står sig väl. Däremot finns
skillnader mellan skolenheterna i flertalet av de variabler som
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granskningen har undersökt. Revisorerna bedömer att det finns
förutsättningar för att erbjuda likvärdig utbildning, men att likvärdig
utbildning inte bedrivs fullt ut inom alla verksamhetsområden. Revisorerna
anser att resursfördelningsmodellen är välutvecklad och tar hänsyn till och
fördelar resurser med utgångspunkt i elevers förutsättningar och behov.
Förutsättningar för nyanlända att nå målen för verksamheten bedömer
revisorerna inte vara helt likvärdiga. Bedömningen är att möjligheterna att
få särskilt stöd är tämligen goda. Dock lyfter revisionen skolenkäten där
den pedagogiska personalen svarat under medel för riket på frågan ”Jag
har förutsättningar att hjälpa elever som har behov av det”. Luleå kommun
har en hög grad av legitimerade och behöriga lärare. Andelen legitimerade
och behöriga lärare skiljer sig dock kraftigt mellan skolenheterna.
Resursfördelningsmodellen kan inte fullt ut kompensera för skillnaden i
andelen av behöriga lärare.
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisorerna:
• att närmare analysera vad det beror på att nästan en tredjedel av de
pedagoger som besvarat skolenkäten 2020 anser att de inte har
förutsättningar att hjälpa elever som är i behov av det, samt om behov
föreligger, vidta åtgärder.
• att vidta åtgärder som ytterligare förbättrar och stärker undervisningen
för elever med utländsk bakgrund då skillnaderna mellan skolenheterna är
stora.
• att stärka sitt arbete för att tillgången på legitimerade och behöriga lärare
blir mer likvärdiga.
Rekommendationerna från rapporten omhändertas i huvudmannens
utvecklingsområde för 2022 som kommer vara likvärdighet.
Regelbunden kvalitetsgranskning
Skolinspektionen genomförde en regelbunden kvalitetsgranskningen
vårterminen 2021 där ett fokus var grundskolans kompensatoriska arbete i
att skapa förutsättningar för att eleverna får en likvärdig utbildning och hur
väl huvudmannen klarar sitt uppdrag att ge elever förutsättningar att nå de
nationella målen. Specifikt undersökte granskningen huvudmannens
kunskap om elevers skilda förutsättningar och behov, hur huvudmannen
motiverar sin resursfördelning samt träffsäkra insatser och uppföljning av
insatserna.
De kompensatoriska åtgärderna som grundskolan lyfte vid granskningen
var:
-grundskolans tre prioriterade utvecklingsområden: Tillgängliga lärmiljöer,
Undervisningens kvalitet, Styrning och ledning och insatser inom dessa
- resursfördelningsmodellen som tar hänsyn till föräldrarnas
utbildningsnivå och utländsk härkomst kortare än 5 år i Sverige
- tilläggsbelopp
- fördelning av statsbidrag
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- fördelning av förstelärare/skola
- riktade insatser av IT-pedagogiskt stöd
- riktade insatser av fritidshemsutvecklare
- Resurscentrums stöd som kan sökas av skolor men även riktas från
grundskolenivå
Skolinspektionen bedömde att ”Huvudmannen har i hög utsträckning vidtagit
relevanta kompensatoriska åtgärder, som syftar till att elever med sämre
förutsättningar ska nå utbildningens mål så långt som möjligt.”
(Skolinspektionen Dnr-SI 2021:14)
Trots ovanstående insatser kvarstår mönstret både lokalt och nationellt att
socioekonomiska faktorer har en betydande påverkan på elevers
måluppfyllelse. Det är faktorer avseende utländsk bakgrund och föräldrars
utbildningsnivå som ger genomslag och skiljer sig markant åt mellan
grundskolorna i Luleå kommun och påverkar resultaten på skolnivå.
Spridningen mellan skolornas andel elever som är behöriga till gymnasiet
har för läsåret ökat främst eftersom en av skolorna för detta läsår sänkt
behörigheten från 92 till 78% samt att högsta behörigheten ökat från 93 till
94 %. Skolan med behörighet under 80 % har uppmärksammats och
analysen visar att det fanns elever som av olika anledningar inte uppnådde
gymnasiebehörighet trots interna och externa insatser. Ett litet elevunderlag
medför även att få elever ger ett stort procentuellt utslag.
Grundskolan har under läsåret fortsatt prioritera en tillgänglig lärmiljö,
fortsatt arbete med skolkultur som en begränsande faktor för främst pojkars
lärande. Fler exempel på insatser som bidrar till utvecklingsområdet är
studie-och yrkesvägledning i vid bemärkelse, läxhjälp och lovskola.
Grundskolan fortsätter med rörelsesatsningar främst i F-6, där
fritidshemsutvecklarna stödjer skolorna i att erbjuda rörelseaktiviteter som
ett led i att främja elevernas hälsa men även ger sociala effekter som
gemenskap och trygghet. Samverkan har även fortsatt med LTU delvis
genom kommunens sociala investeringsmedel med aktiva skoltransporter
och rörelsesatsningar under hela skoldagen.
Gymnasium
Bedömningen varierar mellan gymnasieskolans enheter, men majoriteten
anser att skolan klarat sitt kompensatoriska uppdrag, om än med stora
utmaningar kopplat till pandemin.
När undervisning genomförs på distans blir elevers olika förutsättningar än
mer uppenbara. Det handlar dels om praktiska saker som exempelvis
trångboddhet och brist på god uppkoppling, men också elevers
förutsättningar för att fortsätta utvecklas som individer. Det senare visar sig
i uppföljningen av elevers mående under pandemin och inför återgång till
skolan. I undersökningen finns svar från 1583 elever från skolans samtliga
program.
Upplevelsen av fjärrundervisning kopplad till personliga resurser
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De elever som känt att de haft tillräckliga personliga resurser (kunskap,
stöd, tydlighet) att hantera tiden med skola hemma berättar om personlig
utveckling. De har känt stolthet över att klara av att jobba mera
självständigt och av att vara flexibla. Medan för de elever som känt att
utmaningarna vägt tyngre än resurserna (bristfälligt stöd, svårt att klara
studierna på distans, svårt att förstå instruktioner) har skola hemma
upplevts som mer stressande och elever uttrycker själva en oro för att de
inte fått tillräcklig kunskap. Eleverna i undersökningen tycks också
uppmärksamma den viktiga relationsbyggande funktionen skolan har.
Många berättar om känslor av isolering och ensamhet när de inte varit i
skolan. Både personal och kamrater är viktiga för eleverna.
Högre andel F bland pojkar i åk 3 - och på yrkesprogram
Rektorerna har på grund av pandemin befarat ett kunskapstapp och därför
undersöktes i höst betygsfördelningen. I avgångsklassen (åk 3) kan ses att
andelen F-betyg ökar.
Andel
satta FVt 18
betyg i
åk 3

Vt 19

Vt 20

Vt 21

Totalt

3,8
3,2
2,9
4,2
procent procent procent procent

Flickor

2,7
2,9
1,5
2,7
procent procent procent procent

Pojkar

5,1
3,6
4,5
5,7
procent procent procent procent

Andelen satta F-betyg ökar med lika många procentenheter för pojkar och
flickor mellan år 2020 och 2021. Andelen satta F är den högsta för undersökt
tidsperiod, för bägge könen. Görs jämförelsen år 2021 med det pandemifria
året 2019 har andelen F-betyg dock ökat mer bland pojkar (2,1
procentenheter), att jämföra med en minskning bland flickor (0,2
procentenheter). Detta skulle kunna vara en svag indikation på att pojkar i
åk 3 klarade "pandemiskolan" sämre än flickor i åk 3.
I diskussioner med rektorer framhåller de att den ändå relativt svaga
ökningen av F-betyg för åk 3 tyder på att skolan lyckats upprätthålla
kvalitet trots pandemin. Samtidigt menar rektorerna att det finns risk för ett
framtida kunskapstapp i och med att eleverna kanske inte fått samma djup
i kunskaper som årskullar innan pandemin. De kan få svårare att klara mer
avancerade kurser som ska bygga vidare på förvärvade kunskaper. Detta är
en jämlikhetsfråga på sikt, om flera årskullar elever har grundare
kunskaper än sina föregångare. Det skulle kunna försvåra högre studier och
eventuellt även inträde på arbetsmarknaden.
Betygsfördelningen varierar vidare mellan programtyper. Nedan en
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jämförelse mellan programtyper och satta betyg för samtliga årskurser
under vårterminen de senast fyra åren. Andelen F bland elever på
yrkesprogram (samtliga årskurser) ökar tydligt, från stabila drygt 5 procent
de senaste åren till över 8 procent 2021. På högskoleförberedande program
ses också en ökning, men den är betydligt mindre.

Genomsnittligt betygspoäng och genomströmning 3 år på yrkesprogram
(som båda visar sjunkande resultat) tillsammans med genomlysningen av
andel F-betyg kan sammantaget ses som en indikation på att pandemin
påverkade yrkeselevernas studieresultat i större utsträckning än elever på
högskoleförberedande program, vilket är en jämlikhetsfråga.
Åtgärder för ökad jämlikhet - särskilda satsningar på vissa enheter
Gymnasieskolan bör följa utvecklingen av underkända betyg F (och
fördelning av betyg generellt), för att se om skolenheterna med planerade
åtgärder kompenserar för befarat kunskapstapp. Rektorer har genom extra
statliga medel och gymnasieskolans egna ekonomiska överskott kunnat
anställa extra lärare i de ämnen där resultaten varit svaga. Dessa lärare
arbetar under ht 2021 såväl med undervisning helgrupp som i lärstudior.
En av gymnasieskolans enheter tar del av ett riktat statsbidrag för
förstelärare till socioekonomiskt utmanade enheter. Enhetens rektor
anställer tre förstelärare som under kalenderåret 2022 ska arbeta med
nedanstående frågeställningar:


Hur påverkar negativa socioekonomiska faktorer elevers och deras
vårdnadshavares attityder gentemot skolan?



Hur påverkas elevers skolgång och resultat?



Hur påverkas skolans bemötande av, och förväntningar, på elever
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och vårdnadshavare?
Målet är att ta fram en kunskapsbank och metodhandbok som på sikt kan
användas av också andra enheter för att vässa arbetet med det
kompensatoriska uppdraget.
En annan av gymnasiets enheter deltar i SKR:s projekt Fullföljd utbildning.
Enheten har utmaningar vad gäller genomströmning och då särskilt för
pojkar. I projektet ska enheten se över arbetssätt och bemötande för att
främja skolanknytning. Tesen är att elever som vill vara och trivs i skolan
också når bättre studieresultat. Idén kan knytas till begreppet relationell
pedagogik, beskrivet av bland andra professor Jonas Aspelin.
Elevinflytande
När det gäller representation i elevforum fanns under läsåret 2020-21 både
flickor och pojkar i alla gymnasieskolans formella forum för elevinflytande:
elevråd, programråd med bransch samt byaråd (övergripande
samlingsforum för elevråd i gymnasieskolans olika kvarter). Dock ses
generellt ett större intresse för inflytandefrågor bland flickor. Det hänger
troligen samman med flickors inställning till skolan mer allmänt, där
skolforskningen är enig om flickors högre ambitionsnivåer. Planerade
kampanjer i sociala medier med syfte att öka intresset för elevdemokrati
har inte kunnat genomföras på grund av brist på personella resurser.
Treårsperioden 2019-2021
Under treårsperioden har nämnden haft fokus på att skapa mer tillgängliga
lärmiljöer och förbättra undervisningens kvalitet, vilket är grundläggande
aspekter för jämlikhet. Genom internkontrollen har nämnden mellan 20192021 på olika sätt haft särskilt fokus på arbetet mot diskriminering och
kränkande behandling. Även fullgörandet av nyanländas rättigheter i
skollagen, fullgörandet av modersmålsrättigheter och uppföljning av
elevers frånvaro, som är viktiga aspekter på jämlikhet, har varit föremål för
internkontroll (2019).
Implementeringen av barnrättslagen i förvaltningen påbörjades under
perioden. Verksamheterna inom förvaltningen har samverkat i
framtagandet av kompetensutvecklingsmaterial samt stödmaterial om och
hur det konkreta arbetet med Barnkonventionen ska realiseras inför
förändringar och beslut. Kompetensutveckling om barnrättslagen och
inflytandefrågor är genomförda i förvaltningen och inför flera viktiga
beslut har barnkonsekvensanalyser gjorts och barns åsikter beaktats.
Förutom det löpande arbetet med inflytandefrågor i verksamheterna har
förvaltningen under perioden beviljats medel från Länsstyrelsen för att öka
barns och ungas engagemang i elevdemokratiska sammanhang genom film
och föreläsningar om elevinflytande. Kulturskolan har haft uppdrag att
genom elevrådskoordinator stötta högstadieskolornas arbete med elevråd
och erbjuda återkommande elevrådskickoffer, styrelseutbildningar och
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elevskyddsutbildningar. En viktig del av ett läroplansstyrt arbete som
ligger inom utvecklingsområdet är det målinriktade arbetet som dagligen
bedrivs inom undervisningen med barn och elever för att de successivt ska
utöva ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i
skolan. Grundskolan har i samarbete med Luleå tekniska universitet och
stadsbyggnadsförvaltningen med stöd av sociala investeringsmedel
genomfört hälsoprojekt om rörelse i samband med transporter till och från
skolan, vilket senare utvecklats för att omfatta rörelse under hela
skoldagen. Extra insatser kommer riktas till socioekonomiskt utsatta
skolområden.
Under perioden har Barn och utbildningsnämnden med stöd av bland
annat en donation genomfört att satsning på digitala verktyg där samtliga
elever i årskurs 6 nu har en egen chromebook. Vi har också infört ett
granskat och kvalitetssäkrat basutbud för alla elevers likvärdiga rätt till
digitala lärresurser. För att underlätta för lärarna att skapa kvalitet i
undervisningen har ett digitalt pedagogiskt stöd, Digisupport, utvecklats.
En ny lärplattform har upphandlats och införts som ett stöd för hela
skolverksamheten i att skapa kvalitet i undervisning och omdömen för
eleven. Stödinsatser är under införande.
Vi har tagit fram nya styrdokument för placering förskola och fritidshem –
allt för att skapa rättssäkerhet och likvärdighet för barn och elevers
placeringar.
Den samlade bedömningen är att Barn och utbildningsnämnden i hög
utsträckning bidragit till förflyttning inom utvecklingsområdet under
perioden.
Utvecklings
område: Mer
jämställd
fördelning av
makt och
resurser

Barn- och utbildningsnämnden har bidragit till att uppnå
utvecklingsområdet under helåret 2021, men har inte uppnått de mätbara
mål som sattes för tre av nämndens åtaganden. Kommunens mål är att
under mandatperioden i sin helhet ha en jämställd service och jämställt
bemötande, ha en jämställd resursfördelning till kvinnor, män, flickor &
pojkar samt förhindra och motverka mäns våld mot kvinnor. Barn- och
utbildningsnämnden har under året prioriterat arbetet med jämställd
resursfördelning till kvinnor, män, flickor och pojkar men även jämställd
service och jämställt bemötande.
Förskola
I förskolans läroplan, Lpfö 18, beskrivs jämställdhetsuppdraget under
rubriken Förskolans värdegrund och uppdrag - En likvärdig utbildning och
inleds så här: "Förskolan ska aktivt och medvetet främja alla barns lika
rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Förskolan har ett
ansvar att motverka könsmönster som begränsar barnens utveckling, val
och lärande..."
Förskolans ständiga arbete med att utveckla verksamheten i detta fält

Barn- och utbildningsnämnd, Underlag för årsuppföljning 2021

27(47)

Utvecklingsområde/Mål

Analys

handlar om pedagogisk personal (samt övrig personal) som förebilder,
förhållningssätt och bemötande i utbildningen och undervisningen,
innehåll i undervisningen, barns delaktighet i sitt eget lärande samt den
lärmiljö som barnen erbjuds socialt, pedagogiskt samt fysiskt.
Förskolan har uppmärksammat följande aspekter som är viktiga ur ett
jämställdhetsperspektiv:


När det gäller stöd från Resurscentrums specialpedagoger är
trenden att det är stöd för pojkar som söks samt beviljas i högre
grad



Tilläggsbelopp söks i högre grad för pojkar



Andelen män som arbetar i förskolan är låg, ca 3 % av totalt ca 800
medarbetare



Flickor lyckas bättre i grundskolan men har sämre psykisk hälsa

Inom förskolan sker ett flertal aktiviteter som syftar till utvecklingsområdet
Mer jämställd fördelning av makt och resurser samt jämställdhet generellt.
Nedan följer ett antal exempel på detta:


Kompetensförsörjning - Förskolan har tagit fram en handlingsplan
för kompetensförsörjning som bland annat innefattar stolthet och
ambassadörskap, satsningar för att rekrytera och ta emot nya
vikarier, praktikplatser och att ta fram nya befattningar för att
attrahera fler att arbeta i förskolan och tydliggöra karriärvägar. I
förskolan finns nätverket Män i förskolan som arbetar för att öka
antalet män inom förskolorna samt för att behålla de män som
redan idag finns på förskolorna. Andelen män som arbetar i
förskolan är låg, det ligger på ca 3 % av totalt ca 800 medarbetare.
Rektorsgruppen har under året fördjupat sig i arbetet med hur vi
rekryterar mer jämställt med målbilder fler manliga medarbetare.



Förskolan arbetar varje år med prioriterade utvecklingsområden
inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. 2021 är de tre
prioriterade områdena Lärmiljöer, Språkutveckling samt Ledning &
styrning. Språkutveckling är särskilt viktigt för att stödja alla barns
möjligheter och särskilt pojkarnas att utvecklas och lära så långt som
möjligt under hela sin skolgång. Lärmiljöer är ett stort fält som berör
vad vi erbjuder de barn som finns i våra förskolor och hur lärmiljöer
anpassas utifrån social, pedagogisk och fysisk lärmiljö, särskilt för
de barn som är i behov av extra stöd eller extra utmaningar. De
modeller, lösningar och lärmiljöer som utvecklas enligt
Tillgänglighetsmodellen (spsm.se) stödjer särskilt dessa barn och i
förlängningen samtliga barn.

Förskolan planerar för kompetensutvecklingsinsatser till rektorer och
medarbetare inom fältet jämställdhet exempelvis föreläsningar i
kombination med frågeställningar för dialoger.
Grundskola
Området omfattar två mätetal, meritvärdet för pojkar exklusive
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nyinvandrade och okänd bakgrund samt flickors upplevelse av stress över
skolarbetet enligt hälsosamtalen.
Pojkarnas faktiska behörighet till gymnasiet samt meritvärde har ökat,
oavsett om nyinvandrade exkluderas eller inte, samtidigt som flickornas
minskat. Skillnaden mellan flickor och pojkar har minskat. Flickornas
upplevelse av stress relaterat till skolarbetet har minskat avsevärt och
uppnår under läsåret 2020/2021 målet för 2023.
Meritvärdet har sjunkit både i Luleå kommun och för samtliga kommuner
sett till både flickor och pojkar. Pojkarnas meritvärde har ökat från 216,8 till
218,8 och flickornas minskat från 249,3 till 246,8. För båda könen befinner
sig meritvärdet i mellanskiktet jämfört med övriga kommuner. På totalen är
meritvärdet 232,4 och befinner sig bland de 25% högsta.
Om vi inkluderar elever som är nyinvandrade och de med okänd bakgrund
2020/2021 är meritvärdet för hela årskullen oförändrat med 229,2 gentemot
föregående läsår vilket ska ses mot bakgrund av ett läsår påverkat av
pandemin. Meritvärdet tillhör fortfarande de 25 % högsta. Skillnaderna
mellan pojkarnas och flickornas meritvärden har minskat från 33,9 till 26,6
meritpoäng i jämförelse med föregående läsår. Flickornas meritvärde har
minskat med 3,1 till 242,9 och pojkarnas ökat med 4,2 poäng till 216,3.
Pojkarnas meritvärde hör nu till de 25 % högsta. Flickornas ligger nu strax
under de 25 % högsta meritvärdena.
Grundskolan intensifierade under föregående läsåret arbetet med att
uppmärksamma skillnader i måluppfyllelse mellan skolor utifrån
socioekonomi och kön. Arbetet fortgår innevarande läsår.
Mätetalet gällande flickors upplevelse av stress är nytt för 2021. Målet är att
minska flickornas upplevelse av stress med minst fem procenten till och
med år 2023. En lägre andel flickor känner sig stressade, 19,9 % jämfört med
föregående läsårs resultat på 26,1 % vilket är ett trendbrott efter att värdet
succesivt ökat från 2018. Målet för mätetalet är uppnått men dess
utveckling blir av intresse att följa upp kommande läsår för både flickor och
pojkar. Pojkarnas upplevelse av stress har ökat från 10,8 % till 13,0 % och är
nu på samma nivå som 2018/2019. Pandemins påverkan är svårbedömd när
det gäller upplevelsen av stress för årskurs 7.
Gymnasium
Skolans bidrag till en mer jämställd fördelning av makt och resurser kan
betraktas ur flera synvinklar. Under utvecklingsområdet jämlikhet beskrivs
arbetet med formella elevforum (inflytande/makt) ur ett
jämställdhetsperspektiv.
Nedan fokuseras på aspekter som gäller jämställd resursfördelning genom
särskilt stöd.
Resursfördelningen vad gäller åtgärdsprogram (särskilt stöd) följs upp
årligen i kvalitetsredovisning. Åtgärdsprogrammen var för läsåret 20202021 65 stycken, totalt sett betydligt färre än föregående läsår (103) och
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läsåret innan dess (123). Minskningen av åtgärdsprogram ses uteslutande
bland pojkar. Föregående läsår var antalet åtgärdsprogram bland pojkar 49,
i år 14. Antalet åtgärdsprogram bland flickor är i stort sett detsamma (48
föregående år, 51 detta läsår). Mönstret känns igen från tidigare läsår och
möjliga förklaringar till att flickor har fler åtgärdsprogram (när det på
grundskolan är tvärtom) kan vara:


att flickor med svårigheter inom NPF-spektrat får sin diagnos
senare än pojkar. I forskning ses att funktionsnedsättningarna
autism och ADD hos flickor misstas för ångest, depression,
inlärningssvårigheter eller familjerelaterade problem. Flickor är
"duktiga" på att maskera sina egentliga svårigheter med psykisk
ohälsa som konsekvens. De kan också få hjälp av andra flickor som
hjälper/stöttar den drabbade så att svårigheterna inte upptäcks av
vuxna.



att pojkar och flickor i skolan agerar utifrån skilda normer/kulturer.
För pojkar kan det vara "okej" att misslyckas i skolan, medan flickor
förväntas prestera goda resultat och därtill är mer benägna att be
om hjälp när de får svårigheter i skolan.

Gymnasiets lärstudior står öppen både för de elever som behöver stöd för
att klara sina studier och för de som vill utmanas att nå längre - alltså ett
dubbelt uppdrag. I en större uppföljning av studiorna läsåret 2019-2020
blev det tydligt att flickor är betydligt mer frekventa besökare än pojkar.
Det fanns också exempel på att program med låg målupplevelse hade få
besök i studion. Under innevarande läsår ser ledningsgruppen över
organisationen för studiorna. Det är viktigt att studiornas tillgänglighet för
elever med låg måluppfyllelse samt pojkar beaktas.
Jämställd fördelning av makt i undervisningen kommer lyftas under
kommande läsår, till exempel kopplat till val av läromedel, flickors/pojkars
talutrymme och elevers attityder till manliga, respektive kvinnliga lärare.
Ingen enhet har lyft dessa frågor i kvalitetsredovisning, varför
huvudmannen saknar övergripande bild. Gymnasiechefen har för avsikt att
dryfta frågorna under en "jämställdhetsturné" där rektorerna i varje kvarter
ska samtala om jämställdhetsfrågor.
Treårsperioden 2019-2021
Under tre årsperioden har nämnden haft fokus på pojkars skolresultat och
flickors upplevelse av stress.
2019 startade grundskolan upp arbetet med att uppmärksamma och ta fram
ett nuläge angående jämställd fördelning av resurser. Förvaltningen valde
att fokusera på hur fördelningen av extra resurser, så kallade “hjälp-jag”,
ser ut mellan pojkar och flickor i grundskolan enligt uppgifter från
rektorerna. Under 2019 lyfte ekonomerna jämställdhetsperspektivet i
budgetsamtal med varje enskild rektor, inför 2020 års budget.
Under perioden har insatser kring att uppmärksamma resultat när det
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gäller måluppfyllelse och öka kunskaper om betydelse av normer och
kulturer i skolmiljö och hur lärande och kan motverkas, särskilt riktats till
skolledare. Litteraturseminarier har genomförts, exempelvis utifrån
Sveriges kommuner och regioners rapport hur man kan motverka
könsskillnader i skolresultat och Fredrik Zimmermans bok Pojkar i skolan vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i
skolan.
Den samlade bedömningen är att Barn och utbildningsnämnden i hög
utsträckning bidragit till förflyttning inom utvecklingsområdet under
perioden.
Utvecklingsområde:
Minskad
klimatpåverkan

Barn- och utbildningsnämnden har bidragit till att uppnå
utvecklingsområdet under helåret 2021. Kommunens mål är att under
mandatperioden i sin helhet halvera klimatpåverkan från kommunens egna
resor och transporter, minska klimatpåverkan från kommunens
måltidsverksamhet, att minska klimatpåverkan från användningen av
plaster samt att långsiktiga investeringar ska bidra till en minskad
klimatpåverkan.
Barn- och utbildningsnämnden har under året prioriterat arbetet med att
minska klimatpåverkan från kommunens måltidsverksamhet genom att
minska koldioxidutsläpp i livsmedelsinköp. Det ackumulerade resultatet av
koldioxidekvivalenten (kg CO2e/kg livsmedel) från januari- oktober 2021
var 1,68. Det uppsatta målet 1,8 uppnåddes alltså med god marginal. Det
betyder att måltiderna sammantaget har ett lågt klimatavtryck och ligger i
linje med FN:s 1,5 gradersmål. Livsmedelskedjan har en stor miljöpåverkan.
Genom att minska andel animaliska livsmedel, öka andelen vegetabiliska
livsmedel samt minska matsvinnet bidrar måltidsverksamheten till att
minska koldioxidutsläppen. Måltiderna arbetar även kontinuerligt för att
minska miljöbelastningen genom att källsortera och göra miljövänliga val
av produkter och utrustning. Genom att öka andelen ekologisk odlad mat
bidrar även livsmedelsinköpen till den biologiska mångfalden och minskar
spridningen av kemiska bekämpningsmedel. Målsättningen är även att
kunna upphandla och utöka sortimentet av svenska och närproducerade
livsmedel av god kvalitet och som tar hänsyn till hållbarhet.
Treårsperioden 2019-2021
Under treårsperioden har nämnden haft fokus på att minska
klimatpåverkan från kommunens måltidsverksamhet genom att minska
utsläpp i livsmedelsinköp, samt att minska utsläppen av koldioxid från
egna resor i tjänsten och att andelen tjänstefordon som kan använda biogas
ska öka. Förvaltningen har också ett pågående arbete gällande ett minskat
matsvinn i både kök och matsalar. När det gäller minskade utsläpp från
resor kan de nya arbetssätt som uppstått ur pandemin möjliggöra för en
lägre nivå av utsläpp från resor i tjänsten även fortsättningsvis.
Tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen och Luleå tekniska
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universitet drivs även projektet Aktiva skoltransporter vars syfte är att fler
barn ska cykla eller gå till och från skolan. Detta beskrivs även inom
utvecklingsområdet jämlikhet men har också en stark koppling till minskad
klimatpåverkan.
Skolskjuts ska vara klimatsmart och kostnadseffektivt. I Luleå ges
skolskjuts i första hand med kollektivtrafiken. Där så inte är möjligt
används taxi men då i första hand delad taxi, dvs att flera elever samåker.
Vid upphandlingar av buss ställs miljökrav att kommunens utsläppskrav
ska följas.
Den samlade bedömningen är att Barn och utbildningsnämnden bidragit i
medelhög grad till förflyttning inom utvecklingsområdet under perioden.
Utvecklingsområde:
Starkare ekonomi för
tillväxt

Bedömningen är att barn och utbildningsnämnden bidrar till
utvecklingsområdet starkare ekonomi för tillväxt.
Fokus för året har varit att minska lokalkostnader i förskolan, grundskolan
och gymnasiet, samt att öka andelen ungdomar som är etablerade på
arbetsmarknaden eller studerar två år efter fullföljd gymnasieutbildning.
Ett syfte med nämndens målsättning att minska lokalkostnader har varit att
åstadkomma förbättring av kommunens samordnande arbete med lokaler,
främst skolstrukturella åtgärder. Ett sådant utvecklingsarbete är nu igång
och pågår i flera stadsdelsområden genom att nämnden och
kommunstyrelsen samordnar flera förvaltningars deltagande från
utredningars start.
Den senaste rapporterade nationella Statistiken för 2020 påvisar att
lokalkostnaderna totalt sett sjunker inom samtliga skolformer inom Barnoch utbildningsnämndens område. Detta trots att nämndens
hyreskostnader uppräknas med 1,5% årligen. Den kraftiga minskningen för
lokalkostnader beror på att stadsbyggnadsförvaltningen redovisat ett större
överskott 2020, i den nationella statistiken återförs alltid centrala överskott
till verksamheterna varför det återspeglas för Barn- och
utbildningsförvaltningen i statistiken. Denna reducering av lokalkostnader
syns inom samtliga skolformer. Förklaringen till minskningen av
lokalkostnader för 2020 inom skolformerna, kan alltså inte härledas
strukturella åtgärder.
Andelen ungdomar som två år efter fullföljd gymnasieutbildning är
etablerade eller studerar ökar för Luleås del (från 80 procent till 83,3
procent), vilket varit fallet de senaste åren. Ökningen ses för både flickor
och pojkar. Flickor har högre etableringsgrad (85,3) jämfört med pojkar
(81,1).
I den senaste statistiken (2019) ses en förbättring av Luleås resultat i
jämförelse med större städer och riket. Sett över tid är Luleås utveckling
ojämn och resultaten har pendlat mellan att ligga över eller under
jämförelsegrupperna. Trots ett gott resultat i jämförelse med
kommungrupp och riket som helhet ligger resultatet fortfarande inom det
gula fältet i SKR:s rankingsystem (dvs. bland 50 procent av landets
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kommuner).
Etableringen är starkare för elever från högskoleförberedande program
(87,0 procent), jämfört med yrkesprogram (75,5 procent).
Yrkesprogrammen ökar sin etablering och går från röd ranking (bland de
25 procenten sämsta kommunerna) till gult värde. Resultatet för
högskoleförberedande program rankas gult.
Skillnaden i etablering mellan elever från olika programtyper förklaras
generellt av att andelen elever från yrkesprogram som studerar är lägre än
andelen elever från högskoleförberedande program som etablerar sig på
arbetsmarknaden. En kan säga att elever från högskoleförberedande
program etablerar sig antingen på arbetsmarknad eller i studier. När det
gäller yrkeselever ser vi istället en mindre andel som studerar, vilket drar
ner det totala resultatet för yrkeselever.
Treårsperioden 2019-2021
Under treårsperioden har nämnden haft som uppdrag att minska
kostnaderna och genomfört ett omfattande effektiviseringsarbete.
Prioritering har gjorts på att behålla personal och andra förutsättningar för
kvalitet. Huvudmannen har gjort ett omfattande arbete med kostnads- och
kvalitetsanalys (benchmarking) för att bättre förstå Luleås kostnader i de
olika skolformerna och vilken kvalitet som erbjuds i jämförelse med andra
liknande kommuner för att kunna göra rätt prioriteringar i arbetet med
effektiviseringar. Arbetet har bidragit till att fatta effektiviseringsbeslut
med långsiktiga effekter för en långsiktigt hållbar ekonomi.
Utöver detta har fokus legat på att öka andelen ungdomar som två år efter
fullföljd gymnasieutbildning är etablerade eller studerar, vilket beskrivs
mer ingående ovan.
Den samlade bedömningen är att Barn och utbildningsnämnden i hög
utsträckning bidragit till förflyttning inom utvecklingsområdet under
perioden.

Utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Utfall
Barngrupper
nas storlek i
förskolan
ska inte öka

16,6
barn
per
barngrupp

Mål
Högst Enligt huvudmannens egen statistik är antalet barn per
16,4 barngrupp 16,6, vilket gör att målet för max 16,4 barn per
barngrupp inte nås. Detta är viktigt att följa framöver när de
barn
nationella jämförelsetalet kommer. Nuvarande värde visar på
per
en ökning sedan 2020 då antalet var 16,2.
barn-
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grupp
Öka andelen
elever som är
behöriga till
gymnasieskolan,
avvikelse
från modellberäknat
värde

-1,3 % 1,3%

Andelen behöriga till gymnasiet fortsätter att öka, från 88%
föregående år till 88,7 % i år. Detta trots ett helt läsår under
pandemins påverkan. Behörigheten nationellt är 86,2 % för
samtliga huvudmän. Luleå kommuns skolor presterar fortsatt
bland de 25 % bästa kommunerna när det gäller
gymnasiebehörighet. Nyckeltal där nyinvandrade och elever
med okänd bakgrund exkluderas visar att
gymnasiebehörigheten är 90,3 % för 2021 och hör även det till
de 25 % bästa kommunerna.
Trots att det faktiska värdet för gymnasiebehörigheten ökat
har det modellberäknade värdet som presenteras i Kolada
sjunkit från -0,6 till -1,3 jämfört med 2020 och befinner sig i
mellanskiktet av samtliga kommuner. Ett negativt värde
indikerar att det utifrån förutsättningar finns
utvecklingspotential. Modellberäknade värdet är ett
utvecklingsnyckeltal för jämförelse mellan kommuner där
hänsyn tas till bakgrundsfaktorerna ekonomiskt bistånd,
nyinvandrade elever (0–4 år i Sverige), föräldrars
utbildningsnivå, kön samt andel elever med okänd bakgrund
(elever som ej hunnit bli folkbokförda).
En stor förändring har skett när det gäller behörighet utifrån
kön. Pojkarnas behörighet är nu högre än flickornas då den
ökat från 86,6% till 90,1 % medan flickornas sjunkit från
89,3% till 87,3%.

Minska
spridningen
mellan
skolorna
avseende andel
elever behöriga
till gymnasieskolan

16
procentenheter

mindre
än 20
procent
enheter

Spridningen gällande behörighet till gymnasieskolan har
ökat för läsåret 2020/21 främst på grund av att en skola för
detta läsår sänkt behörigheten från 92 till 78% samt att högsta
behörigheten ökat från 93 till 94 %. Då målet för året var satt
att spridningen skulle vara mindre än 20 procentenheter och
utfallet är 16 procentenheter så nås ändå målet.
På skolnivå framkommer att två av de fyra skolorna med
större socioekonomiska utmaningar även detta läsår
förbättrat gymnasiebehörigheten, Råneskolan och
Hertsöskolan. Råneskolan från 82,6 % till 87,5 % och
Hertsöskolan från 82,1 % till 86,4 %, vilket är en stor
förbättring. Troliga orsaker är att riktade insatser gett effekt
men även att andelen nyinvandrade minskat. Föräldrars
utbildningsnivå är en känd påverkansfaktor på elevernas
skolresultat. För Hertsöskolan har behörigheten ökat trots att
andelen elever med föräldrar med högst gymnasial
utbildning också ökat. Där är alltså kopplingen otydlig. På
Råneskolan som ökat behörigheten har andelen elever med
föräldrar med högst gymnasial utbildning samtidigt minskat.
För Tunaskolan är gymnasiebehörigheten något lägre 81,3 %
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jämfört med 83,3% 2019/20, för Örnässkolan 87,9% jämfört
med 88,3%.
För Bergskolan (91,8), Björkskataskolan (92,5) och
Stadsöskolan (94,0) är det ca 3 procentenheter fler elever som
når gymnasiebehörighet jämfört med föregående läsår. För
både Bergskolan och Björkskataskolan har andelen elever
med föräldrar med högst en gymnasial utbildning minskat
med 12,1 respektive 17,3 procentenheter.
Avvikelse för läsåret ses på Montessoriskolan med en
behörighet under 80 %. Skolans analys visar att det fanns
flertal elever som av olika anledningar inte uppnådde
gymnasiebehörighet trots interna och externa insatser. Ett
relativt litet elevunderlag medför även att få elever ger ett
stort procentuellt utslag. Residensskolan och
Kråkbergsskolan har något lägre gymnasiebehörighet jämfört
med läsåret 2019/20.
Skolornas elevsammansättningar utifrån socioekonomiska
faktorer avseende utländsk bakgrund och föräldrars
utbildningsnivå skiljer sig mycket åt, vilket påverkar
resultaten. Dessa faktorers påverkan på skolnivå följer i stort
det nationella mönstret, exempelvis avseende att
nyinvandrade inte i lika utsträckning når
gymnasiebehörighet. Denna elevgrupp påverkar statistiken i
stor utsträckning för vissa skolor. Tydligaste exemplet är
Tunaskolan med störst andel elever med utländsk bakgrund
där skillnaden är märkbar där Tunaskolans behörighet till
gymnasiet hamnar på över 90 % då nyinvandrade elever
exkluderas i statistiken, jämfört med 81,3 % då alla elever
ingår. För Örnässkolan del är motsvarande siffra 89,7 %
jämfört med 87,9% då alla elever ingår. Även för resterande
skolor är skillnaden 1–2 procentenheter.
Den andra socioekonomiska väl kända faktor som påverkar
studieresultat är föräldrars utbildningsbakgrund, vilket även
inkluderar nyinvandrade. Behörigheten till
gymnasieprogram är för elever med föräldrar med
eftergymnasial utbildning 94,8 % och för de med högst
gymnasial utbildning 75,6 %. Hertsöskolan är den skola med
högst andel elever med föräldrar som har högst en
förgymnasial utbildning 51,5 %, vilket är en ökning från 2020
där motsvarande siffra var 45,5 %. Men trots detta har
Hertsöskolan i år ökat behörigheten till gymnasiet.
Hertsöskolan följs därefter av Tunaskolan 40,9 %, Råneskolan
38,5 % och Örnässkolan 36,8 % avseende andelen elever med
föräldrar som har högst en gymnasial utbildning.
Statistiken över föräldrarnas utbildningsbakgrund kan skifta
mycket mellan läsåren. Exempelvis gick andelen föräldrar
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med förgymnasial eller gymnasial utbildning för
Björkskataskolan från 37,3% år 2020 till 20% år 2021. Ett annat
exempel är Stadsöskolan där andelen med högst gymnasial
utbildning ökat från 24,2% till 31,7%. Skolan har ändå lyckats
öka andelen behöriga till gymnasieskolan.
Skolverket har i december 2021 ännu ej publicerat SALSA.
Öka
genomströmning
en i
gymnasieskolan,
examen inom 4
år

78,5
procen
t

Minst
76,1
proce
nt

Målet om 76,1 uppnås även om genomströmningen på fyra år
minskar från 79,2 år 2020 till 78,5 år 2021. Målsättningen var
en ökning från ett ursprungligt värde om 75,1 procent.
Genomströmningen är den näst högsta på en fyraårsperiod
och trenden är klart positiv (se graf nedan). Resultatet
återfinns också bland de 25 procenten främsta kommunerna i
landet. Luleå gymnasieskolas resultat är betydligt bättre än
genomsnittet för kommungruppen större städer.

Det försämrade resultatet på totalen förklaras av att såväl
högskoleförberedande program som Introduktionsprogram
har försämrade resultat. Dessa programtyper står
tillsammans med råge för majoriteten av elevkullen.
Yrkesprogrammen ökar däremot 2021 sin genomströmning
på fyra år, från 80,9 procent till 87,2 procent. Värdet är för
första gången på många år grönt, det vill säga bland de 25
procenten främsta bland kommunala huvudmän. Troligen
ser vi resultatet av en "stark" elevkull, nämligen den med
startår 2017-18.
För högskoleförberedande program är minskningen liten
(från 86,2 till 85,8 procent). Värdet är gult i Kolada, och har så
varit i många år. Det innebär ett resultat bland 50 procent av
landets kommunala huvudmän.
Skillnad mellan lokal och officiell genomströmning
Värt att notera är att Luleå gymnasieskolas trend i officiell
statistik för genomströmning är positiv över tid, medan den
lokala genomströmningen istället är stabil (inte ökande). I
den officiella genomströmningen får Luleå tillgodoräkna sig
resultatet från elever som påbörjat utbildningen här, men
avslutar hos annan huvudman. Den lokala

Barn- och utbildningsnämnd, Underlag för årsuppföljning 2021

36(47)

genomströmningen visar istället vilka elever som börjar
Luleå gymnasieskola och sedan tar examen här. Det är dessa
elevers skolgång vi kan påverka. Utifrån att genomströmning
varit ett prioriterat område under många år är det
problematiskt att den lokala genomströmningen inte ökar.
Introduktionsprogrammet svåranalyserat
Minskningen för Introduktionsprogram i officiell statistik är
rejäl, från 15,3 till 7,8 procent. Förra årets uppgång tolkades
som ett resultat av det utvecklingsarbete som pågår på IM.
Att genomströmningen nu är så pass mycket sämre kan tyda
på att utvecklingsarbetet inte fått effekt på genomströmning
(än). När resultat för IM är under lupp måste en beakta att
nationell statistik bara tar fasta på en av IM:s målsättningar;
att elever ska nå behörighet för nationella program och sedan
ta examen. IM-elever kan också ha som målsättning att
förbereda för andra studier (vuxenskola eller folkhögskola)
eller för arbetsmarknad. Dessa målsättningar kan bara följas
lokalt och resultat och analys återfinns i kvalitetsrapport för
2021.
Resultatet för genomströmning från IM återfinns 2021 bland
de 25 procenten lägsta bland kommunala huvudman (rött
värde). Genomströmning på IM varierar dock kraftigt sett
över tid och har legat både över och under snittet för såväl
riket som större städer (se nedan).

Orsakerna till variationerna är oklara. Det kan troligen inte
kopplas till undervisningen eftersom personalstyrkan på
Introduktionsprogrammet är stabil över tid med få
personalbyten. Lärarna är erfarna och undervisar enligt
beprövade metoder. Det är också svårt att med säkerhet se
hur elevernas elevernas bakgrund påverkat resultatet. Detta

Barn- och utbildningsnämnd, Underlag för årsuppföljning 2021

37(47)

trots att skolforskning gång på gång gång visat att föräldrars
utbildningsbakgrund och andelen elever med utländsk
bakgrund har betydelse. I officiell statistik från Skolverket
särredovisas inte enskilda årskullar av elever på IM, varför
det inte går att uttala sig om elevgruppens bakgrundsfaktorer
för den årskull som genomströmningsstatistiken gäller. Det
är därmed nödvändigt att fortsätta dialogen med IMrektorerna för att bättre förstå resultatet och prova olika
hypoteser.
Genomströmning för flickor och pojkar
Vad gäller skillnader mellan pojkar och flickors
genomströmning på fyra år ses nedanstående trender:


Flickors genomströmning på fyra år ökar totalt sett
svagt från 80,2 till 80,5 procent (grönt värde)



Pojkars genomströmning på fyra år minskar något
från 78,4 till 76,1 procent. Resultat är ändå bland de
högsta på många år och pojkars genomströmning har
en positiv trend, medan flickors snarare varierar över
de senaste åren.



Flickors genomströmning ökar starkt på
yrkesprogram, från 75,6 till 84,6 procent. Ökning ses
även på högskoleförberedande program från 85,7 till
89,6 procent.



Pojkars genomströmning ökar på yrkesprogram från
85 till 89,3 procent, men minskar på
högskoleförberedande program från 86,7 till 80,7.



För IM redovisas inte statistiken för flickor på grund
av för litet antal elever.



Flickor har högre genomströmning än pojkar totalt
sett (80,5 - 76,1) samt för högskoleförberedande
program (89,6 - 80.7).



Pojkar har högre genomströmning (89,3 - 84,6) än
flickor på yrkesprogram.

Skillnader i genomströmning och kön är en fråga som bör tas
upp när gymnasiechef träffar rektorer för att omhänderta ett
nämndsuppdrag om ökad jämlikhet vad gäller fördelning av
resurser. Av särskilt intresse är varför flickor tycks klara
högskoleförberedande program bättre än pojkar samtidigt
som bilden är den motsatta för yrkesprogram. Finns det
särskilda skolkulturer som gynnar/missgynnar endera könet?
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Utvecklingsområde: Jämställd fördelning av makt och resurser
Utfall
Pojkarnas
meritvärde
ska öka

218,8

Mål
229,3

Mätetalet avser meritvärde där elever som är nyinvandrade
och har okänd bakgrund exkluderats. Det är ett nyckeltal som
sjunkit både i Luleå kommun och för samtliga kommuner sett
till både flickor och pojkar. På totalen är meritvärdet 232,4 och
befinner sig bland de 25% högsta.
Pojkarnas meritvärde har ökat från 216,8 till 218,8 och
flickornas minskat från 249,3 till 246,8. För båda könen befinner
sig meritvärdet i mellanskiktet jämfört med övriga kommuner.
Utifrån uppsatt mål om ett meritvärde för pojkar på 229,3 så
nås inte målet.
Meritvärdet för samtliga elever dvs inklusive nyinvandrade
och okänd bakgrund 2020/21 är oförändrat med 229,2 gentemot
föregående läsår vilket ska ses mot bakgrund av ett läsår
påverkat av pandemin. Meritvärdet tillhör fortfarande de 25 %
högsta enligt Kolada. Skillnaderna mellan pojkarnas och
flickornas meritvärden har minskat från 33,9 till 26,6
meritpoäng i jämförelse med föregående läsår. Flickornas
meritvärde har minskat med 3,1 till 242,9 och pojkarnas ökat
med 4,2 poäng till 216,3. Pojkarnas meritvärde hör nu till de
25 % högsta. Flickornas ligger nu strax under de 25 % högsta
meritvärdena.
Den utveckling vi ser under läsåret att pojkarnas behörighet till
gymnasiet och meritvärdet har ökat medan flickornas har
minskat kan delvis bero på en pandemianpassad verksamhet
som påverkat flickor och pojkar olika. För årskurs 9 har
periodvis undervisningen skett via distans. Skolinspektionen
publicerade ht 2021 en slutrapport om Fjärr- och
distansundervisningens konsekvenser i högstadiet och
gymnasieskolan. De eventuella skillnader mellan könen som
lyfts i rapporten är att flickor har i något lägre grad upplevt att
deras behov av stöd uppmärksammats av läraren och i högre
grad upplevt en försämrad hälsa till följd av undervisningen på
distans. Likaså framträder att flickor tycks uppleva ökad stress
medan pojkar i större utsträckning tycks vara påverkade av
förlorad motivation och lågt engagemang för studierna.

Pojkarnas
14,0
betygsvärde i
gymnasieskolan
ska öka

14,1

Pojkarnas genomsnittliga betyg är högre än året innan, 14,0 att
jämföra med 13,7 föregående år. Värdet är det tangerat högsta
under en fyraårsperiod. Målet var satt på 14,1 utifrån ett
ursprungsvärde på 14,0 år 2019. Detta gör alltså att målet trots
en ökning från föregående år ändå inte nås.
Differensen mellan flickors och pojkars betygssnitt minskar vt
2021. Flickornas genomsnitt var 1,3 poäng högre än pojkarnas.
(2020 var differensen 1,8 poäng). Året med tangerat bäst
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resultat för pojkarna (2019) var differensen dock 1,1 poäng.
Liksom för flickor är skillnader mellan olika års resultat inte
särskilt stor. Det görs för närvarande inga särskilda insatser för
att öka pojkars betygsvärde utan ökningen får ses som en
naturlig variation. Hittills har enheternas arbete fokuserat på
generella insatser för att förbättra studieresultaten för elever
med lägre måluppfyllelse oavsett kön.
Minska flickors
upplevelse av
stress alltid
eller ofta
årskurs 7

19 %

Max En lägre andel flickor känner sig stressade, 19,9 % jämfört med
24 % föregående läsårets resultat på 26,1 % dvs en stor förändring
till det bättre och ett trendbrott efter att värdet succesivt ökat
från 2018. Pojkarnas upplevelse av stress har däremot ökat från
10,8 % till 13 % och är nu på samma nivå som 2018/19. Det
totala antalet dvs värdet för både flickor och pojkar är 16,5 %
och fortsätter att minska i jämförelse med de två föregående
läsåren 18,8 % 2019/20 och 19,3 % 2018/19.
Pandemins påverkan är svårbedömd när det gäller
upplevelsen av stress för flickor i årskurs 7. Då mätetalet är
nytt för 2021 behöver det följas upp och kommuniceras med
rektorerna under kommande läsår.
Enkätens resultat baseras på 411 av 750 elever, varav 200
pojkar och 211 flickor. Vårdnadshavare har inte lämnat in
godkännande att registrera resultaten från elevhälsosamtalen,
därav lägre svarsfrekvens än antal elever i årskurs 7.
Området är inplanerat i grundskolans årshjul för läsåret
2021/22 och är en del i arbetet med jämlikhet och elevhälsa.
Planering pågår med Resurscentrum om att utveckla
elevhälsoarbetet.
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Minska flickors
upplevelse av
stress alltid
eller ofta,
gymnasiet

38 %

Lägr Resultatet av elevhälsosamtalen för 2021 visar att andelen
e än flickor som säger sig alltid eller ofta känna stress över
33 % skolarbetet minskar, från 39 procent år 2020 till 37,6 procent år
2021. Eftersom målet är ställt på 33 procent blir resultatet att
det inte uppnås. Flickors stressnivå är som tidigare betydligt
högre än pojkarnas, vilket illustreras nedan.

Läsåret 2020-21 är det första som genomförts helt i skuggan av
pågående pandemi, vilket gissningsvis borde ge avtryck i
elevhälsosamtal. Det är troligt att majoriteten av
elevhälsosamtalen 2019-20 istället genomfördes innan
utbrotten i mars. Ändå är det färre elever, både bland pojkar
och flickor, som anser sig vara stressade alltid eller ofta. Detta
är oväntat. Både aktuell forskning och erfarenheter från
verksamheten (Elevhälsoteam) pekar på ökad stressnivå bland
ungdomar under pandemin.
Om man räknar in andelen elever som förutom alltid eller ofta,
också anser sig vara stressade ibland blir mönstret annorlunda,
åtminstone för flickor. Då är andelen stressade flickor den
högsta på undersökt fyraårsperiod. För pojkar ses istället att
stressnivån är ungefär densamma för 2019 och 2020.
Under ht 2021 genomfördes en enkätstudie bland eleverna för
att fånga in mående under pandemin och känslor inför
skolstart med närundervisning. Resultatet ska användas av
rektorer och Elevhälsa för att planera förebyggande och
främjande insatser under läsåret. I studien ses en noterbar
skillnad mellan andelen elever som upplever ökad stress över
skolarbetet (kopplat till pandemin) där hälften av flickorna
anger det (51,2 procent), att jämföra med inte ens en tredjedel
av pojkarna (27,5 procent). Resultatet är dock inte
överraskande sett till att flickor anger en högre stressnivå
kopplat till skolan även i andra undersökningar, men flickors
stress verkar här ha dragit iväg än mer på grund av pandemin
– från en redan hög nivå.
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Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Utfall
Minska
koldioxidutsläpp
i livsmedelsinköp

1,68

Mål
Högst Det ackumulerade resultatet av koldioxidekvivalenten (kg
1,8 CO2e/kg livsmedel) från januari till oktober 2021 är 1,68. Det
innebär att det uppsatta målet på 1,8 nås uppsatt mål med
god marginal.
Det betyder att måltiderna sammantaget har en lågt
klimatavtryck och ligger i linje med FN:s 1,5 gradersmål.
Nedan följer en översikt kring vilka faktorer som under året
särskilt har bidragit till minskade koldioxidutsläpp i
livsmedelsinköpen.
Val av livsmedel spelar roll
Vad vi äter spelar som bekant stor roll för klimatet. Att
minska vår konsumtion av vissa livsmedel, såsom rött kött,
har stor betydelse för att få ner våra utsläpp.
Konsumtion av rött kött toppar listan över vad som bidrar till
störst avtryck på koldioxidekvivalenten. Därför väljer
Resurscentrum Måltider att i använda kyckling och fläsk i
betydligt högre utsträckning än nötkött.
Likaledes vet vi också att ökad mängd vegetabilier i
livsmedelsinköpen leder till minskade koldioxidutsläpp. För
att ge gästen fler valmöjligheter erbjuder flera enheter två
rätter där en alltid är vegetarisk vilket ger gästen möjligheter
att göra hållbara val. Därtill pågår ett arbete med att förändra
recepten till att öka mängden vegetabilier i rätter som
traditionellt innehållit animaliska ingredienser.
Resurscentrum Måltider arbetar även strategiskt med att
köpa in livsmedel efter säsong. På så vis hålls klimatavtrycket
nere genom bland annat minskade transporter samt
klimatsmart produktion.
Måltiderna arbetar även för att öka andelen svenska
sädesslag i inköp och receptur för att begränsa transporterna.
Exempelvis ersätts idag ris i allt större omfattning av svenska
sädesslag.
Ekologisk matproduktion bidrar till den biologiska
mångfalden och minskar spridningen av kemiska
bekämpningsmedel. Från januari till oktober 2021 stod
ekologiska livsmedel för 23,7 procent av inköpen mot målet
som i nuläget är 25%.
Måltiderna arbetar även för att öka andelen svenska
sädesslag i inköp och receptur för att begränsa transporterna.
Exempelvis ersätts idag ris i allt större omfattning av svenska
sädesslag.
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Återkommande och rullande menyer minskar svinn
Vid uppföljning av kökens matsvinn framkommer att
återkommande och rullande meny leder till en mer säker
produktion hos köken. Att menyn är återkommande och
rullande betyder att kocken har lättare att planera den
faktiska åtgången. Orsaken till detta är att köken får
möjlighet att bygga upp en kännedom kring hur mycket som
barnen och eleverna äter av olika rätter. En återkommande
meny ger också köken möjlighet att använda tidigare
överproducerad mat och på så vis minska svinnet.
Sammantaget innebär återkommande menyer en minskad
fluktuering gällande koldioxidekvivalenten samt att köken
får bättre förutsättningar att arbeta kostnadseffektivt i inköp
och att minska svinn.
Covid-19 har haft stor påverkan på måltiderna
Resurscentrum Måltider har analyserat Covid-19 effekter på
verksamheten. Måltider har ett överskott på ca 7 miljoner kr
som uppstått genom minskat antal portioner och ekologiska
inköp. Detta på grund av elevers distans/hemmastudier,
ökad sjukfrånvaro och färre barn inom förskolan.
Lokala uppföljningar från köken visar på att svinnet minskat
under pandemin. Bland annat har ansvarig kock på
Hertsöskolan identifierat minskat svinn till följd av att köket
bättre kunnat anpassa kvantiteten i tillagningen utifrån
storlek på aktuella elevgrupper. Orsaken till detta är att
schemaläggningen under pandemitiden inneburit korta
pauser på 10-15 minuter mellan elevgrupperna. Under denna
tid har köken haft möjlighet att kontinuerligt anpassa
tillagningen efter åtgång.
Lokala iakttagelser av köken har visat på att köken bättre kan
planera tillagningen och åtgången av mat när det gäller låg
och mellanstadieelever. I de fall mellanstadieeleverna
kommit sist på dagen har köken kunnat minska svinnet,
därför köken med större säkerhet vet hur mycket mat som
går åt för eleverna på mellanstadiet än eleverna på
högstadiet.
Under pandemin har valmöjligheter av maträtter och sallader
varit mer begränsade än normalt. Dessa åtgärder har
vidtagits för att minska köbildning och smittspridning i
enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Genom återkoppling från skolenheter och elevenkäter har det
framkommit att det normala utbudet av två maträtter samt
större innehåll på salladsbuffeten har saknats under
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pandemin.
Piloten Hantera
Under våren 2021 genomförde Resurscentrum Måltider
piloten ´Hantera´. Piloten pågick från januari till maj på fem
olika enheter i olika skolformer. Syftet med piloten var bland
annat att skapa ett referensvärde gällande svinn, ett så kallat
nollvärde. Syftet med framtagandet av nollvärdet är att
Resurscentrums måltidskök ska kunna hålla koll och stämma
av så att köken minskar sitt svinn med 25 % till 2025.
Programmet Hantera erbjuder ett planerings och
uppföljningsverktyg som stödjer köken i att skapa överblick
om hur ekonomi hänger samman med inköp av ekologiska
livsmedel på avtal samt effekterna på koldioxidekvivalenten.
Under första kvartalet 2022 börjar samtliga kök mäta sitt
svinn.
Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Utfall
Minska
lokalkostnader i
förskola;
lokalkostnader
kr/barn

22 491
(2020)

Mål
Högst Målet uppnås.
27 562
kronor Den senaste rapporterade nationella statistiken
per barn för 2020 påvisar att lokalkostnaderna totalt sett
sjunker inom samtliga skolformer inom barnoch utbildningsnämndens område. Detta trots
att nämndens hyreskostnader uppräknas med
1,5% årligen. Den kraftiga minskningen för
lokalkostnader beror på att
stadsbyggnadsförvaltningen redovisat ett större
överskott 2020, i den nationella statistiken
återförs alltid centrala överskott till
verksamheterna varför det återspeglas för barnoch utbildningsförvaltningen i statistiken.
Denna reducering av lokalkostnader syns inom
samtliga skolformer. Förklaringen till
minskningen av lokalkostnader för 2020 inom
skolformerna, kan alltså inte härledas
strukturella åtgärder.
Redovisad kostnad för lokaler i den kommunala
börskolan uppgick för 2019 till 24 428kr/elev
och enligt senaste nationella statistiken för 2020
till 22 491kr/elev, dvs. en minskad kostnad med
-7,9% mellan åren.
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Minska
lokalkostnader i
grundskola;
lokalkostnad
kr/elev

18 300
(2020)

Högst
20 518
kronor
per elev

Målet uppnås.
Den senaste rapporterade nationella statistiken
för 2020 påvisar att lokalkostnaderna totalt sett
sjunker inom samtliga skolformer inom Barnoch utbildningsnämndens område. Detta trots
att nämndens hyreskostnader uppräknas med
1,5% årligen. Den kraftiga minskningen för
lokalkostnader beror på att
stadsbyggnadsförvaltningen redovisat ett större
överskott 2020, i den nationella statistiken
återförs alltid centrala överskott till
verksamheterna varför det återspeglas för barnoch utbildningsförvaltningen i statistiken.
Denna reducering av lokalkostnader syns inom
samtliga skolformer. Förklaringen till
minskningen av lokalkostnader för 2020 inom
skolformerna, kan alltså inte härledas
strukturella åtgärder.
Redovisad kostnad för lokaler i den kommunala
grundskolan uppgick för 2019 till 20 161 kr/elev
och enligt senaste nationella statistiken för 2020
till 18 300 kr/elev, dvs. en minskad kostnad med
-9,2% mellan åren.

Minska
lokalkostnader i
gymnasieskola;
lokalkostnad
kr/elev

21 424
(2020)

Högst
24 367
kronor
per elev

Målet uppnås.
Den senaste rapporterade nationella statistiken
för 2020 påvisar att lokalkostnaderna totalt sett
sjunker inom samtliga skolformer inom barnoch utbildningsnämndens område. Detta trots
att nämndens hyreskostnader uppräknas med
1,5% årligen. Den kraftiga minskningen för
lokalkostnader beror på att
stadsbyggnadsförvaltningen redovisat ett större
överskott 2020, i den nationella statistiken
återförs alltid centrala överskott till
verksamheterna varför det återspeglas för barnoch utbildningsförvaltningen i statistiken.
Denna reducering av lokalkostnader syns inom
samtliga skolformer. Förklaringen till
minskningen av lokalkostnader för 2020 inom
skolformerna, kan alltså inte härledas
strukturella åtgärder.
Redovisad kostnad för lokaler i den kommunala
gymnasieskolan uppgick för 2019 till 24 813
kr/elev och enligt senaste nationella statistiken
för 2020 till 21 424kr/elev, dvs. en minskad
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kostnad med -13,7% mellan åren.
Öka andelen
ungdomar som är
etablerade på
arbetsmarknaden
eller studerar 2 år
efter fullföljd
gymnasieutbildning

83,3 %

Minst Andelen ungdomar som två år efter fullföljd
79,2 % gymnasieutbildning är etablerade eller studerar
ökar för Luleås del (från 80 procent till 83,3
procent), vilket varit fallet de senaste åren.
Ökningen ses för både flickor och pojkar.
Flickor har högre etableringsgrad (85,3) jämfört
med pojkar (81,1).
I den senaste statistiken (2019) ses en förbättring
av Luleås resultat i jämförelse med större städer
och riket. I grafen nedan ses hur Luleås resultat
ligger över snittet. Sett över tid är Luleås
utveckling ojämn. Som framgår av grafen nedan
har Luleås resultat pendlat mellan att ligga över
eller under jämförelsegrupperna.

Trots ett gott resultat i jämförelse med
kommungrupp och riket som helhet ligger
resultatet fortfarande inom det gula fältet i
SKR:s rankingsystem (dvs. bland 50 procent av
landets kommuner).
Etableringen är starkare för elever från
högskoleförberedande program (87,0 procent),
jämfört med yrkesprogram (75,5 procent).
Yrkesprogrammen ökar sin etablering och går
från röd ranking (bland de 25 procenten sämsta
kommunerna) till gult värde. Resultatet för
högskoleförberedande program rankas gult.
Skillnaden i etablering mellan elever från olika
programtyper förklaras generellt av att andelen
elever från yrkesprogram som studerar är lägre
än andelen elever från högskoleförberedande
program som etablerar sig på arbetsmarknaden.
En kan säga att elever från
högskoleförberedande program etablerar sig
antingen på arbetsmarknad eller i studier. När
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det gäller yrkeselever ser vi istället en mindre
andel som studerar, vilket drar ner det totala
resultatet för yrkeselever.
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