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NÄRVAROLISTA
Beslutande
Tjänstgörande ledamöter
Carina Sammeli (S)
Peter Hedlund (S)
Jenny Alman (S)
Daniel Smirat (S)
Annelie Ahlbäck (S) 08:25-12:30
Daniel Magnusson (S)
Agim Sulaj (S)
Leif Wikström (S)
Beatrice Eriksson (M)
Nihad Zara (M)
Monica Carlsson (V)
Thomas Söderström (L)
Anna Newell (KD)

§ 13-18

Frånvarande ledamöter
Carin Hall (S)
Marie Brunell (MP)
Tjänstgörande ersättare
Hanna Lundin (S) 08:15-08:25
Fredrik Bruhn (S)
Sebastian Harby (MP)

§ 13
§ 13-18
§ 13-18

Övriga närvarande
Ersättare
Hanna Lundin (S)
Björn Olsson (S)
Linnea Öberg (S)
Mehmet Tekin (S)
Stefan Mella (S)
Axel Hallquist (M)
Joel Nordström (V)
Carina Anehagen (L)
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Frånvarande ersättare
Maria Müller (S)
Lina Mongs (S)
Asena Beydogan (S)
Thomas Yliniemi (M)
Lynnita Bergström (C)

Övriga
Karina Pettersson Hedman, skolchef
Vega Mångs, administratör
Ingrid Lind, chef ekonomi
Anette Johansson, chef personal
Britt-Marie Ejnestrand, chef
administration
Annika Bylund, utredare
Carina Lundström, lokalcontroller
Monica Karsbrink-Lövbom, verksamhet
7-9
Louice Stridsman, verksamhetschef f-6
Susann Johansson, utvecklare f-6
Annica Backman, verksamhetschef
förskola
Monica Törnsén, utvecklare
Thomas Norgren, skolskjutssamordnare
Jeanette Everos, chef skolmåltider

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 13
Verksamhetsberättelse 2015
Ärendenr 2016/28-04

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna Barn- och

utbildningsnämndens verksamhetsberättelse för 2015

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har i januari redovisat måluppfyllelsen i
STRATSYS. Den redovisningen utgör nämndens sammanfattade
verksamhetsberättelse vilken ingår i Luleå kommuns årsredovisning och
innehåller rubrikerna uppdrag, året som gått, ekonomisk tabell, antal
anställda samt måluppfyllelse styrkort.
Barn- och utbildningsförvaltningen tar även fram en egen mer omfattande
verksamhetsberättelse. Den är en utveckling av verksamhetsberättelsen i
sammanfattad form, där nämndens resultat dessutom presenteras under
rubrikerna framtiden, måluppfyllelse av nämndens styrkort med
kommentarer och analys inkl resultaträkning och investeringsredovisning
samt uppföljning av nämndens interkontroll. Nämndens
verksamhetsberättelse är länkad från Luleå kommuns verksamhetsberättelse
på webben.
Kopplingen mellan kommunens vision och nämndernas verksamhetsstyrning
utgörs av nämndernas styrkort. För att visualisera graden av måluppfyllelse
vid årets slut används grönt, gult resp rött ljus. Grön färg betyder att man
uppnått det uppsatta målet, gul delvis och röd ej uppnått målet. Nämnden
redovisar ett resultat för året som till 38% består av uppnådda mål, till 56 % av
delvis uppnådda mål samt 6% ej uppnådda mål.
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut att Skolchefen föreslår
barn- och utbildningsnämnden att godkänna Barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsberättelse för 2015.
Arbetsutskottets förslag till beslut att Skolchefen föreslår barn- och
utbildningsnämnden att godkänna Barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsberättelse för 2015

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

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2015
Arbetsutskottets protokoll § 6, 2016-02-12

Beslutet skickas till
Ledningsgruppen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 14
Dokumenthanteringspolicy Luleå kommun
Ärendenr 2016/7-00

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslaget till
dokumenthanteringspolicy.

Sammanfattning av ärendet
Bakgrunden är att kommunen i dagsläget saknar en övergripande strategi för
dokumenthantering. En strukturerad hantering av nämndsrelaterade ärenden
och dokument finns, men den stora mängden information inom kommunen
lagras och dubbellagras på andra sätt och i andra system. Som exempel på
detta kan nämnas lagring i filstruktur (H:, V:, T:…), lagring i
verksamhetssystem, Intranät och Extern Webb (som har egna databaser för
publicerade dokument), SharePoint samverkansytor m fl.
Ett projekt tar nu i tur och ordning fram:
1) En dokumenthanteringspolicy för ett grundläggande förhållningssätt och
en gemensam syn på hantering av dokument
2) En dokumenthanteringsstrategi som baseras på
dokumenthanteringspolicyn
3) Ett direktiv för ett kommande projekt för att införa ett
dokumenthanteringssystem
Projektet är beställt av kommundirektören, ägs av kanslichefen och
samordnas av IT-kontoret. Arbetsgruppen har deltagare från olika
förvaltningar och kontor.
Samtliga nämnder, kommunala bolag samt facken ges möjlighet att lämna
synpunkter på bifogat förslag på dokumenthanteringspolicy för Luleå
kommun och dess helägda bolag.
Barn- och utbildningsförvaltningen har inga ytterligare synpunkter på detta.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden
godkänner förslaget till dokumenthanteringspolicy.
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden godkänner förslaget
till dokumenthanteringspolicy.
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Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Förslag Dokumenthanteringspolicy
Arbetsutskottets protokoll § 7, 2016-02-12

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 15
Ansökan om godkännande som ny huvudman för befintlig
fristående verksamhet, Kideus AB
Ärendenr 2016/27-66

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla Kideus AB ansökan om

godkännande och rätt till bidrag med Katrin Lundqvist som ny huvudman för
befintlig fristående verksamhet vid Kideus fria förskola på Porsön i Luleå.

Sammanfattning av ärendet
Kideus AB ansöker om godkännande och rätt till bidrag som ny huvudman
för befintlig fristående verksamhet enligt skollagen 2 kap. 5 §. Kideus fria
förskola ligger på Porsön, i direkt anslutning till Luleå tekniska universitet och
Teknikens hus. Den nya huvudmannen, Katrin Lundqvist, planerar att
övertagandet ska ske 2016-03-01.
Kideus AB bedöms ha förutsättningar att följa de förutsättningar som gäller
för utbildningen. Barn- och utbildningsförvaltningen anser att Kideus AB:s
ansökan om godkännande och rätt till bidrag med Katrin Lundqvist som ny
huvudman för befintlig fristående verksamhet ska bifallas.
Mona-Lisa Lind har inkommit med en uppsägning av godkännandet och rätt
till bidrag för Kideus fria förskola från och med 2016-03-01.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden
besluta att bifalla Kideus AB ansökan om godkännande och rätt till bidrag
med Katrin Lundqvist som ny huvudman för befintlig fristående verksamhet
vid Kideus fria förskola på Porsön i Luleå.
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att bifalla
Kideus AB ansökan om godkännande och rätt till bidrag med Katrin
Lundqvist som ny huvudman för befintlig fristående verksamhet vid Kideus
fria förskola på Porsön i Luleå.

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

Beslutsunderlag
Katrin Lundqvist, Kideus AB:s ansökan om godkännande och rätt till bidrag.
Mona-Lisa Lind, Kideus AB:s uppsägning av godkännandet och rätt till
bidrag.
Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande.
Arbetsutskottets protokoll § 8, 2016-02-12

Beslutet skickas till
Kideus AB, verksamhetschef förskola, verksamhetsutvecklare förskola, chef
ekonomienheten, chef studieadministration, utredare.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 16
Redovisning av delegationsbeslut februari 2016
Ärendenr 2016/46-00

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisade
delegationsbeslut enligt bilaga till handlingarna.

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

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

Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 17
Redovisning av meddelanden februari 2016
Ärendenr 2016/47-00

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

Sammanfattning av ärendet
Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden redovisas i bilaga till detta
ärende.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att
lägga redovisade meddelanden enligt bilaga till handlingarna.

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

Beslutsunderlag
Meddelande februari 2016

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 18
Målbild Skolan i Luleå, Framtidens skola
Ärendenr 2015/156-60

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta
1. Uppföljning av beslutad förändring redovisas till BUN december 2016.
2. Prioritering och finansiering av Framtidens skola hanteras inom ramen
för kommunens budgetprocess.
3. Uppdra till Barn- och utbildningsnämnden att genomföra Framtidens
skola utifrån beslut i Kommunfullmäktige
4. Med kommunfullmäktiges beslut som grund, har Barn- och
utbildningsnämnden det fortsatta ansvaret för att forma den framtida
skolstrukturen.
5. Avslå förslaget att Elever i Klöverträskskolan går till skolan i Alvik
fr.o.m. hösten 2016. Pedagogisk omsorg kan erbjudas för barn i
fritidshemsålder i Klöverträsk fr.o.m. hösten 2016.
6. Ny f-6- skola för ca 400-450 elever med tillhörande utemiljö byggs i
anslutning till Bergsskolan för elever från Mandaskolan och
Hedskolan, klar 2023. Mandaskolan anpassas till förskola med 6 - 8
avd. Förskoleverksamhet i Klippans förskola överförs till
Mandaskolans förskola 2024
7. Ny f-6- skola för ca 450 – 500 elever byggs i anslutning till
Stadsöskolan för elever från Öhemsskolan, Mariebergsskolan och
Kyrkbyskolan, klar 2021
8. Avslå förslaget att Elever från Vitåskolan går till Råneskolan f - 9, 400
elever fr.o.m hösten 2016. Pedagogisk omsorg kan erbjudas för barn i
fritidshemsålder i Jämtön och Vitå fr.o.m hösten 2016.
9. Skolverksamhet f – 9 i Sunderbyn organiseras i Hemängsskolan och
Kråkbergsskolan fr.o.m hösten 2017. Kläppenskolan byggs om och
byggs ut till förskola 6–8 avdelningar. Förskoleverksamhet på
Kläppbacken, Arealen och Lantmätaren överförs till Kläppenskolans
förskola fr.o.m. hösten 2018. Moduler återlämnas 2018. Ersätter
tidigare beslut.
10. Elever från Svartöstadsskolan f–6 går till Örnässkolan (ca 400 elever)
f-9 fr.o.m hösten 2016.
11. Anpassning av Berget (på Furuparksskolan) till förskola 5-6
avdelningar 2017-2018. Om-/tillbyggnad av Haga och Knöppelåsens
förskolor, 6–8 avdelningar 2018-2019. Förskoleverksamhet på

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.

Lövskatan, Skurholmen, Stubben och Ur o skur Tallroten överförs till
Berget alternativt Haga/Knöppelåsens förskolor.
En 7–9-skola i centrum planeras för ca 500–700 elever till 2025.
Att en handledning för säkra skolskjutsar tas fram.
Barn- och utbildningsnämnden ska särskilt följa åtgärder och
planeringar angående säkra skolvägar samt berörda elever och
personals arbetsmiljö.
Barn- och utbildningsnämnden ska särskilt följa elevernas
måluppfyllelse och lärares behörigheter på skolor med
bemanningssvårigheter.
Rutiner skapas om varför så många pedagoger väljer att avsluta sin
anställning av andra skäl än pension.
Särskilt följa utvecklingen av antal insatser för elever med behov av
särskilt stöd vid de skolor som går samman samt hur insatserna faller
ut/uppfyller målen.
Prioritera utveckling/upprustning/utformning av hälsofrämjande,
såväl inne som ute, vid de skolor som går samman och de som byggs
nya.

Reservation
Thomas Söderström (L), Anna Newell (KD) reserverar sig mot beslutet.
Sebastian Harby (MP) reserverar sig mot besluten i punkterna 7, 9 och 10 till
förmån för eget lagt förslag.
Monica Carlsson (V) reserverar sig mot besluten i punkterna 7, 9, 10, 11 och 12
till förmån för eget lagt förslag.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommuns förverkligande av Vision 2050 ställer krav på den
kommunala skolans struktur och verksamhet. En översyn av grundskolans
struktur och verksamhet har genomförts relaterat till den demografiska
utvecklingen, fortsatt hög kvalitet och möjlighet att tillgodose skollagens
behörighetskrav. Under våren 2015 har barn- och utbildningsförvaltningen
arbetat fram en målbild för Framtidens skola. Målbilden beslutades i Barnoch utbildningsnämnden (BUN) 2015-04-24 och Kommunfullmäktige (KF)
2015-06-15.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämnden att
föreslå Kommunfullmäktige att besluta
1.
Uppföljning av beslutad förändring redovisas till BUN december
2016.
2.
Prioritering och finansiering av Framtidens skola hanteras inom
ramen för kommunens budgetprocess.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

Uppdra till Barn- och utbildningsnämnden att genomföra
Framtidens skola utifrån beslut i Kommunfullmäktige
Med kommunfullmäktiges beslut som grund, har Barn- och
utbildningsnämnden det fortsatta ansvaret för att forma den
framtida skolstrukturen.
Elever i Klöverträskskolan går till skolan i Alvik fr.o.m. hösten 2016.
Pedagogisk omsorg kan erbjudas för barn i fritidshemsålder i
Klöverträsk fr.o.m. hösten 2016.
Ny f-6- skola för ca 400-450 elever med tillhörande utemiljö byggs i
anslutning till Bergsskolan för elever från Mandaskolan och
Hedskolan, klar 2023. Mandaskolan anpassas till förskola med 6 - 8
avd. Förskoleverksamhet i Klippans förskola överförs till
Mandaskolans förskola 2024
Ny f-6- skola för ca 450 – 500 elever byggs i anslutning till
Stadsöskolan för elever från Öhemsskolan, Mariebergsskolan och
Kyrkbyskolan, klar 2021
Elever från Vitåskolan går till Råneskolan f - 9, 400 elever fr.o.m
hösten 2016. Pedagogisk omsorg kan erbjudas för barn i
fritidshemsålder i Jämtön och Vitå fr.o.m hösten 2016.
Skolverksamhet f – 9 i Sunderbyn organiseras i Hemängsskolan och
Kråkbergsskolan fr.o.m hösten 2017. Kläppenskolan byggs om och
byggs ut till förskola 6–8 avdelningar. Förskoleverksamhet på
Kläppbacken, Arealen och Lantmätaren överförs till Kläppenskolans
förskola fr.o.m. hösten 2018. Moduler återlämnas 2018. Ersätter
tidigare beslut.
Elever från Svartöstadsskolan f–6 går till Örnässkolan (ca 400 elever)
f-9 fr.o.m hösten 2016.
Anpassning av Berget (på Furuparksskolan) till förskola 5-6
avdelningar 2017-2018. Om-/tillbyggnad av Haga och Knöppelåsens
förskolor, 6–8 avdelningar 2018-2019. Förskoleverksamhet på
Lövskatan, Skurholmen, Stubben och Ur o skur Tallroten överförs till
Berget alternativt Haga/Knöppelåsens förskolor.
En 7–9-skola i centrum planeras för ca 500–700 elever till 2025.

Arbetsutskottet föreslår Barn- och utbildningsnämnden att föreslå
Kommunfullmäktige att besluta
1.
Uppföljning av beslutad förändring redovisas till BUN december
2016.
2.
Prioritering och finansiering av Framtidens skola hanteras inom
ramen för kommunens budgetprocess.
3.
Uppdra till Barn- och utbildningsnämnden att genomföra
Framtidens skola utifrån beslut i Kommunfullmäktige

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.

Med kommunfullmäktiges beslut som grund, har Barn- och
utbildningsnämnden det fortsatta ansvaret för att forma den
framtida skolstrukturen.
Avslå förslaget att Elever i Klöverträskskolan går till skolan i Alvik
fr.o.m. hösten 2016. Pedagogisk omsorg kan erbjudas för barn i
fritidshemsålder i Klöverträsk fr.o.m. hösten 2016.
Ny f-6- skola för ca 400-450 elever med tillhörande utemiljö byggs i
anslutning till Bergsskolan för elever från Mandaskolan och
Hedskolan, klar 2023. Mandaskolan anpassas till förskola med 6 - 8
avd. Förskoleverksamhet i Klippans förskola överförs till
Mandaskolans förskola 2024
Ny f-6- skola för ca 450 – 500 elever byggs i anslutning till
Stadsöskolan för elever från Öhemsskolan, Mariebergsskolan och
Kyrkbyskolan, klar 2021
Avslå förslaget att Elever från Vitåskolan går till Råneskolan f - 9, 400
elever fr.o.m hösten 2016. Pedagogisk omsorg kan erbjudas för barn i
fritidshemsålder i Jämtön och Vitå fr.o.m hösten 2016.
Skolverksamhet f – 9 i Sunderbyn organiseras i Hemängsskolan och
Kråkbergsskolan fr.o.m hösten 2017. Kläppenskolan byggs om och
byggs ut till förskola 6–8 avdelningar. Förskoleverksamhet på
Kläppbacken, Arealen och Lantmätaren överförs till Kläppenskolans
förskola fr.o.m. hösten 2018. Moduler återlämnas 2018. Ersätter
tidigare beslut.
Elever från Svartöstadsskolan f–6 går till Örnässkolan (ca 400 elever)
f-9 fr.o.m hösten 2016.
Anpassning av Berget (på Furuparksskolan) till förskola 5-6
avdelningar 2017-2018. Om-/tillbyggnad av Haga och Knöppelåsens
förskolor, 6–8 avdelningar 2018-2019. Förskoleverksamhet på
Lövskatan, Skurholmen, Stubben och Ur o skur Tallroten överförs till
Berget alternativt Haga/Knöppelåsens förskolor.
En 7–9-skola i centrum planeras för ca 500–700 elever till 2025.
Att en handledning för säkra skolskjutsar tas fram.
Barn- och utbildningsnämnden ska särskilt följa åtgärder och
planeringar angående säkra skolvägar samt berörda elever och
personals arbetsmiljö.
Barn- och utbildningsnämnden ska särskilt följa elevernas
måluppfyllelse och lärares behörigheter på skolor med
bemanningssvårigheter.

Sammanträdet
Monica Carlsson(V) yrkar bifall till punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15 samt
Sebastians Harbys (MP) tredje förslag till tilläggsyrkande.
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Nihad Zara (M), Peter Hedlund (S), Daniel Smirat (S), Agim Sulaj (S) och
Annelie Ahlbäck (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut
Sebastian Harby (MP) yrkar bifall till punkterna 1-6, 8, 11-15.
Thomas Söderström (L) och Anna Newell (KD) yrkar bifall till punkterna 5
och 8
Thomas Söderström (L) och Anna Newell (KD) yrkar avslag till punkterna 1-4,
6, 13-15.
Monica Carlsson (V) yrkar på att en ny F-6 skola byggs i anslutning till
Stadsöskolan, för elever från Mariebergsskolan och Öhemsskolan, men att
Kyrkbyskolans verksamhet förblir i nuvarande form. I andra hand: avslag till
punkt 7.
Sebastian Harby (MP) yrkar på att en ny f-6 skola byggs i anslutning till
Stadsöskolan för elever från Öhemsskolan och Mariebergsskolan, klar 2021.
Thomas Söderström (L) och Anna Newell (KD) yrkar avslag till punkt 7.
Monica Carlsson (V) yrkar på att inga förändringar skall göras i Sunderbyn
utifrån det nuvarande underlaget och att BUF skall utreda förslaget att bygga
om Kläppenskolan och Hemängsskolan till kombiskolor med plats för
förskola och F-6-skolor. I andra hand: avslag till punkt 9
Sebastian Harby (MP) yrkar på att barn- och utbildningsförvaltningen skall
utreda förslaget att bygga om Kläppenskolan och Hemängsskolan till
kombiskolor med plats för förskola och f-6 skolor. Kyrbyskolan blir kvar.
Thomas Söderström (L) och Anna Newell (KD) yrkar avslag till punkt 9.
Sebastian Harby (MP), Thomas Söderström (L) och Anna Newell (KD) yrkar
avslag till punkt 10.
Monica Carlsson (V) yrkar avslag till förslaget att Svartöstadsskolans elever
skall gå till Örnäset fr.o.m. hösten 2016. Därtill yrkar (V) att en översyn över
Örnäsets upptagningsområde bör göras när Tallkronanskolan är färdigbyggd.
Monica Carlsson (V) yrkar att förskolorna ska utredas, tillsammans med
skolorna på Örnäset och beslut tas senare.
Thomas Söderström (L) och Anna Newell (KD) yrkar avslag till punkt 11.
Monica Carlsson (V) yrkar i första hand på att ge BUF i uppdrag att planera en
högstadieskola, dimensionerad efter det behov som finns i centrums
upptagningsområde. I andra hand: avslag till punkt 12.
Thomas Söderström (L) och Anna Newell (KD) yrkar avslag till punkt 12.
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Thomas Söderström (L) yrkar på en tilläggsattsats:
-Tillsätt en Skolkommission med lärare, föräldrar, rektorer, experter och
förvaltningar. Kommissionen får i uppgift att bland annat se över hur
läraryrket ska bli mer attraktivt, hur kompetensförsörjningen ska klaras, hur
landsbygden kan utveckla sina skolor och hur man ska kunna erbjuda skolor
som berikar mångfald och valfrihet.
Monica Carlsson (V) yrkar på två tilläggs att satser:
-(V) yrkar därtill på att BUF snarast utreder, hur kommunen kan möta
lärarbristen genom att bli en bättre arbetsgivare. Detta skall ske i nära samråd
med verksamheterna och berörda fackförbund och syfta till att utarbeta
åtgärder som förbättrar pedagogers arbetsvillkor och arbetsmiljö, samt främjar
inflyttning av pedagoger till Luleå kommun.
-(V) yrkar på att särskilda stöd till Luleås mindre skolor upprättas, för att
dessa ska kunna bemöta de svårigheter som följer med beslutet att behålla
mindre skolor. Vilken form detta stöd ska ta bör utredas av förvaltningen i
samråd med berörda enheter.
Sebastian Harby (MP) yrkar på tre tilläggsattsatser:
-Rutiner skapas om varför så många pedagoger väljer att avsluta sin
anställning av andra skäl än pension.
-Särskilt följa utvecklingen av antal insatser för elever med behov av särskilt
stöd vid de skolor som går samman samt hur insatserna faller ut/uppfyller
målen.
-Prioritera utveckling/upprustning/utformning av hälsofrämjande, såväl inne
som ute, vid de skolor som går samman och de som byggs nya.

Beslutsgång
Ordförande ställer Nihad Zara, Peter Hedlund, Daniel Smirat, Annelie
Ahlbäcks, Sebastian Harby samt Monica Carlssons förslag till yrkande om
bifall till punkt 1, 2, 3, 4, 6, 13, 14, 15 och Thomas Söderströms samt Anna
Newells förslag till avslag till punkterna under proposition och finner att
barn- och utbildningsnämnden bifaller Nihad Zaras m fl förslag till beslut.
Votering begärs för punkterna 1-4, 6 samt 13-15 och genomförd votering
resulterar i att 13 ledamöter röstat för bifall och 2 röstat för avslag. Ordförande
konstaterar därmed att barn- och utbildningsnämnden har bifallit förslagen.
Ordförande ställer Nihad Zaras, Peter Hedlund, Daniel Smirats förslag till
yrkande om bifall till punkterna 7,9,10 och 11 under proposition och finner att
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.
Votering begärs för punkten 11 och genomförd votering resulterar i att 12
ledamöter röstat för bifall och 3 röstat för avslag. Ordförande konstaterar
därmed att barn- och utbildningsnämnden har bifallit förslagen.
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Ordförande ställer Nihad Zaras, Peter Hedlund, Monica Carlssons, Sebastian
Harby, Thomas Söderström och Anna Newells förslag om yrkande till bifall
till punkterna 5 och 8 under proposition och finner att barn- och
utbildningsnämnden bifaller förslaget.
Ordförande ställer Nihad Zara, Peter Hedlund, Daniel Smirat, Annelie
Ahlbäcks och Sebastian Harbys förslag om yrkande till bifall punkt 12 under
proposition och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller Nihad Zaras
m fl förslag till beslut.
Ordförande ställer Sebastian Harbys tillägg var för sig under proposition och
finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller förslagen.
Ordförande ställer Monica Carlssons och Thomas Söderströms ändringar och
tillägg var för sig under proposition och finner att barn- och
utbildningsnämnden avslår förslagen.

Beslutsunderlag





















Slutrapport
Delrapport Elevtransporter
Delrapport Måltidsorganisation
Delrapport Ekonomi
Bilaga delrapport ekonomi, investeringsutgifter
Delrapport IT
Delrapport Kommunikation
Delrapport Kompetensförsörjning
Bilaga kompetensförsörjning, fiktiv bemanning f-9
Delrapport Stadsplanering
Delrapport Vision 20150
Riskbedömning
Bergnäset – Sörbyarna remissvar och kommentarer
Björkskatan remissvar och kommentarer
Centrum remissvar och kommentarer
Gammelstad remissvar och kommentarer
Råneå remissvar och kommentarer
Sunderbyn remissvar och kommentarer
Örnäset remissvar och kommentarer
Övrigt remissvar och kommentarer

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige, Ledningsgruppen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

19

Kommunledningsförvaltningen

