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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2022-06-15

§ 75
Information avseende Luleå kommuns
kompetensförsörjningsplan
Ärendenr 2022/238-2.1.0.1

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

Sammanfattning av ärendet
Personalkontoret informerar om Luleå kommuns kompetensförsörjningsplan.

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna och finner att
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

Signature reference: ba6a1310-9979-4731-9cf2-a5ea087b5351

•

Kompetensförsörjningsplan, BUF Hid: 2022.1389

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2022-06-15

§ 76
Information - Luleås utveckling mot 2040
Ärendenr 2022/232-2.1.0.1

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunstaben informerar om Luleås utveckling mot 2040.

Sammanträdet

Signature reference: ba6a1310-9979-4731-9cf2-a5ea087b5351

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2022-06-15

§ 77
Skolchefen informerar
Ärendenr 2022/262-2.1.0.1

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

Sammanfattning av ärendet
Skolchefen informerar om
• Notviken, Gammelstad.
• Politiska partier i skolan.
• Aktuell skolpolitik.
• Preliminära resultat avseende gymnasiebehörighet.
• Hertsöskolan.

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna och finner att
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

Signature reference: ba6a1310-9979-4731-9cf2-a5ea087b5351

•

Presentation, BUF Hid: 2022.1462

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2022-06-15

§ 78
Ordföranden informerar
Ärendenr 2022/261-2.1.0.1

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

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden informerar om
• KPMGs granskning.
• Lulebodagen.

Sammanträdet

Signature reference: ba6a1310-9979-4731-9cf2-a5ea087b5351

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2022-06-15

§ 79
Redovisning av delegationsbeslut 2022-06-15
Ärendenr 2022/246-2.1.0.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
anmälda delegationsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Beslut fattade på delegation ska anmälas till barn- och utbildningsnämnden
på nästföljande sammanträde. Följande beslut redovisas enligt gällande
delegationsordning:
Delegat

Beslutsdatum

Signature reference: ba6a1310-9979-4731-9cf2-a5ea087b5351

Avdelningschef HR/Ekonomi
Dnr 2022/1-2.3.2.6 (Hid 2022.1150)
Delegationsbeslut Anställning av obehörig lärare
- Charlottendals förskola

2022-05-10

Dnr 2022/1-2.3.2.6 (Hid 2022.1256)
Delegationsbeslut Anställning av obehörig lärare
- Kråkbergsskolan

2022-05-19

Dnr 2022/1-2.3.2.6 (Hid 2022.1334)
Delegationsbeslut Anställning av obehörig lärare
- Björkskataskolan

2022-06-01

Dnr 2022/1-2.3.2.6 (Hid 2022.1340)
Delegationsbeslut Anställning av obehörig lärare
- Hertsöskolan

2022-06-01

Dnr 2022/1-2.3.2.6 (Hid 2022.1342)
Delegationsbeslut Anställning av obehörig lärare
- Björkskataskolan

2022-06-02

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2022-06-15

Signature reference: ba6a1310-9979-4731-9cf2-a5ea087b5351

Avdelningschef IT/adm
Dnr 2022/12-3.8.1.2 (Hid 2022.1146)
Avslagsbeslut skolskjuts, för elev vid
Boskataskolan

2022-05-10

Dnr 2022/12-3.8.1.2 (Hid 2022.1147)
Avslagsbeslut skolskjuts, för elev vid
Boskataskolan

2022-05-10

Dnr 2022/12-3.8.1.2 (Hid 2022.1148)
Avslagsbeslut skolskjuts, val av annan skola för
elev vid Nya Läroverket Bergviken

2022-05-10

Dnr 2022/12-3.8.1.2 (Hid 2022.1149)
Avslagsbeslut skolskjuts, val av annan skola för
elev vid Nya Läroverket Bergviken

2022-05-10

Dnr 2022/12-3.8.1.2 (Hid 2022.1152)
Avslagsbeslut skolskjuts, för elev vid
Boskataskolan

2022-05-11

Dnr 2022/12-3.8.1.2 (Hid 2022.1153)
Avslagsbeslut skolskjuts, för elev vid
Boskataskolan

2022-05-11

Dnr 2022/12-3.8.1.2 (Hid 2022.1158)
Avslagsbeslut skolskjuts, val av annan skola för
elev vid Stadsöskolan

2022-05-11

Dnr 2022/12-3.8.1.2 (Hid 2022.1159)
Avslagsbeslut skolskjuts, val av annan skola för
elev vid Montessoriskolan

2022-05-11

Dnr 2022/12-3.8.1.2 (Hid 2022.1161)
Avslagsbeslut skolskjuts, val av annan skola för
elev vid Nya Läroverket Bergviken

2022-05-11

Dnr 2022/12-3.8.1.2 (Hid 2022.1183)
Avslagsbeslut skolskjuts, val av annan skola för
elev vid Montessoriskolan

2022-05-12

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Signature reference: ba6a1310-9979-4731-9cf2-a5ea087b5351

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2022-06-15

Dnr 2022/12-3.8.1.2 (Hid 2022.1184)
Avslagsbeslut skolskjuts, val av annan skola för
elev vid Nya Läroverket Bergnäset

2022-05-12

Dnr 2022/12-3.8.1.2 (Hid 2022.1185)
Avslagsbeslut skolskjuts, val av annan skola för
elev vid Nya Läroverket Bergnäset

2022-05-12

Dnr 2022/12-3.8.1.2 (Hid 2022.1186)
Avslagsbeslut skolskjuts, val av annan skola för
elev vid Nya Läroverket Svartöstaden

2022-05-12

Dnr 2022/12-3.8.1.2 (Hid 2022.1223)
Avslagsbeslut skolskjuts, för elev vid
Boskataskolan

2022-05-16

Dnr 2022/12-3.8.1.2 (Hid 2022.1224)
Avslagsbeslut skolskjuts, val av annan skola för
elev vid Hertsöskolan

2022-05-16

Dnr 2022/12-3.8.1.2 (Hid 2022.1225)
Avslagsbeslut skolskjuts, val av annan skola för
elev vid Nya Läroverket Bergnäset

2022-05-17

Dnr 2022/12-3.8.1.2 (Hid 2022.1226)
Avslagsbeslut skolskjuts, val av annan skola för
elev vid Bergskolan

2022-05-16

Dnr 2022/12-3.8.1.2 (Hid 2022.1231)
Avslagsbeslut skolskjuts, för elev vid
Boskataskolan

2022-05-17

Dnr 2022/12-3.8.1.2 (Hid 2022.1238)
Avslagsbeslut skolskjuts, val av annan skola för
elev vid Örnässkolan

2022-05-18

Dnr 2022/12-3.8.1.2 (Hid 2022.1239)
Avslagsbeslut skolskjuts, val av annan skola för
elev vid Örnässkolan

2022-05-18

Dnr 2022/12-3.8.1.2 (Hid 2022.1240)
Avslagsbeslut skolskjuts, val av annan skola för
elev vid Innovitaskolan

2022-05-18

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2022-06-15

Dnr 2022/12-3.8.1.2 (Hid 2022.1248)
Avslagsbeslut skolskjuts, för elev vid
Residensskolan

2022-05-18

Dnr 2022/12-3.8.1.2 (Hid 2022.1251)
Avslagsbeslut skolskjuts, val av annan skola för
elev vid Ormbergskolan

2022-05-18

Dnr 2022/12-3.8.1.2 (Hid 2022.1351)
Avslagsbeslut skolskjuts, val av annan skola för
elev vid Ersnässkolan

2022-06-02

Signature reference: ba6a1310-9979-4731-9cf2-a5ea087b5351

Verksamhetschef grundskolan
Dnr 2021/328-3.8.0.1 (Hid 2022.1325)
Delegationsbeslut Inköp Möbler till Hertsöskolan
del om skolan

2022-05-31

Dnr 2021/328-3.8.0.1 (Hid 2022.1326)
Delegationsbeslut Inköp av möbler till
Hertsöskolan del område Kontor och arbete

2022-05-31

Dnr 2022/2-3.8.1.1 (Hid 2022.1267)
Beslut - avvikelser från regler för skolplacering

2022-05-23

Dnr 2022/2-3.8.1.1 (Hid 2022.1294)
Beslut om placering av barn/elev vid skolenhetAvslag Montessoriskolan

2022-05-23

Dnr 2021/5-3.8.1.1 (Hid 2022.1154)
Delegationsbeslut bevilja mottagande av
barn/elev enligt skollagen (Luleå hemkommun)

2022-05-10

Dnr 2021/5-3.8.1.1 (Hid 2022.1155)
Delegationsbeslut bevilja mottagande av
barn/elev enligt skollagen (Luleå hemkommun)

2022-05-10

Dnr 2021/5-3.8.1.1 (Hid 2022.1344)
Delegationsbeslut bevilja mottagande av
barn/elev enligt skollagen

2022-06-02

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2022-06-15

Dnr 2021/5-3.8.1.1 (Hid 2022.1345)
Delegationsbeslut bevilja mottagande av
barn/elev enligt skollagen

2022-06-02

Dnr 2021/5-3.8.1.1 (Hid 2022.1346)
Delegationsbeslut bevilja mottagande av
barn/elev enligt skollagen (Luleå hemkommun)

2022-06-02

Dnr 2021/5-3.8.1.1 (Hid 2022.1347)
Delegationsbeslut bevilja mottagande av
barn/elev enligt skollagen (Luleå hemkommun)

2022-06-02

Signature reference: ba6a1310-9979-4731-9cf2-a5ea087b5351

Verksamhetschef förskolan
Dnr 2021/642-2.4.3.3 (Hid 2022.1253)
Beslut om avslag tilläggsbelopp - Kallkällans
förskola

2022-05-19

Dnr 2021/642-2.4.3.3 (Hid 2022.1254)
Beslut om avslag tilläggsbelopp - Solkattens
förskola

2022-05-19

Dnr 2021/642-2.4.3.3 (Hid 2022.1255)
Beslut om beviljat tilläggsbelopp - Uddens
förskola

2022-05-19

Dnr 2022/14-3.8.1.1 (Hid 2022.1232)
Beslut om beviljad utökad vistelsetid vid Årans
förskola

2022-05-17

Dnr 2022/14-3.8.1.1 (Hid 2022.1233)
Beslut om beviljad utökad vistelsetid vid Bergets
förskola

2022-05-17

Dnr 2022/14-3.8.1.1 (Hid 2022.1235)
Beslut om beviljad utökad vistelsetid vid
Storskiftets förskola

2022-05-17

Dnr 2022/14-3.8.1.1 (Hid 2022.1236)
Beslut om beviljad utökad vistelsetid vid
Solkattens förskola

2022-05-17

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

13

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2022-06-15

Dnr 2022/14-3.8.1.1 (Hid 2022.1303)
Beslut om beviljad utökad vistelsetid vid
Dungens förskola

2022-05-30

Dnr 2022/14-3.8.1.1 (Hid 2022.1306)
Beslut om beviljad utökad vistelsetid vid
Solkattens förskola

2022-05-30

Dnr 2022/253-3.8.1.1 (Hid 2022.1304)
Delegationsbeslut om placering vid Måttsunds
förskola

2022-05-30

Enhetschef elevhälsan
Dnr 2021/642-2.4.3.3 (Hid 2022.1343)
Beslut om avslag tilläggsbelopp – Östra skolan

Signature reference: ba6a1310-9979-4731-9cf2-a5ea087b5351

Rektor grundskolan
Dnr 2022/16-3.8.1.1 (Hid 2022.1188)
Beslut om att bevilja placering i fritidshem av
särskilda skäl - Ormbergskolan

2022-05-31

2022-05-12

Dnr 2022/16-3.8.1.1 (Hid 2022.1189)
Beslut om att bevilja placering i fritidshem av
särskilda skäl - Ormbergskolan

2022-05-12

Dnr 2022/16-3.8.1.1 (Hid 2022.1295)
Beslut om att bevilja placering i fritidshem av
särskilda skäl - Hedskolan

2022-05-18

Dnr 2022/16-3.8.1.1 (Hid 2022.1296)
Beslut om att bevilja placering i fritidshem av
särskilda skäl - Hedskolan

2022-05-18

Dnr 2022/16-3.8.1.1 (Hid 2022.1297)
Beslut om att bevilja placering i fritidshem av
särskilda skäl - Hedskolan

2022-05-18

Dnr 2022/16-3.8.1.1 (Hid 2022.1348)
Beslut om att bevilja placering i fritidshem av
särskilda skäl - Hedskolan

2022-06-02

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2022-06-15

§ 80
Redovisning av meddelanden 2022-06-15
Ärendenr 2022/245-2.1.0.1

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

Beskrivning av ärendet

Signature reference: ba6a1310-9979-4731-9cf2-a5ea087b5351

Följande meddelanden redovisas:
Avsändare
2022-05-12
Skolverket

Ämne
Dnr 2021/13-2.4.3.1 (Hid 2022.1168)
Skolverket har fattat beslut om ert ärende Högskolestudier sva och sfi 2021 Redovisning

2022-05-12
Skolverket

Dnr 2021/13-2.4.3.1 (Hid 2022.1169)
Skolverket har fattat beslut om ert ärende Gymnasial lärlingsutbildning VT 2022 Ansökan

2022-05-15
Skolverket

Dnr 2021/13-2.4.3.1 (Hid 2022.1211)
Redovisa bidrag till Skolverket - Mindre
barngrupper HT 2021 Redovisning

2022-05-20
Skolverket

Dnr 2021/13-2.4.3.1 (Hid 2022.1262)
Skolverket har fattat beslut om ert ärende - Elevhälsa
2022 Ansökan

2022-05-20
Skolverket

Dnr 2021/13-2.4.3.1 (Hid 2022.1263)
Skolverket har fattat beslut om ert ärende - Elevhälsa
2021 Redovisning

2022-06-01
Skolverket

Dnr 2021/13-2.4.3.1 (Hid 2022.1339)
Skolverket har fattat beslut om ert ärende Högskolestudier specialpedagogik 2021
Redovisning

2022-06-03
Skolverket

Dnr 2021/410-3.8.1.1 (Hid 2022.1352)
Beslut om nationellt godkänd idrottsutbildning -

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2022-06-15

Signature reference: ba6a1310-9979-4731-9cf2-a5ea087b5351

konståkning
2022-06-03
Skolverket

Dnr 2021/410-3.8.1.1 (Hid 2022.1353)
Beslut om nationellt godkänd idrottsutbildning fotboll

2022-06-03
Skolverket

Dnr 2021/410-3.8.1.1 (Hid 2022.1354)
Beslut om nationellt godkänd idrottsutbildning basket

2022-06-03
Skolverket

Dnr 2021/410-3.8.1.1 (Hid 2022.1355)
Beslut om nationellt godkänd idrottsutbildning innebandy

2022-06-03
Skolverket

Dnr 2021/410-3.8.1.1 (Hid 2022.1356)
Beslut om nationellt godkänd idrottsutbildning ishockey

2022-06-03
Skolverket

Dnr 2021/410-3.8.1.1 (Hid 2022.1357)
Beslut om nationellt godkänd idrottsutbildning kanot

2022-05-12
Skolinspektionen

Dnr 2021/198-3.8.1.9
Beslut med anledning av uppgifter om
missförhållande vid Hertsöskolan 7-9 – Mot inkomna
uppgifter avslutar Skolinspektionen ärendet.

2022-05-16
Barn- och
elevombudet (BEO)

Dnr 2021/171-3.8.1.9
Beslut gällande uppgifter om kränkande behandling
vid Örnässkolan 7-9 – BEO prövar inte ärendet efter
yttrande från huvudman där händelserna är känd
och åtgärder har vidtagits.

2022-05-11
Kulturrådet

Dnr 2021/87-2.4.3.1
Beslut om statsbidrag till kommuner som bedriver
Kulturskoleverksamhet satsningar i samverkan med
andra kommuner för läsåret 2022/23.

2022-05-12
Kulturrådet

Dnr 2021/87-2.4.3.1
Beslut om statsbidrag till kommuner som bedriver
Kulturskoleverksamhet egna satsningar för läsåret
2022/23
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2022-05-31
Arvsfonden

Dnr 2021/58-1.2.3.4
Projektet Science kids som beviljats medel där Luleå
kommuns förskola medverkar i projektet

2022-05-11
Polismyndigheten

Dnr 2022/7-2.8.2.5 (Hid 2022.1193)
Anmälan om stöld vid Hertsöskolan skoldator
220503

2022-05-11
Polismyndigheten

Dnr 2022/7-2.8.2.5 (Hid 2022.1194)
Anmälan om skadegörelse vid Björkskataskolan
220427 (1)

2022-05-11
Polismyndigheten

Dnr 2022/7-2.8.2.5 (Hid 2022.1195)
Anmälan om skadegörelse vid Björkskataskolan
220427 (2)

2022-05-11
Polismyndigheten

Dnr 2022/7-2.8.2.5 (Hid 2022.1196)
Anmälan om skadegörelse vid Björkskataskolan
220427 (3)

2022-05-11
Polismyndigheten

Dnr 2022/7-2.8.2.5 (Hid 2022.1197)
Anmälan om missbruk av larmanordning vid
Björkskataskolan 020427

2022-05-11
Polismyndigheten

Dnr 2022/7-2.8.2.5 (Hid 2022.1198)
Anmälan om skadegörelse vid Björkskataskolan
220427 (4)

2022-05-11
Polismyndigheten

Dnr 2022/7-2.8.2.5 (Hid 2022.1199)
Anmälan om skadegörelse vid Bergskolan 220422

2022-05-11
Polismyndigheten

Dnr 2022/7-2.8.2.5 (Hid 2022.1200)
Anmälan om skadegörelse vid Bergskolan 220426

2022-05-11
Polismyndigheten

Dnr 2022/7-2.8.2.5 (Hid 2022.1201)
Anmälan om skadegörelse vid Östra skolan 220317

2022-05-11
Polismyndigheten

Dnr 2022/7-2.8.2.5 (Hid 2022.1202)
Anmälan om skadegörelse vid kv Kungsfågeln
220330

2022-05-11
Polismyndigheten

Dnr 2022/7-2.8.2.5 (Hid 2022.1203)
Anmälan om skadegörelse vid Stadsöskolan 220407
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2022-05-11
Polismyndigheten

Dnr 2022/7-2.8.2.5 (Hid 2022.1204)
Anmälan om skadegörelse vid Porsöskolan 220421

2022-05-11
Polismyndigheten

Dnr 2022/7-2.8.2.5 (Hid 2022.1205)
Anmälan om skadegörelse vid Montessoriskolan
220425

2022-05-11
Polismyndigheten

Dnr 2022/7-2.8.2.5 (Hid 2022.1206)
Anmälan om skadegörelse vid Råneskolan 220426

2022-05-30
Polismyndigheten

Dnr 2022/7-2.8.2.5 (Hid 2022.1341)
Anmälan om försök till stöld vid Östra skolan

2022-06-07
Polismyndigheten

Dnr 2022/7–2.8.2.5 (Hid 2022.1358)
Anmälan om skadegörelse vid Råneskolan 220527-29

2022-05-09
Förvaltningsrätten
Luleå

Dnr 2022/226-3.8.1.2
Överklagan skolskjuts avstånd mellan hem och
skola, överlämnat handlingarna till
Förvaltningsrätten.

2022-05-12
Förvaltningsrätten
Luleå

Dnr 2022/230-3.8.1.2
Överklagan skolskjuts avstånd mellan hem och
skola, överlämnat handlingarna till
Förvaltningsrätten.

2022-05-25
Förvaltningsrätten
Luleå

Dnr 2022/249-3.8.1.2
Överklagan skolskjuts avstånd mellan hem och
skola, överlämnat handlingarna till
Förvaltningsrätten.

2022-05-11
Dnr 2022/225-1.5.3.2
Personuppgiftsombud Personuppgiftsincident - Ett upphandlingsbehov
blev inskickat i Inköps e-tjänst "beställ upphandling"
som innehöll känsliga uppgifter om en person som
är i behov av personlig assistans i skolan. Kan inte
påvisa några negativa konsekvenser för den
registrerade. Åtgärder är gjorda samt förslag till
åtgärder för mer information i interna e-tjänster.
2022-05-19
Dnr 2022/156-1.5.3.2
Personuppgiftsombud Personuppgiftsincident - I samband med
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fakturakontroll noterades att fakturor utställda av
Bodens kommun till LK (BUF) innehåller
personuppgifter, inga kända konsekvenser för de
registrerade. Åtgärder redan gjorda för en tid
tillbaka.
2022-05-12
Enhetschef måltider

Dnr 2022/212-1.5.2.2
Svar på klagomål mot utbildning gällande
skolmåltid

2022-05-17
Rektor grundskolan

Dnr 2022/233-1.5.2.2
Rektors svar på klagomål mot utbildning vid
Hertsöskolan 7-9

2022-05-20
Rektor grundskolan

Dnr 2022/234-1.5.2.2
Rektors svar på klagomål mot utbildning vid
Stadsöskolan 4-6

2022-05-25
Utvecklingsledare
förskola

Dnr 2022/234-1.5.2.2
Svar på klagomål mot Spira förskola

2022-06-02
Verksamhetschef
gymnasieskolan

Dnr 2022/248-1.5.2.2
Svar på klagomål mot antagning vid gymnasieskolan

2022-06-02
Verksamhetschef
gymnasieskolan

Dnr 2022/250-1.5.2.2
Svar på klagomål mot utbildning vid
gymnasiesärskolan
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§ 81
Organisation och enheter läsåret 2023/2024
Ärendenr 2022/201-1.4.1.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar att fastställa organisation och enheter
inför läsåret 2023/2024 avseende kommunala grundskolor och förskolor.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens skolstruktur är i löpande förändring och anpassning, utifrån
demografiska förändringar och bostadsbyggande. Dessutom påverkar skollokalernas behov av underhåll, vilka lokaler som behöver lämnas eller åtgärdas.
Exempelvis har några enheter under de senaste åren drabbats av mögelskador
och brand.
Kommunen, som huvudman, behöver ha flexibilitet och en viss överkapacitet
i skollokaler för att kunna planera för att ta emot barn och elever utifrån befolkningsutvecklingen. Därutöver behöver kommunen, som hemkommun, ha
kapacitet att erbjuda skolgång till alla elever som eventuellt kommer från fristående skolor.

Signature reference: ba6a1310-9979-4731-9cf2-a5ea087b5351

Registrering i nationella och kommunala system kräver framförhållning och
kontinuitet. Skolenheternas namn finns registrerade i nationella databaser för
insamling av data och skapande av statistik bland annat. När skolenheter ändras försvåras kontinuerlig uppföljning av resultat.
Barn och utbildningsförvaltningen föreslår därför att barn- och utbildningsnämnden årligen fastställer vilka enheter som ska erbjuda förskola och grundskola inför nästkommande läsår, med början inför läsåret 2023/2024. Förfarandet sker på samma sätt som gymnasieskolans programutbud och inriktningar
fastställs årligen inför antagning.
Beslutet om enheter kommuniceras till elever och vårdnadshavare så att de
vet vilka enheter som kan sökas till. Förvaltningen utarbetar en kapacitetsplan
för grundskolan, utifrån fastställda enheter, vilken ligger till grund för den
centrala antagningens arbete med skolplaceringar. Förskolan placerar barn på
enheter utifrån vårdnadshavares ansökningar.
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Eventuella förändringar av den årligen fastställda skolstrukturen ska beslutas
av barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsförvaltningen har föreslagit barn- och utbildningsnämnden besluta att fastställa organisation och enheter inför läsåret 2023/2024 avseende kommunala grundskolor och förskolor.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2022-06-01 § 43 föreslagit
barn- och utbildningsnämnden besluta att fastställa organisation och enheter
inför läsåret 2023/2024 avseende kommunala grundskolor, förskolor och fritidshem.

Sammanträdet
Fredrik Bruhn (S) föreslår att fastställd organisation och enheter bara ska omfatta kommunala grundskolor och förskolor men inte fritidshem.

Beslutsgång
Ordförande ställer Fredrik Bruhns förslag mot arbetsutskottets förslag och
finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller Fredrik Bruhns förslag.

Beskrivning av ärendet
Skolor och förskolor i Luleå kommun är samlade i 9 områden. Dessa är:
Råneå, Sunderbyn, Gammelstad, Notviken, Centrum, Bergnäset, Örnäset,
Hertsön och Björkskatan.
För att tydliggöra ansvarsnivå för beslut om organisation, enheter och benämningar har förvaltningen, under 2021, utarbetat riktlinjer för detta.
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Utdrag ur Riktlinjer, Organisation – benämningar och beslut, Barn- och utbildningsförvaltningen, BUF 2021/707:
Skolenhet
Med skolenhet avses enligt skollagen (2010:800) en av huvudman organiserad enhet
som leds av en rektor. Den omfattar verksamhet i en eller flera byggnader som ligger
nära varandra eller som bedrivs i dess närhet t.ex. utomhus. Det kan finnas flera skolenheter vid en fysisk skola och som vardera leds av en rektor. En skolenhet kan endast
ha en ansvarig rektor, men en rektor kan vara ansvarig för flera skolenheter. Det ska
vara tydligt för elever och personal vem som är ansvarig rektor för den skolenhet de
tillhör.
•

Förändring av skolenhet för- och grundskola beslutas av barn- och utbildningsnämnd
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•

Förändringar av skolenhet för grundskolan beslutas senast i juni ett kalenderår före förändringen ska börja gälla

Skola
Begreppet skola finns inte i skollagen, men används i dagligt tal i kommunikation med
elever och medborgare. Med skola avses en fysisk byggnad eller flera byggnader nära
varandra och med samma namn. En skola kan bestå av flera skolenheter och kan därför
ha flera rektorer. I de fall en byggnad eller byggnader nära varandra delas upp mellan
två och flera rektorer, ska det samlande begreppet för de olika skolenheterna vara skola.
•

Ny eller förändrad skolstruktur (skolor) beslutas av barn- och utbildningsnämnd.

Förslag
Barn- och utbildningsnämnden har tagit ett antal beslut om förändringar i
skolstruktur under de senaste åren, konsekvenserna av dessa finns med i förslaget till beslut om enheter läsåret 2023/2024.
Det kan tillkomma ytterligare förändringar inför läsåret 2023/2024. Dessa förändringar ska då fattas i ett reviderat beslut om organisation och enheter av
barn- och utbildningsnämnden.
Inför läsåret 2023/2024 erbjuder kommunen följande enheter i förskola och
grundskola.
Råneå
Skola
Råneskolan
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Persöskolan

Skolenheter
Råneskolan förskoleklass – årskurs 6
Råneskolan årskurs 7-9
Persöskolan förskoleklass – årskurs 6

Förskola
Persö förskola
Renfanans förskola
Vitå förskola
Älvens förskola

Sunderbyn
Skola
Sunderbyskolan

Skolenheter
Sunderbyskolan förskoleklass – årskurs 3
Sunderbyskolan årskurs 4-6
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Kråkbergsskolan

Kråkbergsskolan årskurs 7-9

Förskola
Hammarens förskola
Kläppens förskola
Storskiftets förskola

Gammelstad
Skola
Rutviksskolan
Öhemsskolan
Sjukhusskolan
Mariebergsskolan
Stadsöskolan

Skolenheter
Rutviksskolan förskoleklass – årkurs 6
Öhemsskolan förskoleklass – årskurs 3
Sjukhusskolan
Mariebergsskolan förskoleklass – årskurs 3
Stadsöskolan årskurs 4-6
Stadsöskolan årskurs 7-9

Förskola
Bäckhagens förskola
Förskolan Gnistan
Kyrkbyns förskola
Storsands förskola
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Notviken
Skola
Borgmästarskolan
Tunaskolan

Skolenheter
Borgmästarskolan förskoleklass – årskurs 3
Tunaskolan förskoleklass – årskurs 3
Tunaskolan årskurs 4-6
Tunaskolan årskurs 7-9
Anpassad grundskola Mjölkudden
Anpassad grundskola Notviken

Förskola
Borgmästarens förskola
Framnäsvillans förskola
Kristallens förskola
Munkebergs förskola

Centrum
Skola

Skolenheter

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Östra skolan
Montessoriskolan
Residensskolan

Östra skolan förskoleklass – årskurs 3
Östra skolan årskurs 4-6
Montessoriskolan förskoleklass – årskurs 9
Residensskolan årskurs 7-9

Förskola
Charlottendals förskola
Förskolan Villa Kreativa
Hägerns förskola
Kallkällans förskola
Montessoriförskolan
Solkattens förskola
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Bergnäset
Skola
Avanskolan
Klöverträskskolan
Måttsundsskolan
Antnässkolan
Hedskolan
Alviksskolan
Ersnässkolan
Mandaskolan
Bergskolan

Skolenheter
Avanskolan förskoleklass – årskurs 6
Klöverträskskolan förskoleklass – årkurs 6
Måttsundsskolan förskoleklass – årkurs 6
Antnässkolan förskoleklass – årskurs 6
Hedskolan förskoleklass – årkurs 6
Alviksskolan förskoleklass – årkurs 6
Ersnässkolan förskoleklass – årskurs 6
Mandaskolan förskoleklass – årkurs 6
Bergskolan årskurs 7-9

Förskola
Alviks förskola
Antnäs förskola
Avans förskola
Bergstadens förskola
Bälinge förskola
Ersnäs förskola
Klippans förskola
Klöverträsk förskola
Måttsunds förskola
Stenåsens förskola

Örnäset
Skola
Furuparksskolan

Skolenheter
Furuparksskolan förskoleklass – årkurs 3

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Tallkronanskolan
Örnässkolan

Tallkronanskolan förskoleklass – årkurs 6
Örnässkolan förskoleklass – årkurs 6
Örnässkolan årkurs 7-9

Förskola
Bergets förskola
Bergsprängarens förskola
Burströmska förskolan
Haga förskola
Spira förskola
Svartöstadens förskola
Årans förskola
Hertsön
Skola
Svedjeskolan
Ängskolan
Hertsöskolan

Skolenheter
Svedjeskolan förskoleklass – årskurs 3
Ängskolan förskoleklass – årkurs 6
Hertsöskolan årskurs 4-6
Hertsöskolan årskurs 7-9
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Förskola
Dungens förskola
Kullens förskola
Snömannens förskola
Ängens förskola
Björkskatan
Skola
Benzeliusskolan
Boskataskolan
Ormbergsskolan
Porsöskolan
Björkskataskolan

Skolenheter
Benzeliusskolan förskoleklass – årskurs 6
Boskataskolan förskoleklass – årkurs 6
Ormbergsskolan förskoleklass – årkurs 6
Porsöskolan förskoleklass – årskurs 6
Björkskataskolan årkurs 7-9

Förskola
Bensbyns förskola
Brisens förskola
Hällbackens förskola
Laxens förskola
Ormbergets förskola
Strandens förskola
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Sundets förskola
Uddens förskola
Vintergatans förskola

Dialog:
Dialog är genomförd i barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Beslutsunderlag
•
•
•

Riktlinjer, Organisation – benämningar och beslut, BUF Hid: 2021.2505
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut avseende organisation och enheter läsåret 2023/2024, BUF Hid: 2022.1313
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 202206-01 § 43, BUF Hid: 2022.1368

Beslutet skickas till

Signature reference: ba6a1310-9979-4731-9cf2-a5ea087b5351

Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
Stadsbyggnadsförvaltningen
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§ 82
Revidering av delegationsordning
Ärendenr 2022/224-1.3.2.4

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa reviderad delegationsordning enligt bilaga BUF Hid: 2022.1316.

Sammanfattning av ärendet
Utifrån översyn av rutiner behöver ändring göras i barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.
Föreslagna ändringar är färgmarkerade. Gul text är nytt. Gul genomstruken
text föreslås tas bort.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2022-06-01 § 44 föreslagit
barn- och utbildningsnämnden besluta fastställa reviderad delegationsordning enligt bilaga BUF Hid: 2022.1316.

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
•
•
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•

Förslag till reviderad delegationsordning, BUF Hid: 2022.1316
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut avseende revidering av delegationsordning, BUF Hid: 2022.1315
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2022-06-01 § 44,
BUF Hid: 2022.1369

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
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§ 83
Konsekvensbeskrivning av preliminära budgetförutsättningar 2023
Ärendenr 2022/235-2.4.0.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta konsekvensbeskrivningen av de preliminära planeringsförutsättningarna inklusive investeringar, inför budgetåret 2023 och arbetet med strategisk plan och
budget 2023-2025.
2. Barn- och utbildningsnämnden vill särskilt framhålla riskerna med att
kommunen ligger lågt i undervisningskostnader i förhållande till jämförbara kommuner och konsekvenserna av att inte leva upp till huvudmannens uppdrag enligt skollagen. Barn och utbildningsnämndens bedömning är att mer resurser behöver tillskjutas för att undervisningskostnaderna ska uppgå till snittet av jämförbara kommuner.
För att uppnå det snittet behöver nämndens budgetram utökas med 33
miljoner kronor.

Sammanfattning av ärendet

Signature reference: ba6a1310-9979-4731-9cf2-a5ea087b5351

Barn- och utbildningsnämndens (BUN) kommunbidrag för 2023 har räknats
upp med ett prisindex och en demografisk modell för utbildningsverksamheten. I budgeten finns också kostnader för löneökningar med, detta anslag finns
på finansförvaltningen och betalas ut i takt med att löneavtalen blir klara. I de
preliminära planeringsförutsättningarna finns det också med en rad uppräkningar, effektiviseringar och prioriteringar.
Utifrån de preliminära planeringsförutsättningarna görs bedömningen att
barn- och utbildningsnämnden till viss del kan omhänderta de effektiviseringar som behöver göras utifrån nämndens kostnadsökningar genom interna
omfördelningar. Osäkerhetsfaktorerna är svårbedömda i dagsläget, ökade
kostnader för fristående verksamheter behöver hanteras inom ordinarie budgetram, så även ökade vikariekostnader, alternativt genom omfördelning mellan verksamheter. Detta är dock påfrestande för budgeten som innehåller få
eller inga säkerhetsmarginaler, men tack vare demografitillskottet är den preliminära bedömningen att det bör ge en budget i balans.Utifrån budgetläget är
det svårt att hitta finansiering internt för de ökande centrala kostnaderna, dvs
multikortet och IT-avgiften (2,7 mkr). Frågan om kostnadsökningar utifrån
rådande läge är kommungemensam och prisuppräkningar till nämnderna bör
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därmed ses över kommungemensamt och prioriteras i helheten.
För att kunna genomföra eventuella satsningar kring engelskspråkig undervisning och utökade yrkesprogram inom gymnasieskolan krävs planering för
finansiering, antingen en intern effektivisering eller ett tillskott till nämnden.
De största utmaningarna för fortsatt god måluppfyllelse finns idag i grundskolan. Grundbemanningen är låg vilket syns i undervisningskostnaderna.
Bedömningen är att ett tillskott om 20 mkr skulle behövas för att nå en nivå
som är rimlig i jämförelse med snittet i kommungruppen större städer. Då
skulle Luleå fortfarande vara under snittet i de jämförbara kommunerna. I
slutet av augusti kommer de senaste jämförelserna för 2021 från SCB. Lärarlönelyftet behöver utredas ytterligare och ses över hur effekterna 2023 (minskning 6,6 mkr) kan dämpas med att planera om insatser eller fördela om mellan
verksamheter.
Den interna effektiviseringen inom gymnasiet samt automatiserad ansökan
skolskjuts behöver behållas som centrala medel inom nämnden för att omfördelas till andra verksamheter samt för att kunna användas för exempelvis säkerhetsfrågan, projektledare för skolstrukturen samt dämpa effekten av lärarlönelyftet.
Investeringsbudgeten är bedömd utifrån lokalbehoven i Hertsön samt inriktningsbeslutet för Notviken och Gammelstad.
Barn- och utbildningsförvaltningens arbetsutskott har 2022-06-01 § 45 föreslagit barn- och utbildningsnämnden besluta att anta konsekvensbeskrivningen
av de preliminära planeringsförutsättningarna inklusive investeringar, inför
budgetåret 2023 och arbetet med strategisk plan och budget 2023-2025.
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Sammanträdet
Fredrik Bruhn (S) med flera föreslår följande tillägg i barn- och utbildningsnämndens beslut: Barn- och utbildningsnämnden vill särskilt framhålla riskerna
med att kommunen ligger lågt i undervisningskostnader i förhållande till jämförbara
kommuner och konsekvenserna av att inte leva upp till huvudmannens uppdrag enligt
skollagen. Barn och utbildningsnämndens bedömning är att mer resurser behöver
tillskjutas för att undervisningskostnaderna ska uppgå till snittet av jämförbara kommuner. För att uppnå det snittet behöver nämndens budgetram utökas med 33 miljoner kronor.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.
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Ordföranden ställer därefter Fredrik Bruhns med fleras tilläggsförslag under
proposition och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Beskrivning av ärendet
Budgetutskottet beslutade den 26 april om planeringsförutsättningar med
utvecklingsområden och preliminära drift- och investeringsramar. De utgör
en grund för de prioriteringar som nämnderna ska beakta i sin verksamhetsplanering för att återkomma med åtaganden och konsekvensbeskrivning. Bifogat beskrivs barn- och utbildningsnämndens konsekvensbeskrivning.
Konsekvensbeskrivningen meddelas kommunstyrelsen för att sedan utgöra
grund för den strategiska plan och budget som kommunfullmäktige beslutar
om i november. Därefter beslutar barn- och utbildningsnämnden om nämndens verksamhetsplan med fördelning av kommunbidraget på olika verksamhetsområden.

Dialog:
Inspel från nämndens planeringsdagar har ingått i underlagen. Dialog med
tjänstepersoner i ledningsgrupp har genomförts löpande. Dialog i facklig
samverkan har genomförts den 30 maj.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Beslutet bidrar genom att planeringsförutsättningarna hänvisar till att be-akta
Luleå kommuns övergripande mål, vilket verkar för att förflyttning sker inom
utvecklingsområdet. Verksamheterna ska hantera de utmaningar som överensstämmer med grunduppdraget.
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Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Beslutet bidrar genom att planeringsförutsättningarna hänvisar till att beakta
Luleå kommuns övergripande mål, vilket verkar för att förflyttning sker inom
utvecklingsområdet. Verksamheterna ska hantera de utmaningar som överensstämmer med grunduppdraget.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Beslutet bidrar genom att planeringsförutsättningarna hänvisar till att beakta
Luleå kommuns övergripande mål, vilket verkar för att förflyttning sker inom
utvecklingsområdet. Verksamheterna ska hantera de utmaningar som överensstämmer med grunduppdraget.
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Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Beslutet bidrar genom att planeringsförutsättningarna hänvisar till att beakta
Luleå kommuns övergripande mål, vilket verkar för att förflyttning sker inom
utvecklingsområdet. Verksamheterna ska hantera de utmaningar som överensstämmer med grunduppdraget.

Beslutsunderlag
•
•
•

•

Konsekvensbeskrivning av de preliminära budgetramarna,
BUF Hid: 2022.1318
Planeringsförutsättningar 2023-2025, BUF Hid: 2022.1319
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut avseende konsekvensbeskrivning av preliminära budgetförutsättningar 2023,
BUF Hid: 2022.1317
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2022-06-01 § 45,
BUF Hid: 2022.1370

Beslutet skickas till

Signature reference: ba6a1310-9979-4731-9cf2-a5ea087b5351

Kommunstaben, planerings och analys
Förvaltningens ledningsgrupp, utvecklingsledare, områdeschefer
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§ 84
Huvudmannaskap avseende antagningskansli för gymnasieantagning i Norrbotten
Ärendenr 2022/252-3.8.0.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att vid intresse från övriga kommuner i Norrbotten och Västerbotten, åta sig huvudmannaskapet för ett gemensamt kansli för antagning till
gymnasieskola.

Sammanfattning av ärendet
Från Västerbotten till ledningsgruppen för Fyrkantens gymnasiesamverkan
kom en förfrågan om att utreda möjligheter till en samverkan mellan Norroch Västerbotten om gymnasieantagning. Ärendet fördes vidare till Norrbottens Kommuner. Ärendet aktualiserades vid länsträffen 13 - 14 oktober 2021,
då förslag till utredning presenterades. Vid länsträffen deltog länets skolchefer, nämndsordföranden och vice nämndsordföranden. Länsträffens deltagare
ställde sig positiva till att gå vidare och gav Norrbottens Kommuner i uppdrag att utreda frågan. Utredningen presenterades i april 2022.

Signature reference: ba6a1310-9979-4731-9cf2-a5ea087b5351

Utredningen föreslår Luleå kommun som huvudman för en gemensam organisation för gymnasieantagning för Norrbotten, där även Västerbotten ska
kunna ansluta. Luleå kommun har i dagsläget, genom Fyrkantens gymnasiesamverkan, 63% av länets gymnasieantagningar och kansliet är en väl fungerande och digital antagningsorganisation med hög kompetens.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2022-06-01 § 47 föreslagit
barn- och utbildningsnämnden besluta att uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att vid intresse från övriga kommuner i Norrbotten och Västerbotten, åta sig huvudmannaskapet för ett gemensamt kansli för antagning till
gymnasieskola.

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.
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Beskrivning av ärendet
Utredningen som Norrbottens Kommuner har genomfört visar på rad fördelar
med en gemensam antagningsorganisation. Exempel på sådana samordningsvinster och kvalitetshöjande perspektiv är:
• Likvärdiga och samordnade arbetsprocesser som bidrar till ökad rättssäkerhet och likabehandling.
• En större enhet (antagningskansli) med fler handläggare ger kompetensmässiga fördelar och möjlighet till kompetensutveckling.
• Samordnade IT-system för ökad driftsäkerhet och gemensam support.
• En större enhet kan utveckla strukturer för statistiskt underlag som ger
huvudmännen stöd vid uppföljning och planering.
• Minskad sårbarhet under arbetsintensiva perioder och semesterperioder då fler handläggare finns tillgängliga.
• Ekonomiska samordningsvinster med fler handläggare inom ett gemensamt kansli.
• Ökad möjlighet att stärka digitaliseringen av gymnasieantagningen på
regional och lokal nivå.
Om ovanstående fördelar ska uppnås krävs att den gemensamma antagningsorganisationen ges goda förutsättningar, där rekrytering av personal med rätt
kompetens är en nyckelfaktor. Bedömningen är att dessa förutsättningar finns
i Luleå kommun

Dialog:

Signature reference: ba6a1310-9979-4731-9cf2-a5ea087b5351

Under utredningen har dialog förts med berörda politiker, förvaltningschefer/skolchefer och gymnasiechefer i samtliga kommuner i Norr- och Västerbotten. Dialog har också förts med verksamhetsansvariga för gymnasieantagning och personal vid antagningskanslier i Norr- och Västerbotten.
Norrbottens kommuners barn- och utbildningsberedning har rekommenderat
styrelsen för Norrbottens kommuner att i sin tur rekommendera alla kommuner i Norrbotten att ansluta sig till ett gemensamt antagningskansli med Luleå
kommun som huvudman. Möjlighet för kommuner i Västerbotten att ansluta
sig ska också finnas.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Går ej att bedöma i nuläget.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Går ej att bedöma i nuläget.
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Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Går ej att bedöma i nuläget.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Går ej att bedöma i nuläget.

Beslutsunderlag
•
•

•

Utredning av Norrbottens Kommuner: Gemensam gymnasieantagning
BUF Hid: 2022.1330
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut gällande huvudmannaskap avseende antagningskansli för gymnasieantagning i
Norrbotten, BUF Hid: 2022.1331
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2022-06-01 § 47,
BUF Hid: 2022.1372

Beslutet skickas till
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Skolchef
Avdelningschef IT/Adm
Gymnasiechef
Utvecklingsledare
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§ 85
Nämndsinitiativ (M) - Utreda förutsättningar att inrätta resursskolor
Ärendenr 2022/273-3.8.0.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att nämndsinitiativet får ställas och
skickas till barn- och utbildningsförvaltningen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Sana Suljanovic (M) och Nihad Zara (M) har inkommit med ett nämndsinitiativ gällande att utreda förutsättningar att inrätta resursskolor i Luleå kommun.
Sana Suljanovic och Nihad Zara skriver att Moderaterna i Luleå har vid fler
tillfällen väckt frågor om hur stöd och resurser till elever som är i behov av
särskilt stöd skulle kunna organiseras och fördelas. En av dem frågorna har
också varit särskilda läromiljöer eller s.k. resursskolor som de ofta har benämnts i andra kommuner och som tidigare har funnits i Luleå kommun i
olika former men som sedan har lagts ner.
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De menar att det finns ett antal elever, som är i behov av ett mycket omfattande stöd och vars behov är svåra att tillgodose inom en ordinarie skolverksamhet både med tanke på den pedagogiska organisationen och anpassning av de
fysiska lokalerna som krävs.
Det krävs till exempel betydligt större lärartäthet och tillgång till specialpedagogisk kompetens än vad som finns inom den ordinarie skolverksamheten. De
här eleverna är inte många men deras behov är som sagt mycket komplexa
och svåra att möta inom de befintliga skolformerna därför att det oftast kräver
en annan organisation och resurstilldelning.
Att inte dessa elever får de anpassningar i sin läromiljö som behövs för att de
ska klara skolan får ofta allvarliga konsekvenser i form av stor frånvaro, avsaknad av godkända betyg och försämrade långsiktiga förutsättningar till vidare studier och inträde på arbetsmarknaden i framtiden. Den psykiska hälsan och en god arbetsmiljö påverkas också negativt för de här eleverna.
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Regeringen har nyligen beslutat om att föreslå lagändring för att förtydliga
regelverk kring resursskolor och underlätta för kommunerna som bedriver
eller vill börja bedriva verksamhet i form av resursskolor. Därför föreslår vi att
barn- och utbildningsnämnden ska ge barn- och utbildningsförvaltningen i
uppdrag att utreda om och i vilken form det skulle kunna införas resursskolor
i Luleå kommun samt att utreda på vilket sätt dessa särskilda enheter skulle
kunna finansieras och organiseras.

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att nämndsinitiativet får ställas och finner att barn- och
utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
•

Nämndsinitiativ - Utreda förutsättningar att inrätta resursskolor,
BUF Hid: 2022.1463

Beslutet skickas till
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Barn- och utbildningsförvaltningens kansli
Initiativtagare
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