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Skolinspektionens beslut 
Föreläggande
Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Luleå 
kommun att senast den 30 april 2018 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De 
vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för Skolinspektionen 
på adress skolinspektionen.umea@skolinspektionen.se

Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna

Skolinspektionen konstaterar att Luleå kommun inte uppfyller författningskraven 
avseende att:

 Huvudmannen ser till att det vid grundskoleenheterna erbjuds 
studiehandledning på modersmålet till de elever som behöver det. (5 kap. 4 § 
skolförordningen)

Åtgärder

Skolinspektionen bedömer att följande åtgärder behöver vidtas för att avhjälpa 
bristerna:

- Ge de elever som är i behov av studiehandledning på modersmålet sådant stöd.

Bedömning
Skolinspektionens beslut redogör för de brister som konstaterats vid tillsynen. Det är 
dock huvudmannen som ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med 
skollagen och de bestämmelser för utbildningen som finns i andra författningar. I detta 
ligger att ta ansvar att vidta åtgärder för att rätta till brister närhelst de framkommer. 

Tillsynen visar att Luleå kommun måste se till att alla elever som är i behov av 
studiehandledning på modersmålet får sådant stöd. 

Tillsynen har inte visat annat än att huvudmannen uppfyller författningarnas krav 
inom övriga områden som granskats.

Föreläggande

Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna

Skolinspektionen bedömer att Luleå kommun inte uppfyller författningarnas krav 
gällande studiehandledning på modersmålet.

Enligt skollagen ska elever få den ledning och stimulans som de behöver för att nå så 
långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Om en utredning visar att eleven är i behov 
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av särskilt stöd ska han eller hon ges sådant stöd. Enligt skolförordningen ska en elev få 
studiehandledning på sitt modersmål om eleven behöver det.

I intervju med politiker, verksamhetschefer, rektorer och chef för Flerspråkscentrum 
framgår att det finns elever som är i behov av studiehandledning på modersmål som 
inte ges det, exempelvis i språket tigrinja. Både rektorer och Flerspråkscentrum uppger 
vidare att den studiehandledning som genomförs inte motsvarar elevernas behov, 
exempelvis i språken dari och arabiska. Orsaker till detta uppges vara att det saknas 
personal för studiehandledning i vissa språk samt att tillgången till personal, med 
nuvarande organisation, är för liten för att tillgodose alla elevers behov av 
studiehandledning på modersmål. Andra orsaker som framkommer är att utredningen 
av elevernas behov brister, att det saknas formella kontaktytor mellan 
Flerspråkscentrum och enheterna samt att samverkan mellan studiehandledare och 
undervisande lärare inte fungerar. 

Skolinspektionen vill framhålla att för att huvudmannen ska lyckas i uppdraget att se 
till att alla elever når godkända betyg i grundskolan är det viktigt att eleverna får de 
anpassningar och det stöd som de behöver. En avgörande insats är att de elever som är 
i behov av studiehandledning på modersmålet också får det.

Motivering till föreläggande som ingripande

Verksamheten motsvarar inte författningarnas krav och huvudmannen föreläggs därför 
att avhjälpa bristerna.

Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister

Utveckling av utbildningen vid skolenheterna

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Luleå kommun uppfyller 
författningarnas krav inom utveckling av utbildningen vid skolenheterna.
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På Skolinspektionens vägnar 

X Joakim Blomberg
Joakim Blomberg
Beslutsfattare
Signerat av: Joakim Blomberg

X Lena Johansson
Lena Johansson
Föredragande
Signerat av: Lena Johansson

Allmänt om tillsynen:
Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se

Bilagor
Bilaga 1: Fakta om verksamheten för förskoleklass och grundskola i Luleå kommun
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Fakta om verksamheten för förskoleklass och grundskola 
i Luleå kommun 
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Luleå kommun under hösten 2017. Detta 
beslut avser huvudmannens samlade ansvarstagande för utbildningen inom 
skolformerna förskoleklass och grundskola.

I Luleå kommun finns totalt 37 kommunala grundskolor omfattande cirka 790 elever i 
förskoleklass och 6640 elever i grundskolans årskurs 1–9. I kommunen bedrivs även 
utbildning vid sjukhus. Grundskolorna har tillgång till lokalt och centralt organiserad 
elevhälsa.

Enligt uppgifter i Skolverkets statistikdatabas SIRIS för läsåret 2016/17 hade 11 procent 
av eleverna i grundskolan utländsk bakgrund, vilket kan jämföras med motsvarande 
andel i riket som var 24 procent. 66 procent av eleverna hade föräldrar med 
eftergymnasial utbildning, vilket var högre än riksgenomsnittet (57 procent).

Vad gäller personaltäthet i förskoleklass visar statistik i SIRIS avseende läsåret 2016/17 
att Luleå kommun i genomsnitt hade 14,4 elever per lärare, vilket kan jämföras med 
motsvarande antal i riket som var 16,6 elever. Luleå kommun hade avseende 
förskoleklass samma läsår även en högre andel lärare med pedagogisk 
högskoleexamen (94 procent) i jämförelse med riket (78,9 procent). Även i grundskolan 
hade Luleå kommun färre elever per lärare (11,4 elever) jämfört med riket (12 elever), 
och en högre andel lärare med pedagogisk högskoleexamen (94,5 jämfört med 82,2 
procent).

Måluppfyllelse

Kunskaper:

Årskurs 3;

Huvudmannens slutsatser gällande måluppfyllelsen i årskurs 3 avseende läsåret 
2016/17 är att eleverna nått kunskapskraven i hög utsträckning men att det finns 
skillnader mellan ämnen och skolor. Matematik och svenska är de ämnen där 
måluppfyllelsen är lägst. Andelen elever som uppnått kunskapskraven i dessa ämnen 
varierar mellan kommunens skolor från 74 till 100 procent respektive 79 till 100 
procent.

Enligt uppgifter i Skolverkets statistikdatabas SIRIS avseende nationella prov läsåret 
2016/17 nådde både flickor och pojkar i Luleå kommun i samma eller högre 
utsträckning kravnivån i näst intill samtliga delprov jämfört med flickor och pojkar i 
riket.

Årskurs 6;

Enligt uppgifter i SIRIS för läsåret 2016/17 nådde eleverna i Luleå kommun 
kunskapskraven i högre utsträckning jämfört med eleverna i riket i samtliga ämnen. De 
nådde även en högre genomsnittligt betygspoäng i samtliga ämnen, med undantag för 
naturorienterande ämnen som genomförs i form av blockundervisning.
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Resultaten av nationella proven läsåret 2016/17 visar att eleverna i Luleå kommun 
sammantaget nådde provbetyg A–E i högre utsträckning än eleverna i riket i samtliga 
prov och näst intill samtliga delprov. I ämnet matematik nådde pojkar i Luleå kommun 
provbetyg A–E i något lägre utsträckning (85 procent) än pojkar i riket (87 procent). 

Årskurs 9;

Enligt uppgifter i SIRIS når elever i Luleå kommun högre kunskapsresultat jämfört 
med elever i riket, även sett över tid. Läsåret 2016/17 nådde 81 procent av eleverna i 
Luleå kommun kunskapskraven i alla ämnen jämfört med motsvarande andel i riket 
som var 74 procent. Det genomsnittliga meritvärdet var högre för elever i Luleå 
kommun (230) i jämförelse med elever i riket (224) och så även behörigheten till 
gymnasieskolans yrkesprogram.

Sett till kön nådde flickorna i Luleå kommun högre kunskapsresultat än pojkarna i alla 
ämnen utom i idrott och hälsa. Vad gäller andelen elever som uppnådde 
kunskapskraven i alla ämnen var skillnaden mellan flickor och pojkar lägre i Luleå än i 
riket. 

Resultaten av nationella proven läsåret 2016/17 visar att eleverna i Luleå kommun 
sammantaget nådde provbetyg A–E i högre utsträckning än elever i riket i samtliga 
ämnesprov utom i svenska som andraspråk. I ämnesprovet i svenska som andraspråk 
nådde näst intill alla flickor i Luleå kommun provbetyg A–E medan andelen pojkar var 
48 procent. Detta kan jämföras med motsvarande andel pojkar i riket som var 58 
procent.

Vad gäller genomsnittligt provbetygspoäng i de nationella ämnesproven nådde både 
flickor och pojkar i Luleå kommun högre resultat jämfört med flickor och pojkar i riket i 
samtliga ämnesprov, med undantag för svenska som andraspråk där både flickor och 
pojkar i Luleå kommun nådde lägre resultat än i riket.

Trygghet

Grundskola;

Barn- och utbildningsförvaltningen följer årligen upp elevernas trygghet genom en 
enkätundersökning bland elever i årskurserna 3,5 och 8. Av kommunens övergripande 
kvalitetsrapport för år 2016 framgår att eleverna i kommunens skolor upplever att de är 
trygga. Resultaten avseende 2016 visar att 90–96 procent av eleverna upplever sig vara 
trygga i skolan.

I den skolenkät1 som Skolinspektionen genomfört inför tillsynen har elever i 
årskurserna 5 och 9 skattat tryggheten något högre jämfört med samtliga medverkande 
skolenheter. 

1 Skolinspektionen genomför Skolenkäten för att samla in synpunkter från elever, 
föräldrar och pedagogisk personal, som ett underlag inför tillsyn av skolan. 
Enkätresultat finns på webbplatsen http://siris.skolverket.se under fliken Tillsyn.

http://siris.skolverket.se/

	Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola
	Skolinspektionens beslut
	Föreläggande
	Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna
	Åtgärder
	Skolinspektionen bedömer att följande åtgärder behöver vidtas för att avhjälpa bristerna:
	-	Ge de elever som är i behov av studiehandledning på modersmålet sådant stöd.



	Bedömning
	Föreläggande
	Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna
	Motivering till föreläggande som ingripande


	Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister
	Utveckling av utbildningen vid skolenheterna

	Fakta om verksamheten för förskoleklass och grundskola i Luleå kommun
	Måluppfyllelse



