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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 gymnasieskolenheterna erbjuds 
studiehandledning på modersmålet till de elever som behöver det. (9 kap. 9 § 
gymnasieförordningen) 

Åtgärder 

- 	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 kan finnas i andra författningar. I 
detta ligger 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. Utförandet av studiehandledning 
på modersmålet måste ta sin utgångspunkt i varje elevs individuella behov av ett 
sådant stöd. Elevers stödbehov kan se olika ut exempelvis avseende omfattning och 
utformning vilket organisationen av studiehandledning på modersmålet måste ta 
hänsyn till. Även om huvudmannen i nuläget prioriterar behovet av 
modersmålsundervisning är det viktigt att huvudmannen också ökar sina 
ansträngningar att kunna erbjuda studiehandledning på modersmålet till de elever som 
behöver ett sådant stöd. 

Tillsynen har inte visat annat än att huvudmannen uppfyller författningarnas krav 
inom övriga områden som granskats. 
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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 
av särskilt stöd ska han eller hon ges sådant stöd. Enligt gymnasieförordningen ska en 
elev få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. 

Luleå gymnasieby tar emot många nyanlända elever. Dessa studerar inom 
språkintroduktionen eller på nationella program. Många av dessa elever bedöms vara i 
behov av studiehandledning på modersmålet. I kommunen finns en central hantering 
av ansökningar om undervisning i modersmålet samt studiehandledning, vilket också 
erbjuds och anordnas i ett stort antal språk. Tillsynen visar att huvudmannen i nuläget 
prioriterar behovet av modersmålsundervisning men att en omdisponering av resurser 
är på gång för att skapa större utrymme för studiehandledning på modersmålet. 

Eleverna kartläggs via den centrala funktionen Flerspråkscentrum och vidare 
kartläggning sker också vid gymnasieskolan. Enligt verksamhetschefen, rektorerna och 
chefen för Flerspråkscentrum anordnas studiehandledning i den mån det finns 
studiehandledare att tillgå. Det finns språk där tillgång till studiehandledning saknas, 
exempelvis inom tigrinja. Vidare får eleverna inte alltid studiehandledning i den 
omfattning de skulle behöva. Av den dokumentation som Skolinspektionen tagit del av 
framgår också att det är betydligt vanligare att elever får undervisning i sitt 
modersmål, än det är att elever får studiehandledning på sitt modersmål. 

Skolinspektionen vill framhålla att för att huvudmannen ska lyckas i uppdraget att se 
till att alla elever får gymnasieexamen är det viktigt att elever får de anpassningar och 
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 förläggs 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  

Veronica Bonivart Säfström 
Föredragande 

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

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

Kommunens gymnasieskola är förlagd till Luleå gymnasieby. I gymnasieskolan finns 
nio skolenheter vilka inrymmer alla sex högskoleförberedande utbildningar, 10 
yrkesprogram samt introduktionsprogram. Vidare finns en spetsutbildning med 
riksintag (matematik), ett yrkesprogram med riksintag (flyg/helikopterteknik), ett 
riksidrottsgymnasium (basket) och sex nationellt godkända idrottsutbildningar (basket, 
fotboll, innebandy, kanot, konståkning och ishockey). Gymnasiebyn består av fyra 
kvarter, Hackspetten, Kungsfågeln, Lärkan och Örnen. Inom gymnasiebyn finns också 
Hälsans hus, där bland annat undervisningen i idrott och hälsa bedrivs, och ett 
gymnasiebibliotek. 

I Luleå gymnasieby finns cirka 2 540 elever. 

Enligt uppgifter i Skolverkets statistikdatabas (SIRIS) för år 2016 i Luleå kommun var 
antalet elever per lärare 12,3, vilket är något högre i jämförelse med riket där 
motsvarande antal var 11,4 elever. Andelen lärare i gymnasieskolan med pedagogisk 
högskoleexamen var 84 procent jämfört med rikets 81 procent läsåret 2015/16. 

Måluppfyllelse 

Kunskaper 
Enligt Skolverkets officiella statistik från år 2016 var den genomsnittliga betygspoängen 
för samtliga nationella program 14,6 vilket var högre än fjolårets 14,7. År 2016 hade 
eleverna vid yrkesprogrammen en genomsnittlig betygspoäng på 13,3 medan eleverna 
vid de högskoleförberedande programmen nådde upp till 15,1. 

Andelen elever år 2016 med examen inom tre år vid nationella program var 74,9 
procent. År 2016 lämnade 584 elever gymnasiet. Av dem erhöll 94,5 procent 
gymnasieexamen, av vilka 78,9 procent hade grundläggande behörighet till 
högskolestudier. Mellan 92 och 100 procent av eleverna uppnådde lägst betyget 
godkänt i samtliga gymnasiegemensamma kurser vid yrkesprogrammen. Vid de 
högskoleförberedande programmen uppnådde mellan 98 och 100 procent av eleverna 
lägst betyget godkänt i samtliga gymnasiegemensamma kurser. 

Trygghet och studiero 
Av Luleå kommuns övergripande kvalitetsrapport för år 2016/17 framgår att eleverna 
överlag är trygga och har studiero. Kränkande behandling är sällsynt. Ett 
utvecklingsområde, enligt kvalitetsrapporten är att öva eleverna i att ta demokratiska 
och etiska ställningstaganden. 

Resultatet av den skolenkät som Skolinspektionen genomfört inför tillsynen visar att 
både trygghet och studiero är områden som värderats högt av både elever och 
personal. Luleå kommun har, inom dessa områden, ett högre resultat jämfört med 
samtliga medverkande gymnasieskolor. 
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