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§ 73

Information om ekonomi och nyckeltal
Ärendenr 2019/940-2.4.0.3

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

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om ekonomi och nyckeltal som 
används för att utvärdera verksamheten. 

Nettokostandsavvikelse är ett teoretiskt mått över de faktiska kostnaderna 
utifrån bland annat löneläge, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. 

Totalkostnad är kommunens egna produktionskostnad där kostnader för lo-
kaler, måltider, elevhälsa, undervisning, lärverktyg, utrustning, skolbibliotek 
och övriga kostnader ingår. 

Undervisningskostnad beaktas som i huvudsak är lärares och pedagogisk per-
sonals lön för det pedagogiska arbetet med eleverna i läro- och timplanebund-
na aktiviteter. 

Kvalitetsmått för Luleå kommun är andel behörig personal, storlek på barn-
grupper, meritvärden och betygspoäng. 

I övriga kostnader ingår OH kostnader (over-head kostnader) som ska förde-
las ut på skolformerna, administration kostnader för kompetensutveckling, 
kostnader för SYV (studie- och yrkesvägledare), intäkter av statsbidrag inklu-
sive bidrag från Migrationsverket som avser asylsökande. 

Barn- och utbildningsförvaltningen visar en analys av nyckeltal med prelimi-
nära siffor i jämförelse med genomsnittet av kommungruppen ”större städer” 
gällande förskola, grundskola och gymnasiet. Slutligen visas en sammanfat-
tande analys av Luleås kostnader jämfört med de jämförbara kommunerna.   
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Sammanträdet
Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag
 Presentation gällande ekonomi och nyckeltal, BUF Hid: 2019.2866
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§ 74

Månadsrapport januari-augusti 2019
Ärendenr 2019/905-2.4.0.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna månadsrapporten för 
januari-augusti 2019.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett resultat om 9,8 mkr för januari 
till augusti. Resultatet motsvarar cirka 0,8% av periodens kommunbidrag. 
Naturligt är att redovisat överskott bör finnas för perioden. Detta genom att 
större inköp av lärverktyg genomförs under höstterminen inom nämndens 
olika verksamhetsområden. Förvaltningen har även erhållit hela årets lönere-
vision genom tillskott i ramtilldelningen under juni månad. Detta påverkar 
periodens resultat positivt.  

Helårsprognosen bedöms ge ett nollresultat. Däremot finns interna resultatav-
vikelser inom skolformerna/organisationsformerna. Nuvarande prognos visar 
att barn- och utbildningsnämnden uppnår effektiviseringen totalt i verksam-
heten för 2019. 

Resultaträkning (Tkr) Periodens 
resultat 
jan-aug 

2019

Periodens 
resultat 
jan-aug 

2018

Resultat 2018

Verksamhetens intäkter 159 456 170 895 262 732
Verksamhetens kostnader -1 346 754 -1 300 375 -2 015 030
Kapitalkostnader -13 817 -13 635 -21 400
Nettokostnader -1 201 114 -1 143 115 -1 773 698
Kommunbidrag 1 210 963 1 174 910 1 783 937
Resultat 9 849 31 795 10 239

Barn- och utbildningsförvaltningen har föreslagit barn- och utbildningsnämn-
den besluta att godkänna månadsrapporten för januari-augusti 2019.
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Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer barn- och utbildningsförvaltningens förslag under propo-
sition och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
 Månadsrapport januari-augusti 2019, BUF Hid: 2019.2820

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
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§ 75

Information om sammanställning och analys av kränkning-
ar, diskriminering och trakasserier
Ärendenr 2019/608-3.8.1.9

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

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningens kansli sammanställer och analyserar an-
mälda kränkningar, trakasserier och diskriminering på uppdrag av barn- och 
utbildningsnämnden med fokus på skollagens skrivning om anmälan, utred-
ning och åtgärder; 

Sammanfattningsvis är det flera delar av processen som bör förbättras:

 Ärenden anmäls ej likvärdigt, lagen tolkas mycket olika
 Anmälningar till rektor sker skyndsamt men ej via LISA
 Anmälningarna i LISA (till huvudman) dröjer ibland 
 Utredningarna är inte alltid skyndsamma eller ens avslutade
 Åtgärder dokumenterade i en fjärdedel av anmälningarna 

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

Beslutsunderlag
 Sammanställning och analys av anmälda kränkningar, trakasserier och 

diskriminering vt 2019, BUF Hid: 2019.2822

Beslutet skickas till
Förvaltningens ledningsgrupp, utvecklingsledare, utredare och verksam-
hetscontroller
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§ 76

Information från skolchef 2019-09-25
Ärendenr 2019/939-3.8.0.1

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

Sammanfattning av ärendet
Skolchefen informerar om den pågående utredningen gällande samverkan 
mellan Luleå och Bodens kommun. Utredningen visar att det är färre barn i 
Avan än prognostiserat och endast 13 elever i Unbyn. Sedan förstudien 
gjordes har förutsättningarna ändrats. 

Utredning om möjligheten att eventuellt tidigarelägga samverkan mellan 
kommunerna fortsätter och kommer vara klart i december. 

Skolchefen informerar om att möjligheten att erbjuda vegankost som 
skolmåltider ska utredas samt att en e-tjänst för ansökan om specialkost ska 
införas.

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 
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§ 77

Information avseende skrivelse om Luleå Kulturskola
Ärendenr 2019/914-3.8.7.1

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

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar en skrivelse som inkommit 
gällande eventuella oegentligheter på Luleå Kulturskola. 

Synpunkter gällande bland annat administration och budget lyfts i skrivelsen. 
Frågan har utretts av förvaltningen.  

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

Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-09-11 § 

37, BUF Hid: 2019.2775
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§ 78

Redovisning av meddelanden 2019-09-25
Ärendenr 2019/640-1.1.1.1

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

Beskrivning av ärendet
Följande meddelanden redovisas:

Avsändare Ämne

Skolinspektionen Dnr 2019/272-3.8.1.9
2019-06-07 Beslut om avslutat ärende vid Hertsöskolan

Skolinspektionen Dnr 2019/572-3.8.1.9
2019-09-02 Beslut med anledning av anmälan mot 

Svedjeskolan, ärendet prövas inte

Skolinspektionen Dnr 2019/436-1.2.3.4
2019-06-19 Beslut efter tematisk tillsyn av rätten till 

modersmålsundervisning i nationella 
minoritetsspråk i grundskolans årskurser 7-
9 Luleå kommun

Skolinspektionen Dnr 2019/436-1.2.3.4
2019-08-28 Svar till Skolinspektionen gällande 

föreläggande om nationellt minoritetsspråk

Skolinspektionen Dnr 2019/99-3.8.1.9
Beslut efter kvalitetsgranskning av 
undervisning i svenska som andra språk i 
årskurs 7–9 vid Björkskataskolan i Luleå 
kommun

Riksdagsförvaltningen Dnr 2019/639-3.8.5.1
2019-07-10 Slutligt beslut om resebidrag för 

studiebesök hos Sveriges riksdag
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Kommunfullmäktige Dnr 2019/688-2.2.1.6
2019-07-25 Kommunfullmäktiges beslut om att utreda 

motion om byaskolans bevarande 

Kommunfullmäktige Dnr 2019/590-2.4.0.2
2019-06-19 Kommunfullmäktiges beslut om 

ombudgeteringar och justeringar av 
kommunbidrag

Kommunfullmäktige Dnr 2019/544-2.2.1.6
2019-06-11 Kommunfullmäktiges beslut om att utreda 

upphandling av bibliotekstjänster

Kommunfullmäktige Dnr 2019/543-2.2.1.6
2019-06-11 Kommunfullmäktiges beslut om att utreda 

förutsättningar för införande av 
intraprenad som driftform i Luleå 
kommuns skolor

Kommunfullmäktige Dnr 2019/591-2.2.1.6
2019-06-19 Kommunfullmäktiges beslut avseende 

motionen om att starta en förskola för barn 
vars föräldrar studerar på SFI

Arbetsmiljöverket Dnr 2019/472-3.9.9.3
2019-06-10 Information om avslutat ärende med 

anledning av arbetsplatsolycka/allvarligt 
tillbud på Bergsprängarems förskola den 9 
maj 2019

Arbetsmiljöverket Dnr 2019/507-3.9.9.3
Information om avslutat ärende med 
anledning av arbetsplatsolycka/allvarligt 
tillbud på Barn- och 
utbildningsförvaltningen den 16 maj 2019

Arbetsmiljöverket Dnr 2019/490-3.9.9.3
2019-08-28 Information om avslutat ärende med 

anledning av ett allvarligt tillbud på 
Hertsöskolan den 13 maj 2019
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Datainspektionen Dnr 2019/102-1.5.3.2
2019-08-07 Beslut om avslutat ärende

Datainspektionen Dnr 2019/242-1.5.3.2
2019-09-03 Beslut om avslutat ärende

Datainspektionen Dnr 2018/953-1.5.3.2
2019-07-24 Beslut om avslutat ärende

Datainspektionen Dnr 2019/548-1.5.3.2
2019-04-16 Beslut om avslutat ärende

Datainspektionen Dnr 2019/547-1.5.3.2
2019-07-11 Beslut om avslutat ärende

Arbetsmarknadsförvaltningen Dnr 2019/680-2.5.1.2
2019-04-08 Samverkansavtal mellan Luleå 

gymnasieskola och Vuxenutbildningen

Tieto Education Dnr 2019/595-2.5.1.2
2019-06-24 Uppsägning av avtal avseende Learnify

KPMG Dnr 2018/659-1.3.2.3 (Hid: 2019.2050)
2019-06-19 Svar på yttrande avseende granskning av 

måluppfyllelse inom grundskolan

KPMG Dnr 2018/451-1.3.2.3 (Hid: 2019.2051)
2019-06-19 Svar på yttrande avseende granskning 

gällande grundläggande granskning 2018

KPMG Dnr 2019/586-1.3.2.3
2019-06-17 Granskningsmeddelande från KPMG. 

KPMG har fått i uppdrag av Luleå 
kommuns revisorer att granska lärare och
fritidshemspersonals arbetssituation och 
arbetsmiljö.

Verksamhetschef 
gymnasieskola

Dnr 2019/435

2019-06-14 Svar på klagomål mot utbildning vid Luleå 
gymnasium

Verksamhetschef Dnr 2019/758
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gymnasieskola
2019-08-26 Svar på klagomål mot utbildning vid Luleå 

Gymnasieskola

Rektor Furuparkskolan Dnr 2019/528-1.5.2.2
2019-06-11 Svar på klagomål mot utbildning vid 

Furuparksskola

Rektor Stadsöskolan Dnr 2019/534-1.5.2.2
2019-06-18 Svar på klagomål mot utbildning vid 

Stadsöskolan

Rektor Svedjeskolan Dnr 2019/571-1.5.2.2
2019-06-20 Svar på klagomål mot utbildning vid 

Svedjeskolan

Rektor Hertsöskolan Dnr 2019/551-3.8.1.3
2019-05-28 Beslut om avstängning av elev

Verksamhetsutvecklare 
förskola

Dnr 2019/500-1.5.2.2

2019-06-10 Svar på klagomål mot utbildning vid Persö 
förskola

Verksamhetsutvecklare 
förskola

Dnr 2019/524-1.5.2.2

2019-06-19 Svar på klagomål mot utbildning vid 
Kullens förskola

Verksamhetsutvecklare 
förskola

Dnr 2019/733-1.5.2.2

2019-08-29 Svar på klagomål mot utbildning vid 
Burströmska förskolan

Registrator Dnr 2019/660-1.5.3.2
2019-01-14 Personuppgiftsincident 46616: E-post skulle 

skickas till specifik vårdnadshavare men 
skickades till samtliga. 

Registrator Dnr 2019/661-1.5.3.2
2019-02-06 Personuppgiftsincident 50540: Presentation 
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av frånvarouppgifter för elever som ej 
längre går på Bergskolan.

Registrator Dnr 2019/662-1.5.3.2
2019-02-15 Personuppgiftsincident 54076: Fakturor 

från Svea taxi och Ersnäs Taxi innehåller 
personuppgifter om elever i strid med 
överenskommelser i PUB avtal. 
Information av den här typen får inte 
presenteras på fakturor. Förutom skrivning 
i PuB-avtal har berörda taxibolag erhållit 
information om hur fakturorna ska 
utformas.

Registrator Dnr 2019/663-1.5.3.2
2019-02-21 Personuppgiftsincident 53973: E-post 

innehållande känslig information i form av 
medarbetares hälsotillstånd har 
vidarebefordrats till en funktionsbrevlåda 
på Barn-och utbildningsförvaltningen, IT-
adm.
 Den tidigare konversationen i e-brevet var 
dock inte avsett för handläggare   av 
funktionsbrevlådan och det var där man 
återfann känslig information (uppgifter om 
hälsa).

Registrator Dnr 2019/664-1.5.3.2
2019-02-21 Personuppgiftsincident 61679: 

Kränkningsanmälan skickad via e-post 
(okrypterad) från en medarbetare till 
arbetsmiljösamordnare på BUF (som ej är 
avsedd mottagare av dessa).

Registrator Dnr 2019/665-1.5.3.2
2019-03-04 Personuppgiftsincident 55453: 

Uppsägningsbekräftelser (förskola), 
kvarglömda i skrivare i BUF:s postrum.

Registrator Dnr 2019/666-1.5.3.2
2019-03-14 Personuppgiftsincident 58491: På BUF:s 
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nätverksenhet 
V:/SKK/Studieadministration/GY fanns ett 
dokument/fil som innehöll uppgifter om 
skyddade individer för grundskolan.

Registrator Dnr 2019/667-1.5.3.2
2019-04-08 Personuppgiftsincident 64641: 

Kränkningsanmälan skickad via internpost 
till fel mottagare från en medarbetare på 
förskolan (Burströmska).

Registrator Dnr 2019/668-1.5.3.2
2019-04-10 Personuppgiftsincident 66176: Två 

kränkningsanmälningar skickad via 
internpost till fel mottagare på Barn-och 
utbildningsförvaltningen 
(arbetsmiljösamordnare) från en 
medarbetare på förskolan.

Registrator Dnr 2019/669-1.5.3.2
2019-05-02 Personuppgiftsincident 70231: Uppgift om 

elev med skyddad iD skickad via e-post till 
handläggare på BUF.

Registrator Dnr 2019/670-1.5.3.2
2019-05-02 Personuppgiftsincident 71630: 

Skyddsvärda personuppgifter hamnade 
felaktigt hos Socialförvaltningen, Luleå 
Kommun, avsedd mottagare var egentligen 
Barn-och utbildningsförvaltningen, Luleå 
Kommun.  Incidenten avser två 
försändelser i samma utskick.

Registrator Dnr 2019/671-1.5.3.2
2019-05-17 Personuppgiftsincident 73227: 

Studievägledare anger skyddade uppgifter 
i två e-tjänster. 
Elevens skyddade och fiktiva identitet 
framgår i tjänsterna. Endast fiktiv identitet 
skall användas. Uppgift om skyddat 
personnummer hade studievägledaren 
erhållit från berörd elev.
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Registrator Dnr 2019/672-1.5.3.2
2019-05-24 Personuppgiftsincident 77101: 

Tillbudsärende kvarglömt i 
interpostkuvert. Avser ett barn på 
förskolan.

Registrator Dnr 2019/673-1.5.3.2
2019-05-24 Personuppgiftsincident 77356: E-post 

utskick från en lärare på Porsöskolan med 
bifogad klasslista utskickad till 37 olika e-
postadresser (vårdnadshavare) med 
information om vilka elever (namn) som 
skall börja på Björkskataskolan åk 7 
kommande hösttermin, namn på mentorer 
per klass och klassbeteckning. På bifogad 
lista framgick inte bara uppgifter om elever 
från Porsöskolan utan även uppgifter om 
elever från andra skolor (Boskata-, 
Ormberg- och Benzeliusskolan).

Registrator Dnr 2019-674-1.5.3.2
2019-05-24 Personuppgiftsincident 77418: 

Dokumentation avseende särskoleplacering 
feladresserat till SOC.

Registrator Dnr 2019/675-1.5.3.2
2019-06-10 Personuppgiftsincident 80913: Kvarglömt 

dokument i skrivare (med rubrik 
”Registerutdrag med val”), post rum BUF.

Registrator Dnr 2019/676-1.5.3.2
2019-06-18 Personuppgiftsincident 83512: Kvarglömt 

dokument i skrivare (med rubrik ”Beslut 
transport till korttidsboende”), post rum 
BUF.

Registrator Dnr 2019/677-1.5.3.2
2019-06-28 Personuppgiftsincident 85643: I samband 

med flytt från Kyrkbyskolan hittade en 
personal från flyttföretaget ett stort antal 
nationella prov i ett öppet plåtskåp som 
han skulle tömma.
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Registrator Dnr 2019/573-1.5.3.2
2019-06-18 Personuppgiftsincident 83512: Ett 

dokument med känsliga uppgifter låg kvar 
i skrivaren.

Registrator Dnr 2019/848-1.5.3.2
2019-08-29 Personuppgiftsincident 98643: Mail har 

inkommit till funktionsbrevlåda 
gyadmin@skol.lulea.se (ägs av BUF, 
IT/Admin avd., Gy Admin) där en pedagog 
från Gymnasieskolan skriver namn på elev 
med skydd samt skriver i mailet att eleven 
har skyddad identitet”
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§ 79

Redovisning av delegationsbeslut 2019-09-25
Ärendenr 2019/689-1.1.1.7

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

Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Dnr 2019/436-1.2.3.4 2019-06-09
Svar till Skolinspektionen gällande föreläggande 
om nationellt minoritetsspråk

Skolchef
Dnr 2019/796-3.8.0.3 (Hid: 2019.261) 2019-09-02
Underskrivna delegationer lärare

Biträdande skolchef/kanslichef
Dnr 2019/890-1.5.3.1 2019-09-09
Beslut om att inte lämna ut begärda handlingar

Verksamhetschef HR/Ekonomi
Dnr 2019/9-2.6.2.1 (Hid: 2019.2578) 2019-08-22
Beställning förändrat lokalbehov vid 
Ormbergsskolan

Dnr 2019/9-2.6.2.1 (Hid: 2019.2579) 2019-08-22
Beställning förändrat lokalbehov komplettering 
av dörröppnare

Dnr 2019/9-2.6.2.1 (Hid: 2019.2749) 2019-09-06
Beställning av förändrat lokalbehov vid Sundets 
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förskola

Chef IT/Administration
Dnr 2019/918-3.8.1.2 2019-09-11
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Residensskolan

Dnr 2019/919-3.8.1.2 2019-09-11
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Nya Läroverket BN

Dnr 2019/920-3.8.1.2 2019-09-11
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Nya Läroverket BN

Dnr 2019/921-3.8.1.2 2019-09-11
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Nya Läroverket BN

Dnr 2019/922-3.8.1.2 2019-09-11
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Bergskolan

Dnr 2019/923-3.8.1.2 2019-09-11
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Residensskolan

Dnr 2019/779-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Ormbergsskolan

Dnr 2019/780-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Nya läroverket 
Bergnäset

Dnr 2019/781-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Nya läroverket 
Bergnäset
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Dnr 2019/782-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Montessoriskolan

Dnr 2019/783-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Bergskolan

Dnr 2019/784-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Bergskolan

Dnr 2019/785-3.8.1.2
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Norrskenets Friskola

2019-08-15

Dnr 2019/786-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Norrskenets Friskola

Dnr 2019/787-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Svedjeskolan

Dnr 2019/788-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Svedjeskolan

Dnr 2019/789-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Hedskolan

Dnr 2019/790-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Hedskolan

Dnr 2019/791-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Residensskolan

Dnr 2019/792-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 

21



LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2019-09-25

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

annan skola, för elev vid Nya Läroverket BN

Dnr 2019/793-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Residensskolan

Dnr 2019/794-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Bergskolan

Dnr 2019/795-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Råneåskolan

Dnr 2019/797-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Råneåskolan

Dnr 2019/798-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Svedjeskolan

Dnr 2019/800-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Residensskolan

Dnr 2019/801-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Montessoriskolan

Dnr 2019/802-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Hedskolan

Dnr 2019/803-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Östra skolan

Dnr 2019/804-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Östra skolan

Dnr 2019/805-3.8.1.2 2019-08-15
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Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Hertsöskolan

Dnr 2019/805-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Hedskolan

Dnr 2019/806-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Hedskolan

Dnr 2019/807-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Hedskolan

Dnr 2019/808-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Hedskolan

Dnr 2019/809-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Nya Läroverket 
Bergnäset

Dnr 2019/810-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Nya Läroverket 
Bergnäset

Dnr 2019/811-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Norrskenet

Dnr 2019/812-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Residensskolan

Dnr 2019/813-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Residensskolan

Dnr 2019/814-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
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annan skola, för elev vid Residensskolan

Dnr 2019/815-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Borgmästarskolan

Dnr 2019/816-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Rutviksskolan

Dnr 2019/817-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Residensskolan

Dnr 2019/818-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Residensskolan

Dnr 2019/819-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Nya Läroverket BN

Dnr 2019/820-3.8.1.2 2019-08-19
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Nya Läroverket BN

Dnr 2019/821-3.8.1.2 2019-08-19
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Nya Läroverket BN

Dnr 2019/822-3.8.1.2 2019-08-19
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Tunaskolan

Dnr 2019/823-3.8.1.2 2019-08-19
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Nya Läroverket BN

Dnr 2019/850-3.8.1.2 2019-08-29
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Nya Läroverket 
Bergnäset
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Dnr 2019/851-3.8.1.2 2019-08-29
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Montessoriskolan

Dnr 2019/852-3.8.1.2 2019-08-29
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Nya Läroverket 
Bergnäset

Dnr 2019/853-3.8.1.2 2019-08-29
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Norrskenet

Dnr 2019/855-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Hedskolan

Dnr 2019/856-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Hedskolan

Dnr 2019/857-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Hedskolan

Dnr 2019/858-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Hedskolan

Dnr 2019/859-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Nya Läroverket, 
Bergnäset, NLV

Dnr 2019/860-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Nya Läroverket, 
Bergnäset, NLV

Dnr 2019/861-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Nya Läroverket, 
Bergnäset, NLV
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Dnr 2019/872-3.8.1.2 2019-09-04
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola för elev vid Residensskolan

Dnr 2019/873-3.8.1.2 2019-09-04
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Stadsöskolan

Dnr 2019/897-3.8.1.2 2019-09-06
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Bergskolan

Dnr 2019/701-3.8.1.2 2019-08-02
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Mandaskolan

Dnr 2019/702-3.8.1.2 2019-08-02
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Antnässkolan

Dnr 2019/703-3.8.1.2 2019-08-02
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Mandaskolan

Dnr 2019/704-3.8.1.2 2019-08-02
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Mandaskolan

Dnr 2019/705-3.8.1.2 2019-08-02
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Örnässkolan

Dnr 2019/706-3.8.1.2 2019-08-02
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Rutviksskolan

Dnr 2019/707-3.8.1.2 2019-08-02
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Residensskolan

Dnr 2019/708-3.8.1.2 2019-08-02
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
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annan skola, för elev vid Nya Läroverket BN

Dnr 2019/709-3.8.1.2 2019-08-02
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Nya Läroverket BN

Dnr 2019/710-3.8.1.2 2019-08-02
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Ängskolan

Dnr 2019/850-3.8.1.2 2019-08-29
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Nya Läroverket 
Bergnäset

Dnr 2019/902-3.8.1.2 2019-09-06
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Montessoriskolan

Dnr 2019/851-3.8.1.2 2019-08-29
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Montessoriskolan

Dnr 2019/835-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Hedskolan

Dnr 2019/836-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Nya Läroverket 
Bergnäset

Dnr 2019/837-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, vala av 
annan skola, för elev vid Örnässkolan

Dnr 2019/838-3.8.1.2 2019-08-15
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Residensskolan.

Dnr 2019/928-3.8.1.2 2019-09-06
Beslut om avslag, vala av annan skola, för elev 
vid Avanskolan
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Dnr 2019/929-3.8.1.2 2019-09-06
Beslut om avslag, val av annan skola, för elev 
vid Avanskolan

Dnr 2019/29-3.8.1.1 (Hid: 2019.2009) 2019-06-11
Lottning för placering vid skolenhet

Dnr 2019/29-3.8.1.1 (Hid: 2019.1750) 2019-05-14
Beslut om placering av barn/elev vid skolenhet

Dnr 2019/29-3.8.1.1 (Hid: 2019.2325) 2019-08-21
Beslut om mottagande av utländska elever

Dnr 2019/29-3.8.1.1 (Hid: 2019.2058) 2019-06-19
Beslut om placering av barn/elev vid skolenhet

Dnr 2019/29-3.8.1.1 (Hid: 2019.2283) 2019-08-19
Beslut om placering vid skolenhet

Dnr 2019/29-3.8.1.1 (Hid: 2019.2675) 2019-09-06
Beslut om placering av barn/elev vid skolenhet

Dnr 2019/29-3.8.1.1 (Hid: 2019.2672) 2019-08-30
Beslut om placering av barn/elev vid skolenhet

Dnr 2019/29-3.8.1.1 (Hid: 2019.2282) 2019-08-19
Beslut om placering av elev vid skolenhet

Verksamhetschef gymnasieskola
Dnr 2019/574-2.4.3.3 2019-06-18
Beslut om tilläggsbelopp för enskild elev

Dnr 2019/891-3.8.1.2 2019-09-09
Beslut om hemresor

Dnr 2019/796-3.8.0.3 (Hid: 2019.2621) 2019-09-025
Underskrivna delegationer tillsvidareanställd

Verksamhetschef grundskola
Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.1925) 2019-05-27
Delegationsbeslut mottagande av barn/elev från 
annan kommun
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Dnr 2019/29-3.8.1.1 (Hid: 2019.2010) 2019-06-11
Beslut om avvikelser från regler vid 
skolplacering inom grundskolan och gällande 
lagstiftning

Dnr 2019/29-3.8.1.1 (Hid: 2019.2640) 2019-09-06
Beslut om avvikelser från regler vid 
skolplacering inom grundskolan och gällande 
lagstiftning

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.2429) 2019-08-15
Delegationsbeslut mottagande av barn/elev från 
annan kommun

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.2430) 2019-08-15
Delegationsbeslut mottagande av barn/elev från 
annan kommun

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.2557) 2019-08-07
Delegationsbeslut avseende interkommunal 
ersättning till Umeå kommun och begäran om 
yttrande från mottagarkommunen

Dnr 2019/564-3.8.1.1 2019-06-18
Delegationsbeslut om att erbjuda 
fritidshemsplacering

Dnr 2019/38-2.4.3.3 (Hid: 2019.2008) 2019-06-13
Avslagsbeslut om tilläggsbelopp

Dnr 2019/38-2.4.3.3 (Hid: 2019.2007) 2019-06-13
Avslagsbeslut om tilläggsbelopp

Dnr 2019/38-2.4.3.3 (Hid: 2019.1886) 2019-05-28
Avslagsbeslut om tilläggsbelopp

Dnr 2019/592-3.8.1.1 2019-08-16
Beslut gällande tilldelning av plats vid 
fritidshem

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.2644) 2019-09-09
Begäran om yttrande från mottagarkommunen 
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(med svar)

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.2703) 2019-08-29
Delegationsbeslut mottagande av barn/elev från 
annan kommun

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.2704) 2019-08-27
Delegationsbeslut avseende interkommunal 
ersättning till Umeå kommun

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.2705) 2019-08-27
Delegationsbeslut avseende interkommunal 
ersättning till Skellefteå kommun

Dnr 2019/29-3.8.1.1 (Hid: 2019.2770) 2019-09-06
Beslut om avvikelser från regler vid 
skolplacering inom grundskolan och gällande 
lagstiftning

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.2701) 2019-08-29
Delegationsbeslut mottagande av barn/elev från 
annan kommun

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.2702) 2019-08-29
Delegationsbeslut mottagande av barn/elev från 
annan kommun

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.2713) 2019-08-07
Delegationsbeslut avseende interkommunal 
ersättning till Umeå kommun

Verksamhetschef förskola
Dnr 2019/532-3.8.1.1 2019-06-18
Beslut att bevilja placering vid Solkattens 
förskola utan båda vårdnadshavare 
underskrifter

Dnr 2019/562-3.8.1.1 2019-06-27
Delegationsbeslut om utökad tid vid Ängens 
förskola

Dnr 2019/557-3.8.1.1 2019-06-27
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Delegationsbeslut om utökad tid vid Årans 
förskola

Dnr 2019/554-3.8.1.1 2019-06-14
Beslut att bevilja utökad vistelsetid vid 
Storsands förskola

Dnr 2019/751-3.8.1.1 2019-08-21
Beslut om utökad tid vid Stenåsens förskola

Dnr 2019/752-3.8.1.1 2019-08-23
Beslut om utökad tid vid Klippans förskola

Dnr 2019/753-3.8.1.1 2019-08-23
Beslut om utökad tid vid Stenåsens förskola

Dnr 2019/754-3.8.1.1 2019-08-23
Beslut om utökad tid i förskola

Dnr 2019/606-3.8.1.1 (Hid: 2019.2135) 2019-06-27
Delegationsbeslut om utökad tid vid Ersnäs 
förskola

Dnr 2019/606-3.8.1.1 (Hid: 2019.2472) 2019-08-12
Delegationsbeslut om utökad tid vid Ersnäs 
förskola under föräldraledighet

Dnr 2019/720-3.8.1.1 2019-08-12
Beslut att bevilja utökad vistelsetid vid 
Skurholmens förskola

Dnr 2019/719-3.8.1.1 2019-08-12
Beslut om utökad vistelsetid vid Lövskatans 
förskola

Dnr 2019/732-3.8.1.1 2019-08-22
Beslut att bevilja utökad vistelsetid vid 
Snömannens förskola

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.2700) 2019-08-29
Delegationsbeslut mottagande av barn/elev från 
annan kommun
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Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.2706) 2019-08-28
Delegationsbeslut avseende interkommunal 
ersättning till förskolan Växthuset IÖ AB

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.2707)
Delegationsbeslut avseende interkommunal 
ersättning till förskolan Växthuset IÖ AB

2019-08-28

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.2708) 2019-08-29
Delegationsbeslut mottagande av barn/elev från 
annan kommun

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.2709) 2019-08-29
Delegationsbeslut mottagande av barn/elev från 
annan kommun

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.2710) 2019-08-29
Delegationsbeslut mottagande av barn/elev från 
annan kommun

Dnr 2019/885-3.8.1.1 2019-09-09
Beslut att bevilja dubbel placering vid Kullens 
förskola och Luleå ob-omsorg

Dnr 2019/862-3.8.1.1 2019-09-10
Beslut om utökad vistelsetid vid Burströmska 
förskolan

Dnr 2019/684-3.8.1.1 2019-08-09
Beslut att bevilja utökad vistelsetid vid 
Svartöstadens förskola

Dnr 2019/911-3.8.1.1 2019-09-11
Beslut om utökad tid vid Avans förskola under 
föräldraledighet

Dnr 2019/910-3.8.1.1 2019-09-11
Beslut om utökad tid vid Ersnäs förskola under 
arbetslöshet

Dnr 2019/38-2.4.3.3 (Hid: 2019:2750) 2019-09-09
Beslut om beviljat tilläggsbelopp
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Dnr 2019/38-2.4.3.3 (Hid: 2019:2751) 2019-09-09
Beslut om beviljat tilläggsbelopp

Dnr 2019/38-2.4.3.3 (Hid: 2019:2753) 2019-09-09
Beslut om beviljat tilläggsbelopp

Dnr 2019/38-2.4.3.3 (Hid: 2019:2754) 2019-09-09
Beslut om beviljat tilläggsbelopp

Dnr 2019/38-2.4.3.3 (Hid: 2019:2755) 2019-09-09
Beslut om beviljat tilläggsbelopp

Chef Resurscentrum
Dnr 2019/38-2.4.3.3 (Hid: 2019.2141) 2019-06-24
Beslut om beviljat tilläggsbelopp

Dnr 2019/38-2.4.3.3 (Hid: 2019.1919) 2019-06-05
Avslagsbeslut om tilläggsbelopp

Rektor gymnasieskola
Dnr 2019/644-3.8.5.1 2019-06-25
Delegationsbeslut om att elevs undervisning på 
Samhällsvetenskapsprogrammet ska fördelas på 
längre tid än tre år645

Dnr 2019/645-3.8.5.1 2019-06-25
Delegationsbeslut om att elevs undervisning på 
Samhällsvetenskapsprogrammet ska fördelas på 
längre tid än tre år

Dnr 2019/646-3.8.5.1 2019-06-25
Delegationsbeslut om att elevs undervisning på 
Samhällsvetenskapsprogrammet ska fördelas på 
längre tid än tre år

Dnr 2019/647-3.8.5.1 2019-06-25
Delegationsbeslut om att elevs undervisning på 
Samhällsvetenskapsprogrammet ska fördelas på 
längre tid än tre år

Dnr 2019/648-3.8.5.1 2019-06-25
Delegationsbeslut om att elevs undervisning på 
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Samhällsvetenskapsprogrammet ska fördelas på 
längre tid än tre år

Dnr 2019/649-3.8.5.1 2019-06-25
Delegationsbeslut om att elevs undervisning på 
Samhällsvetenskapsprogrammet ska fördelas på 
längre tid än tre år

Dnr 2019/650-3.8.5.1 2019-06-25
Delegationsbeslut om att elevs undervisning på 
Samhällsvetenskapsprogrammet ska fördelas på 
längre tid än tre år

Dnr 2019/678-3.8.5.1 2019-06-18
Delegationsbeslut om att elevs undervisning på 
Ekonomiprogrammet ska fördelas på längre tid 
än tre år

Dnr 2019/679-3.8.5.1 2019-06-18
Delegationsbeslut om att elevs undervisning på 
Ekonomiprogrammet ska fördelas på längre tid 
än tre år

Dnr 2019/552-3.8.5.1 2019-05-03
Delegationsbeslut om att elevs undervisning på 
Teknikprogrammet ska fördelas på längre tid än 
tre år

Dnr 2019/565-3.8.5.1 2019-06-12
Delegationsbeslut om att elevs undervisning på 
Teknikprogrammet ska fördelas på längre tid än 
tre år

Dnr 2019/568-3.8.5.1 2019-06-13
Delegationsbeslut om att elevs undervisning på 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet ska 
fördelas på längre tid än tre år

Rektor gymnasiesärskola
Dnr 2019/864-3.8.1.1 2019-08-14
Beslut om mottagande i gymnasiesärskola

Dnr 2019/863-3.8.1.1 2019-08-14
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Beslut om mottagande i gymnasiesärskola

Dnr 2019/901-3.8.1.1 2019-08-14
Beslut om mottagande i Gymnasiesärskola

Rektor grundskola
Dnr 2019/683-3.8.1.1 2019-06-24
Beslut om tidigare mottagande av barn i 
förskoleklass

Dnr 2019/584-3.8.1.1 2019-06-20
Beslut om tidigare mottagande av barn i 
förskoleklass

Rektor grundsärskola
Dnr 2019/865-3.8.1.1 2019-08-22
Delegationsbeslut avseende mottagande i 
särskola

Dnr 2019/894-3.8.1.1 2019-08-23
Delegationsbeslut avseende mottagande i 
särskola

Dnr 2017/124-3.8.8.1 2019-06-28
Kursplan för enskild elev

Dnr 2019/609-3.8.8.1 2019-06-28
Kursplan för enskild elev

Dnr 2019/896-3.8.1.1 2019-07-11
Delegationsbeslut om mottande i särskola på 
försök

Dnr 2019/830-3.8.1.1 2019-08-15
Delegationsbeslut avseende mottagande i 
särskola

Dnr 2019/831-3.8.1.1 2019-08-22
Delegationsbeslut avseende mottagande i 
särskola

Dnr 2019/832-3.8.1.1 2019-08-15
Delegationsbeslut avseende mottagande i 
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särskola

Dnr 2019/889-3.8.1.1 2019-08-23
Delegationsbeslut avseende mottagande i 
särskola

Dnr 2019/886-3.8.1.1 2019-08-21
Delegationsbeslut avseende mottagande i 
särskola

Dnr 2019/887-3.8.1.1 2019-08-15
Delegationsbeslut avseende mottagande i 
särskola

Dnr 2019/888-3.8.1.1 2019-08-20
Delegationsbeslut avseende mottagande i 
särskola

Dnr 2019/925-3.8.1.1 2019-08-21
Delegationsbeslut gällande mottagande i 
grundsärskola

Dnr 2019/926-3.8.1.1 2019-08-21
Delegationsbeslut gällande mottagande i 
grundsärskola

Dnr 2019/927-3.8.1.1 2019-08-21
Delegationsbeslut gällande mottagande i 
grundsärskola

Dnr 2019/930-3.8.1.1 2019-08-15
Delegationsbeslut gällande mottagande i 
grundsärskola

Rektor förskola
Dnr 2019/527-3.8.1.1 2019-06-18
Delegationsbeslut att bevilja dubbel placering 
vid Backhagens förskola och Luleå OB-omsorg

Dnr 2019/549-3.8.1.1 2019-06-17
Delegationsbeslut att bevilja dubbel placering 
våd Årans förskola och Luleå OB-omsorg
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Dnr 2019/763-3.8.1.1 2019-08-29
Beslut att bevilja dubbel placering vid Kullens 
förskola och Luleå OB-omsorg

Dnr 2019/774-3.8.1.1
Beslut att bevilja dubbel placering vid Luleå ob-
omsorg och Munkebergs förskola

2019-09-05

Dnr 2019/834-3.8.1.1
Beslut om att bevilja dubbel placering vid Luleå 
ob-omsorg och Bergstadens förskola

2019-09-04

Dnr 2019/833-3.8.1.1 2019-08-30
Beslut att bevilja dubbel placering vid Luleå ob-
omsorg och Kyrkbyns förskola

Dnr 2019/566-3.8.1.1 2019-06-27
Delegationsbeslut att bevilja dubbel placering 
vid Charlottendals förskola och Luleå OB-
omsorg

Dnr 2019/567-3.8.1.1 2019-06-26
Beslut att bevilja dubbel placering vid 
Hällbackens förskola och Luleå OB-omsorg

Dnr 2019/698-3.8.1.1 2019-08-14
Beslut att bevilja dubbel placering vid 
Skurholmens förskola och Luleå OB-omsorg

Dnr 2019/699-3.8.1.1 2019-08-14
Beslut att bevilja dubbel placering vid Luleå OB-
omsorg och Bergsprängarens förskola

Dnr 2019/717-3.8.1.1 2019-08-16
Beslut att bevilja dubbel placering vid Luleå ob-
omsorg och Kläppbackens förskola

Dnr 2019/713-3.8.1.1 2019-08-16
Beslut att bevilja dubbel placering vid Luleå ob-
omsorg och Hällbackens förskola

Dnr 2019/715-3.8.1.1 2019-08-16
Beslut att bevilja dubbel placering vid Luleå ob-
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omsorg och Storsands förskola

Dnr 2019/718-3.8.1.1 2019-08-16
Beslut att bevilja dubbel placering vid Luleå ob-
omsorg och Stenåsens förskola

Dnr 2019/895-3.8.1.1 2019-09-12
Beslut om att bevilja dubbel placering vid 
Hägerns förskola och Luleå ob-omsorg
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§ 80

Motion (MP) Luleå Kulturskola
Ärendenr 2019/589-2.2.1.6

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige avslå 
motionen.

Reservationer
Thomas Söderström (L), William Torikka (Sjvp), Sara Önneby Nordström 
(KD) och Arne Nykänen (C) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet
Paulina Koskenniemi (MP) har via Malin Svedjeholm (MP) lämnat in en mo-
tion om Luleå Kulturskola.

Kommunfullmäktige har 2019-06-17 § 164 beslutat att motionen får ställas och 
överlämnat den till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstaben har begärt in yttrande från barn- och utbildningsnämnden. 

Motionären beskriver att det idag är barn- och utbildningsnämnden som är 
ansvarig för Luleå kulturskolas verksamhet. För att värna om kulturskolans 
uppdrag bör ansvaret för kulturskolan flyttas från barn- och utbildnings-
nämnden till kommunstyrelsen.

Enligt motionären är det en vanlig företeelse att ansvaret för kulturskola ligger 
under kommunstyrelsen. Enligt statistik från Sveriges kommuner och lands-
ting (SKL) var kommunstyrelsen ansvarig för verksamheten i 15 % av fallen.

Miljöpartiet de gröna i Luleå föreslår kommunfullmäktige besluta att utreda
hur ansvaret för Luleå kulturskola kan omplaceras från barn- och utbildnings-
nämnden till kommunstyrelsen.

Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande 
Luleå kulturskola är en nationell förebild med ett lärandeuppdrag, som ger 
möjlighet att förstärka elevers lärande. Kulturskolan finns idag på alla grund-
skolor i Luleå kommun. Kulturskolans verksamhet utgör en resurs, en kom-
pensatorisk kraft och en kompetenshöjare i skolans dagliga arbete. Luleå kul-
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turskola möter ca 4 000 elever i olika projekt, ca 2 000 elever i valbara ämnes-
kurser och ca 2 000 elever och lärare i ”lärande för hållbar utveckling”. Därut-
över får ca 5 000 elever ta del av föreställningar med professionella utövare in-
om olika estetiska uttryck.

Luleå kulturskolas lärandeuppdrag förutsätter en organisatorisk tillhörighet 
under barn- och utbildningsnämnden.

En kulturskola frikopplad från lagstadgade skolformer försvagar kultursko-
lans ställning och omöjliggör nuvarande uppdrag. En kulturskola utanför sko-
lan riskerar att bli en marginaliserad verksamhet för vissa barn och elever. En 
frivillig verksamhet på eftermiddagar och kvällar torde likställas med annan 
fritidsverksamhet och därmed rendera i avgifter.

Luleå kulturskola motsvarar i många delar den ambitionsnivå som regeringen 
vill se för landets kulturskolor. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-09-11 § 38 föreslagit 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet. 

Thomas Söderström (L) föreslår att ställningstagande i ärendet återremitteras 
med motiveringen att argumenten för att avslag saknar ett resonemang kring 
hur man på andra sätt kan organisera verksamheten i t.ex. kommunstyrelsens 
försorg med ett utskott likt t.ex. räddnings och beredningsutskottet (eller and-
ra sätt). Det finns många sätt man kan göra det på och det behöver belysas 
åtminstone ett alternativ. Svaret nämner bara risker och inte vad som skulle 
kunna vara positivt i en omorganisation. William Torikka (Sjvp), Arne Nykä-
nen (C) och Sara Önneby Nordström (KD) stödjer Thomas Söderströms för-
slag om återremiss. 

Joel Nordström (V), Maria Müller (S), Fredrik Bruhn (S) och Sana Suljanovic 
(M) föreslår bifalla arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer Thomas Söderströms förslag om återremiss under propo-
sition och finner att barn- och utbildningsnämnden avslår förslaget. 

Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets förslag under proposition och 
finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 
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Beslutsunderlag
 Motion (MP) om Luleå kulturskola, BUF Hid: 2019.2528
 Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-17 § 164, BUF Hid: 2019.2046
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut avseende mo-

tion (MP) om Luleå Kulturskola, BUF Hid: 2019.2584
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-09-11 § 

38, BUF Hid: 2019.2776

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige 
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§ 81

Effektivisering av Luleå kulturskola
Ärendenr 2019/757-3.8.0.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå att kommunfullmäkti-

ge beslutar att rådande avsiktsförklaring för kulturskolan upphör att 
gälla 2020-01-01.

2. Under förutsättning av fullmäktiges beslut avseende punkt 1 beslutar 
barn- och utbildningsnämnden att verksamheten kvarstår med en ef-
fektivisering inom kulturskolan motsvarande en ramminskning om 
20% (5 mkr) under år 2020. Effektiviseringen utgör del av barn- och ut-
bildningsnämndens underlag inför beslut om strategisk plan- och bud-
get 2020-2022.

3. Kulturskolan bedrivs med bibehållet lärandeuppdrag samt avgiftsfri-
het.

Reservationer
Sana Suljanovic (M) och Nihad Zara (M) reserverar sig mot beslut om bibehål-
let lärandeuppdrag samt avgiftsfrihet. 

Joel Nordström (V), Thomas Söderström (L), Sara Önneby Nordström (KD), 
William Torikka (Sjvp) och Arne Nykänen (C) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet
Kulturskolan har en budget på ca 25 mkr och antalet medarbetare uppgår till 
ca 43 personer. Dessa fördelas på ca 32 musiklärare, 2 danslärare, 2 dramape-
dagoger, 2 bildlärare, 2 miljöpedagoger samt 1 instrumenttekniker, 1 ljud-och 
ljustekniker och en produktionsassistent.

Sedan 2019-01-01 ingår kulturskolan, tillsammans med elevhälsan och fler-
språkscentrum i barn- och utbildningsförvaltningens nysatsning på ett resurs-
centrum. Det är tydligt att samverkande kompetenser ger optimering av re-
surser och goda förutsättningar för elevers ökade måluppfyllelse. Kultursko-
lan bidrar till måluppfyllelse utifrån färdighetsträning, estetiska lärprocesser 
och samverkan inom skolans verksamheter och i närsamhället. 
 
Syftet med att tillskapa ett resurscentrum är att åstadkomma en optimering av 
befintliga stödresurser inom barn- och utbildningsförvaltningen samt att möj-
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liggöra en tydligare styrning och en övergripande uppföljning, som ger un-
derlag för väl grundade prioriteringar. Kulturskolan är en viktig del i resurs-
centrum, där barn- och utbildningsförvaltningens stödresurser samlats i syfte 
att nå ökad måluppfyllelse och högre grad av likvärdighet. 

Kulturskolan har sedan 2006 en separat avsiktsförklaring, som tydliggör vo-
lym och omfattning. Avsiktsförklaringen, som har varit treårig, med upprepa-
de förlängningar, har fastställts av kommunfullmäktige. Luleå kulturskola har 
ett lärandeuppdrag, som ytterligare förstärks inom ramen för
resurscentrums uppdrag. Barn- och utbildningsnämnden har och bör därför 
fortsättningsvis inneha hela ansvaret för kulturskolan.

Effektiviseringen inom kulturskolan föreslås ske via optimering av resurser, 
prioriteringar och riktade insatser. Kommande pensionsavgångar genererar 
utrymme och möjliggör utveckling av nya arbetssätt. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-09-11 § 39 föreslagit 
kommunfullmäktige besluta att rådande avsiktsförklaring för kulturskolan 
upphör att gälla 2020-01-01. Under förutsättning av fullmäktiges beslut avse-
ende punkt 1 beslutar barn- och utbildningsnämnden att verksamheten kvar-
står med en effektivisering inom kulturskolan motsvarande en ramminskning 
om 20% (5 mkr) under år 2020. Effektiviseringen utgör del av barn- och utbild-
ningsnämndens underlag inför beslut om strategisk plan- och budget 2020–
2022. Kulturskolan bedrivs med bibehållet lärandeuppdrag samt avgiftsfrihet. 
Under ärendets behandling i arbetsutskottet reserverade sig Sana Suljanovic 
(M) och Joel Nordström (V) mot beslutet.

Sammanträdet
Sana Suljanovic (M) och Nihad Zara (M) föreslår bifalla punkt 1 och 2 och att 
avslå punkt 3. 

Arne Nykänen (C) föreslår att ställningstagande i ärendet återremitteras med 
motiveringen att underlag som beskriver konsekvenserna av en så stor ned-
dragning av resurserna till Luleå Kulturskola saknas. Vidare saknas en be-
skrivning av konsekvenserna av att kommunfullmäktiges avsiktsförklaring 
för Kulturskolan tas bort. Thomas Söderström (L), William Torikka (Sjvp) och 
Sara Önneby Nordström (KD) stödjer Arne Nykänens förslag om återremiss. 

Fredrik Bruhn (S) föreslår bifalla arbetsutskottets förslag. 

Joel Nordström (V) föreslår att avslå punkt 1 och 2 och att bifalla punkt 3. Joel 
Nordström föreslår därefter att lägga till en ny punkt i beslutstexten: Kommun-
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fullmäktige beslutar att tillskjuta medel till barn- och utbildningsnämnden motsva-
rande den föreslagna nedskärningen om 20% (5 mkr) under år 2020.

Barn- och utbildningsnämnden ajourneras i tio minuter: 11:00-11-10. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer Arne Nykänens förslag om återremiss under proposition 
och finner att barn- och utbildningsnämnden avslår förslaget. 

Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets förslag, Sana Suljanovics förslag 
och Joel Nordströms förslag vart och ett för sig under proposition och finner 
att barn- och utbildningsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden ställer slutligen Joel Nordströms tilläggsförslag under proposi-
tion och finner att barn- och utbildningsnämnden avslår förslaget. 

Beskrivning av ärendet
Luleå kulturskola är en skola för alla, en nationell förebild med ett tydligt lä-
randeuppdrag. Elevers lärande förstärks och som resurs för alla Luleås skolor 
utgör kulturskolan en kompensatorisk kraft. Luleå kulturskola är även en kul-
turbärare och som sådan en viktig aktör i fostran av demokratiska samhälls-
medborgare.

Luleå kulturskola möter närmare 4 000 elever i projekt och ca 2 000 elever i 
valbara ämneskurser. 2 000 elever och lärare har tagit del av lärande för håll-
bar utveckling och närmare 5 000 elever tar del av föreställningar med profes-
sionella utövare inom olika estetiska uttryck.

Luleå kulturskola är en mötesplats för kreativitet och lustfyllt skapande, där 
barn och unga upplever meningsfulla sammanhang.

Luleå kulturskola har, utifrån ovanstående, under många år, ej varit föremål 
för ramminskningar. För att skapa enighet och samsyn kring kulturskolans 
uppdrag bör likvärdiga förutsättningar råda. Transparens samt tydlighet i 
styrning och uppföljning är framgångsfaktorer i det fortsatta arbetet, varför 
det är av vikt att all styrning kommer från barn- och utbildningsnämnden.

Luleå kulturskola möter, i allt väsentligt, regeringens strategi för kulturskolan. 
Tillgänglighet och jämlikhet skall främjas, undervisningen skall bedrivas med 
hög kvalitet, såväl bredd som fördjupning skall erbjudas och ett brett utbud 
av konstnärliga och kulturella uttryck skall ingå.
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Beslutsunderlag
 Presentation om effektiviseringar, BUF Hid: 2019.2586
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut avseende effekti-

visering av Luleå Kulturskola, BUF Hid: 2019.2585 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-09-11 § 

39, BUF Hid: 2019.2777

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige 
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§ 82

Delårsrapport 2 2019
Ärendenr 2019/767-1.3.3.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport 2 2019.

Sammanfattning av ärendet
Delårsrapport 2 omfattar tidsperioden januari-augusti 2019 och rapporterar 
prognosen för hur nämnden kommer att uppfylla de mål som satts för året 
samt resultaten av intern kontroll för perioden. 

Totalt prognostiserar barn- och utbildningsnämnden ett nollresultat mot till-
delat kommunbidrag. Inom nämndens område finns interna resultatavvikel-
ser. Två av nämndens sex verksamhetsområden prognosticerar underskott; 
serviceavdelningen och grundskolan. 

Behörigheten till gymnasiet och meritpoängen i årskurs 9 har förbättrats något 
jämfört med föregående läsår. Prognosen är att andelen - elever som genom-
strömmar gymnasiet är samma nivå som föregående läsår. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-09-11 § 40 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna delårsrapport 2 2019.

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

Beslutsunderlag
 Delårsrapport 2 2019, BUF Hid: 2019.2760 
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut avseende delårs-

rapport 2 2019, BUF Hid: 2019.2587
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-09-11 § 

40, BUF Hid: 2019.2778

Beslutet skickas till
Förvaltningens ledningsgrupp, verksamhetsutvecklare 
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§ 83

Godkännande och rätt till bidrag för fristående verksamhet, 
ekonomiska föreningen i Kvarnå
Ärendenr 2019/501-3.8.9.5

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla Ekonomiska Föreningen i 
Kvarnås ansökan om godkännande och rätt till bidrag för fristående verksam-
het i form av pedagogisk omsorg vid Kvarnå Friskola.

Barn- och utbildningsnämndens beslut om godkännande för att starta verk-
samheten gäller ett år från det datum då beslut om godkännande fattats. Där-
efter krävs en ny ansökan enligt Luleå kommuns riktlinjer för godkännande 
och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomiska Föreningen i Kvarnå ansöker om godkännande och rätt till bi-
drag för att starta fristående verksamhet i form av pedagogisk omsorg vid 
Kvarnå Friskola enligt skollagen 2 kap. 5 §. Ekonomiska Föreningen i Kvarnå 
bedriver redan förskoleverksamhet i en del av den gamla skolan i Niemisel, 
Råneå. Kvarnå Friskola ska vara belägen i samma byggnad och planeras att 
öppna under hösten, 2019. Ekonomiska Föreningen i Kvarnå och Luleå kom-
mun har ett gällande avtal om hyreskontrakt för lokaler på Kvarntorpsvägen 1 
i Niemisel.  

Ansökan omfattar en avdelning och max åtta platser. Verksamheten ska bedri-
vas med natur, äventyr och skapande som profil.

Ekonomiska Föreningen i Kvarnå bedöms ha förutsättningar att följa de före-
skrifter som krävs för att bedriva verksamheten och i övrigt är lämplig att be-
driva sådan verksamhet som gäller för utbildningen. En etablering av friståen-
de pedagogisk omsorg i Niemisel medför med stor sannolikhet att barnantalet 
i den kommunala verksamheten minskar något. Konsekvensen av etablering-
en bedöms dock inte medföra tillräckligt påtagliga negativa följder på lång 
sikt för barnen eller för den kommunala verksamheten i närområdet för att 
neka Ekonomiska Föreningen i Kvarnå godkännande.  
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Barn- och utbildningsförvaltningen anser därmed att Ekonomiska Föreningen 
i Kvarnås ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Kvarnå Friskola 
ska bifallas.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-09-11 § 41 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta att bifalla Ekonomiska Föreningen i 
Kvarnås ansökan om godkännande och rätt till bidrag för fristående verksam-
het i form av pedagogisk omsorg vid Kvarnå Friskola.

Barn- och utbildningsnämndens beslut om godkännande för att starta verk-
samheten gäller ett år från det datum då beslut om godkännande fattats. Där-
efter krävs en ny ansökan enligt Luleå kommuns riktlinjer för godkännande 
och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet. Vid föredragningen 
uppmärksammas några ändringar av redaktionell karaktär som ska göras i 
yttrandet.  

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

Beslutsunderlag
 Ekonomiska Föreningen i Kvarnås ansökan om godkännande och rätt 

till bidrag för fristående verksamhet, BUF Hid: 2019.1752
 Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande avseende ansökan om 

godkännande och rätt till bidrag för fristående verksamhet vid Kvarnå 
Friskola, BUF Hid: 2019.2589

 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut avseende ansö-
kan om godkännande och rätt till bidrag för fristående verksamhet - 
Kvarnå Friskola, BUF Hid: 2019.2588

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-09-11 § 
41, BUF Hid: 2019.2779

Beslutet skickas till
Ekonomiska Föreningen i Kvarnå, verksamhetschef förskola, verksamhetschef 
grundskola, verksamhetsutvecklare förskola, verksamhetsutvecklare grund-
skola, avdelningschef ekonomi/HR, avdelningschef IT/adm., utredare 
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§ 84

Skolenheter vid Råneskolan
Ärendenr 2019/875-3.8.0.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förändra grundskolans två skolen-
heter i Råneå till en skolenhet för förskoleklass-årskurs 6 samt en skolenhet för 
årskurserna 7–9.

Sammanfattning av ärendet
Råneskolan utgörs i dag av två skolenheter: en enhet för årskurserna förskole-
klass-årskurs 3 samt en skolenhet för årskurserna 4-9. Antal elever är 383 st 
och antalet medarbetare uppgår till 51 st (44 tillsvidareanställda och 7 visstids-
anställda).

För att få en mer sammanhållen låg- och mellanstadieverksamhet respektive 
högstadieverksamhet och utifrån önskemål från berörda rektorer och fackliga 
parter föreslås att Råneskolans organisation görs om till skolenhet f-6 och sko-
lenhet 7-9.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-09-11 § 44 har föresla-
git barn- och utbildningsnämnden besluta att förändra grundskolans två sko-
lenheter i Råneå till en skolenhet för förskoleklass-årskurs 6 samt en skolenhet 
för årskurserna 7–9.

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

Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut avseende sko-

lenheter vid Råneåskolan, BUF Hid: 2019.2696
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-09-11 § 

44, BUF Hid: 2019.2782

Beslutet skickas till
Förvaltningens ledningsgrupp  
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§ 85

Förändring av struktur för barn- och utbildningsnämndens 
utskott 2020
Ärendenr 2019/482-3.8.5.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utskottet för antagning till 

gymnasieskolan i Luleå kommun tas bort år 2020.
2. Delegationsordningen revideras med anledning av beslut avseende 

punkt 1. Rätten att fatta beslut avseende antagning överförs från antag-
ningsutskottet till arbetsutskottet.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har för tidigare mandatperiod samt denna två 
utskott, antagningsutskottet och arbetsutskottet. 

Antagningsutskottet och arbetsutskottet har lika många ledamöter och ersätta-
re samt att det är samma förtroendevalda som sitter i de två utskotten. 

Utskottet för antagning till gymnasieskolan har två sammanträden per år. Det 
är ett sammanträde i mars för att besluta om organisation dvs. vilket program-
utbud som ska finnas och antal platser per program. Vid sammanträdet i juni 
tas beslut om vilka elever som ska beviljas antagning inom fri kvot och vilka 
elever som ska beviljas dispens i engelska. Vidare beslutas om slutlig antag-
ning. Underlagen för antagning kommer från Fyrkantens gymnasiesamver-
kan.

Barn -och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-09-11 § 42 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta att utskottet för antagning till gymna-
sieskolan tas bort år 2020 och de ärenden som antagningsutskottet hanterat 
överförs till arbetsutskottet. Barn- och utbildningsnämndens delegationsord-
ning revideras med anledning av detta. Rätt att fatta beslut på delegation av-
seende antagning överförs från antagningsutskottet till arbetsutskottet. 

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget. 
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Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut avseende att ut-

skottet för antagning till gymnasieskolan tas bort år 2020, 
BUF Hid: 2019.2590

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-09-11 § 
42, BUF Hid: 2019.2780

Beslutet skickas till
Förvaltningens ledningsgrupp 
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§ 86

Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesordning 
2020
Ärendenr 2019/620-1.1.2.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa sammanträdes-

ordning 2020 enligt nedan.
2. Planeringsdagen den 18 december 2019 (eftermiddagen) ställs in.
3. Ett extra sammanträde med barn- och utbildningsnämndens arbetsut-

skott den 24 juni kl. 08:15 läggs till i sammanträdesordningen för 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstabens nämndsekretariat har samordnat planeringen för samtliga 
nämnder inför 2020. I planeringen ingår kommunens övergripande arbete 
med strategisk plan och budget samt uppföljningar. Sammanträdesplanen för 
nämnderna har även stämts av mot övrig mötesplanering för till exempel ord-
förandeträffar, moderbolagets sammanträden, kommundirektörens lednings-
grupp samt mötestillfällen för kommunövergripande samverkansgrupp. 

Kommunstabens förslag avseende barn- och utbildningsnämndens och arbets-
utskottets sammanträdestider för 2020 framgår av tabellen nedan. Mötestid 
för sammanträden föreslås vara 08:15.

BUNAU BUN Planeringsdagar 
(em) 

15-jan 29-jan
12-feb 26-feb 26-feb
11-mar 25-mar
08-apr 22-apr
06-maj 20-maj 20-maj
03-jun 17-jun
09-sep 23-sep
07-okt 21-okt
04-nov 18-nov
02-dec 16-dec
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-09-11 § 43 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta att fastställa sammanträdesordning 
2020 enligt nedan och att planeringsdagen den 18 december 2019 (eftermidda-
gen) ställs in.

Sammanträdet
Emma Engelmark (S) föreslår att ett ytterligare sammanträde med barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott den 24 juni kl. 08:15 läggs till i samman-
trädesordningen för 2020.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag med eget tilläggsförslag under 
proposition och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller förslagen. 

Beslutsunderlag
 Kommunstabens förslag avseende barn- och utbildningsnämndens

sammanträdesordning 2020, BUF Hid: 2019.2591
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-09-11 §

43, BUF Hid: 2019.2781

Beslutet skickas till
Kommunstabens kansli
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter 
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