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Omröstningar

J = Ja-röst
N = Nej-röst
A = Avstår från att rösta

Omröstningar
§ 39 punk 1 § 39 punkt 2 § 39 punkt 4 § 40 § 41 § 42Namn
J N A J N A J N A J N A J N A J N A

Ordinarie ledamöter:
Emma Engelmark (S) X X X X X X
Maria Müller (S) X X X X X X
Tomas Aronson Ylipää (S) X X X X X X
Mehmet Tekin (S) X X X X X X
Sana Suljanovic (M) X X X X X X
Nihad Zara (M) X X X
Arne Nykänen (C) X X X X X X
Thomas Söderström (L) X X X X X X
William Torikka (Sjvp) X X X X X X
Sara Önneby Nordström (KD) X X X X X X
Anna Spångö (MP) X X X -
Kimmo Yliniemi (SD) X X X X X X

Omröstningar
§ 39 punkt 1 § 39 punkt 2 § 39 punkt 4 § 40 § 41 § 42Namn
J N A J N A J N A J N A J N A J N A

Ersättare:
Johan Eriksson (S) X X X X X X
Linnea Öberg (S) X X X X X X
Joel Nordström (V) X X X X X X
Beatrice Eriksson (M) X X X
Roger Eriksson (L) X X
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§ 32

Information om anmälan om skolpliktsbevakning
Ärendenr 2019/231-3.8.1.1

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

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden informeras om elev som inte uppfyller 
skolplikten vid Norrskenets skola i Luleå. Rektor redogör för vilka åtgärder 
som vidtagits för att eleven ska återgå till undervisningen. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna och finner att 
nämnden bifaller förslaget. 
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§ 33

Information om anmälan om skolpliktsbevakning
Ärendenr 2019/232-3.8.1.1

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

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden informeras om elev som inte uppfyller 
skolplikten vid Norrskenets skola i Luleå. Rektor redogör för vilka åtgärder 
som vidtagits för att eleven ska återgå till undervisningen. 

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna och finner att 
nämnden bifaller förslaget. 
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§ 34

Information om anmälan av skolpliktsbevakning
Ärendenr 2019/280-3.8.1.1

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

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden informeras om elev som inte uppfyller 
skolplikten vid Nya Läroverket i Luleå. Rektor redogör för vilka åtgärder som 
vidtagits för att eleven ska återgå till undervisningen. 

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna och finner att 
nämnden bifaller förslaget. 
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§ 35

Information om uppföljning av beslutet Framtidens skola
Ärendenr 2019/252-3.8.0.3

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

Sammanfattning av ärendet
Skolchefen presenterar en uppföljning av beslutet om Framtidens skola som 
fastställdes av kommunfullmäktige 2016-04-04 § 65. Beslutet om Framtidens 
skola bestod av 18 beslutspunkter som främst rör skolstrukturen i Luleå. 
Skolchefen redovisar vad som genomförts inom ramen för respektive 
beslutspunkt. 

Delar av besluten är ännu inte verkställda då de ligger längre fram i tiden.

Några punkter har inte genomförts i sin helhet än vilket innebär vissa 
förseningar i verkställighet. 

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna och finner att 
nämnden bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag
 Sammanställning av uppföljning av beslut kopplat till Framtidens 

skola, BUF Hid: 2019.795
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§ 36

Subventionerade bussresor
Ärendenr 2019/245-3.8.0.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att subventionerade läsårskort för 
gymnasieelever tas bort från hösten 2019.

Reservationer 
Joel Nordström (V) och Anna Spångö (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet
Det finns idag ett avtal för elevresor på Luleå Lokaltrafik (LLT) som reglerar 
att gymnasieeleverna får ett kostnadsfritt skolbusskort om eleverna uppfyller 
avståndskravet längre än 6 km till skolan (lagstadgat). Det busskortet gäller 
till och från skolan under hela läsåret. Detta kommer inte att förändras. 

Skolbusskortet kan uppgraderas till ett läsårsbusskort som innebär ett 
obegränsat antal resor under veckans alla dagar. Gymnasieelever som inte 
uppfyller avståndskravet om 6 km till skolan har också möjlighet att köpa ett 
läsårskort. Läsårskortet kostar för eleven 1 700 kr per läsår och barn- och 
utbildningsförvaltningen står för kostnaden upp till fullt pris (f.n. 3 528 kr). 
Subventionen är 1 828 kr per kort.

För närvarande har 793 elever köpt ett subventionerat läsårskort. Det innebär 
en kostnad för barn- och utbildningsförvaltningen om ca 1450 tkr/år

Då Luleå kommun ska minska kostnaderna har barn- och 
utbildningsförvaltningen föreslagit att ta bort de subventionerade busskorten 
för gymnasieelever. Förslaget innebär en besparing om ca 1 450 tkr/år.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-04-10 §17 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta att subventionerade läsårskort för 
gymnasieelever tas bort från hösten 2019.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.
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Thomas Söderström (L) Arne Nykänen (C) och Linnea Öberg (S) föreslår 
bifalla arbetsutskottets förslag. 

Joel Nordström (V) föreslår avslå arbetsutskottets förslag.  

Thomas Söderström (L) lämnar in ett särskilt yttrande till protokollet enligt 
bilaga BUF Hid: 2019.1466.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Joel Nordströms förslag mot 
varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller 
arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut avseende 

subventionerade busskort, BUF Hid: 2019.1230
 Inkomna synpunkter gällande borttagande av subventionerade 

busskort, BUF Hid: 2019.1379
 Särskilt yttrande från Thomas Söderström (L), BUF Hid: 2019.1466

Beslutet skickas till
Luleå lokaltrafik AB
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§ 37

Samverkan mellan Avan och Unbyn
Ärendenr 2018/740-1.2.3.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden fattar inriktningsbeslut att gå vidare 

med förskole- och skolsamverkan i Avan och Unbyn enligt ”scenario 
2”. 

2. Skolchefen får i uppdrag att ta fram erforderliga underlag i linje med 
inriktningsbeslut och i enlighet med ärendebeskrivningen.

3. Barn- och utbildningsförvaltningen ska tillsammans med barn- och 
utbildningsnämnden ha en fortsatt dialog med boende i Avan under 
processens gång. 

Reservationer 
Arne Nykänen (C), William Torikka (Sjvp), Thomas Söderström (L) och Sara 
Önneby Nordström (KD) reserverar sig mot den del av beslutet som innebär 
att scenario 1 inte ingår i utredning.  

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Luleå och Boden kommun tecknade en gemensam 
avsiktsförklaring under 2016 för att utveckla samarbetet mellan kommunerna. 
En utredning kring interkommunalt samarbete inom förskola och skola i Avan 
och Unbyns skolområde presenterades för ansvarig nämnd i respektive 
kommun i juni 2018. I oktober 2018 genomfördes kommungemensamma 
medborgardialoger. 

Med utgångspunkt från utredningen föreslår skolchef att nämnden fattar ett 
inriktningsbeslut i enlighet med ”scenarion 2” i utredningen, vilket innebär att 
förskole- och skolsamverkan etableras mellan kommunerna med 
förskoleverksamhet i Avan och skolverksamhet i Unbyn. Inriktningsbeslutet 
kommer medföra behov av framtida beslut inom ett antal områden. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2018-12-06 § 80 beslutat att 
återremittera ärendet till barn- och utbildningsförvaltningen med uppdraget 
att ta fram en kostnadsutredning för scenario två. I Bodens kommun togs i 
slutet av 2018 ett inriktningsbeslut om scenario två. En kostnadsutredning för 
Luleås del är inte möjlig förrän en fördjupad utredning av scenario två är 
genomförd. Därför föreslås återigen ett inriktningsbeslut i frågan för att Luleå 
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och Bodens kommuner tillsammans ska kunna ta fram erforderliga underlag 
enligt tidigare beslutsförslag.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-04-10 §18 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta att fatta ett inriktningsbeslut om att gå 
vidare med förskole- och skolsamverkan i Avan och Unbyn enligt ”scenario 2” 
samt att skolchefen får i uppdrag att ta fram erforderliga underlag i linje med 
inriktningsbeslut och i enlighet med ärendebeskrivningen. 
Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att ha en fortsatt dialog med 
boende i Avan under processens gång.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.

Sana Suljanovic (M) föreslår bifalla arbetsutskottets förslag. 

Arne Nykänen (C) föreslår ett tillägg som innebär att även scenario 1 ingår i 
inriktningsbeslutet som föremål för utredning.

Thomas Söderström (L) stödjer Arne Nykänens tilläggsförslag. 

Thomas Söderström (L) föreslår ett tillägg till den tredje punkten om att även 
barn- och utbildningsnämnden ska ha dialog med boende i Avan under 
processens gång. 

Arne Nykänen (C) stödjer Thomas Söderströms tilläggsförslag.  

Thomas Aronson Ylipää (S) föreslår avslå Arne Nykänens tilläggsförslag om 
scenario 1 och stödjer Thomas Söderströms tilläggsförslag om att nämnden 
ska ha dialog med boende i Avan.  

William Torrika (Sjvp) stödjer Arne Nykänens och Thomas Söderströms 
tilläggsförslag. 

Sara Önneby Nordström (KD) stödjer Arne Nykänens tilläggsförslag. 

Kimmo Yliniemi (SD) stödjer Arne Nykänens tilläggsförslag. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.
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Ordföranden ställer därefter Arne Nykänens tilläggsförslag om scenario 1 
under proposition och finner att barn- och utbildningsnämnden avslår 
förslaget. 

Ordföranden ställer slutligen Thomas Söderströms tilläggsförslag om dialog 
med boende i Avan under proposition och finner att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige i Luleå och Boden kommun tecknade en gemensam 
avsiktsförklaring under 2016 för att utveckla samarbetet mellan kommunerna 
och stärka utvecklingen i den gemensamma regionen. 

Inom ramen för det kommunala samarbetet initierades ett arbete som syftade 
till att utreda förutsättningarna för ett samarbete mellan Luleå och Boden 
kommun gällande förskola och skola i Avan och Unbyns skolområde. 
Utredningen och tillhörande underlag gavs tillhanda och presenterades för 
ansvarig nämnd i de båda kommunerna i juni 2018. Dokumentation av 
utredning finns beskriven i rapporten ”Kompetensförsörjning skola – ett 
delprojekt i det övergripande samarbetet mellan Luleå och Boden kommun”. I 
utredningen konstateras att det finns tidskritiska moment, framförallt 
avseende lokaliteter, som bör beaktas i aktuellt ärende. 
Utredningen genomfördes i en process med tydliga delmoment och ett 
inkluderande arbetssätt. Tre stycken övergripande utvecklingsscenarion 
framarbetades med utgångspunkt från nulägesbeskrivning och 
omvärldsanalys. Utredningen inkluderar även inspel kring de tre scenarierna 
utifrån berörda funktioner inom förskola och skola samt vårdnadshavare. 

Kommungemensamma medborgardialoger genomfördes i oktober 2018.

Kommunfullmäktige i Luleå och Boden kommun tecknade en gemensam 
avsiktsförklaring under 2016 för att utveckla samarbetet mellan kommunerna 
och stärka utvecklingen i den gemensamma regionen. 

Inom ramen för det kommunala samarbetet initierades ett arbete som syftade 
till att utreda förutsättningarna för ett samarbete mellan Luleå och Boden 
kommun gällande förskola och skola i Avan och Unbyns skolområde. 
Utredningen och tillhörande underlag gavs tillhanda och presenterades för 
ansvarig nämnd i de båda kommunerna i juni 2018. Dokumentation av 
utredning finns beskriven i rapporten ”Kompetensförsörjning skola – ett 
delprojekt i det övergripande samarbetet mellan Luleå och Boden kommun”. I 
utredningen konstateras att det finns tidskritiska moment, framförallt 
avseende lokaliteter, som bör beaktas i aktuellt ärende. 
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Utredningen genomfördes i en process med tydliga delmoment och ett 
inkluderande arbetssätt. Tre stycken övergripande utvecklingsscenarion 
framarbetades med utgångspunkt från nulägesbeskrivning och 
omvärldsanalys. Utredningen inkluderar även inspel kring de tre scenarierna 
utifrån berörda funktioner inom förskola och skola samt vårdnadshavare. 

Kommungemensamma medborgardialoger genomfördes i oktober 2018.

Med utgångspunkt från utredningen föreslås att ett inriktningsbeslut fattas 
om att gå vidare med ”scenario 2” som beskrivs i aktuell utredning. Scenariot 
innebär att en samverkan etableras för förskole- och skolverksamhet inom 
Avan och Unbyns skolområde. En ny gemensam skola byggs i Unbyn. 
Avanskolans lokaler tillsammans med lokaler för befintlig förskoleverksamhet 
används som en gemensam förskola. Verksamheten inom Unbyns förskola 
överförs till Avan. Bälinge förskolas verksamhet fortlöper i sin nuvarande 
form. 

Aktuellt inriktningsbeslut med att gå vidare med ”scenario 2” kommer 
medföra behov av framtida beslut inom ett antal områden, så som: 

 Politiskt ansvar och huvudmannaskap 
 Avtal 
 Finansiering och dimensionering av verksamhet
 Geografisk placering 
 Plan och infrastrukturella frågor 
 Arbetsrättsliga förhållande och organisation 

Erforderligt underlag för dessa områden avses att tas fram i en 
kommungemensam process vilken även inkluderar en ekonomisk 
konsekvensanalys som belyser: avtal; interkommunal ersättning och volymer 
(barn/elever i förskola/skola); driftskostnader; skolskjuts; kostnader för 
lokalanpassningar.  

Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämnden arbetsutskotts protokoll 2018-12-06 

§ 80 BUF Hid: 2018.3083
 Slutrapport för kompetensförsörjning skola - ett delprojekt i det 

övergripande samarbetet mellan Boden och Luleå kommun, 
BUF Hid: 2018.1610

 Inkomna synpunkter på samverkan mellan Avan och Unbyn via mejl 
till Luleå, BUF Hid: 2018.2968

 Synpunkter från dialog mellan elever och politiker om samverkan 
mellan Avan och Unbyn, BUF Hid: 2018.2969
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 Synpunkter från formulär om samverkan mellan Avan och Unbyn, 
BUF Hid: 2018.2970

 Synpunkter från formulär om samverkan mellan Avan och Unbyn, 
BUF Hid: 2018.2971

 Skrivelse angående skolsamverkan i Avan och Unbyn 
BUF Hid: 2018.3048

 Bodens kommuns utbildningsnämnd beslut om inriktningsbeslut om 
interkommunal samverkan i Unbyn/Avan, BUF Hid: 2019.29

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-04-10 § 
18 , BUF Hid: 2019.1231

 Skrivelse avseende skolsamverkan i Avan och Unbyn, 
BUF Hid: 2019.1237

Beslutet skickas till
Bodens kommun, förvaltningens ledningsgrupp
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Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 38

Policy för effektiviseringar inom barn- och 
utbildningsförvaltningen
Ärendenr 2019/204-3.8.0.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa styrdokumentet policy 
för effektiviseringar inom barn- och utbildningsförvaltningen. 

Reservationer 
Thomas Söderström (L), Joel Nordström (V), Sara Önneby Nordström (KD), 
William Torikka (Sjvp), Kimmo Yliniemi (SD), Anna Spångö (MP) och Arne 
Nykänen (C) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet
Det finns varken pengar eller tillgång till utbildad arbetskraft för att 
producera välfärd på samma sätt som idag. Det gäller i hela Sverige. 
Det Luleå kommun gör ska vi göra bra, men vi ska inte göra allt som vi gör 
idag och inte på samma sätt som förut. Vi ska fortsätta att bygga ett långsiktigt 
hållbart Luleå där vi arbetar för en god kvalitet.

Bakgrunden till detta är att antalet barn, unga och äldre ökar snabbare än 
befolkningen i arbetsför ålder i Luleå och i Sverige som helhet. Inflyttningen 
till vår del av landet har varit mycket knapp under en lång tid och har 
försämrats ytterligare sedan antalet nyanlända minskat dramatiskt.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) konstaterar att det varken kommer 
att finnas tillräckligt med skatteintäkter eller arbetskraft för att kommunerna 
ska kunna producera välfärd på samma sätt som idag. Totalt sett saknar 
Sveriges kommuner 43 miljarder kronor enligt SKL:s beräkningar.

Effektiviseringen av förskolans och skolans verksamhet handlar inte om att 
ställa stad mot land. Det handlar om att ta ansvar för att alla barn och elever 
ska få möjlighet att utvecklas och lyckas i skolan.

Verksamheten måste bedrivas kostnadseffektivt och kommer att behöva 
samlas i större enheter, utan att öka barn- och elevgruppernas gruppstorlek 
och samtidigt behålla grundbemanningen i pedagogisk verksamhet.
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Barn- och utbildningsnämndens policy för effektiviseringar inom barn- och 
utbildningsförvaltningen ska fungera som ledstjärna för kommande 
verksamhetsförändringar och effektiviseringar. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-04-10 § 19 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta att fastställa styrdokumentet policy för 
effektiviseringar inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet. 

Sana Suljanovic (M), Linnea Öberg (S) och Maria Müller (S) föreslår bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Thomas Söderström (L), Joel Nordström (V), Sara Önneby Nordström (KD), 
William Torikka (Sjvp), Kimmo Yliniemi (SD), Anna Spångö (MP) och Arne 
Nykänen (C) föreslår avslå arbetsutskottets förslag.   

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Thomas Söderströms m.fl 
förslag mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller 
arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
 Policy för effektiviseringar inom barn- och utbildningsförvaltningen. 

BUF Hid: 2019.968
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-04-10 § 

19, BUF Hid: 2019.1232
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut avseende policy, 

BUF Hid: 2019.967
 Sammanställning av inkomna synpunkter avseende skolstruktur        

BUF Hid: 2019.1380

Beslutet skickas till
Förvaltningens ledningsgrupp  
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 Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-24

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 39

Effektiviseringar inom grundskolan
Ärendenr 2019/246-3.8.0.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Kyrkbyskolan, f-6 

inklusive fritidshem, sammanförs och inkluderas vid Öhemsskolan, 
Mariebergsskolan samt Stadsöskolan. Förändringen sker inför 
höstterminens start 2019.

2. Vitåskolan f-6, inklusive fritidshem, sammanförs och inkluderas vid 
Råneskolan. Förändringen sker inför höstterminens start 2019.

3. Nämnden beslutar att inte lägga ned verksamheten vid 
Klöverträskskolan, f-6 inklusive fritidshem.

4. Borgmästarskolan, f-3 inklusive fritidshem, sammanförs och 
inkluderas vid Tunaskolan. Förändringen sker inför höstterminens 
start 2020.

Reservationer 
Arne Nykänen (C), Thomas Söderström (L), William Torikka (Sjvp), Sara 
Önneby Nordström (KD), Anna Spångö (MP), Kimmo Yliniemi (SD) och Joel 
Nordström (V) reserverar sig mot beslutet avseende Kyrkbyskolan, Vitåskolan 
och Borgmästarskolan. 

Emma Engelmark (S), Maria Müller (S), Tomas Aronson Ylipää (S) Mehmet 
Tekin (S), Johan Eriksson (S) och Linnea Öberg (S) reserverar sig mot beslutet 
avseende Klöverträskskolan. 

Sana Suljanovic (M) och Nihad Zara (M) reserverar sig mot beslutet avseende 
tilläggsförslaget om kulturskolan. 

Arne Nykänen (C), Thomas Söderström (L), William Torikka (Sjvp), Sara 
Önneby Nordström (KD), Nihad Zara (M) och Sana Suljanovic (M) reserverar 
sig mot beslutet avseende tilläggsförslaget om uppdraget koppla till 
entreprenad.  

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har i uppdrag att i samverkan med andra 
förvaltningar hitta vägar för att möta framtidens utmaningar och minska 
kostnaderna. En hög kvalitet till så låg kostnad som möjligt ska prioriteras. 
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2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Nuvarande kostnadsnivåer, utvecklingsinsatser och investeringstakt behöver 
bromsas. Digitaliseringens möjligheter, kostnader i nivå med jämförbara 
kommuner och strukturförändringar ska vägleda i de förändringsförslag som 
lämnas. 

Strukturen på en kommuns skolor och förskolor i form av en hög andel små 
enheter bidrar till höga kostnader per barn, framför allt för lokaler och 
måltidsverksamhet. Ärendet beskriver förslag gällande fyra stycken 
skolenheter som sammanförs i större enheter med därmed minskade 
kostnader. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har föreslagit barn- och 
utbildningsnämnden besluta att Kyrkbyskolan, f-6 inklusive fritidshem, 
sammanförs och inkluderas vid Öhemsskolan, Mariebergsskolan samt 
Stadsöskolan. Förändringen sker inför höstterminens start 2019. Vitåskolan f-
6, inklusive fritidshem, sammanförs och inkluderas vid Råneskolan. 
Förändringen sker inför höstterminens start 2019. Klöverträskskolan, f-6 
inklusive fritidshem, sammanförs och inkluderas vid Alviksskolan. 
Förändringen sker inför höstterminens start 2019. Borgmästarskolan, f-3 
inklusive fritidshem, sammanförs och inkluderas vid Tunaskolan. 
Förändringen sker inför höstterminens start 2020.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-04-10 § 20 beslutat att 
ställningstagande i ärendet hänskjuts till barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 24 april.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet. 

Ordföranden (S), Tomas Aronson Ylipää (S) och Maria Müller (S) föreslår 
bifalla förvaltningens förslag.

Sana Suljanovic (M) föreslår bifalla förvaltningens förslag avseende punkt 1, 2 
och 4. Sana Suljanovic föreslår avslå punkten 3 som avser Klöverträskskolan. 

Sana Suljanovic (M) föreslår ett tillägg om att kulturskolans budget ska 
halveras samt att kulturskolan ska avgiftsbeläggas. Vidare föreslår Suljanovic 
att barn- och utbildningsförvaltningen ska ges i uppdrag att utreda 
vilken service som kan läggas ut på entreprenad i syfte att minska 
kostnaderna.
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Kimmo Yliniemi (SD), Thomas Söderström (L), Arne Nykänen (C), William 
Torikka (Sjvp) och Sara Önneby Nordström (KD) föreslår avslå förvaltningens 
förslag till beslut. 

Thomas Söderström (L), Arne Nykänen (C), William Torikka (Sjvp) och Sara 
Önneby Nordström (KD) föreslår avslå Suljanovic förslag om kulturskolan. 

Thomas Söderström (L), Arne Nykänen (C), William Torikka (Sjvp) och Sara 
Önneby Nordström (KD) föreslår bifalla förslaget om att se över möjligheten 
till entreprenad.   

Joel Nordström (V) föreslår avslå förvaltningens förslag samt avslå Suljanovic 
två tilläggsförslag.  

Beslutsgång
Ordföranden ställer förvaltningens och Thomas Söderströms m.fl förslag 
avseende punkt 1 mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar att bifalla förvaltningens förslag.  

Votering begärs och genomförs där en ja-röst innebär bifall till barn- och 
utbildningsförvaltningens förslag om Kyrkbyskolan och en nej-röst innebär att 
avslå förvaltningens förslag. 

Efter rösträkning redovisar ordföranden att 15 röster har avlagts varav 8 ja-
röster och 7 nej-röster. Ordföranden finner därmed att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att bifalla barn- och utbildningsförvaltningens 
förslag avseende Kyrkbyskolan. 

Ordföranden ställer därefter förvaltningens och Thomas Söderströms m.fl 
förslag avseende punkt 2 mot varandra och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag. 

Votering begärs och genomförs där en ja-röst innebär bifall till barn- och 
utbildningsförvaltningens förslag om Vitåskolan och en nej-röst innebär att 
avslå förvaltningens förslag. 

Efter rösträkning redovisar ordföranden att 15 röster har avlagts varav 8 ja-
röster och 7 nej-röster. Ordföranden finner därmed att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att bifalla barn- och utbildningsförvaltningens 
förslag avseende Vitåskolan. 
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Ordföranden ställer förvaltningens och Thomas Söderströms m.fl. förslag 
avseende punkt 3 mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar att bifalla Thomas Söderströms m.fl. förslag. 

Ordföranden ställer förvaltningens och Thomas Söderströms m.fl förslag 
avseende punkt 4 mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar att bifalla förvaltningens förslag.

Votering begärs och genomförs där en ja-röst innebär bifall till barn- och 
utbildningsförvaltningens förslag om Borgmästarskolan och en nej-röst 
innebär att avslå förvaltningens förslag. 

Efter rösträkning redovisar ordföranden att 15 röster har avlagts varav 8 ja-
röster och 7 nej-röster. Ordföranden finner därmed att barn- och 
utbildningsnämnden beslutat att bifalla barn- och utbildningsförvaltningens 
förslag avseende Borgmästarskolan. 

Ordföranden ställer därefter Sana Suljanovic tilläggsyrkande om kulturskolan 
under proposition och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
avslå förslaget. 

Ordföranden ställer slutligen Sana Suljanovic tilläggsyrkande om uppdrag att 
undersöka entreprenad under proposition och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att avslå förslaget. 

Beskrivning av ärendet
Med uppdraget att hitta vägar för att möta framtidens utmaningar och minska 
kostnader har strukturförändringar och kostnader för framförallt lokaler och 
kök inom grundskolan varit vägledande. Förslagen innebär att verksamheter 
sammanförs och samlas vid större enheter. Respektive förslag till förändring 
återfinns i detalj i bilagor. Den främsta besparingen återfinns i internhyra för 
fastigheter, lokalvård och skolmåltider samt att subventionen för mindre 
enheter upphör. Den socioekonomiska tilldelningen och skolpengen beräknas 
vara kostnadsneutrala. 

Område Gammelstad
För område Gammelstad finns beslut om strukturförändringar. Ärendet har 
sin utgångspunkt i tidigare beslut i Kommunfullmäktige, Framtidens skola 
ärendenummer 2016/252-3.8.0.3. Den föreslagna förändringen innebär att 
tidigarelägga Kyrkbyskolans stängning och att skolans 77 elever anvisas till 
befintliga närliggande skolor i Gammelstad. För elever inom f-3 innebär det 
Öhemsskolan f-3 och Mariebergsskolan f-3. För årskurs 4-6 innebär det 
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Stadsöskolan 4-6. Förslaget är beräknat att verkställas inför höstterminens 
start 2019.

Förslaget innebär att inga nya lokalkostnader tillkommer då eleverna ryms 
vid andra skolor. Det tillkommer inte några ökade kostnader för 
måltidsorganisation, utan den föreslagna förändringen möjliggör en 
effektivare bemanning sett till helhet. Åtgärden innebär minskade kostnader 
motsvarande 1 070 000 kronor på helårsbasis vilket motsvarar cirka 14 000 
kr/elev.

Område Råneå
För område Råneå innebär det att verksamheten med 52 elever vid Vitåskolan 
f-6, inklusive fritidshem i sin helhet, samlas vid Råneskolan. Förslaget innebär 
även att nuvarande fritidshemsverksamhet vid Jämtögården avvecklas och 
samlas vid Råneskolan. Förslaget är beräknat att verkställas inför 
höstterminens start 2019.

Förslaget innebär att inga nya lokalkostnader tillkommer då eleverna ryms i 
Råneskolan. Det tillkommer inte några ökade kostnader för 
måltidsorganisation, utan den föreslagna förändringen möjliggör en 
effektivare bemanning sett till helhet. Åtgärden innebär minskade kostnader 
motsvarande 3 100 000 kronor på helårsbasis vilket motsvarar cirka 60 000 
kr/elev.  

Område Notviken
För område Notviken innebär det att verksamheten med 130 elever vid 
Borgmästarskolan f-3, inklusive fritidshem, sammanförs och samlas vid 
Tunaskolan. Förslaget är beräknat att verkställas inför höstterminens start 
2020.

Förslaget innebär att inga nya lokalkostnader tillkommer då eleverna ryms i 
Tunaskolan. Det tillkommer inte några ökade kostnader för 
måltidsorganisation, utan den föreslagna förändringen möjliggör en 
effektivare bemanning sett till helhet. Åtgärden innebär minskade kostnader 
motsvarande 2 495 000 kronor på helårsbasis vilket motsvarar cirka 20 000 
kr/elev.

Område Bergnäset, södra
Klöverträskskolan, f-6 inklusive fritidshem, med 42 elever sammanförs och 
inkluderas vid Alviksskolan. Förslaget är beräknat att verkställas inför 
höstterminens start 2019. 
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Förslaget innebär att inga nya lokalkostnader tillkommer då eleverna ryms i 
Alviksskolan. Det tillkommer inte några ökade kostnader för 
måltidsorganisation, utan den föreslagna förändringen möjliggör en 
effektivare bemanning sett till helhet. Kostnader för verksamhetsresor, 
tillsynsplikt samt småfritidstillägg upphör. Åtgärden innebär minskade 
kostnader motsvarande 1 545 000 kronor på helårsbasis vilket motsvarar cirka 
37 000 kr/elev.

Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut avseende 

effektiviseringar inom grundskolan, BUF Hid: 2019.969
 Beräkningar för effektivisering inom grundskolan, BUF Hid: 2019.970
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskottets protokoll 2019-04-10 

§ 20, BUF Hid: 2019.1233
 Barnkonsekvensanalys Borgmästarskolan del 1, BUF Hid: 2019.1381
 Barnkonsekvensanalys Borgmästarskolan del 2, BUF Hid: 2019.1382 
 Barnkonsekvensanalys Klöverträskskolan del 1, BUF Hid: 2019.1383
 Barnkonsekvensanalys Klöverträskskolan del 2, BUF Hid: 2019.1384
 Barnkonsekvensanalys Vitåskolan del 1, BUF Hid: 2019.1385
 Barnkonsekvensanalys Vitåskolan del 2, BUF Hid: 2019.1386
 Barnkonsekvensanalys Kyrkbyskolan del 1, BUF Hid: 2019.1387
 Barnkonsekvensanalys Kyrkbyskolan del 2, BUF Hid: 2019.1389
 Sammanställning av synpunkter och frågor avseende grundskolan, 

BUF Hid: 2019.1390
 Skriftlig reservation inlämnas av Thomas Söderström (L) avseende 

effektiviseringar inom grundskolan, BUF Hid: 2019.1472

Beslutet skickas till
Förvaltningens ledningsgrupp
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§ 40

Stängning av Jämtögårdens förskola
Ärendenr 2019/241-2.6.0.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Jämtögårdens förskola med 

tillhörande pedagogisk omsorgsverksamhet för barn i fritidshemsåldrar 
stängs. 
a) Förskolebarnen erbjuds förtur till plats vid förskola i Råneå.
b) Barnen i fritidshemsåldrar vid Jämtögårdens förskola erbjuds 

fritidshemsplats i grundskola i Råneå.
2. Förändringen sker från hösten 2019.

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

Sammanfattning av ärendet
Luleå Kommun ska minska kostnaderna för förskolan. Det ska i första hand 
ske genom att minska de strukturellt betingade kostnaderna framför allt 
kostnader för lokaler och kök. Förslaget innebär att verksamheten vid 
Jämtögårdens förskola stängs från hösten 2019. 

I mars 2019 finns 19 barn inskrivna i förskolan. 2 av barnen går till 
förskoleklass hösten 2019. Vårdnadshavare erbjuds förtur till ny förskoleplats. 
Plats i förskola kan erbjudas i Råneå. Om det önskas av vårdnadshavare kan 
alla förskolebarn som finns i verksamheten idag och som inte går vidare till 
förskoleklass, totalt 17 barn erbjudas plats tillsammans vid Älvens förskola. 

Vid Jämtögårdens förskola finns idag också pedagogisk omsorgsverksamhet 
för 10 barn i fritidshemsåldrar. Barnen bor i Jämtön och går skola i Vitå. Dessa 
barn erbjuds fritidshemsplats vid Råneskolan, dnr 2019/246. Åtgärden innebär 
sammantaget minskade kostnader motsvarande 1,3 MKr.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har förslagit barn- och 
utbildningsnämnden besluta att Jämtögårdens förskola med tillhörande 
pedagogisk omsorgsverksamhet för barn i fritidshemsåldrar stängs.
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Förskolebarnen erbjuds förtur till plats vid förskola i Råneå. Barnen i 
fritidshemsåldrar vid Jämtögårdens förskola erbjuds fritidshemsplats i 
grundskola i Råneå. Förändringen sker från hösten 2019.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-04-10 § 21 beslutat att 
ställningstagande i ärendet hänskjuts till barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 24 april.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet. 

Thomas Söderström (L), William Torikka (Sjvp), Arne Nykänen (C), Sara 
Önneby Nordström (KD), Kimmo Yliniemi (SD) och Joel Nordström (V) 
föreslår avslå förvaltningens förslag.

Maria Müller (S) föreslår bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förvaltningens och Thomas Söderströms m.fl. förslag mot 
varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla 
förvaltningens förslag. 

Votering begärs och genomförs där en ja-röst innebär bifall till barn- och 
utbildningsförvaltningens förslag och en nej-röst innebär att avslå 
förvaltningens förslag. 

Efter rösträkning redovisar ordföranden att 14 röster har avlagts varav 8 ja-
röster och 6 nej-röster. Ordföranden finner därmed att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att bifalla barn- och utbildningsförvaltningens 
förslag om Jämtögårdens förskola. 

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har i uppdrag att i samverkan med andra 
förvaltningar hitta vägar för att möta framtidens utmaningar och minska 
kostnaderna. En hög kvalitet till så låg kostnad som möjligt ska prioriteras. 
Nuvarande kostnadsnivåer och investeringstakt behöver bromsas. 
Digitaliseringens möjligheter, kostnader i nivå med jämförbara kommunerna 
och strukturförändringar ska vägleda i de förändringsförslag som lämnas. 
Strukturen på en kommuns skolor och förskolor i form av en hög andel små 
enheter med ett lågt antal barn bidrar till höga kostnader per barn, framför allt 
för lokaler och måltidsverksamhet. 
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Jämtögårdens förskola ligger i byn Jämtön, 15 km norr om Råneå.  
Jämtögårdens förskola tillhör skolområde Råneå. Förskolan är byggd som en 
en-avdelningsförskola. Vid förskolan arbetar i dag tre förskollärare, en 
barnskötare och en personal i köket med kombinerat lokalvårdsarbete 
motsvarande heltid.  I samma lokal finns en samlingslokal för byn och lokaler 
för hemtjänsten. I mars 2019 finns 19 förskolebarn inskrivna vid förskolan. Vid 
Jämtögårdens förskola bedrivs också pedagogisk omsorgsverksamhet för 
cirka 10 barn i fritidshemsåldrar som bor i Jämtön men går skola i Vitå. 
Verksamheten är inte en fritidshemsverksamhet enligt skollagen då 
verksamheten inte samverkar och samplaneras med någon grundskola. 

Lokalkostnaden per barn ligger något över snittet för förskolebarn i Luleå. 
Kostnaderna för köksorganisation och lokalvård är hög. Den faktiska 
kostnaden för måltidsorganisation och lokalvård per barn vid Jämtögårdens 
förskola inklusive cirka 10 fritidshemsbarn är 22 471 kronor. Att jämföra med 
en förskola som har 4-5 avdelningar där kostnaden per barn i genomsnitt är 
14 085 kronor.  

Fakta lokaler och köksorganisation

Byggnadsår 1991
Yta i kvm Totalt 636, varav 350 nyttjas av 

förskolan och 286 av 
Fritidsförvaltningen/Jämtöns Folkets 
Hus förening. 

Hyra i kronor Totalt 504 882 (351 882 + 153 000, 
förskolans del + internfaktura via 
Fritidsförvaltningen avseende lokal för 
barnen i fritidshemsåldrar)

Antal inskrivna barn idag (2019-03-15) 19
Hyreskostnad per förskolebarn i 
kronor samt 10 fritidshemsbarn (2019)

17 409 *)

Kock/måltidsbiträde inkl lokalvård i 
kronor, 1,0 tj (2018)

457 674

Måltidsorganisation inkl drift samt 
lokalvårdskostnad per barn i kronor, 
inklusive 9 fritidshemsbarn (2018) 

22 471 **)

Lokalernas skick Köket är i bra skick. Lokal i övrigt i gott 
skick. Värme och ventilation från 
byggår, behöver ses över/åtgärdas. 
 

Övrigt Delar av lokalen nyttjas som 
samlingslokal för byn. Den 
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lokalkostnaden faktureras av SBF till 
fritidsförvaltningen som i sin tur tar ut 
avgift av Jämtöns Folkets Hus förening. 

*) Snitt hyreskostnad per barn i kronor i Luleås förskolor 16 434 kronor
**) Snitt måltidsorganisation inkl drift samt lokalvårdskostnad per barn i kronor vid 4-5 
avdelningsförskolor, 14 085 kronor

Förslaget innebär att inga nya lokalkostnader tillkommer för vare sig 
förskolebarnen eller de 10 barn i fritidshemsåldrar som finns vid den 
pedagogiska omsorgsverksamheten då de ryms vid andra förskolor / 
Råneskolan. Det tillkommer heller inte några ökade kostnader för 
måltidsorganisation då aktuella destinationskök inte behöver utöka 
bemanning för att omhänderta barnen från Jämtögårdens förskola och 
pedagogisk omsorgsverksamhet. Sammantaget innebär förslaget minskade 
kostnader om cirka 1,3 MKr. 

Tillkommer dock kostnader för grundskolan motsvarande 10 fritidshemsbarn 
enligt elevpeng för fritidshemsbarn, totalt cirka 0,25 MKr. 

Effektiviseringsmöjligheter helår
Jämtögårdens förskola Kostnad 

idag
Lokalhyra 504 882
Kök/måltidsorganisation 
inkl lokalvård 

457 674

En avdelnings tillägg 100 000
Riktat belopp 
Jämtögårdens fritids

470 000

Summa 1 532 556
Tillkommer kostnad för 10 
fritidshemsbarn enligt 
skolans elevpeng för 
fritids

250 000

Summa effektiviseringar
1 282 556

Föräldrarådsmöte kommer hållas under april månads början. Föräldrarådet 
kommer att ge möjlighet för vårdnadshavare att ge uttryck för barnens röst, 
om så önskas även skriftligt som en del av barnkonsekvensanalysen. 
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Beslutsunderlag
 Barnrätt i praktiken - stöd för barnkonsekvensanalys i förskolan, 

BUF Hid: 2019.972
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut avseende 

Stängning av Jämtögårdens förskola, BUF Hid: 2019.971
 Barnets bästa utifrån barnkonsekvensanalys Jämtögården, 

BUF Hid: 2019.1391
 Barnkonsekvensanalys Jämtögårdens förskola, BUF Hid: 2019.1392
 Barnkonsekvensanalys Förskolan Älven, BUF Hid: 2019.1393
 Sammanställda synpunkter avseende Jämtögården, 

BUF Hid: 2019.1394
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-04-10 

§ 21, BUF Hid: 2019.1234
 Skriftlig reservation inlämnad av Thomas Söderström (L) avseende 

stängning av Jämtögårdens förskola, BUF Hid: 2019.1473

Beslutet skickas till
Förvaltningens ledningsgrupp

28



LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-24

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 41

Stängning av Ängesbyns förskola
Ärendenr 2019/240-2.6.0.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Ängesby förskola stängs 

och barnen erbjuds förtur till plats vid annan förskola.
2. Förändringen sker från hösten 2019.

Reservationer 
Arne Nykänen (C), Thomas Söderström (L), William Torikka (Sjvp), Sara 
Önneby Nordström (V), Kimmo Yliniemi (SD), Joel Nordström (V) och Roger 
Eriksson (L) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Luleå Kommun ska minska kostnaderna för förskolan. Det ska i första hand 
ske genom att minska de strukturellt betingade kostnaderna framför allt 
kostnader för lokaler och kök. Förslaget innebär att verksamheten vid 
Ängesby förskola stängs från hösten 2019. 

I mars 2019 finns 16 barn inskrivna vid förskolan. 4 av barnen går till 
förskoleklass hösten 2019. Vårdnadshavare erbjuds förtur till ny plats. Plats i 
förskola kan erbjudas inom upptagningsområdet Råneå, vid Persön förskola 
eller i Gammelstads upptagningsområde.  

Om det önskas av vårdnadshavare kan alla barn som finns i verksamheten 
idag, exkluderat de barn som går till förskoleklass, erbjudas plats vid Persö 
förskola i upptagningsområdet eller vid förskolan Gnistan i Rutvik i 
Gammelstads upptagningsområde. Åtgärden innebär minskade kostnader 
motsvarande totalt 0,8 mkr.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta att Ängesby förskola stängs och barnen erbjuds förtur till plats vid 
annan förskola. Förändringen sker från hösten 2019.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-04-10 § 22 beslutat att 
ställningstagande i ärendet hänskjuts till barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 24 april.
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Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.

Thomas Söderström (L), William Torikka (Sjvp), Arne Nykänen (C), Sara 
Önneby Nordström (KD), Kimmo Yliniemi (SD) och Joel Nordström (V) 
föreslår avslå förvaltningens förslag.

Maria Müller (S) föreslår bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förvaltningens och Thomas Söderströms m.fl. förslag mot 
varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla 
förvaltningens förslag. 

Votering begärs och genomförs där en ja-röst innebär bifall till barn- och 
utbildningsförvaltningens förslag och en nej-röst innebär att avslå 
förvaltningens förslag. 

Efter rösträkning redovisar ordföranden att 15 röster har avlagts varav 8 ja-
röster och 7 nej-röster. Ordföranden finner därmed att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att bifalla barn- och utbildningsförvaltningens 
förslag om Ängesbyns förskola.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har i uppdrag att i samverkan med andra 
förvaltningar hitta vägar för att möta framtidens utmaningar och minska 
kostnaderna. En hög kvalitet till så låg kostnad som möjligt ska prioriteras. 
Nuvarande kostnadsnivåer och investeringstakt behöver bromsas. 
Digitaliseringens möjligheter, kostnader i nivå med jämförbara kommunerna 
och strukturförändringar ska vägleda i de förändringsförslag som lämnas. 
Strukturen på en kommuns skolor och förskolor i form av en hög andel små 
enheter med ett fåtal barn medför höga kostnader per barn, framför allt för 
lokaler och måltidsverksamhet. 

Ängesby förskola ligger i byn Ängesbyn, 19 km norr om Luleå. Ängesby 
förskola tillhör skolområde Råneå. Det är cirka 12 km till Persön där en 
förskola finns. Det är 17 km till förskolan Gnistan i Rutvik, i skolområde 
Gammelstad. 

Förskolan är byggd som en en-avdelningsförskola. I samma lokal finns en 
samlingslokal för byn. Vid förskolan arbetar idag två förskollärare, en 
barnskötare samt en personal i köket, en kombitjänst kök/lokalvård, 1,0 tjänst. 
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I mars 2019 finns 16 barn inskrivna vid förskolan. 4 barn går till förskoleklass 
hösten 2019. Inte alla barn i förskoleåldrar som bor i byn, går i byns förskola. 
Sju barn går vid Kideus fristående förskola på Porsön och ytterligare sju barn 
finns spridda vid andra förskolor i Luleå.  

Lokalkostnaden per barn ligger nära snittet för förskolebarn i Luleå.  
Kostnaderna för köksorganisation och lokalvård är hög. Faktisk kostnad för 
måltidsorganisation och lokalvård per barn vid förskolan i Ängesbyn är 31 193 
kronor. Att jämföra med en förskola som har 4-5 avdelningar där kostnaden 
per barn i genomsnitt är 14 085 kronor.  

Fakta lokaler och köksorganisation

Byggnadsår 1991
Yta i kvm 279 (förskolans del i lokalen)
Hyra i kronor 248 532 (förskolans del i lokalen)
Antal inskrivna barn idag (2019-03-15) 16 
Hyreskostnad per barn i kronor 15 533 *)
Kock/måltidbiträde inkl lokalvård i 
kronor, 1,0 tj (2018)

547 674

Måltidsorganisation inkl drift kök samt 
lokalvårdskostnad per barn i kronor 
(2018)

 31 193 **)

Lokalernas skick Köket är från nybyggnadsår och i behov 
av åtgärder. Omklädningsrum för 
kökspersonal saknas. Lokal i övrigt i 
gott skick. Värme och ventilation från 
byggår, behöver ses över/åtgärdas. 
Markåtgärder behöver göras relativt 
omgående. 

Lokalerna i övrigt Samlingslokal för byn i samma 
byggnad. Den lokalkostnaden 
faktureras av SBF till 
fritidsförvaltningen som i sin tur tar ut 
avgift av Ängesbyns byaförening

*) Snitt hyreskostnad per barn i kronor i Luleås förskolor 16 434 kronor
**) Snitt måltidsorganisation inkl drift samt lokalvårdskostnad per barn i kronor vid 4-5 
avdelningsförskolor, 14 085 kronor

Förslaget innebär att inga nya lokalkostnader tillkommer då barnen ryms vid 
andra förskolor. Det tillkommer heller inte några ökade kostnader för 
måltidsorganisation då aktuella destinationskök inte behöver utöka 
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bemanning för att omhänderta barnen från Ängesbyn. Sammantaget innebär 
förslaget minskade kostnader om cirka 0,8 MKr. 

Effektiviseringsmöjligheter helår
Ängesby förskola Kostnad 

idag
Lokalhyra 248 532
Kök/måltidsorganisation 
inkl lokalvård 

457 674

En avdelnings tillägg 100 000

Summa 806 206

Föräldrarådsmöten kommer att hållas under april månads början. 
Föräldrarådet kommer att ge möjlighet för vårdnadshavare att ge uttryck för 
barnens röst, om så önskas även skriftligt som en del av 
Barnkonsekvensanalysen. 

Beslutsunderlag
 Barnrätt i praktiken - stöd för barnkonsekvensanalys i förskolan, 

BUF Hid: 2019.974
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut avseende 

Ängesbyns förskola, BUF Hid: 2019.973
 Barnets bästa utifrån barnkonsekvensanalys Ängesbyns förskola, 

BUF Hid: 2019.1395
 Barnkonsekvensanalys Ängesbyns förskola, BUF Hid: 2019.1396
 Barnkonsekvensanalys Gnistans förskola, BUF Hid: 2019.1397
 Barnkonsekvensanaly Persö Förskola, BUF Hid: 2019.1398
 Sammanställda synpunkter avseende Ängesbyns förskola, 

BUF Hid: 2019.1399
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-04-10 

§ 22, BUF Hid: 2019.1235
 Skriftlig reservation lämnad av Thomas Söderström (L) avseende 

Ängesbyns förskola, BUF Hid: 2019.1474

Beslutet skickas till
Förvaltningens ledningsgrupp 
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§ 42

Stängning av Karlsviks förskola
Ärendenr 2019/239-2.6.0.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Karlsviks förskola stängs 

och barnen erbjuds förtur till plats vid annan förskola.
2. Förändringen sker från hösten 2019.

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

Sammanfattning av ärendet
Luleå Kommun ska minska kostnaderna för förskolan. Det ska i första hand 
ske genom att minska de strukturellt betingade kostnaderna framför allt 
kostnader för lokaler och kök. Förslaget innebär att verksamheten vid 
Karlsviks förskola stängs från hösten 2019. I mars 2019 finns 22 barn inskrivna 
vid förskolan. 3 av barnen går till förskoleklass hösten 2019. 3 av barnen är 
hemmahörande i Bodens kommun. 

Vårdnadshavare erbjuds förtur till ny plats. Karlsviks förskola ligger i 
upptagningsområdet Notviken. Om det önskas av vårdnadshavare kan alla 
barn som finns i verksamheten idag, exkluderat de barn som går till 
förskoleklass, erbjudas plats vid Borgmästarens förskola i 
upptagningsområdet. Åtgärden innebär minskade kostnader motsvarande 0,8 
mkr. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta att Karlsviks förskola stängs och barnen erbjuds förtur till plats vid 
annan förskola. Förändringen sker från hösten 2019.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-04-10 § 23 beslutat att 
ställningstagande i ärendet hänskjuts till barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 24 april.
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Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.

Thomas Söderström (L), William Torikka (Sjvp), Arne Nykänen (C), Sara 
Önneby Nordström (KD), Kimmo Yliniemi (SD) och Joel Nordström (V) 
föreslår avslå förvaltningens förslag.

Maria Müller (S) föreslår bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förvaltningens och Thomas Söderströms m.fl. förslag mot 
varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla 
förvaltningens förslag. 

Votering begärs och genomförs där en ja-röst innebär bifall till barn- och 
utbildningsförvaltningens förslag och en nej-röst innebär att avslå 
förvaltningens förslag. 

Efter rösträkning redovisar ordföranden att 15 röster har avlagts varav 8 ja-
röster och 7 nej-röster. Ordföranden finner därmed att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att bifalla barn- och utbildningsförvaltningens 
förslag om Karlsviks förskola.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har i uppdrag att i samverkan med andra 
förvaltningar hitta vägar för att möta framtidens utmaningar och minska 
kostnaderna. En hög kvalitet till så låg kostnad som möjligt ska prioriteras. 
Nuvarande kostnadsnivåer och investeringstakt behöver bromsas. 
Digitaliseringens möjligheter, kostnader i nivå med jämförbara kommunerna 
och strukturförändringar ska vägleda i de förändringsförslag som lämnas. 
Strukturen på en kommuns skolor och förskolor i form av en hög andel små 
enheter med ett fåtal barn medför höga kostnader per barn, framför allt för 
lokaler och måltidsverksamhet. 

Karlsviks förskola ligger i samhället Karlsvik, 10 km nordväst om Luleå. 
Karlsvik tillhör skolområde Notviken men ligger geografiskt lika nära 
skolområde Gammelstad. Det är cirka 7 km till Notviken och lika långt till 
Gammelstad. 

Förskolan är byggd som en tvåavdelningsförskola men har under senare år 
inte nyttjats motsvarande mer än en avdelning då barnunderlaget är 
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sviktande. Vid förskolan arbetar idag två förskollärare, en barnskötare samt 
en personal i köket, kombitjänst kök/lokalvård, 0,75 tjänst. 
I mars 2019 finns 22 barn inskrivna vid förskolan. Tre av barnen går till 
förskoleklass hösten 2019. 

Lokalkostnaden per barn är hög. Det samma gäller kostnaderna för 
köksorganisation och lokalvård. Faktisk kostnad för måltidsorganisation och 
lokalvård per barn vid förskolan i Karlsvik är 20 185 kronor. Att jämföra med 
en förskola som har 4-5 avdelningar där kostnaden per barn i genomsnitt är 
14 085 kronor.  

Fakta om lokaler och köksorganisation

Byggnadsår 1989
Total yta i kvm 428
Hyra i kronor 453 379
Antal inskrivna barn idag (2019-03-15) 22
Hyreskostnad per barn i kronor 20 608 *)
Kock/måltidsbiträde inkl lokalvård i 
kronor, 0,75 tj (2018)

345 000

Måltidsorganisation inkl drift kök samt 
lokalvårdskostnad per barn i kronor 
(2018) 

20 185 **)

Lokalernas skick Köket i dåligt skick. Maskinpark åldrig. 
Lokal i övrigt i gott skick. Värme och 
ventilation behöver ses över/åtgärdas. 
Markåtgärder behöver göras relativt 
omgående. 

*) Snitt hyreskostnad per barn i kronor i Luleås förskolor 16 434 kronor
**) Snitt måltidsorganisation inkl drift samt lokalvårdskostnad per barn i kronor vid 4-5 
avdelningsförskolor, 14 085 kronor

Förslaget innebär att inga nya lokalkostnader tillkommer då barnen ryms vid 
andra förskolor. Det tillkommer heller inte några ökade kostnader för 
måltidsorganisation då aktuella destinationskök inte behöver utöka 
bemanning för att omhänderta barnen från Karlsvik. Sammantaget innebär 
förslaget minskade kostnader om cirka 0,8 MKr. 

Effektiviseringsmöjligheter helår
Karlsvik förskola Kostnad 

idag
Lokalhyra 453 379
Kök/måltidsorganisation 345 000
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inkl lokalvård 

Summa 798 379

Föräldrarådsmöte kommer hållas under april månads början. Föräldrarådet 
kommer att ge möjlighet för vårdnadshavare att ge uttryck för barnens röst, 
om så önskas även skriftligt som en del av barnkonsekvensanalysen. 

Beslutsunderlag
 Barnrätt i praktiken - stöd för barnkonsekvensanalys i förskolan, 

BUF Hid: 2019.976
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut avseende 

stängning av Karlsviks förskola, BUF Hid: 2019.975
 Barnets bästa utifrån barnkonsekvensanalys Karlsviks förskola, 

BUF Hid: 2019.1400
 Barnkonsekvensanalys Karlsviks förskola, BUF Hid: 2019.1401
 Möte med vårdnadshavare Karlsviks förskola koppla till 

barnkonsekvensanalys, BUF Hid: 2019.1402
 Barnkonsekvensanalys Borgmästarens förskola, BUF Hid: 2019.1403
 Sammanställda synpunkter avseende Karlsviks förskola, 

BUF Hid: 2019.1319
 Skriftlig reservation inlämnade av Thomas Söderström (L) avseende 

Karlsviks förskola, BUF Hid: 2019.1475

Beslutet skickas till
Förvaltningens ledningsgrupp 
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§ 43

Redovisning av meddelanden 2019-04-24
Ärendenr 2019/74-1.1.1.7

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

Beskrivning av ärendet
Följande meddelanden redovisas:

Avsändare Ämne
2019-03-20
Barn- och elevombudet

Dnr 2018/951-3.8.1.9 (Hid. 2019.691)
Beslut om avslutat ärende vid Ängskolan

2019-03-25
Biträdande skolchef

Dnr 2018/933-3.8.5.1
Dom gällande nedläggning av flygteknik

2019-03-14
Registrator

Dnr 2019/213-1.5.3.2
Personuppgiftsincident, hälsouppgifter har 
felaktigt exponerats via ett dokument. Avsåg en 
begränsad skada.

2019-03-13
Registrator

Dnr 2019/242-1.5.3.2
Personuppgiftsincident 

2019-03-13
Utredare

Dnr 2019/139-1.3.1.5
Yttrande till lagrådsremiss – Förlängning av 
lagen om tillfälliga begränsningar av 
möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige  

2019-03-19
Skolinspektionen

Dnr 2019/220-3.8.1.9
Beslut att lämna anmälan mot Råneskolan till 
Luleå kommun 2019:2063

2019-03-26
Skolinspektionen

Dnr 2019/760-3.9.9.3
Informationsinhämtning inför regelbunden 
kvalitetsgranskning för huvudman
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2019-03-24
Skolinspektionen

Dnr 2019/259-3.8.1.9
Beviljat anstånd i begäran om yttrande med 
anledning av anmälan mot Sunderbyskolan

2019-03-19 Dnr 2019/227-1.5.3.2
Begäran om registerutdrag

2019-04-02
Kommunfullmäktige

Dnr 2019/294-2.4.0.2
Beslut kommunfullmäktige, Revidering av 
budget 2019

2019-04-02
Kommunfullmäktige

Dnr 2019/295-3.8.0.2
Beslut kommunfullmäktige, insynsplats i 
nämnder mandatperioden 2019-2022

2019-03-01
Statsbyggnadsförvaltningen

Dnr 2019/181-3.9.9.3
Inspektionsrapport/tillsyn Alviksskolan samt 
svar

2018-05-16
Verksamhetschef 
gymnasieskola

Dnr 2019/244-2.5.1.2
Särskilt samverkansavtal för nationellt godkänd 
idrottsutbildning (NIU)

2019-03-05
Verksamhetschef 
gymnasieskola

Dnr 2019/179-1.5.2.2
Svar från skolchef avseende flytt av 
flygteknikprogrammet

2019-03-25
Verksamhetschef förskola

Drn 2019/238-1.5.2.2
Svar på klagomål mot utbildning avseende 
sommarförskola

2019-03-13
Verksamhetschef förskola

Dnr 2019/203-1.5.2.2
Svar på klagomål  mot utbildningen gällande 
sommaröppen förskola och fritid

2019-04-01
Verksamhetschef förskola

Dnr 2019/275-1.5.2.2
Svar på klagomål mot utbildning gällande 
sommaröppen förskola

2019-03-15
IT/Administration

Dnr 2019/210-1.5.2.2
Svar på klagomål gällande ändrade 
förskoleavgifter

2019-03-07 Dnr 2019/195-1.5.2.2
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Rektor Råneskolan Svar på klagomål mot utbildning vid 
Råneskolan

2019-04-09
Rektor Råneskolan

Dnr 2019/313-1.5.2.2
Svar på klagomål mot utbildning vid 
Råneåskolan

2019-03-12
Rektor Svedjeskolan

Dnr 2019/188-1.5.2.2
Svar på klagomål mot utbildning vid 
Svedjeskolan

2019-04-08
Rektor Benzeliusskolan

Dnr 2019/265-1.5.2.2
Svar på klagomål mot utbildning vid 
Benzeliusskolan

2019-03-26
Rektor Avanskolan

Dnr 2019/224-1.5.2.2
Svar på klagomål mot utbildning vid 
Avanskolan

2019-03-22
Rektor Persöskolan

Dnr 2019/198-1.5.2.2
Svar på klagomål mot utbildning vid 
Persöskolan

2019-02-22
Chef
IT/administration

Dnr 2019/247-2.5.1.2
Upprättat personuppgiftsbiträdesavtal mellan 
Luleå kommun och Angeno Business Solution 
AB

2019-03-27
Statsarkivet

Dnr 2019/41-3.9.9.3
Arkivtillsyn, slutrapport 2019

2018-03-08
Specialpedagogiska 
skolmyndigheten

Dnr 2018/196-.12.2.3
Kartläggning av arbetet med elever med 
språkstörning
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§ 44

Redovisning av delegationsbeslut 2019-04-24
Ärendenr 2019/75-1.1.1.7

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
Skolchef
Dnr 2019/9-2.6.2.1 (hid:2019.753)
Beställning av åtgärder på Solkattens förskola

2019-02-28

Chef IT/Administration
Dnr 2019/346-3.8.1.2
Avslag gällande skolskjuts, val av annan skola, 
för elev vid Örnässkolan

2019-04-02

Dnr 2019/347-3.8.1.2
Avslag gällande skolskjuts, val av annan skola för 
elev vid Örnässkolan

2019-04-02

Dnr 2019/344-3.8.1.2
Avslag gällande skolskjuts, val av annan skola, 
för elev vid Ombergsskolan

2019-04-02

Dnr 2019/234-3.8.1.2
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Örnässkolan

2019-03-11

Dnr 2019/196-3.8.1.1 (Hid: 2019.739)
Beslut om att inte bevilja placering vid sökt 
skolenhet

2019-03-01
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Dnr 2019/29-3.8.1.1 (Hid: 2019.1090)
Beslut om placering av barn/elev vid skolenhet

2019-03-28

Dnr 2019/29-3.8.1.1 (Hid: 2019.1091)
Beslut om placering av barn/elev vid skolenhet

2019-03-28

Verksamhetschef förskola 
Dnr 2019/184-3.8.1.1
Beslut att bevilja utökad vistelsetid vid Haga 
förskola.

2019-03-08

Dnr 2019/199-3.8.1.1
Beslut om utökad tid under föräldraledighet vid 
Stenåsens förskola

2019-03-21

Dnr 2019/222-3.8.1.1
Beslut om utökad tid under arbetslöshet vid 
Bergstadens förskola

2019-03-21

Dnr 2019/221-3.8.1.1
Beslut att bevilja utökad vistelsetid vid 
Vintergatans förskola

2019-03-21

Dnr 2019/217-.3.8.1.1
Delegationsbeslut avseende dubbel placering vid 
Torpets förskola och Luleå OB-omsorg

2019-03-27

Förskolechef 
Dnr 2019/189-3.8.1.1
Beslut om att bevilja dubbel placering vid Luleå 
ob-omsorg och Gnistans förskola.

2019-03-03

Verksamhetschef grundskola 
Dnr 2019/233-.3.8.1.1
Beslut om att ta emot ett barn i förskoleklassen 
det kalenderår då barnet fyller fem år

2019-03-21

Dnr 2019/253-.3.8.1.1
Beslut om tidigare mottagande av barn i 
förskoleklass

2019-03-21

Dnr 2017/607-.3.8.1.1
Beslut om beviljat tilläggsbelopp

2018-10-17
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Dnr 2019/29-.3.8.1.1 (hid: 2019.773)
Beslut att inte bevilja placering vid sökt skolenhet

2019-03-18

Dnr 2019/29-.3.8.1.1 (hid: 2019.774)
Beslut om att inte bevilja placering vid sökt 
skolenhet

2019-03-15

Dnr 2019/29-.3.8.1.1 (hid: 2019.775)
Beslut om placering vid annan skolenhet än den 
vårdnadshavare önskar

2019-03-18

Dnr 2019/29-.3.8.1.1 (hid: 2019.776)
Beslut om placering vid annan skolenhet än den 
vårdnadshavare önskar

2019-03-18

Dnr 2019/18-3.8.0.3
Ny timplan för Luleås grundskolor 2018/2019

2019-01-09

Dnr 2019/29-3.8.1.1 (hid:2019.1087)
Delegationsbeslut avseende placering vid annan 
skolenhet än den vårdnadshavare önskar

2019-03-19

Dnr 2019/339-3.8.1.1 (hid:2019.1088)
Beslut om tidigare mottagande av barn i 
förskoleklass

2019-03-21

Dnr 2019/29-3.8.1.1 (hid:2019.1089)
Beslut om placering av barn/elev vid skolenhet

2019-03-28

Dnr 2019/29-3.8.1.1 (hid:2019.1092)
Delegationsbeslut avseende placering vid annan 
skolenhet än den som vårdnadshavare önskar

2019-03-19

Rektor särskola
Dnr 2019/255-3.8.1.1
Mottagande i särskola

2019-03-12
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§ 45

Månadsrapport januari-mars 2019
Ärendenr 2018/975-2.4.0.2

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

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett resultat för januari till mars som 
uppgår till -0,3 mkr, eller motsvarande cirka -0,08% av periodens 
kommunbidrag. Ett överskott bör existera för perioden eftersom att större 
inköp av lärverktyg genomförs under senare delen av året inom nämndens 
olika verksamhetsområden. En förklaring till den negativa periodavvikelsen 
under januari till mars är att barn- och utbildningsnämnden erhållit en 
ramreducering med 8,9 mkr under mars månad efter att beslut om reviderad 
budget för 2019 fastställdes i kommunfullmäktige den 25 mars.    

Konsekvenser av beslutet om reducerad ram påverkar inte nämndens 
nuvarande ekonomiska prognos eftersom att effektiviseringar är inplanerad i 
verksamheten. Periodens resultat påverkas däremot negativt med cirka -2,2 
mkr eftersom att effektivisering är inplanerad först från höstterminen gällande 
strukturförändringar uppgående till 4,1 mkr. En förutsättning är däremot att 
beslut om strukturförändringen verkställs enligt nuvarande tidplan. Vid en 
eventuell förskjutning gällande översyn av skolstrukturen kommer detta att 
medföra en negativ avvikelse med underskott som följd i barn- och 
utbildningsnämnden uppgående till -4,1 mkr. 

Barn- och utbildningsnämndens helårsprognos visar totalt ett nollresultat.  
Däremot existerar interna resultatavvikelser inom skolformerna-
/organisationsformerna. Nuvarande prognos visar att barn- och 
utbildningsnämnden uppnår effektiviseringen totalt i verksamheten. 

Prognosen bygger på att barn- och utbildningsnämnden lyckats verkställa 
beslutet om strukturförändring enligt tidplan. Vid en eventuell förskjutning 
kan detta medföra att barn- och utbildningsnämnden inte uppnår en budget i 
balans för 2019. 
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Resultaträkning (Tkr) Periodens 
resultat 

jan-mars 
2019

Periodens 
resultat 

jan-mars 
2018

Resultat 2018

Verksamhetens intäkter 59 658 65 031 262 732
Verksamhetens kostnader -501 848 -493 833 -2 015 030
Kapitalkostnader -5 116 -5 059 -21 400
Nettokostnader -447 306 -433 861 -1 773 698
Kommunbidrag 446 957 441 174 1 783 937
Resultat -349 7 313 10 239

Sammanträdet
Ordföranden föreslår godkänna månadsrapporten och finner att nämnden 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag
 Månadsrapport januari-mars 2019, BUF Hid: 2019.1378
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut avseende 

månadsrapporten, BUF Hid: 2019.1377

Beslutet skickas till
Förvaltningens ledningsgrupp
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§ 46

Godkännande som huvudman för en nyetablering av en 
fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i Luleå
Ärendenr 2019/149-3.8.9.5

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta barn- och 
utbildningsförvaltningens förslag till yttrande.

Reservationer 
Thomas Söderström (L), Roger Eriksson (L), Sana Suljanovic (M), Beatrice 
Eriksson (M), Arne Nykänen (C), Sara Önneby Nordström (KD) och Kimmo 
Yliniemi (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen har berett Luleå kommun möjlighet att yttra sig över 
Lärande i Sverige AB:s ansökan om godkännande som huvudman för en 
nyetablering av en fristående gymnasieskola i Luleå kommun från och med 
läsåret 2020/2021. 

Ansökan avser 45 elevplatser vid fullt utbyggd verksamhet år 2023. 

Ansökan avser följande program och inriktningar:
Naturbruksprogrammet – Djur
Naturbruksprogrammet – Skog

Barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå kommun bedömer att den 
planerade nyetableringen av Realgymnasiet i Luleå inte kommer att berika 
utbildningsutbudet i Luleå kommun eller i någon av samarbetskommunerna.
 
En nyetablering av program inom fristående gymnasieskola i Luleå kommun 
bedöms medföra påtagliga och på lång sikt negativa konsekvenser såväl 
ekonomiskt, organisatoriskt som pedagogiskt. 

Utökningens negativa konsekvenser skulle inte bara påverka Luleå kommun 
utan rör skolverksamheten i hela fyrkantsområdet och därför rekommenderas 
skolinspektionen att avslå ansökan med hänvisning till 2 kap. 5 § i skollagen.
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Barn- och utbildningsförvaltningen har föreslagit barn- och 
utbildningsnämnden besluta att anta förvaltningens förslag till yttrande.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-04-10 §14 beslutat att 
föreslå barn- och utbildningsnämnden att anta Thomas Söderströms (L) och 
Arne Nykänens (C) förslag till yttrande enligt bilaga.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.

Maria Müller (S), Joel Nordström (V), William Torikka (Sjvp) och Mehmet 
Tekin (S) föreslår bifalla förvaltningens förslag.   

Thomas Söderström (L), Sana Suljanovic (M), Sara Önneby Nordström (KD) 
och Arne Nykänen (C) föreslår bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets och förvaltningens förslag mot varandra 
och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar bifalla förvaltningens 
förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag
 Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman 

för en nyetablering av en fristående gymnasieskola, i Luleå kommun 
fr.o.m. läsåret 2020/2021, BUF Hid: 2019.455

 Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande gällande ansökan från 
Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman för en 
nyetablering av en fristående gymnasieskola i Luleå kommun, 
BUF Hid: 2019.960

 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut avseende 
yttrande till skolinspektionen, BUF Hid: 2019.959

 Bilaga 1 Samverkansavtal om gymnasieutbildning för 4-kanten, 
BUF Hid: 2019.1225

 Thomas Söderström (L) och Arne Nykänens (C) yttrande gällande 
Realskolan BUF Hid: 2019.1181

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-04-10 
§ 14, BUF Hid: 2019.1224

Beslutet skickas till
Skolinspektionen
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§ 47

Godkännande som huvudman för en nyetablering av en 
fristående gymnasieskola vid Thoren Business School 
Luleå
Ärendenr 2019/166-3.8.9.5

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta barn- och 
utbildningsförvaltningens förslag till yttrande.

Reservationer 
Thomas Söderström (L), Roger Eriksson (L), Sana Suljanovic (M), Beatrice 
Eriksson (M), Arne Nykänen (C), Sara Önneby Nordström (KD) och Kimmo 
Yliniemi (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen har berett Luleå kommun möjlighet att yttra sig över 
Thorengruppen AB:s ansökan om godkännande som huvudman för en 
nyetablering av en fristående gymnasieskola i Luleå kommun från och med 
läsåret 2020/2021. 

Ansökan avser 207 elevplatser vid fullt utbyggd verksamhet år 2022. 

Ansökan avser följande program och inriktningar:
- Ekonomiprogrammet, Ekonomi
- Ekonomiprogrammet, Juridik 
- Samhällsvetenskapsprogrammet, Beteendevetenskap
- Samhällsvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskap
- Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap 

Barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå kommun bedömer att den 
planerade nyetableringen av Thoren Business School i Luleå inte kommer att 
berika utbildningsutbudet i Luleå kommun eller i någon av 
samarbetskommunerna.
 
En nyetablering av program inom fristående gymnasieskola i Luleå kommun 
bedöms medföra påtagliga och på lång sikt negativa konsekvenser såväl 
ekonomiskt, organisatoriskt som pedagogiskt. Utökningens negativa 
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konsekvenser skulle inte bara påverka Luleå kommun utan rör 
skolverksamheten i hela fyrkantsområdet och därför rekommenderas 
skolinspektionen att avslå ansökan med hänvisning till 2 kap. 5 § i skollagen.

Barn- och utbildningsförvaltningen har föreslagit barn- och 
utbildningsnämnden att anta förvaltningens förslag till yttrande.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-04-10 §15 beslutat att 
föreslå barn- och utbildningsnämnden att anta Thomas Söderströms (L) och 
Arne Nykänens (C) förslag till yttrande enligt bilaga.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.

Maria Müller (S), Joel Nordström (V), William Torikka (Sjvp) och Mehmet 
Tekin (S) föreslår bifalla förvaltningens förslag.   

Thomas Söderström (L), Sana Suljanovic (M), Sara Önneby Nordström (KD) 
och Arne Nykänen (C) föreslår bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets och förvaltningens förslag mot varandra 
och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla 
förvaltningens förslag till yttrande.   

Beslutsunderlag
 Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman 

för en nyetablering av en fristående gymnasieskola i Luleå kommun 
fr.o.m. läsåret 2020/2021, BUF Hid: 2019.256

 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till yttrande gällande 
ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för 
en nyetablering av en fristående gymnasieskola i Luleå kommun, 
BUF Hid: 2019.962

 Thomas Söderström (L) och Arne Nykänens (C) yttrande gällande 
Thoréns Business School, BUF Hid:2019.1182

 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut avseende 
ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en 
fristående gymnasieskola vid Thoren Business School i Luleå, 
BUF Hid: 2019.961

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-04-10 
§ 15, BUF Hid: 2019.1226
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 Samverkansavtal om Gymnasieutbildning för 4-kanten, BUF Hid: 
2019.1227

Beslutet skickas till
Skolinspektionen 
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§ 48

Godkännande som huvudman för en nyetablering av en 
fristående  gymnasieskola vid Nya läroverket Gymnasium
Ärendenr 2019/173-3.8.9.5

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta barn- och 
utbildningsförvaltningens förslag till yttrande.

Reservationer 
Thomas Söderström (L), Roger Eriksson (L), Sana Suljanovic (M), Beatrice 
Eriksson (M), Arne Nykänen (C), Sara Önneby Nordström (KD) och Kimmo 
Yliniemi (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen har berett Luleå kommun möjlighet att yttra sig över Nya 
läroverket Luleå AB:s ansökan om godkännande som huvudman för en 
nyetablering av en fristående gymnasieskola i Luleå kommun från och med 
läsåret 2020/2021. 

Ansökan avser 270 elevplatser vid fullt utbyggd verksamhet år 2022. Nya 
läroverket Luleå AB har för avsikt att samarbeta i antagningsprocessen med 
Luleå kommun, som administrerar gymnasieantagningen i Fyrkanten (Luleå, 
Boden, Piteå och Älvsbyn).

Ansökan avser följande program och inriktningar:
- Estetiska programmet, Estetik och media
- Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap
- Teknikprogrammet, Informations- och medieteknik

Barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå kommun bedömer att den 
planerade nyetableringen av Nya läroverket Gymnasium i Luleå inte kommer 
att berika utbildningsutbudet i Luleå kommun eller i någon av 
samarbetskommunerna.
 
En nyetablering av program inom fristående gymnasieskola i Luleå kommun 
bedöms medföra påtagliga och på lång sikt negativa konsekvenser såväl 
ekonomiskt, organisatoriskt som pedagogiskt. Utökningens negativa 
konsekvenser skulle inte bara påverka Luleå kommun utan rör 
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skolverksamheten i hela fyrkantsområdet och därför rekommenderas 
skolinspektionen att avslå ansökan med hänvisning till 2 kap. 5 § i skollagen.

Barn- och utbildningsförvaltningen har föreslagit barn- och 
utbildningsnämnden att anta förvaltningens förslag till yttrande.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-04-10 §16 beslutat att 
föreslå barn- och utbildningsnämnden att anta Thomas Söderströms (L) och 
Arne Nykänens (C) förslag till yttrande enligt bilaga.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.

Maria Müller (S), Joel Nordström (V), William Torikka (Sjvp) och Mehmet 
Tekin (S) föreslår bifalla förvaltningens förslag.   

Thomas Söderström (L), Sana Suljanovic (M), Sara Önneby Nordström (KD) 
och Arne Nykänen (C) föreslår bifalla arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets och förvaltningens förslag mot varandra 
och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla 
förvaltningens förslag till yttrande.   

Beslutsunderlag
 Ansökan från Nya Läroverket Luleå AB om godkännande som 

huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola, i Luleå 
kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021, BUF Hid: 2019.549

 Yttrande gällande ansökan från Nya Läroverket Luleå AB om 
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående 
gymnasieskola i Luleå kommun, BUF Hid: 2019.964

 Bilaga 1 Samverkansavtal om Gymnasieutbildning för 4-kanten, 
BUF Hid: 2019.1229

 Thomas Söderström (L) och Arne Nykänens (C) yttrande gällande  
Nya läroverket Gymnasium, BUF Hid: 2019.1183

 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut avseende 
ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en 
fristående gymnasieskola vid Nya läroverket Gymnasium i Luleå,
BUF Hid: 2019.964

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-04-10 
§ 16, BUF Hid: 2019.1228
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Beslutet skickas till
Skolinspektionen
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