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§ 25

Information från kommunstabens ekonomichef om 
ekonomiska förutsättningar
Ärendenr 2019/183-2.4.0.3

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunstabens ekonomichef Jan Öström informerar om Luleå kommuns 
ekonomiska förutsättningar. 

Kommunfullmäktige antog 2019-03-25 § 89 en reviderad budget. Jan Öström 
informerar om hur budgetprocessen sett ut under våren vilket resulterat i att 
kommunfullmäktige fastställde en ny budget 2019-03-25.  

Kommunen bör ha en god ekonomisk hushållning. Luleå kommuns ekonomi 
ska präglas av ett ansvarstagande över tid och ett långsiktigt tänkande. 

De demografiska förändringarna som sker i Luleå och nationellt innebär att 
kommunerna kommer att ha ökade kostnader för att klara välfärdsbehoven.

Kostnadstrycket på de kommunala verksamheterna har ökat påtagligt och 
kommer att fortsätta att öka i framtiden, vilket är grunden till den reviderade 
budgeten.

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.
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§ 26

Information från skolchef
Ärendenr 2019/229-3.8.0.1

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

Sammanfattning av ärendet
Utgångspunkten för skolverksamhetens uppdrag i Luleå kommun är att alla 
barn och elever ska få möjlighet att utvecklas och lyckas i skolan.

Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar kommande förslag på 
strukturella förändringar. Verksamheten behöver bedrivas kostnadseffektivt 
och förvaltningen kommer att lämna förslag, vilket innebär vissa större 
enheter, på nämndens sammanträde i april.   

Större skolenheter innebär bättre tillgång till elevhälsa och annan 
spetskompetens samt möjlighet till en mer flexibel pedagogisk organisation.

Främsta effektivisering återfinns i internhyra för fastigheter, lokalvård och 
skolmåltider samt att subventionen för mindre enheter upphör. 

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.
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§ 27

Månadsrapport januari-februari 2019
Ärendenr 2019/194-2.4.0.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner månadsrapporten för januari-
februari 2019.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens resultat för perioden januari till sista februari 
uppgår till 2,5 mkr vilket är cirka 0,8% av periodens kommunbidrag. Större 
inköp av lärverktyg genomförs under senare delen av året inom nämndens 
olika verksamhetsområden vilket innebär att det är naturligt att det finns ett 
redovisat överskott för perioden.  

Barn- och utbildningsnämnden har likt 2018 ett krav om att effektivisera 1 % 
av verksamheten och för 2019 är detta redan reglerat i kommunbidraget. Barn- 
och utbildningsnämndens helårsprognos visar totalt ett nollresultat. Det finns 
interna resultatavvikelser inom skolformerna/organisationsformerna. 
Nuvarande prognos påvisar att barn- och utbildningsnämnden når 
effektiviseringen totalt i verksamheten. Två av nämndens 
verksamhetsområden prognosticerar underskott vilka är grundskola (-4,6 
mkr) och serviceavdelningen (-1,9 mkr).  

Barn- och utbildningsförvaltningen har föreslagit barn- och 
utbildningsnämnden att godkänna månadsrapporten för januari-februari 
2019.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen redogör för en redaktionell ändring 
i beslutsunderlaget. Serviceavdelningen (-1,9 mkr) ersätts med (-4,7) 
mkr.

Beslutsgång
Ordföranden ställer barn- och utbildningsförvaltningen förslag med 
föredragen ändring under proposition och finner att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller förslaget. 
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Beslutsunderlag
 Månadsrapport januari-februari 2019, BUF Hid: 2019.718
 Reviderad månadsrapport januari-februari 2019, BUF Hid: 2019.796

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
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§ 28

Redovisning av meddelanden 2019-03-27
Ärendenr 2019/72-1.1.1.7

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

Beskrivning av ärendet
Följande meddelanden redovisas:

Avsändare Ämne
2019-02-19
Regionstyrelsen

Dnr 2019/155-2.1.0.2
Reglemente för politisk samverkansberedning för 
hälsa, vård, omsorg och skola
 

2019-03-06
Skolinspektionen

Dnr 2017/471-3.8.1.9 
Skolinspektionen bedömer efter granskning att det 
arbete rektorn vid Boskataskolan bedriver för att 
utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet fungerar väl.

2019-02-22
Kommunstyrelsen

Dnr 2019/153-2.1.0.2
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsrapport 
om förvaltningsområde för de samiska språken, 
meänkieli och finska för 2018

2019-03-09
Kommunfullmäktige

Dnr 2019/191-3.8.0.2
Beslut kommunfullmäktige, ordning för inkallande 
av ersättare i styrelser och nämnder under perioden 
2019-2022

2019-03-09
Kommunfullmäktige

Dnr 2019/192-3.8.0.2
Beslut kommunfullmäktige, delgivning av 
verksamhetsplaner från samtliga nämnder

2019-02-22
Data protection 
officer

Dnr 2019/154-2.1.0.2
Nulägesrapport avseende efterlevnad av GDPR i 
kommunen
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2019-02-20
Rektor Persöskolan

Dnr 2019/54-1.5.2.2
Rektors svar på klagomål vid Persöskolan

2019-02-20
Rektor 
Sunderbyskolan

Dnr 2019/164-1.5.2.2
Rektors svar på klagomål vid Sunderbyskolan

2019-02-20
Rektor Östra skolan

Dnr 2019/170-1.5.2.2
Rektors svar på klagomål vid Östra skolan

2019-03-06
Verksamhetschef 
förskola

Dnr 2019/163-1.5.2.2
Svar på synpunkterna avseende sommarförskola och 
rullande semesterförläggning

2019-02-25
Chef 
IT/Administration

Dnr 2019/144-2.5.1.2
Upprättat avtal för medlemskap i skolfederation
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§ 29

Redovisning av delegationsbeslut 2019-03-27
Ärendenr 2019/73-1.1.1.7

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
Biträdande skolchef/kanslichef
Dnr 2019/178-1.5.3.1
Beslut att inte lämna ut delar av handling 2019-3-01

Verksamhetschef gymnasieskola
Dnr 2019/150-2.4.3.3
Beslut tilläggsbelopp för enskild elev 2019-02-11

Chef IT/Administration
Dnr 2019/29-3.8.1.1 Hid 2019.435
Beslut om att ej bevilja placering vid sökt 
skolenhet 2019-02-15

Dnr 2019/156-3.8.1.2
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Norrskenets friskola

2019-02-22

Dnr 2019/158-3.8.1.2
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Stadsöskolan

2019-02-11

Dnr 2019/159-3.8.1.2
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Nya Läroverket 

2019-01-22
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Dnr 2019/160-3.8.1.2
Beslut om avslag gällande skolskjuts, val av 
annan skola, för elev vid Nya Läroverket 
Bergnäset

2019-01-22

Verksamhetschef grundskola

Dnr 2019/82-3.8.1.1 Hid 2019.510
Delegationsbeslut avseende kostnad för 
interkommunal ersättning till Knivsta kommun 2019-02-11

Dnr 2019/82-3.8.1.1 Hid 2019.512
Delegationsbeslut avseende kostnad för 
interkommunal ersättning till Älvsby kommun 2019-02-11

Dnr 2019/82-3.8.1.1 Hid 2019.518
Delegationsbeslut avseende kostnad för 
interkommunal ersättning till Älvsby kommun 2018-10-22

Dnr 2019/82-3.8.1.1 Hid 2019.516
Delegationsbeslut avseende kostnad för 
interkommunal ersättning till Sundsvalls 
kommun

2019-02-13

Dnr 2019/82-3.8.1.1 Hid 2019.517
Delegationsbeslut avseende kostnad för 
interkommunal ersättning till Attendo Samsa AB 2019-02-14

Dnr 2019/91-3.8.1.1
Beslut om beviljad fritidsplats vid Stadsöskolan 2019-02-01

Dnr 2019/38-2.4.3.3 Hid 2019.442
Beslut om beviljat tilläggsbelopp vid Pysslingens 
förskola 2019-02-18

Dnr 2019/38-2.4.3.3 Hid 2019.443
Beslut om beviljat tilläggsbelopp vid Pysslingens 
förskola 2019-02-18

Dnr 2019/29-3.8.1.1 Hid 2019.439
Beslut om att ej bevilja placering vid sökt 
skolenhet 2019-01-28
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Verksamhetschef förskola

Dnr 2019/123-2.6.0.3
Öppning av avdelning Kotten vid Arealens 
förskola

2019-02-14

Dnr 2019/127-3.8.1.1
Beslut att bevilja utökad vistelsetid vid 
Lövskatans förskola

2019-02-22

Dnr 2019/84-3.8.1.1
Beslut att bevilja utökad vistelsetid vid Spira 
förskola

2019-02-18

Dnr 2019/119-3.8.1.1
Beslut om avslag avseende utökad tid under 
föräldraledighet vid Jämtögårdens förskola

2019-02-25

Dnr 2019/11-3.8.1.1
Beslut att avslå ansökan om utökad vistelsetid 
vid Vintergatans förskola

2019-01-21

Dnr 2019/10-3.8.1.1
Beslut att bevilja utökad vistelsetid vid 
Framnäsvillans förskola

2019-01-23

Dnr 2019/4-3.8.1.1
Beslut att bevilja utökad tid Ängesbys förskola 2019-02-18

Dnr 2019/86-3.8.1.1
Delegationsbeslut avseende utökad vistelsetid 
vid Kallkällans förskola

2019-02-11

Dnr 2019/87-3.8.1.1
Delegationsbeslut avseende utökad vistelsetid 
vid Kallkällans förskola

2019-02-11

Dnr 2019/63-3.8.1.1
Beslut att bevilja utökad vistelsetid vid 
Kristallens förskola

2019-02-11

Dnr 2019/84-3.8.1.1.
Beslut att bevilja utökad vistelsetid vid Spira 2019-02-18
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förskola

Dnr 2019/86-3.8.1.1
Delegationsbeslut avseende utökad vistelsetid 
vid Kallkällans förskola

2019-02-11

Förskolechef

Dnr 2019/85-3.8.1.1
Beslut att bevilja dubbel placering vid 
Bergsprängarens förskola och Luleå OB-omsorg

2019-01-31

Dnr 2019/36-3.8.1.1
Beslut att bevilja dubbel placering vid Storsand 
förskola och Luleå Ob-omsorg

2019-02-19

Rektor Särskola

2019/143-3.8.1.1
Delegationsbeslut avseende mottagande i 
särskola

2019-02-04
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§ 30

Godkännande och rätt till bidrag för fristående verksamhet
Ärendenr 2018/978-3.8.9.5

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla InCroft fsk AB:s ansökan 
om godkännande och rätt till bidrag för fristående verksamhet vid Kronans 
Äventyrsförskola.

Sammanfattning av ärendet
InCroft AB ansöker om godkännande och rätt till bidrag för att starta 
fristående verksamhet vid Kronans Äventyrsförskola enligt skollagen 2 kap. 5 
§. Kronans Äventyrsförskola ska vara belägen på Kronan A4 i samma lokaler 
som nuvarande Tallrotens förskola och planeras att öppna 1 augusti 2019. 
InCroft fsk AB och Rikshem Samfast Luleå AB har gjort en överenskommelse 
om hyreskontrakt för lokaler på Kronan vid godkännande av ansökan. 

Ansökan omfattar två avdelningar och maximalt 34 platser. Verksamheten ska 
bedrivas utifrån äventyrspedagogik med inspiration av Reggio Emilias 
synsätt. 

Kronans Äventyrsförskola bedöms ha förutsättningar att följa de föreskrifter 
som krävs för att bedriva verksamheten och är i övrigt lämplig att bedriva 
sådan verksamhet som gäller för utbildningen. Konsekvensen av etableringen 
bedöms inte medföra påtagliga negativa följder på lång sikt för barnen, för 
den kommunala verksamheten på Kronan eller i närområdet för att neka 
förskolan godkännande. Barn- och utbildningsförvaltningen anser därmed att 
InCroft fsk AB:s ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Kronans 
Äventyrsförskola ska bifallas.

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

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-03-13 § 30 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden bifalla InCroft fsk AB:s ansökan om 
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godkännande och rätt till bidrag för fristående verksamhet vid Kronans 
Äventyrsförskola.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.

Joel Nordström (V) lämnar under sammanträdet in ett eget yttrande till 
ärendet. 
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
 InCroft fsk AB:S ansökan om godkännande och rätt till bidrag för 

fristående verksamhet BUF Hid: 2018.3264
 Kreditupplysning InCroft fsk AB, BUF Hid: 2019.425
 Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande, BUF Hid: 2019.630 
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut avseende 

ansökan om godkännande och rätt till bidrag för fristående 
verksamhet - Kronans Äventyrsförskola, BUF Hid: 2019.629

 Vänsterpartiets yttrande, BUF Hid: 2019.793
 Beslut BUNAU 2019-03-13, Godkännande och rätt till bidrag för 

fristående verksamhet, BUF Hid: 2019.655

Beslutet skickas till
InCroft fsk AB, verksamhetschef förskola, verksamhetsutvecklare förskola, 
avdelningschef ekonomi/HR, avdelningschef IT/adm., utredare
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§ 31

Granskning av korruptionsförebyggande arbete
Ärendenr 2018/626-1.3.2.3

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

Sammanfattning av ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en uppföljande 
granskning av kommunens arbete med korruptionsförebyggande arbete. 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen har ett 
tillfredställande korruptionsförebyggande arbete och därigenom rimligt 
skydd mot korrupta ageranden.  

Barn- och utbildningsnämndens yttrande 
Barn- och utbildningsförvaltningen är positiv till de rekommendationer som 
kommunrevisionen ger i sin granskning av det korruptionsförebyggande 
arbetet. Rekommendationerna är rimliga för att skapa en god intern kontroll i 
det korruptionsförebyggande arbetet. Nedan är nämndens yttrande på 
respektive punkt i rekommendationerna:

 Risker för mutor och andra korrupta ageranden inkluderas som en 
obligatorisk punkt i internkontrollplaner. 
Kommentar: Risken föreslås bli ett kontrollområde istället för en 
kontrollpunkt. Syftet är att nämnderna ska bedöma sina egna risker för mutor 
och andra korrupta beteenden. Om man formulerar det som en punkt är risken 
att det begränsar men om det är ett område kan varje nämnd finna sina egna 
risker inom det området.

 Regelbunden översyn av kommunens riktlinjer.
Kommentar: Bra förslag.

 Kommungemensam utbildning för samtliga politiker och anställda.
Kommentar: Bra förslag eftersom behovet är gemensamt för hela kommunen.
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 Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-27

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

 Anpassade utbildningsinsatser som är specifika för varje verksamhet. 
Kommentar: Bra förslag. Inom barn- och utbildningsförvaltningens 
verksamhet finns några specifika risker som inte finns i andra nämnder.

 Införa dilemmadiskussioner vid arbetsplatsträffar. 
Kommentar: Bra förslag för att frågan ska vara aktuell och för att utveckla det 
gemensamma förhållningssättet.

 Utvärdering och uppföljning av befintliga kontrollaktiviteter för att 
bedöma huruvida de är tillräckliga för beslut om accepterad risknivå. 
Kommentar: Bra förslag. Dokumentation behöver göras av de kontroller som 
finns för de risker som identifierats för att bedöma om de är tillräckliga. Det 
behöver vara tydligt i kommunens anvisningar för arbetet med internkontroll 
att kontrollerna ska dokumenteras.

 Utvärdering av inköpssamordnare. 
Kommentar: Bra förslag. I och med att inköpssamordnarna numera är 
samlade på inköpskontoret bör de där ta ett samlat grepp kring hur väl 
processen tillämpas kommungemensamt.

 Attestkontroll. 
Kommentar: Bra förslag. Kommungemensamt dokument bör tas fram för hur 
dessa attestkontroller ska se ut så att vi arbetar likartat med detta i 
kommunen.

 Säkerställ att samtliga anställda har tagit del av visselblåsarfunktionen. 
Kommentar: Bra förslag. Säkerställs genom utbildning för samtliga 
medarbetare och genom material till arbetsplatsträffar. 
 

 Utvärdering av visselblåsarfunktionen.
Kommentar: Bra förslag.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-03-13 § 11 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden anta ovanstående yttrande.
 
Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.
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Beslutsunderlag
 Granskningsrapport uppföljande granskning av korruptions-

förebyggande arbete Luleå kommun, BUF Hid: 2019.327
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till yttrande, 

BUF Hid: 2019.631
 
Beslutet skickas till
Kommunrevisionen, Kommunstabens kansli
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