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§ 63

Information om ärendehantering
Ärendenr 2019/345-3.8.0.1

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunstabens kanslichef informerar om Luleå kommuns organisation, 
ärendehantering och de olika rollerna som ingår vid beredning av ärenden. 

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare tillsätts som ett direkt resultat 
av de allmänna valen. Kommunfullmäktige utser förtroendevalda till 
nämnderna samt styr via reglementen vilket uppdrag och ansvarsområde som 
respektive nämnd har. 

Valda politiker och förvaltningarnas tjänstepersoner har olika roller inom 
ärendehanteringen, och det är viktigt att dessa roller inte sammanblandas. 

Förvaltningens roll inom ramen för ärendehantering är att på ett allsidigt sätt 
belysa ärenden utifrån sin profession samt lägga förslag till beslut till sin 
nämnd. De förtroendevalda fattar beslut med förvaltningens förslag som 
grund. Verkställighet av beslut ansvarar förvaltningen för. 

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.
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§ 64

Information om återkoppling från planeringsdag
Ärendenr 2019/379-3.8.5.1

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

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen återkopplar på frågor och funderingar 
som uppstod på nämndens planeringsdag den 19 juni 2019. 

Kulturskolans finansiering och strukturförändringar inom förskola och 
grundskola diskuterades på nämndens planeringsdag. 

Luleå kulturskola är en resurs för alla Luleås skolor. Kulturskolan möter ca 
3700 elever i olika projekt. Kulturskolan är idag avgiftsfri. Förvaltningen 
redovisar vilka konsekvenser som införande av avgifter troligtvis skulle 
innebära. Ett alternativ till att avgiftsbelägga kulturskolan kan vara en 
minskad budgetram, där uppdraget kvarstår och den fortfarande är avgiftsfri. 
Olika alternativ till minskad ram presenteras samt konsekvenser av dessa 
alternativ.    

Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att se över strukturerna inom 
grundskola och förskola inom sörbyarna. Arbetet med att ta fram underlag 
inför politiska beslut kommer att fortgå under hösten.

Förvaltningen fortsätter att arbeta med att skapa en budget i balans inför 2020 
och det kommer ärenden om fortsatta effektiviseringar under hösten. 

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.
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§ 65

Redovisning av meddelanden 2019-06-19
Ärendenr 2019/78-1.1.1.7

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

Beskrivning av ärendet
Följande meddelanden redovisas:

Avsändare Ämne
Förvaltningsrätten i Umeå Dnr 2019/508

Förvaltningsrätten beslutar att avslå 
yrkandet om inhibition i målet om 
laglighetsprövning.

Skolinspektionen
2019-05-13

Dnr 2019/165
Uppföljningsbeslut efter tidigare beslut om 
att lämna anmälan till Luleå kommuns 
klagomålshantering. Skolinspektionen 
bedömer att Luleå kommun har utrett 
klagomålet, vidtagit åtgärder samt lämnat 
en redovisning, ärendet avslutas därför.

Arbetsmiljöverket
2019-05-06

Dnr 2019/446
Svar på tillsynsmeddelande med anledning 
av arbetsplatsolycka på Strandens förskola 
den 30 april 2019.

Arbetsmiljöverket Dnr 2019/394
2019-05-16 Arbetsmiljöverket beslutar att avsluta 

ärendet mot anmälan mot Östra skolan 
avseende en olycka den 16 april 2019 då 
utredningen och åtgärderna hos 
kommunen inte ger anledning till 
ytterligare tillsynsinsats.

Arbetsmiljöverket Dnr 2019/384
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2019-05-16 Arbetsmiljöverket beslutar att avsluta 
ärendet mot anmälan mot Avanskolan 
avseende en olycka den 11 april 2019 då 
utredningen och åtgärderna hos 
kommunen inte ger anledning till 
ytterligare tillsynsinsats.

Arbetsmiljöverket
2019-06-03

Dnr 2019/472
Svar, efter begäran, på tillsynsmeddelande 
om arbetsolycka vid Bergsprängarens 
förskola den 9 maj 2019.

Arbetsmiljöverket Dnr 2019/507
2019-06-03 Svar, efter begäran, om att ta del av 

utredning gällande ett allvarligt tillbud vid 
Furuparkskolan 

Rektor Tallkronanskolan Dnr 2019/480
2019-05-20 Svar på klagomål mot utbildning vid 

Tallkronanskolan

Rektor Östra skolan Dnr 2019/170
2019-05-15 Rektors svar på klagomål vid Östra skolan

Rektor Svedjeskolan Dnr 2019/481
2019-05-20 Rektors svar på klagomål vid Svedjeskolan

Förskolechef Dnr 2019/437
2019-05-21 Svar på klagomål vid Kyrkbyns förskola

Rektor Boskataskolan Dnr 2019/416
2019-05-15 Svar på klagomål vid Boskataskolan

Rektor Svedjeskolan Dnr 2019/76
2019-05-17 Svar på klagomål mot utbildning vid 

Svedjeskolan

Chef flerspråkcentrum Dnr 2019/443
2019-05-02 Sammanfattning av modelarbetet 

flerspråkighet i förskola och förskoleklass

Migrationsverket Dnr 2018/550 (Hid: 2019.1883)
2019-05-29 Beslut om avslag för utbildningskostnader. 
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Migrationsverket avslår kommunens 
ansökan med 267 010 kr. 

Diskrimineringsombudsmannen Dnr 2017/615
2019-05-28 DO bedömer att utredningen i ärendet, hur 

Luleå kommun har arbetat med att utreda 
och åtgärda upplevda sexuella trakasserier, 
inte ger stöd för att Luleå kommun har 
brustit i sin skyldighet. DO avslutar 
ärendet.

Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr 2019/518
2019-06-05 Svar på föreläggande om att vidta åtgärder 

på grund av skadedjur i avfallsrum vid 
Storsands förskola

Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr 2019/519
2019-06-05 Föreläggande om att vita åtgärder i 

livsmedelsanläggningen vid Hammarens 
förskola

Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr 2019/520
2019-06-05 Föreläggande om att vita åtgärder i 

livsmedelsanläggningen vid 
Sunderbyskolan
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§ 66

Redovisning av delegationsbeslut 2019-06-19
Ärendenr 2019/79-1.1.1.7

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 arbetsutskott
Änr 2019/488-2.5.1.1
Upphandling digitala prov 

2019-06-05 § 31

Skolchef
Dnr 2019/533-2.6.0.2
Beställning av vikvägg till Råneskolan 2019-06-05

Dnr 2019/513-2.3.3.1
Beslut om ställföreträdande skolchef sommaren 
2019

2019-06-04

Dnr 2019/535
Beslut avseende egenavgift för gymnasieelever 
som reser med färdtjänst

2019-05-28

Bitr skolchef/kanslichef
Beslut om att inte lämna ut allmän handling 2019-05-23

Chef IT/Administration
Dnr 2019/473-3.8.1.1
Dubbelplacering vid Årans förskola och Luleå 
Ob-omsorg

2019-03-26

Dnr 2019/29-3.8.1.1 (Hid: 2019.1731)
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Delegationsbeslut avseende placering vid annan 
skolenhet än den vårdnadshavare önskar

2019-05-09

Dnr 2019/29-3.8.1.1 (Hid: 2019.1732)
Delegationsbeslut avseende placering vid annan 
skolenhet än den vårdnadshavare önskar

2019-05-09

Dnr 2019/29-3.8.1.1 (Hid: 2019.1733)
Delegationsbeslut avseende placering vid annan 
skolenhet än den vårdnadshavare önskar

2019-05-14

Dnr 2019/29-3.8.1.1 (Hid: 2019.1734)
Delegationsbeslut avseende placering vid annan 
skolenhet än den vårdnadshavare önskar

2019-05-14

Dnr 2019/29-3.8.1.1 (Hid: 2019.1735)
Delegationsbeslut avseende placering vid annan 
skolenhet än den vårdnadshavare önskar

2019-05-14

Dnr 2019/29-3.8.1.1 (Hid: 2019.1736)
Delegationsbeslut avseende placering vid annan 
skolenhet än den vårdnadshavare önskar

2019-05-14

Dnr 2019/29-3.8.1.1 (Hid: 2019.1737)
Delegationsbeslut avseende placering vid annan 
skolenhet än den vårdnadshavare önskar

2019-05-14

Dnr 2019/29-3.8.1.1 (Hid: 2019.1738)
Delegationsbeslut avseende placering vid annan 
skolenhet än den vårdnadshavare önskar

2019-05-14

Dnr 2019/29-3.8.1.1 (Hid: 2019.1739)
Delegationsbeslut avseende placering vid annan 
skolenhet än den vårdnadshavare önskar

2019-05-14

Dnr 2019/29-3.8.1.1 (Hid: 2019.1740)
Lottning för placering vid skolenhet 2019-05-13

Verksamhetschef förskola
Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019:1638)
Delegationsbeslut mottagande av elev från annan 
kommun

2019-04-30
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Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019:1639)
Delegationsbeslut mottagande av elev från annan 
kommun

2019-05-06

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019:1704)
Delegationsbeslut mottagande av barn/elev från 
annan kommun

2019-04-12

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.1705)
Delegationsbeslut mottagande av barn/elev från 
annan kommun

2019-04-12

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.1813)
Delegationsbeslut mottagande av barn/elev från 
annan kommun

2019-05-17

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019.1814)
Delegationsbeslut mottagande av barn/elev från 
annan kommun

2019-05-17

Dnr 2019/425-3.8.1.1
Delegationsbeslut att bevilja dubbel placering vid 
Vintergatans förskola och Luleå OB-omsorg

2019-04-30

Dnr 2019/337-3.8.1.1
Delegationsbeslut att bevilja dubbel placering vid 
Luleå ob-omsorg och Måttsunds förskola

2019-05-27

Dnr 2019/449-3.8.1.1
Delegationsbeslut att bevilja dubbel placering vid 
Luleå ob-omsorg och Charlottendals förskola

2019-05-27

Dnr 2019/445-3.8.1.1
Delegationsbeslut att bevilja dubbel placering vid 
Luleå ob-omsorg och Munkebergs förskola

2019-05-09

Dnr 2019/486-3.8.1.1
Delegationsbeslut om utökad tid vid 
Burströmska förskolan

2019-05-14

Dnr 2019/514-3.8.1.1
Delegationsbeslut om utökad tid vid Årans 
förskola

2019-05-28
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Dnr 2019/427-3.8.1.1
Delegationsbeslut om utökad tid vid Persö 
förskola

2019-04-30

Dnr 2019/433-3.8.1.1
Delegationsbeslut om utökad vistelsetid vid 
Älvens förskola

2019-05-03

Dnr 2019/450-3.8.1.1
Delegationsbeslut om utökad tid vid Persö 
förskola

2019-05-08

Dnr 2019/474-3.8.1.1
Beslut om avslag på ansökan till plats i förskolan 2019-05-14

Dnr 2019/529-3.8.1.1
Delegationsbeslut om att bevilja dubbel placering 
vid Luleå ob-omsorg och Årans förskola

2019-06-05

Dnr 2019/511-3.8.1.1
Delegationsbeslut att avslå ansökan om utökad 
vistelsetid vid Spira förskola

2019-06-04

Dnr 2019/509-3.8.1.1
Delegationsbeslut om utökad tid vid Älvens 
förskola

2019-06-02

Dnr 2019/515-3.8.1.1
Delegationsbeslut att avslå ansökan om utökad 
tid vid Årans förskola

2019-06-04

Dnr 2019/489-3.8.1.1
Delegationsbeslut om utökad tid vid Renfanans 
förskola under arbetslöshet

2019-05-22

Dnr 2019/530-3.8.1.1
Delegationsbeslut om mottagande i särskola på 
prov

2019-06-05

Dnr 2019/485-3.8.1.1
Delegationsbeslut om utökad tid vid Strandens 2019-06-02
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förskola

Dnr 2019/474-3.8.1.1
Delegationsbeslut om avslag på ansökan till plats 
i förskola

2019-06-02

Verksamhetschef grundskola
Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019:1747)
Delegationsbeslut av barn/elev från annan 
kommun

2019-05-14

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019:1708)
Delegationsbeslut mottagande av barn/elev från 
annan kommun

2019-05-14

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019:1709)
Delegationsbeslut mottagande av barn/elev från 
annan kommun

2019-05-06

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019:1711)
Delegationsbeslut mottagande av barn/elev från 
annan kommun

2019-03-25

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019:1624)
Delegationsbeslut mottagande av elev från annan 
kommun

2019-04-30

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019:1744)
Delegationsbeslut avseende kostnad för 
interkommunal ersättning Kangos Kultur & 
Ekologiskola

2019-04-23

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 2019:1745)
Delegationsbeslut avseende kostnad för 
interkommunal ersättning till Kangos Kultur och 
Ekologiskola

2019-04-23

Dnr 2019/82-3.8.1.1 (Hid: 1695)
Delegationsbeslut avseende kostnad för 
interkommunal ersättning till Hörby kommun

2019-05-07

Dnr 2019/502-3.8.1.1
Beslut om tidigare mottagande av barn i 2019-05-23
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förskoleklass

Dnr 5149/38-2.4.3.3 (Hid: 2019:1886)
Beslut om beviljat tilläggsbelopp 2019-05-28

Avdelningschef Resurscentrum
Dnr 2019/477-3.8.1.1
Delegationsbeslut om uppskjuten skolplikt 2019-05-20

Dnr 2019/464-3.8.1.1
Delegationsbeslut om uppskjuten skolplikt 2019-05-23

Dnr 2019/38-3.8.1.1 (Hid: 2019:1919)
Beslut om beviljat tilläggsbelopp 2019-06-05

14



LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-19

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 67

Programutbud Luleå gymnasieskola läsåret 2020 - 2021
Ärendenr 2019/483-3.8.5.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar att fastställa utbud av program och 
inriktningar för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan vid Luleå 
gymnasieskola för läsåret 2020 - 2021 enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Enligt överenskomna rutiner inom Fyrkantens gymnasiesamverkan fastställs 
utbud av program och inriktningar juni månad året före aktuellt läsår. 

God framförhållning i planering av utbildningsutbud är nödvändigt då 
information och vägledning till elever som ska börja gymnasiet hösten 2020 
inleds höstterminen 2019. I bilagan Program och inriktningar i Luleå 
gymnasieskola läsåret 2020-2021 finns alla program och inriktningar 
specificerade. Programutbudet är detsamma som läsåret 2019 – 2020 förutom 
att ytterligare två varianter av yrkesintroduktionsutbildningar erbjuds; 
utbildning till vårdbiträde och utbildning till bagare och konditor.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-06-05 § 32 beslutat att 
föreslå nämnden fastställa utbud av program och inriktningar för 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan vid Luleå gymnasieskola för läsåret 
2020 - 2021 enligt bilaga.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Program och inriktningar i Luleå gymnasieskola läsåret 2020-2021, 

BUF Hid: 2019.1865
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut avseende 

program och inriktningar, BUF Hid: 2019.1864
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2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-06-05 
§ 32, BUF Hid: 2019.1937

Beslutet skickas till 
Chef gymnasieskolan
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§ 68

Barn- och utbildningsnämndens investeringsplan för 2020-
2022
Ärendenr 2019/457-2.6.1.8

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna investeringsplanen 
2020-2022 som får utgöra underlag inför beslut om strategisk plan och budget.  

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen gör investeringsplanering för kommande 
treårsperiod. Investeringarna avser förändringar i lokaler samt inredning och 
verksamhetsutrustning.

Förvaltningens förslag godkänns i barn- och utbildningsnämnden för att 
sedan överlämnas till kommunens övergripande process. I den processen 
återfinns övriga förvaltningars och bolags investeringsbehov. 
Kommunfullmäktige beslutar sedan i oktober om strategisk plan och budget. 
Under hösten pågår ett arbete inom kommunen vilket kan innebära förslag till 
förändringar i de nu föreslagna beloppen.

Förvaltningen arbetar löpande med lokalplanering och lokalplanen för 2020-
2022 vilken utgör underlag för investeringsplanen.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-06-05 § 36 föreslagit 
nämnden besluta att godkänna investeringsplanen 2020-2022 som får utgöra 
underlag inför beslut om strategisk plan och budget.  

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.

Arne Nykänen (C) och Sara Önneby Nordström (KD) lämnar in en 
protokollsanteckning som rör bilaga lokalplan 2020-2022.

Fredrik Bruhn (S) föreslår bifalla arbetsutskottets förslag. 
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Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

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

Beslutsunderlag
 Investeringsplan 2020-2022, BUF Hid: 2019.1873
 Lokalplan 2020-2022, BUF Hid: 2019.1874
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut om 

investeringsplan, BUF Hid: 2019.1872
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-06-05 

§ 36, BUF Hid: 2019.1941
 Protokollsanteckning om lokalplanen från Arne Nykänen (C), BUF 

Hid: 2019.2024

Beslutet skickas till
Kommunstabens ekonomikontor
Anna-Maria Killmey, stadsbyggnadsförvaltningen
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 Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-19
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2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 69

Verksamhetsplan 2020
Ärendenr 2019/505-1.2.1.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna barn- och 
utbildningsförvaltningens förslag på verksamhetsplan 2020 med följande 
ändring och tillägg:

a) Tillägg till sidan 4 i brödtexten under rubriken Utvecklingsområde - 
Ökad jämlikhet. Eleverna i Luleå kommuns skolor har 
kunskapsresultat som ligger över de nationella genomsnitten men målet 
är 100 % godkända betyg.

b) Ändring på sidan 5 under rubriken Utvecklingsområde: Starkare 
ekonomi för tillväxt. Ordet lokalyta byts ut mot lokalhyra i de tre 
mätetalen.

c) Mätetalet under målet minskad klimatpåverkan ändras till Minska 
koldioxidutsläpp i livsmedelsinköp, kilo koldioxidekvivalent/kg livsmedel.  

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens budgetutskott beslutade 26 april 2019 om preliminära 
planeringsförutsättningar samt drift- och investeringsramar. De utgör en 
grund för de prioriteringar som nämnderna ska beakta i sin 
verksamhetsplanering. 

Nämndens verksamhetsplan beskriver uppdraget, verksamheten, de 
prioriterade mål som nämnden har för sitt ansvar samt hur nämnden bidrar 
till kommunfullmäktiges utvecklingsområden. Verksamhetsplanen ska också 
kortfattat beskriva hur nämnden ska möta de preliminära ramarna för drift 
och investeringar för året. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-06-05 § 35 föreslagit 
nämnden besluta att godkänna barn- och utbildningsförvaltningens förslag på 
verksamhetsplan 2020 med tillägg till sidan 4 i brödtexten under rubriken 
Utvecklingsområde - Ökad jämlikhet. Eleverna i Luleå kommuns skolor har 
kunskapsresultat som ligger över de nationella genomsnitten men målet är 100 
% godkända betyg. En ändring på sidan 5 föreslås under rubriken 
Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt. Ordet lokalyta byts ut mot 
lokalhyra i de tre mätetalen.
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Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet. Vid föredragning 
redovisas ett alternativ till att mäta koldioxidutsläpp under målet minskad 
klimatpåverkan. 

Fredrik Bruhn (S) föreslår att mätetalet under målet minskad klimatpåverkan 
byts ut från öka andelen ekologiska livsmedel, andel av vikt till minska 
koldioxidutsläpp i livsmedelsinköp, kilo koldioxidekvivalent/kg livsmedel.  

Arne Nykänen (C) och Joel Nordström (V) stödjer Fredrik Bruhns 
ändringsförslag.  

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag med Fredrik Bruhns förslag till 
ändring under proposition och finner att barn- och utbildningsnämnden 
bifaller förslagen.

Beslutsunderlag
 Verksamhetsplan 2020, BUF Hid: 2019.1871
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut avseende 

verksamhetsplan, BUF Hid: 2019.1870
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-06-05 

§ 35, BUF Hid: 2019.1940

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp, utvecklingsledare samt 
kommunstabens ekonomikontor
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§ 70

Huvudmannens plan mot diskriminering och kränkande 
behandling
Ärendenr 2019/479-1.3.1.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag 
till plan mot diskriminering och kränkande behandling med redovisad 
ändring på sidan 6. 

Sammanfattning av ärendet
Huvudmannens plan mot diskriminering och kränkande behandling är en 
plan för de aktiva åtgärderna som Luleå kommuns barn- och 
utbildningsnämnd planerar under läsåret 2019-2020 för att motverka 
kränkningar och diskriminering. 

Planen innehåller också rutiner för hanteringen av kränkningar i de fall de 
uppstår. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-06-05 § 34 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna förvaltningens förslag till 
plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet och vid föredragningen 
redovisas en ändring i underlaget. På sidan sex i, fjärde punkten ska 
benämningen utredare BUF bytas ut mot kansli BUF.

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

Beslutsunderlag
 Huvudmannens plan mot diskriminering och kränkande behandling, 

BUF Hid: 2019.1869
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut avseende plan 

mot diskriminering och kränkande behandling, BUF Hid: 2019.1868
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-06-05 

§ 34, BUF Hid: 2019.1939
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2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp och utvecklingsledare 
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§ 71

Revidering av delegationsordning
Ärendenr 2019/454-1.3.2.4

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa reviderad 
delegationsordning enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Den 1 juli 2019 ska förskolechef benämnas rektor enligt 2 kap. 9 § skollagen. 
Med anledning av denna ändring i skollagen och förändrade rutiner behöver 
ändring göras i barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. 

Föreslagna ändringar är färgmarkerade. Gul text är ny. Gul genomstruken text 
föreslås tas bort. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att ändring ska göras i enlighet 
med nedanstående punkter:
1. Allmänt
1.7 Tillägg kommentar: Avser delegat i ursprungsbeslut
1.10 Ändring av delegat från delegat (i ursprungsbeslut) till registrator. 
Kommentar tas bort
1.11 Ändring av formulering: delegationsbeslut istället för delegationsärende
1.12 Beslut ang. att utse ombud för BUN i ärende vid domstol tas bort
1.13 Nytt beslut ang. att vara ombud i mål och ärenden inför domstolar 
Delegat: Förvaltningschef
1.14 Nytt beslut ang. rätt att uppdra åt annan att föra kommunens talan. 
Delegat: Förvaltningschef
1.15 Förtydligande ang. att biträdande förvaltningschef är ersättare
1.18 Förtydligande ang. att biträdande förvaltningschef är ersättare

2. Ekonomi
2.1 Beslut ang. anbudsöppning upp till direktupphandlingsvärdet tas bort
2.4 Tillägg delegat: avdelningschef Resurscentrum
2.6 Beslut ang. att teckna avtal m.m. inom given budgetram tas bort
2.8 Ändring av formulering: Utse istället för godkännande av
2.12 Ändring av formulering: Rätt att ingå överenskommelse i stället för 
teckna avtal 
2.14 Ändring av formulering: ingå avtal
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2.15 Ändring av formulering: ingå avtal
2.18 Nytt beslut ang. igångsättningstillstånd inom ramen för beviljade 
investeringsmedel och i övrigt fastställda regler för investeringsprojekt 
överstigande 4 000 000 kr. Delegat: BUN AU
2.19 Nytt beslut ang. att omfördela investeringsbudget mellan projekt inom 
tilldelad totalram i samband med igångsättning överstigande 500 000 kr. 
Delegat: BUN AU
2.20 Nytt beslut ang. igångsättningstillstånd inom ramen för beviljade 
investeringsmedel och i övrigt fastställda regler för investeringsprojekt som 
inte överstiger 4 000 000 kr. Delegat: Förvaltningschef
2.21 Nytt beslut ang. att omfördela investeringsbudget mellan projekt inom 
tilldelad totalram i samband med igångsättning som inte överstiger 500 000 kr. 
Delegat: Förvaltningschef
2.22 Nytt beslut ang. beslutanderätt om inköp och omfördelning inom ramen 
för beviljade investeringsmedel. Delegat: Förvaltningschef 

3. Personalärenden
3.2 Beslut ang. att utse ställföreträdande förskolechef tas bort
3.3 Tillägg delegat: Verksamhetschef Förskola
3.11 Tillägg delegat: Avdelningschef Resurscentrum

4. Åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling
4.1-4.5 Delegat förskolechef tas bort

6. Förskola
6.4 Ändring av delegat rektor istället för förskolechef 
6.7 Beslut ang. individuell prövning av avgiftsgrundande inkomst för avgift 
inom förskoleverksamhet tas bort

7. Förskoleklass och grundskola
7.1 Ändring av formulering ang. beslut att ta emot ett barn i förskoleklassen 
höstterminen det år då barnet fyller fem år
7.4 Ändring av lagrum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2019-06-05 § 33 föreslagit 
barn- och utbildningsnämnden besluta att fastställa reviderad 
delegationsordning enligt bilaga.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
 Förslag till reviderad delegationsordning, BUF Hid: 2019.1867
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut avseende 

delegationsordning, BUF Hid: 2019.1866
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-06-05 

§ 33, BUF 2019.1938

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 72

Förändring av skolenhet Benzeliusskolan
Ärendenr 2019/555-1.4.1.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förändra grundskolans skolenhet 
Benzeliusskolan till en skolenhet för förskoleklass till årskurs 5.

Sammanfattning av ärendet
Benzeliusskolan är idag en grundskola för årskurserna förskoleklass till 
årskurs 6. Inför höstterminen 2019 har elevantalet ökat, framförallt i 
förskoleklass. Det ökade antalet elever i förskoleklass innebär fler elevgrupper 
vilket kräver utrymme i lokalerna. 

För att kunna erbjuda plats för tillkommande elever så behöver en årskurs 
flyttas till en annan skolenhet. Årskurs 6 flyttas till Ormbergsskolan som 
redan idag är en enhet för årskurserna förskoleklass till årskurs 6.

Barn- och utbildningsförvaltningen har föreslagit barn- och 
utbildningsnämnden besluta att förändra grundskolans skolenhet 
Benzeliusskolan till en skolenhet för förskoleklass till årskurs 5.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut avseende 

Förändring av skolenheten Benzeliusskolan, BUF Hid: 2019.2025
 
Beslutet skickas till
Verksamhetschef grundskola 
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