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§ 16

Motion om åtgärder för att minska antalet självmord och 
självmordsförsök bland unga
Ärendenr 2017/408-1.1.1.5

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla 
motionen.

Sammanfattning av ärendet
Till barn- och utbildningsnämnden har inkommit ett ärende från 
kommunfullmäktige med en begäran om att redovisa åtgärder för att minska 
antalet självmord och självmordsförsök bland unga, ärendenr 2017/842-1.1.1.5. 
§ 142. Motionsställare är Samuel Ek, Kristdemokraterna. 

Barn- och utbildningsnämnden delar motionställarens mening om betydelsen 
av ärendet. En utredning som beskriver skolornas arbete och vilka åtgärder 
som bör vidtas är under uppförande. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen.

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 10, 2018-02-08
Motion om åtgärder för att minska antalet självmord och självmordsförsök 
bland unga

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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§ 17

Åtgärder för att minska antalet självmord och 
självmordsförsök bland unga
Ärendenr 2017/408-1.1.1.5

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den upprättade rapporten 
Åtgärder för att minska antalet självmord och självmordsförsök bland unga. 

Sammanfattning av ärendet
Till barn- och utbildningsnämnden har inkommit en motion från 
kommunfullmäktige om att redovisa åtgärder för att minska antalet självmord 
och självmordsförsök bland unga, ärendenr 2017/842-1.1.1.5,  § 142. 
Motionsställare är Samuel Ek, Kristdemokraterna.

Motionsställaren redovisar en bild där många människor, speciellt unga, 
någon gång i livet har haft självmordstankar och där flertalet av dessa även 
gör försök att ta sitt liv. Motionsställaren anser att för att komma till rätta med 
problematiken behöver samverkan ske mellan olika aktörer i samhället. 
Forskning visar att generella åtgärder är verksammast. 

Då de flesta ungdomar har sin dagliga sysselsättning i skolan riktar 
motionsställaren frågan till barn- och utbildningsnämnden om att utreda vilka 
åtgärder som skolorna bör vidta för att öka kunskapen om självmord i syfte 
att minska antalet självmord och självmordsförsök bland unga människor. 

Det är en allvarlig och viktig fråga som motionsställaren önskar få besvarad. 
Textens huvudfokus är att redovisa en bild av ”den goda hälsofrämjande 
skolan” och vilka processer som är igång i en sådan skola.  Utifrån valt 
forskningsläge generellt över ämnet psykisk hälsa och ohälsa ges förslag på 
utvecklingsområden och åtgärder för att fortsatt utveckla det hälsofrämjande 
och förebyggande arbetet på skolan. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att 
godkänna den upprättade rapporten Åtgärder för att minska antalet 
självmord och självmordsförsök bland unga. 
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Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna den 
upprättade rapporten Åtgärder för att minska antalet självmord och 
självmordsförsök bland unga.

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 11, 2018-02-08 
Rapport; Åtgärder för att minska antalet självmord och självmordsförsök 
bland unga

Beslutet skickas till
Skolchef och biträdande skolchef
Verksamhetscheferna för Förskola, Grundskola f-6, 7-9. 
Gymnasiechef
Chef för Elevhälsan, Flerspråkscentrum samt Miljö och kulturskolan. 
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§ 18

Tillsyn av fristående pedagogisk omsorg - BAIKs 
eftermiddagsomsorg
Ärendenr 2017/619-1.4.1.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att BAIKs eftermiddagsomsorg är 
berättigad till bidrag för sin verksamhet då de uppvisar en god kvalitet i sin 
pedagogiska omsorg.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört regelbunden tillsyn av 
BAIKs eftermiddagsomsorg. Förvaltningens bedömning grundar sig på besök 
i verksamheten, intervjuer med huvudman och verksamhetsansvarig, 
personal och vårdnadshavare samt studier av dokument. 
Verksamheten har granskats enligt Skollagen 25 kapitlet. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta att BAIKs eftermiddagsomsorg är berättigad till bidrag för sin 
verksamhet då de uppvisar en god kvalitet i sin pedagogiska omsorg. 

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att BAIKs 
eftermiddagsomsorg är berättigad till bidrag för sin verksamhet då de 
uppvisar en god kvalitet i sin pedagogiska omsorg.

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 9, 2018-02-01
Tillsynsprotokoll regelbunden tillsyn BAIKs eftermiddagsomsorg
Frågeformulär inför regelbunden tillsyn

Beslutet skickas till
Verksamhetschef grundskola f-6, verksamhetsutvecklare f-6 och 
verksamhetsutvecklare förskola
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§ 19

Verksamhetsberättelse 2017
Ärendenr 2018/37-3.8.0.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna föreslagna 
verksamhetsberättelse för år 2017.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsberättelsen omfattar år 2017 och är en mer fördjupad beskrivning 
av barn- och utbildningsnämnden år 2017. Den omfattar en beskrivning av 
uppdraget, och en sammanfattning av året som gått, ett avsnitt om framtiden, 
ekonomisk rapport, styrkortsmålens uppfyllnad och kommentarer till 
internkontrollarbetet. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta att godkänna föreslagna verksamhetsberättelse för år 2017. 

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna 
föreslagna verksamhetsberättelse för år 2017.

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 7, 2018-02-01
Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsberättelse 2017

Beslutet skickas till
Förvaltningens ledningsgrupp, verksamhetsutvecklare och 
verksamhetscontroller.
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§ 20

Personalbokslut 2017
Ärendenr 2018/1-2.3.4.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna personalbokslut för 
2017.

Sammanfattning av ärendet
Personalbokslutet är ett komplement till verksamhetsberättelsen och 
innehåller fördjupad statistik inom personalområdet. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta att godkänna personalbokslut för 2017. 

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna 
personalbokslut för 2017.

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 6, 2018-02-01 
Personalbokslut 2017
PP-presentation

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
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§ 21

Säkerhetsbokslut 2017
Ärendenr 2018/38-1.3.2.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna säkerhetsbokslut för 
2017.

Sammanfattning av ärendet
Varje år upprättar Barn och utbildningsförvaltningen ett säkerhetsbokslut. I 
säkerhetsbokslutet redovisas uppföljning av de säkerhetsmål och 
prestationsmål som kopplar mot förvaltningens uppdrag utifrån den 
kommunövergripande handlingsplanen. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta att godkänna säkerhetsbokslut för 2017. 

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna 
säkerhetsbokslut för 2017.

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 8, 2018-02-01
Säkerhetsbokslut 2017

Beslutet skickas till
Säkerhetschef Räddningstjänsten
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§ 22

Val av ledamöter och ersättare i barn- och 
utbildningsnämnd 2015-2018
Ärendenr 2015/1-102

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att välja Sara Önneby Nordström 
(KD) till insynsplats i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott och 
antagningsutskott.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden ska utse ny insynsplats i arbetsutskottet och 
antagningsutskottet efter Samuel Ek (KD) som avsagt sig uppdraget. Förslag 
från KD är att Sara Önneby Nordström väljs in på insynsplats i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott och antagningsutskott.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslaget under proposition och finner att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-01-29, § 42

Beslutet skickas till
BUF kansli
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§ 23

Rapport från kontaktpolitiker
Ärendenr 2018/140-1.5.2.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna med ett 
godkännande.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens kontaktpolitiker lämnar rapport från sina 
respektive verksamhetsområden.

Solveig Eriksson (S) och Annelie Ahlbäck (S) besökte Kråkbergsskolan i början 
av december. De träffade elevrådet tillsammans med några lärare och fick 
höra om hur man arbetar på skolan.

Maria Müller (S) har besökt gymnasiets byggprogram, inriktning plåt. Den är 
den enda utbildningen här uppe i norr. För att klara efterfrågan i Sverige 
behöver 2000 nya plåtslagare anställas. Vid mötet diskuterades bland annat 
hur programmet kan bli mer attraktivt. Exempelvis genom marknadsföring, 
möjlighet att prova-på, men även möjlighet för elever på språkintroduktion att 
ansluta.

Beslutsgång
Ordförande föreslår att informationen läggs till handlingarna och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.
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§ 24

Skolchefen informerar
Ärendenr 2018/54-3.8.0.1

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

Sammanfattning av ärendet
Skolchef Maarit Enbuske lämnar information till barn- och 
utbildningsnämnden i aktuella frågor:

 Grundskolans organisation
 Digitaliseringsforum
 LISA testas under våren. Start i augusti 2018.
 Besök från Kosovo 14-16 mars
 Skolchefens turné. Alla medarbetare inbjudna till ett antal träffar i 

Kulturens Hus och på Lärkan .

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att 
lägga informationen till handlingarna.

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

Beslutsunderlag
PP-presentation 
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§ 25

Skolpaketet - information
Ärendenr 2017/44-3.8.0.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen och lägger den till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Projektet Skolpaketet har under året 2017 kommit igång väl med ett antal 
olika aktiviteter. I början av projektet blev det en del förseningar främst 
beroende på behov av en förändring i projektorganisationen främst på grund 
av resursbrist, placeringen av projektägarskapet samt svårigheter att avgränsa 
arbetet. Efter ett omtag av projektorganisationen placerades projektägarskapet 
istället hos förvaltningschefen, vilket bidrog till ett viktigt signalvärde 
avseende projektets angelägenhetsgrad. För att kunna bottna djupare i att 
utveckla, testa och utvärdera olika arbetssätt fördelades de olika delprojekten 
till de olika skolformerna. Detta bidrog till en ökad möjlighet för varje 
skolform att fokusera på färre delprojekt och på så sätt ha kraft i 
projektarbetet. 

Upplägget och genomförandet av de fem olika delprojekten skiljer sig i 
karaktär. När det gäller delprojektet ”Marknadsföra läraryrket och Luleå 
kommun som arbetsgivare” samt ”E-learning” har ett flertal av aktiviteterna 
till stora delar kunnat genomföras av delprojektgruppen, vilket har bidragit 
till att arbetet snabbt kom igång. Vad gäller de övriga delprojekten ”Skapa en 
personalbuffert”, ”Frigöra tid för lärare” och ”Behålla äldre lärare” har 
behovet av förankringen i verksamheten varit betydligt större vilket påverkat 
tempot i projektgenomförandet. Exempelvis har delprojekten genomfört en 
enkätundersökning inom för- och grundskolan för att fånga upp synpunkter, 
tankar och idéer kring nuläge och för att ta del av medarbetarnas synpunkter 
inför grundskolans arbete med skolpaktetet. Därefter har förskolor och skolor 
erbjudits att komma med idéer kring arbetsplatsnära projekt som de vill driva 
i riktning mot de effektmålen som styrgruppen har fastställt. Denna 
förankringsprocess har tagit tid. 

En viktig del i projektet har varit den interna och externa kommunikationen 
kring vad som skett i projektet. Förutom annonsering inom projektet har 
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artiklar, intervjuer, informationsmaterial och dylikt publicerats på Intranätet, 
www.lulea.se, fackliga samverkan, ledardagar, Facebook och lokala tidningar. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att 
godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Beslutsgång
Ordförande ställer barn- och utbildningsförvaltningens förslag under 
proposition och finner att arbetsutskottet bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Årsrapport 2017
PP-presentation
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 Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-22

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 26

Redovisning av delegationsbeslut februari 2018
Ärendenr 2018/144-1.1.1.5

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisade 
delegationsbeslut för perioden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Beslut fattade på barn- och utbildningsnämndens vägnar enligt 6 kapitlet 35 § 
kommunallagen. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta att lägga redovisade delegationsbeslut för 
perioden till handlingarna.

Beslutsgång
Ordförande ställer barn- och utbildningsförvaltningens förslag under 
proposition och finner att arbetsutskottet bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut februari 2018

Beslutet skickas till
BUF kansli
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 Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-22

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 27

Redovisning av meddelanden februari 2018
Ärendenr 2018/145-1.1.1.7

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisade meddelanden för 
perioden till handlingarna med ett godkännande.

Sammanfattning av ärendet
Meddelanden för perioden redovisas till barn- och utbildningsnämnden vid 
sammanträdet. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta att lägga redovisade meddelanden för perioden till handlingarna med 
ett godkännande.

Beslutsgång
Ordförande ställer barn- och utbildningsförvaltningens förslag under 
proposition och finner att arbetsutskottet bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Redovisning av meddelanden februari 2018

Beslutet skickas till
BUF kansli
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 Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-22

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 28

Obligatorisk förskoleklass - information
Ärendenr 2018/147-3.8.3.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschef och verksamhetsutvecklare för grundskolan informerar 
nämnden om vad det innebär med obligatorisk förskoleklass.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att 
lägga informationen till handlingarna.

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

Beslutsunderlag
PP-presentation 
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