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§ 104

Redovisning av meddelanden september 2018
Ärendenr 2018/431-1.1.1.7

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

Sammanfattning av ärendet
Meddelanden för perioden redovisas till barn- och utbildningsnämnden i 
bifogad förteckning.

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att redovisade meddelanden läggs till handlingarna och 
finner att nämnden godkänner förslaget. 

Beslutsunderlag
 Förteckning över redovisning av meddelanden september 2018, 

BUF Hid: 2018.2303
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§ 105

Redovisning av delegationsbeslut
Ärendenr 2018/434-1.1.1.7

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

Sammanfattning av ärendet
Beslut fattade på barn- och utbildningsnämndens vägnar enligt 6 kapitlet 35 § 
kommunallagen ska anmälas till nämnden på nästföljande sammanträde. 

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att redovisningen av delegationsbeslut läggs till 
handlingarna och finner att nämnden godkänner förslaget. 
 

Beslutsunderlag
 Redovisning av delegationsbeslut september 2018, BUF Hid: 2018.2305
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§ 106

Månadsrapport januari - augusti 2018
Ärendenr 2018/546-2.4.0.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn-och utbildningsnämnden godkänner månadsrapporten för januari-
augusti 2018.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens resultat för perioden januari till sista augusti 
uppgår till 31,8 mkr, eller cirka 2,7 % av periodens kommunbidrag. Värt att 
anmärka är att det är naturligt med redovisat överskott för perioden. Barn- 
och utbildningsnämnden har exempelvis erhållit kompensationen på helår 
gällande lönerevisionen del 1 under juni månad i ramen, detta genom 
budgetkompensation. Utökade löneutbetalningar kommer att möta ram-
regleringen under september till december månad. Större inköp genomförs 
även av lärverktyg under höstterminen i nämndens olika verksamhets-
områden. Kostnader för nya lokaler har ej fakturerats av statsbyggnads-
förvaltningen med mera. 

Barn- och utbildningsnämnden kommer att inhandla cirka 2 900 stycken 
elevdatorer från höstterminen och cirka 300 personaldatorer. Debiteringen av 
hyreskostnaden påbörjas först under september månad vilket ökar barn- och 
utbildningsnämndens kostnader under höstterminen. Volymen i grundskolas 
verksamhetsområde växer från höstterminen, vilket medför en ökad 
bemanning. 

Barn- och utbildningsnämnden har liksom inför fjolåret ett krav om att 
effektivisera 1 % av verksamheten. 2018 är det redan reglerat i kommun-
bidraget. Barn- och utbildningsnämndens helårsprognos påvisar ett 
plusresultat på 2,2 mkr (föregående månadsrapport i maj 4,0 mkr). Nuvarande 
prognos påvisar att barn- och utbildningsnämnden uppnår effektiviseringen i 
verksamheten. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har föreslagit barn- och utbildnings-
nämnden godkänna månadsrapporten för januari – augusti 2018. 

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.  
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Beslutsgång
Ordföranden ställer barn- och utbildningsförvaltningens förslag under 
proposition och finner att nämnden godkänner förslaget.

Beslutsunderlag
 Månadsrapport januari-augusti 2018, BUF Hid 2018.2313

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämndens ledningsgrupp
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§ 107

Delårsrapport 2, 2018
Ärendenr 2018/348-1.3.3.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport 2 2018.

Sammanfattning av ärendet
Delårsrapport 2 omfattar tidsperioden januari-augusti 2018 och rapporterar 
prognosen för hur nämnden kommer att uppfylla de mål som satts för året. 

Prognosen är att nämndens verksamhet som helhet bedrivs inom angivet 
kommunbidrag. Prognosen är att kunskapsmålen i grund- och 
gymnasieskolan inte uppnås helt. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2018-09-13 § 56 beslutat 
föreslå barn- och utbildningsnämnden att godkänna delårsrapport 2 2018.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-09-13 § 56, 

BUF Hid:2018.2201
 Delårsrapport 2 2018, BUF Hid: 2018.2314
 Barn- och utbildningsförvaltningens beslutsförslag, BUF Hid: 2018.2086

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp, verksamhetsutvecklare, 
kommunledningsförvaltningen 
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§ 108

Uppföljning internkontroll 2018
Ärendenr 2018/311-1.3.2.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningen av internkontroll 
delår 2 2018 med ändringen att åtgärden under kontrollmomentet avseende 
särbegåvade elever, ändras till att alla rektorer får utbildning i planen för 
särbegåvade elever.

Sammanfattning av ärendet
Internkontrollens syfte är att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig 
och ekonomisk. Informationen som besluten bygger på ska vara tillräcklig och 
tillförlitlig. Lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner ska följas på ett 
tillfredsställande sätt samt att verksamheten har ett hållbart förhållningssätt.

Sammanlagd riskvärdering är genomförd av förvaltningens ledningsgrupp 
och barn- och utbildningsnämnden. Riskvärderingen ligger till grund för 
internkontrollplanen för 2018. 
Uppföljningen av internkontrollplanen vid delår 2 visar att avvikelser 
förekommer på några av momenten.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2018-09-13 § 57 beslutat 
föreslå barn- och utbildningsnämnden att godkänna uppföljningen av 
interkontroll delår 2, 2018 med ändringen att åtgärden under 
kontrollmomentet avseende särbegåvade elever, ändras till att alla rektorer får 
utbildning i planen för särbegåvade elever.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-09-13 § 57, 

BUF Hid: 2018.2202
 Internkontroll uppföljning delår 2, BUF Hid: 2018.2089
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 Barn- och utbildningsförvaltningens beslutsförslag, BUF Hid: 2018.2088

Beslutet skickas till
 Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp, verksamhetsutvecklare
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§ 109

Bruttolista inför Internkontrollplan 2019
Ärendenr 2018/559-1.3.2.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag på bruttolista för 
interkontrollplan 2019 enligt nedan. 

Sammanfattning av ärendet
Bruttolistan omfattar tänkbara kontrollmoment och utgör grund för senare 
riskvärdering i ledningsgrupp och i nämnd. Riskvärderingen utgör sedan 
grund för internkontrollplan 2019. Bruttolistan är framtagen av förvaltningens 
ledningsgrupp och verksamhetscontroller.

Följande moment ingår i förslag på bruttolista:
1. Obetalda avgifter för barnomsorg och fritids
2. Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), dokumentation och 

uppföljning.
3. Sjukfrånvaro
4. Köptrohet
5. Sammanställning och analys av klagomål som lämnas och hanteras på 

förskole och skolenheterna
6. Registrering och uppföljning av elevers närvaro/frånvaro
7. Besvarande av enkäter
8. Likabehandlingsplaner, planer mot diskriminering och kränkande 

behandling som uppfyller lagkraven vid varje enhet och att det 
främjande arbetet genomförs

9. Tillförlitlig elevstatistik
10. Efterlevnad av Strategi för måltidsverksamhet
11. Betyg i relation till resultat på nationella prov
12. Anmälan och utredning gällande kränkande behandling
13. Försenade betalningar
14. Elevers tillsyn vid transporter.
15. Avgiftsfri grundskola
16. Fullgörandet av nyanländas rättigheter i skollagen
17. Fullgörandet av modersmålsrättigheter
18. Efterlevande av nya Dataskyddsförordningen
19. Kontroll av att planen för särbegåvade elever efterlevs
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20. Kontroll av att personuppgifter för barn med skyddad identitet inte 
sprids och att de hanteras korrekt

21. Kontroll av rutin för tillfällig personal att de ges nödvändiga 
kunskaper och att registerutdrag görs

22. Fullgörandet av minoritetsspråksrättigheter, brist på behöriga lärare
23. Risk för mutor, förmåner och jäv, Betygssättning
24. Risk för mutor, förmåner och jäv: Erbjudande om plats 
25. Risk för mutor, förmåner och jäv: Antagning till utbildningar 
26. Risk för mutor, förmåner och jäv: Felaktiga utbetalningar
27. Risk för mutor, förmåner och jäv: Stöld och förskingring
28. Risk för mutor, förmåner och jäv: Underlåtande av att åtgärda 

felaktighet
29. Risk för mutor, förmåner och jäv: Privat utnyttjande av förvaltningens 

egendom
30. Risk för mutor, förmåner och jäv: Informationsläckage
31. Risk för mutor, förmåner och jäv: Gynnande av leverantörer
32. Risk för mutor, förmåner och jäv: Undervisningens innehåll, påverkan 

av

Barn – och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2018-09-13 § 58 beslutat 
föreslå nämnden att godkänna förslag på bruttolista för internkontrollplan 
2019 enligt ovan.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-09-13, 

BUF Hid: 2018.2203
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till internkontrollplan 

2019, BUF Hid: 2018.2090

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
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§ 110

Barn- och utbildningsnämndens mål och mätetal 2019
Ärendenr 2018/151-3.8.0.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa mål och mätetal för 2019 
med följande ändringar:

1.  Under mål om ökad jämställdhet 
- andel pojkar och flickor som får åtgärdsplan per årskurs.

2. Under mål om årsresultatet 
Samtliga verksamheter ska redovisa ett överskott.

Reservation
Joel Nordström (V) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige samt barn- och utbildningsnämnden har beslutat om 
mål för år 2019. För att följa målen så beslutar fullmäktige och nämnden också 
om mätetal och ambition för de mätetalen. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till förtydligade mål 
och mätetal både för fullmäktigemål och egna verksamhetsmål.

Barn- och utbildningsförvaltningen har föreslagit barn- och 
utbildningsnämnden besluta att fastställa mål och mätetal för 2019.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2018-09-13 § 59 Beslutat 
föreslå nämnden att fastställa mål och mätetal för 2019 med följande 
ändringar. Under mål om ökad jämlikhet: - andel pojkar och flickor som får 
åtgärdsplan per årskurs. Vidare under mål om årsresultatet föreslår 
arbetsutskottet följande ändring samtliga verksamheter ska redovisa ett överskott.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet. 
 
Joel Nordström (V) föreslår att mätetalet om åtgärdsprogram stryks och att 
bifalla barn- och utbildningsförvaltningens förslag gällande årsresultatet.  

Ordföranden (S) föreslår bifalla arbetsutskottets förslag.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Joel Nordströms förslag mot 
varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller 
arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets protokoll 2018-09-13 § 59, BUF Hid: 2018.2204
 Barn- och utbildningsförvaltningens beslutsförslag, 

BUF Hid: 2018.2091
 Mål och mätetal 2019, BUF Hid: 2018.2092
 Presentation av mätetal 2019, BUF Hid: 2018:2093

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
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§ 111

Granskning av arbetet mot kränkande särbehandling och 
diskriminering i grundskolan
Ärendenr 2018/341-1.3.2.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag 
till yttrande över revisionsrapporten granskning av arbetet mot kränkande 
särbehandling och diskriminering i grundskolan.

Sammanfattning av ärendet
KPMG har på uppdrag av Luleå kommuns revisorer genomfört en granskning 
av arbetet mot kränkande särbehandling och diskriminering i skolan. 

Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma hur barn- och 
utbildningsnämnden tar det övergripande ansvaret så att arbetet i skolan 
bedrivs enligt av kommunfullmäktige beslutade policyer, 
arbetsmiljöföreskrifter och gällande lagstiftning för att motverka 
diskriminering, kränkande behandling och trakasserier av barn och elever. 

KPMG bedömer att barn- och utbildningsnämnden ska ta ett större ansvar för 
att arbetet i verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning för att motverka 
kränkande behandling, diskriminering och trakasserier av elever i 
kommunens grundskolor. 
Efter genomförd granskning bedömer KPMG att barn- och 
utbildningsnämnden: 

• ska tillse att all personal inom skolan ”har nödvändiga insikter i de 
föreskrifter som gäller för skolväsendet” och att de ”fullgör de 
skyldigheter” som åvilar dem enligt lagens kapitel 6 om åtgärder mot 
kränkande behandling (2 kap. 34 § 2 st. och 6 kap. 5 § SkolL)

• ska tillse att all personal i grundskolan anmäler till rektor i alla de fall 
de får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling samt att rektor anmäler detta till huvudmannen (6 kap. 10 
§ SkolL)

• ska försäkra sig om att utredning sker skyndsamt och håller den 
kvalitet som krävs (6 kap. 10 § SkolL och 2 kap. 7 § DiskrL)

• i uppföljningen av anmälningar av kränkande behandling, trakasserier 
och diskriminering bör utveckla analysen och fokusera på risker som 
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nämnden bör ha kännedom om för att kunna besluta om åtgärder (4 
kap. 7 § SkolL)

Kommunrevisionen vill även att barn- och utbildningsnämnden kommenterar 
de 21 ärenden där Skolinspektionen riktat kritik mot Luleå kommun.

Barn-och utbildningsförvaltningens yttrande
Barn-och utbildningsförvaltningen har svarat på revisionens granskning av 
arbetet mot kränkande särbehandling och diskriminering i grundskolan.  

I granskningen lyfts det fram att det återfinns en brist gällande att all personal 
inom skolan har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för 
skolväsendet och att de fullgör de skyldigheter som åvilar dem både i tjänsten 
och inom ramen för uppdraget åtgärdas genom utbildnings- och 
kommunikationsinsatser under läsåret 2018/2019. Den brist som lyfts gällande 
att all personal ska anmäla till rektor i alla de fall de får kännedom om att en 
elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling samt att rektor 
anmäler detta till huvudmannen åtgärdas genom att särskilt säkerställa och 
förtydliga arbetsgången. 

Barn-och utbildningsförvaltningen menar att den brist gällande att utredning 
ska ske skyndsamt och hålla den kvalitet som krävs, åtgärdas genom särskilda 
utbildnings- och stödinsatser. Fokus kommer att handla om att utreda 
omständigheterna och vilka åtgärder som krävs för att förhindra trakasserier i 
framtiden. 

Den del av det systematiska kvalitetsarbetet som rör kränkande behandling 
sker på enhets-, verksamhets- och huvudmannanivå. Förutom statistik över 
antal anmälningar om hot, våld och kränkande behandling ska beskrivning av 
hur arbetet mot kränkande behandling göras. Även uppgifter om rutiner och 
processer ska beskrivas t.ex. om de är uppdaterade, hur de används, om de 
fungerar samt om det finns behov av att etablera processer för en specifik 
enhet eller gemensamt för alla enheter. I och med införandet av LISA kommer 
arbetet med analys av gjorda anmälningar att förbättras. Utifrån de gjorda 
anmälningarna kommer det att vara möjligt att ta fram uppgifter om t.ex. 
vidtagna åtgärder och uppföljning av dessa. 

I de ärenden där skolinspektionen riktat kritik mot Luleå kommun, i form av 
föreläggande, handlar det till stor del om anmälningsskyldigheten. Det gäller 
dels att personal ska anmäla händelser till rektor dels att rektor ska anmäla till 
huvudmannen. I och med införandet av LISA kommer anmälningar till 
huvudman att förenklas och förbättras. Vid kränkande behandling får 
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förskolechef/rektor, verksamhetschef, skolchef samt nämndsordförande 
kännedom om händelsen via e-postnotifiering.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2018-09-13 § 60 beslutat 
föreslår nämnden att godkänna förvaltningens förslag till yttrande över 
revisionsrapporten granskning av arbetet mot kränkande särbehandling och 
diskriminering i grundskolan.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.

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

Beslutsunderlag
• Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-09-13 § 

60, BUF Hid 2018.2205
• Barn- och utbildningsförvaltningens beslutsförslag, 

BUF Hid: 2018.2094
• Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande gällande 

revisionsrapport, BUF Hid: 2018.2095
• KPMGs granskning av arbetet mot kränkande särbehandling och 

diskriminering i grundskolan, BUF Hid: 2018.1232

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 112

Ändring av handläggningsrutin för kvarstående kö inom 
Luleå kommuns förskoleverksamhet
Ärendenr 2018/557-3.8.2.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barn med syskonförtur får byta 
förskola när som helst under året i mån av plats samt att revidera foldern taxa- 
och tillämpningsregler enligt beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Barn-och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag av barn-och 
utbildningsnämnden att återkomma med ett reviderat reglemente till ny 
handläggningsrutin för barn som vill byta förskola och när det kan ske. 

Bakgrund till ändring i rutinen är ett resultat av den uppföljning och 
utvärdering som gjorts ur både kvalitets- och ekonomiskt perspektiv och vilka 
effekter det kan ha medfört för vårdnadshavare och för verksamheten.

1. I den nya rutinen har en ändring gjorts i ordalydelsen som säger att 
barn med syskonförtur får byta förskola när som helst på året. 

2. Foldern taxa-och tillämpningsregler kommer att revideras med denna 
ändring.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2018-09-13 § 61 beslutat 
föreslå nämnden att barn med syskonförtur får byta förskola när som helst 
under året i mån av plats samt att revidera foldern taxa- och tillämpnings-
regler enligt beslutet.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.  

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

Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-09-13 § 61, 

BUF Hid 2018.2206
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 Barn- och utbildningsförvaltningens beslutsförslag, BUF Hid: 2018.2096
 Riktlinjer för handläggningsrutiner för köhantering inom 

förskoleverksamhet från och med 2018, BUF Hid: 2018.2097
 Riktlinjer för handläggningsrutiner för köhantering inom 

förskoleverksamhet från och med 2017, BUF Hid: 2018.2098

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 113

Information avseende sammanställning av tankar och 
synpunkter vid Björkskatan
Ärendenr 2018/556-1.3.2.1

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

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om den sammanställning som 
är gjord med tankar och synpunkter rörande Björkskatan. Synpunkterna som 
kommit in till förvaltningen har inte varit föremål för någon redigering.

De största utmaningarna gäller förskolan. Björkskataskolan blir kvar i 
Vattenfalls lokaler resten av året. Stadsbyggnadsförvaltningen byter 
ventilationen i samband med renovering av lokalerna. 
 
Sammanträdet
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar lägga informationen till 
handlingarna och finner att nämnden bifaller förslaget.
 

Beslutsunderlag
 Sammanställning av tankar och synpunkter vid Björkskatan, 

BUF Hid 2018:2100
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§ 114

Information om personuppgiftsincident
Ärendenr 2018/507-2.8.2.1

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

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om en  personuppgiftsincident 
som inträffat. 

En lista ur personalsystemet hamnade i en skrivare på stadsbyggnads-
förvaltningen.  En handläggare observerade listan det inträffade och kunde 
avvärja vidare spridning.

Förvaltningen har anmält önskemål till systemägare för personalsystemet om 
att listan ska ändras så att det framgår på utskriften vem som beställt den. 
Därutöver uppmanas medarbetare att använda funktionen ”follow print” som 
innebär att de måste dra sitt personliga kort i skrivaren för att få fram 
utskriften.

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar lägga informationen till 
handlingarna och finner att nämnden bifaller förslaget.
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§ 115

Information om medborgardialog Avan/Unbyn
Ärendenr 2018/621-3.5.1.5

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen om 
medborgardialog Avan/Unbyn till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om medborgardialog 
Unbyn/Avan.
Medborgardialogen genomförs tillsammans med Bodens kommun. Syftet är 
att ta reda på vad medborgarna tycker utifrån de tre förslag som finns 
framtagna.

Nämndsledamöterna uppmanas att delta. Magnus Åkerlund och Simon 
Strandberg deltar som tjänstemän från respektive kommun. 
 
Dialog med elevråd hålls senare med ordförandena från respektive kommun. 
 
Sammanträdet
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna och finner att nämnden bifaller förslaget.
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§ 116

Skolchefen informerar 2018-09-27
Ärendenr 2018/630-1.2.1.2

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

Sammanfattning av ärendet
Skolchef Maarit Enbuske informerar om aktuella ärenden.

Ny organisation i grundskolan
Grundskolan har fått en ny organisation med en verksamhetschef och tre 
områdeschefer. Rekryteringen av områdescheferna är klara. 

Nya gymnasielagen
Migrationsdomstolens beslut om nya gymnasielagen är klar att tillämpas. I 
Luleå handlar det om 44 barn och unga som sökt uppehållstillstånd inom 
angiven tid. Trettio av dem finns i kommunalt boende idag. 

Digitalisering
Digitaliseringsarbetet fortskrider. En ny applikation lanseras nu i oktober för 
att underlätta kontakt mellan skolan och barn och föräldrar (Education). 
 
En stor ärendekartläggning har gjorts som ger underlag för automatisering av 
tjänster.  Under hösten görs en plan för fortsatt utveckling. 

Central antagning
Information går ut till föräldrar i januari. Den 1 april ska elever få besked om 
placering. En kapacitetsplan tas fram för varje skola. Förvaltningen ser över 
processer som kan automatiseras.

Ekonomi
En beräkningsmodell för standardkostnader visar nettokostnadsavvikelse 
över tid.  

Övrigt
Skolpaketet kommer att redovisas i oktober. 10 korta filmer har gjorts. 3 av 
dem är publicerade.
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Utvärdering av sommaröppen förskola pågår. 
En styrgrupp för Forskarskolan håller på att bildas där Luleå, Boden och 
Regionen ingår. 

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