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§ 117

Information om gemensam strategi för barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden
Ärendenr 2018/686-3.8.0.1

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

Sammanfattning av ärendet
Vid socialnämndens och barn-och utbildningsnämndens gemensamma 
nämndsammanträde 2018-03-23, § 32 beslutades att gemensamma mål ska 
utarbetas. Arbetet har utmynnat i att en gemensam strategi bättre tillgodoser 
uppgiften att nå kommunfullmäktiges mål. Barn- och utbildningsförvalt-
ningen och socialförvaltningen ska tillsammans utarbeta förslag på strategi. 

Socialchef Gabriella Sjöström informerar om pågående arbete med gemensam 
strategi för barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.
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§ 118

Information från nämnderna om mätetal
Ärendenr 2018/687-3.8.0.2

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

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden presenterar resultaten för 
sina nuvarande mätetal och vilka förändringar som kommer att göras inför 
2019. 

Kommande kommunfullmäktigemål för 2019; öka andelen behöriga elever till 
gymnasiet, kommer att vara ett gemensamt mål för nämnderna.

Barn- och utbildningsnämnden har två mätetal kopplat till målet för 2019; 
betyg i årskurs 9 med behörighet till yrkesförberedande program samt andel 
legitimerade lärare till prioriterade områden.  Målet ska nås genom att 
använda och styra resurser få att fler elever ska bli behöriga till gymnasieskola 
och genom att tidigare ge stöd till barn och unga som visar risksignaler. 

Socialnämndens mätetal kopplat till att öka andelen behöriga elever till 
gymnasiet är antalet samordnade individuella planer (SIP). Socialnämndens 
egna mål för 2019 om att minska utsattheten hos barn som lever i ekonomiskt 
utsatta familjer, kommer också att lyftas fram i socialnämndens analys. Målet 
ska nås genom att samverka och följa överenskommelsen i Norrbus.
 
Beslutsunderlag

 Presentation om mål och mätetal, BUF Hid:2018.2611
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§ 119

Rapport om LUPP-enkäten
Ärendenr 2018/689-2.3.1.6

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

Sammanfattning av ärendet
Maria Eriksson från kvalitet & samhällsutveckling (KSAM) informerar om 
undersökningen Luppen. Undersökningen är genomförd 2017. 
Undersökningen är ett viktigt verktyg för att få kunskap om unga och deras 
levnadsvillkor i Luleå. Luppen ska genomföras regelbundet.

Undersökningsresultatet ska användas för att förstärka och förbättra 
kommunens verksamheter och insatser riktade till unga.
LUPP-enkäten är en omfattande undersökning, innehåller ett 80-tal frågor om 
i stort sett alla livsområden så som skola/sysselsättning, fritid, hälsa, 
upplevelse av trygghet, demokrati/upplevelse av delaktighet och tankar om 
framtid.
De som svarat på enkäten är elever i årskurs 8, årskurs 2 på gymnasiet och 
unga 24 år. 

Resultatet från svarande som är i skolåldern visar att en stor majoritet är nöjda 
med undervisningen och lärare. Undersökningen 2017 visar på ett bättre 
resultat än undersökning 2014. Ett utvecklingsområde är det inflytande som 
elever upplever att de har kopplat till sin undervisning. Många uttrycker att 
de vill ha mer inflytande över schema, läxorna, arbetssätt och skolans regler.
 
Beslutsunderlag

  Rapport från Luppenkät 2017, BUF Hid: 2018.2612  
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§ 120

Information om arbetet med Samverkan i praktiken
Ärendenr 2018/688-3.8.0.2

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

Sammanfattning av ärendet
Skolchefen Maarit Enbuske informerar om det pågående projektet Samverkan 
i praktiken.

Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen samverkan i 
frågor som rör barn- och unga. Projektet har varit igång ungefär ett år. Syftet 
är att komma in med tidiga insatser och arbeta förebyggande. En del initiala 
svårigheter och personalbyten gör att förvaltningen nu gör ett omtag.  Tanken 
är att implementera arbetet direkt i verksamheten.
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§ 121

Information från 4-samverkan
Ärendenr 2018/690-3.9.2.4

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

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg och strateg vid kvalitet & 
samhällsutveckling informerar om 4-samverkan.

4-samverkan består av representanter för polisen, fritidsförvaltningen, barn- 
och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Kommunen har delats 
in i 4 geografiska områden. Sekretessen beaktas mellan parterna genom att 
inte kommunicera på individnivå. Samverkan tar sikte på barn- och unga, 
främst elever i grundskolan.

Bakgrunden till samverkan är upptäckta brister i information och 
kommunikation. Syftet är att korta startsträckan, öka beredskapen och ha en 
förebyggande hållning.    
  
Beslutsunderlag

 Presentation om 4-samverkan, KLF Hid:2018.2635
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§ 122

Information från barn- och utbildningsförvaltningen till 
socialnämnden
Ärendenr 2018/691-3.8.0.1

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

Sammanfattning av ärendet
Skolchef Maarit Enbuske informerar socialnämnden om planer inför 
framtiden. Extra statliga pengar har använts och riktats till de fyra skolor som 
uppvisar ett lägre resultat. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan våren gjort en större insats i 
Råneå. Ett team finns på plats med mål att stärka de kompetenser som finns i 
skolan. Det finns behov av samsyn gällande personalens värdegrund vilket 
kräver starkt ledarskap. En ny rektor är på plats och olika pedagogiska 
kompetenser är under rekrytering. 

Den digitala kompetensen är eftersatt och därför satsas mera på området, med 
förhoppning om att det ska ge bättre resultat. Råneå är mottagningskommun 
för Migrationsverket vilket gör att det blir ständigt pågående grupprocesser i 
klasserna. 

Övriga skolor med lägre resultat är Hertsöskolan, Tunaskolan och 
Örnässkolan.  16 miljoner satsas på denna verksamhet under 2019.
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§ 123

Information från socialförvaltningen till barn- och 
utbildningsnämnden
Ärendenr 2018/692-3.8.0.3

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

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen informerar om främjande och förebyggande arbete 
avseende området barn och unga. Främjande förebyggande arbete kan indelas 
i olika nivåer: indikerad, selektiv och universell nivå. 

Socialförvaltningen utreder legala möjligheter till uppföljning av elever i 
behov av stöd. 

Det pågår ett antal olika verksamheter inom området; ABC, Connect, Älskade 
förbannade tonåring, Föräldrasupporten mm. Samtliga är öppna verksam-
heter som alla kan anmäla sig till och delta i. 
 
Beslutsunderlag

 Presentation om socialförvaltningens främjande och förebyggande 
arbete, BUF Hid:2018.2636 
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§ 124

Redovisning av skolinspektionsärenden, klagomål och 
Olycksfall & Skador I Skolan (OSIS)
Ärendenr 2018/322-3.8.1.9

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

Sammanfattning av ärendet
Under läsåret 2017/2018 har barn- och utbildningsförvaltningen tagit emot 28 
anmälningsärenden från Skolinspektionen, för handläggning. 17 av 
anmälningarna handlar om pojkar och 9 anmälningar handlar om flickor. 

Ett anmälningsärende kan beröra flera olika frågeställningar (grunder för 
utredning); de flesta ärendena handlar om trygghet/studiero (10), rätt till stöd 
(7) och kränkande behandling (6). Skolinspektionen har fattat beslut om 
föreläggande att vidta åtgärder i tre ärenden. Det har kommit tre anmälningar 
som Skolinspektionen har avskrivit. 

Av de 28 anmälningar som inkommit har Skolinspektionen lämnat 14 
anmälningar till kommunens klagomålshantering. Totalt har det inkommit 97 
skriftliga klagomål, via barn- och utbildningsförvaltningens kansli och 
Skolinspektionen. 20 ärenden gällde förskolan; 64 ärenden grundskolan; 9 
ärenden gymnasieskolan och 4 ärenden serviceenhetens ansvarsområde. Till 
största delen handlar klagomålen om trygghet/studiero, kränkande 
behandling och rätt till stöd.

Under läsåret har 2074 OSIS-anmälningar registrerats. 896 gäller anmälningar 
om våld/hot/kränkande behandling. Flest anmälningar rör grundskola F-6 
(639), pojkar (591). Merparten av händelserna har inträffat under fri 
lek/rast/lektionsfri tid (465); vanligaste typen av våld/hot/kränkande 
behandling är fysiskt våld (634).

Beslutsunderlag
 Redovisning av skolinspektionsärenden statistik, BUF Hid:2018.2618
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§ 125

Remiss, med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) 
och En lärande tillsyn (SOU 2018:48)
Ärendenr 2018/488-1.3.1.5

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar att avge bifogat remissvar på 
Tillitsdelegationens betänkanden Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 
2018:47) samt En lärande tillsyn (SOU 2018:48) 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har fått förmånen att svara på en remiss från 
Finansdepartementet avseende Tillitsdelegationens slutbetänkande ”Med tillit 
växer handlingsutrymmet” och delbetänkandet ”En lärande tillsyn”. Luleå 
kommuns remissvar är utarbetat gemensamt av socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden. 

Luleå kommun ställer sig bakom Tillitsdelegationens analys av de problem 
som organisationerna inom vård, skola och omsorg brottas med idag, samt 
utredningens förslag och rekommendationer för hur tillitsstyrning och dess 
principer kan införas. 

Luleå kommun pekar på ett antal risker vid införandet av tillitsstyrning samt 
ställer sig frågande inför möjligheterna att genomföra förslagen.

Ställningstagande
Tillitsdelegationen beskriver en organisationskultur som dominerat offentlig 
förvaltning de senaste decennierna. Den har bland annat skapat bristande 
medborgarfokus, detaljstyrning, frånvarande ledarskap och bristande stöd till 
medarbetarna. Utredningen pekar särskilt ut den uppifrån kommande mål 
och resultatstyrningen som problematisk, då ett alltför stort antal mål bidragit 
till oöverskådlighet och bristande helhetssyn. 
Man kan säga att det har skapats ett mätnings- och granskningssamhälle där 
kärnverksamheterna belastats med allt större krav på administration, för att 
tillfredsställa organisationernas svällande behov av detaljerade redovisningar 
av resultat, indikatorer och måluppfyllelser.
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Med inspiration från det privata näringslivet har försök till standardisering av 
komplexa processer lett till toppstyrning av kärnverksamheter och ständiga 
omorganisationer har dominerat de flesta kommuner och landsting. Även 
statens tillsyn, med goda föresatser, har helt enkelt skapat kontrollsystem som 
pekar ut felaktigheter och brister men som sällan leder till förbättringar och 
relevant verksamhetsutveckling.

Slutbetänkandet lyfter fram det självklara, att kvaliteten uppstår i det goda 
mötet, mellan medarbetare och elev, patient, brukare. För att uppnå bra 
kvalitet i mötet längst ute i medarbetarleden måste kommuner och landsting 
därför förändra sitt sätt att styra och leda. Det handlar om att införa en så 
kallad tillitsstyrning, där professionerna får ett betydligt större 
handlingsutrymme.

Utredningen ger en mängd förslag hur en sådan tillitsstyrning kan införas, 
bland annat:

 Det behövs en koordinerad och sammanhållning styrning av 
kommunsektorn.

 Statsbidragen ska vara generella. Den statliga styrningen ska förändras 
och bli mer verksamhetsanpassad.

 All styrning utformas så att den inte ger mer detaljstyrning än 
nödvändigt. Kultur, ledarskap och medledarskap ska få en mer 
framskjuten roll. Mål och resultatstyrning behöver i högre grad 
utformas tillsammans med professionerna.

 Satsa på verksamhetsnära forskning.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Luleå kommuns ställningstagande, BUF Hid:2018.2620
 Tillitsdelegationens huvudbetänkande Med tillit växer 

handlingsutrymmet. Tillitsbaserad styrning och ledning av 
välfärdssektorn (SOU 2018:47), SOC Hid: 2018.1341

 Tillitsdelegationens delbetänkande En lärande tillsyn. Statlig 
granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och 
omsorg (SOU 2018:48), SOC Hid: 2018:1342

 Presentation om remissvar till Tillitsdelegationen, BUF Hid: 2018.2638
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Beslutet skickas till
Finansdepartementet
Kommunledingsförvaltningen
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§ 126

Gemensamma nämndsammanträden för socialnämnden 
och barn- och utbildningsnämnden 2019
Ärendenr 2018/683-1.1.1.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ha gemensamma sammanträden 
med socialnämnden 27 mars och 24 oktober 2019.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-10-26, § 80 att ha gemensamma 
sammanträden med socialnämnden två gånger per år. Syftet är att ha ett 
fördjupat samarbete mellan respektive nämnder och förvaltningar. 

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden sammanträder gemensamt 
under eftermiddagen där beslut fattas i gemensamma ärenden. De 
gemensamma nämndsammanträdena ska vara protokollförda och offentliga. 
Underlag till beslutsärenden och informationsärenden ska vara gemensamma 
och därför behöver även den politiska beredningen vara gemensam. 

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att ha gemensamma sammanträden med socialnämnden 
den 27 mars och 24 oktober 2019. 

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

Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens protokoll § 80, 2017-10-26, 

BUF Hid: 2017.2517

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
Kvalitetsstrateger
Kommunledningsförvaltningens kansli
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§ 127

Redovisning av anställning av obehöriga lärare och 
förskollärare överstigande 6 månader
Ärendenr 2018/643-3.8.0.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisning av 
delegationsbeslut avseende tidsbegränsade anställningar överstigande 6 
månader av obehöriga lärare och förskollärare inför hösten 2018.

Sammanfattning av ärendet
Skollagens krav på behörighet och legitimation innebär att obehöriga eller icke 
legitimerade lärare och förskollärare enbart får anställas för begränsad tid, 
under förutsättning att:

 behörig och legitimerad lärare/förskollärare inte finns att tillgå
 personen är lämplig att bedriva undervisning
 personen i så stor utsträckning som möjligt har en utbildning som 

motsvarar den utbildning som är behörighetsgivande

Tidsbegränsad anställning enligt Skollagen får ske under högst 1 år i sänder. 
Skollagen ställer krav på beslut av huvudman för tidsbegränsade 
anställningar av obehöriga eller icke legitimerade lärare och förskollärare som 
överstiger 6 månader. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår nämnden att godkänna 
redovisning av delegationsbeslut avseende tidsbegränsade anställningar 
överstigande 6 månader av obehöriga lärare och förskollärare hösten 2018.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer barn- och utbildningsförvaltningens förslag under 
proposition och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.
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Beslutsunderlag
 Sammanställning av delegationsbeslut avseende tidsbegränsade 

anställningar överstigande 6 månader av obehöriga lärare och 
förskollärare inför hösten 2018.2625

 Förslag till beslut om redovisning av anställningar överstigande 6 
månader av obehöriga lärare och förskollärare,  BUF HId:2018.2626

Beslutet skickas till
Maarit Enbuske, skolchef
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§ 128

Redovisning av tillsvidareanställning av obehöriga 
yrkeslärare
Ärendenr 2018/742-3.8.0.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner lämnad redovisning av 
tillsvidareanställning av obehöriga yrkeslärare inom Luleå gymnasieskola 
inför hösten 2018.

Sammanfattning av ärendet
Legitimationskravet i Skollagen innebär att lärare ska vara legitimerade och 
behöriga för att få anställas utan tidsbegränsning och självständigt ansvara för 
undervisning. Yrkeslärare är en kategori som i Skollagen är undantagen 
kravet på lärarlegitimation för tillsvidareanställning. Det innebär att 
yrkeslärare under vissa förutsättningar kan anställas tillsvidare trots avsaknad 
av behörighet och legitimation. 

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat om möjligheten att 
tillsvidareanställa yrkeslärare som saknar legitimation och behörighet utifrån 
Skollagens bestämmelser. Dessa anställningar redovisas två gånger per år.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår nämnden besluta att godkänna 
redovisning av tillsvidareanställning av obehöriga yrkeslärare inom Luleå 
gymnasieskola inför hösten 2018.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet. 

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

Beslutsunderlag
 Sammanställning av delegationsbeslut avseende 

tillsvidareanställningar av obehöriga yrkeslärare inför hösten 
2018.2627

 Förvaltningens förslag till beslut om redovisning av 
tillsvidareanställningar av obehöriga yrkeslärare, BUF Hid:2018.2628
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Beslutet skickas till
Eva Lindbäck, gymnasiechef
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§ 129

Redovisning av tillsvidareanställning av obehöriga 
modersmålslärare
Ärendenr 2018/743-3.8.0.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisning av 
tillsvidareanställning av obehöriga modersmålslärare inom Flerspråkscentrum 
inför hösten 2018.

Sammanfattning av ärendet
Legitimationskravet i Skollagen innebär att lärare ska vara legitimerade och 
behöriga för att få anställas utan tidsbegränsning och självständigt ansvara för 
undervisning. Modersmålslärare är en kategori som i Skollagen är 
undantagen kravet på lärarlegitimation för tillsvidareanställning. Det innebär 
att modersmålslärare under vissa förutsättningar kan anställas tillsvidare trots 
avsaknad av behörighet och legitimation. 

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat om möjligheten att 
tillsvidareanställa modersmålslärare som saknar legitimation och behörighet 
utifrån Skollagens bestämmelser. Dessa anställningar redovisas två gånger per 
år.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår nämnden besluta godkänna 
redovisning av tillsvidareanställning av obehöriga modersmålslärare inom 
Flerspråkcentrum inför hösten 2018.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Sammanställning av delegationsbeslut avseende 

tillsvidareanställningar av obehöriga modersmålslärare inför hösten 
2018.2629
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 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag om att godkänna 
redovisning av tillsvidareanställning av obehöriga modersmålslärare 
inom Flerspråkcentrum inför hösten 2018. BUF Hid:2018.2630

Beslutet skickas till
Monica Karsbrink-Lövbom, verksamhetschef grundskola
Viktoria Björklund, chef Flerspråkscentrum
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§ 130

Redovisning av meddelanden oktober 2018
Ärendenr 2018/579-1.1.1.7

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
anmälda meddelanden.
 
Beskrivning av ärendet
Följande meddelanden redovisas

Avsändare Ämne
2018-10-03
Förvaltningsrätten i 
Luleå

Dnr 2018/515-3.8.1.2
Dom, förvaltningsrätten bifaller överklagandet och 
elev får skolskjuts med taxi

2018-10-03
Förvaltningsrätten i 
Luleå

Dnr 2018/472-3.8.1.2
Dom, förvaltningsrätten bifaller överklagandet och 
elev får skolskjuts med taxi

2018-09-27
Kommunfullmäktige

Dnr 2018.595-1.3.2.1
Fastställd reviderad avgiftstaxa

2018-09-24
Statens Kulturråd

Dnr 2018/697-1.2.2.3
Beslut avseende redovisning skapande förskola 
KUR 

2018-09-10
Skolinspektionen

Dnr 2018/173-3.8.0.1
Hid 2018.2175
Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande 
av Nya Läroverket Luleå AB som huvudman för 
gymnasieskola avseende de nationella estetiska
programmet med inriktningen estetik och media, 
naturvetenskapsprogrammet med inriktningen 
naturvetenskap och teknikprogrammet med 
inriktningen informations och medieteknik vid Nya 
läroverket Gymnasium i Luleå kommun.

2018-09-27 Dnr2018/86-1.2.2.3
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Skolinspektionen Hid 2018.1675
Beslut efter kvalitetsgranskning om undervisning om 
källkritiskt förhållningssätt vid Tunasskolan.

2018-10-03
Skolinspektionen

Dnr 2018/296-3.8.1.9
Hid 2018.2357
Beslut om avslutat ärende gällande anmälan vid 
Ormbergsskolan 2018:3989

2018-10-16
Skolinspektionen

Dnr 2018/541-3.8.1.9
Hid 2018.2488
Beslut om avslutat ärende gällande anmälan vid 
Porsöskolan 2018:8870 2018:6631

2018-09-27
Skolinspektionen

Dnr 2018/668-3.8.1.9
Hid 2018.2301
Beslut att lämna över anmälan mot Råneåskolan F-6 
till Luleå kommun 2018:8203

2018-09-27
Skolinspektionen

Dnr 2018/-3.8.1.9
Hid 2018.2302
Beslut att lämna över anmälan mot Råneåskolan 7-9 
till Luleå kommun 2018:8189

2018-09-07 Dnr 2018/604
Samverkansavtal mellan 
arbetsmarknadsförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen

2018-09-11
Kungsfoto

Dnr 2018/619-2.5.1.2
Personuppgiftbiträdesavtal

2018-09-13
Thords Foto AB 

Dnr 2018/620-2.5.1.2
Personuppgiftbiträdesavtal

2018-09-14
Chef Serviceenheten

Dnr 2018/535-1.3.1.5
Hnr 2018.2194
Svar på remiss avseende särskilda persontransporter

2018-10-11
Rektor 
Porsöskolan

Dnr 2018/541-1.5.2.2
Hid 2018.2502
Begärd redovisning avseende beslut att överlämna 
anmälan mot Porsöskolan till Luleå kommun 
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2018:6631

2018-09-28
Rektor 
Sunderbyskolan

Dnr 2018/615
Hid 2018.2342
Svar på inkommet klagomål vid Sunderbyskolan

2018-09-28
Rektor 
Sunderbyskolan

Dnr 2018/665
Hid 2018.2338
Svar på inkommet klagomål vid Sunderbyskolan

2018-09-28
Rektor
Råneåskolan

Dnr 2018/647
Hid 2018.2340
Svar på inkommet klagomål vid Råneåskolan

2018-09-28
Rektor
Råneåskolan

Dnr 2018/648
Hid 2018.2341
Svar på inkommet klagomål vid Råneåskolan

2018-09-28
Rektor 
Avanskolan

Dnr 2018/650
Hid 2018.2339
Svar på inkommet klagomål vid Avanskolan
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§ 131

Redovisning av delegationsbeslut oktober 2018
Ärendenr 2018/580-1.1.1.7

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 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2410
Beslut att erbjuda anställning under viss tid för 
obehörig förskolelärare vid Bensbyns förskola

2018-09-05

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2411
Beslut att erbjuda anställning under viss tid för 
obehörig förskolelärare vid Karlsviks förskola

2018-09-05

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2474
Beslut att erbjuda anställning under viss tid för 
obehörig lärare vid Porsöskolan 

2018-09-06

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2475
Beslut att erbjuda anställning under viss tid för 
obehörig lärare vid Hedskolan

2018-09-06

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2476
Beslut att erbjuda anställning under viss tid för 2018-09-06
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obehörig lärare vid Furuparkskolan

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2477
Beslut att erbjuda anställning under viss tid för 
obehörig lärare vid Persöskolan

2018-09-10

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2478
Beslut att erbjuda anställning under viss tid för 
obehörig lärare vid Porsöskolan

2018-09-06

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2479
Beslut att erbjuda anställning under viss tid för 
obehörig lärare vid Ängskolan

2018-09-06

Dnr 2018/399-2.3.0.2
Hid 2018.2480
Beslut att erbjuda anställning under viss tid för 
obehörig lärare vid Svedjeskolan

2018-09-06

Verksamhetschef Grundskola
Dnr 2018/586-3.8.1.1
Hid 2018.2419
Beslut att bevilja placering på grund av särskilda 
skäl

2018-09-14

Verksamhetschef förskola
Dnr 2018/655-3.8.1.1
Beslut att bevilja utökad vistelsetid vid 
Lövskatans förskola

2018-09-27

Dnr 2018/591-3.8.1.1
Beslut att bevilja utökad vistelsetid vid Dungens 
förskola

2018-09-12

Dnr 2018/572-3.8.1.1
Beslut att bevilja utökad vistelsetid vid Kyrkbyns 
förskola

2018-09-13
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Dnr 2018/586-3.8.1.1
Beslut att bevilja placering på grund av särskilda 
skäl

2018-09-13

Dnr 2018/655-3.8.1.1
Beslut att bevilja utökad vistelsetid vid 
Vintergatans förskola

2018-10-02

Dnr 2017/480-3.8.1.1
Hid 2018.2409
Beslut om mottagande av elev enligt skollagen 8 
kap. 13 § från Älvsbyns kommun

2018-09-11

Förskolechef
Dnr 2018/249-3.8.1.1
Beslut att bevilja dubbel placering vid 
Klöverträsk förskola och Luleå OB-omsorg

2018-08-29

Dnr 2018/249-3.8.1.1
Beslut att bevilja dubbel placering vid  
Klöverträsk förskola och Luleå OB-omsorg

2018-06-29

Dnr 2018/458-3.8.1.1
Beslut att bevilja dubbel placering vid 
Munkebergs förskola och Luleå OB-omsorg

2018-08-28

Dnr 2018/588-3.8.1.1
Beslut att bevilja dubbel placering vid Haga 
förskola och Luleå OB-omsorg

2018-09-13

Dnr 2018/590-3.8.1.1
Beslut att bevilja dubbel placering vid Lövskatans 
förskola och Luleå OB-omsorg

2018-09-13

Dnr 2018/589-3.8.1.1
Beslut att bevilja dubbel placering vid 
Hertsölunds förskola och Luleå OB-omsorg

2018-09-13

Dnr 2018/405-3.8.1.1
Beslut att bevilja dubbel placering vid Kristallens 
förskola och Luleå OB-omsorg

2018-09-28

Dnr 2018/635-3.8.1.1
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Beslut att bevilja dubbel placering vid Dungens 
förskola och Luleå OB-omsorg

2018-09-28

Dnr 2018/614-3.8.1.1
Beslut att bevilja dubbel placering vid 
Norrigårdens förskola och Luleå OB-omsorg

2018-09-26

Dnr 2018/677-3.8.1.1
Beslut att bevilja dubbel placering vid Uddens 
förskola och Luleå OB-omsorg

2018-10-02

Verksamhetschef Service
Dnr 2018/707-3.8.2.1
Avslag på ansökan om kostnadsfri skolskjuts, 
annat skolval vid Örnässkolan

2018-10-02

Dnr 2018/708-3.8.2.1
Avslag på ansökan om kostnadsfri skolskjuts, 
annat skolval vid Residensskolan

2018-10-01

Dnr 2018/709-3.8.2.1
Avslag på ansökan om kostnadsfri skolskjuts, 
annat skolval vid Östra skolan

2018-10-01

Dnr 2018/710-3.8.2.1
Avslag på ansökan om kostnadsfri skolskjuts, 
uppfyller inte avståndskrav

2018-10-04

Dnr 2018/711-3.8.2.1
Avslag på ansökan om kostnadsfri skolskjuts, 
annat skolval vid Norrskenet friskola

2018-10-01

Dnr 2018/712-3.8.2.1
Avslag på ansökan om kostnadsfri skolskjuts, 
annat skolval vid Montessori skolan

2018-09-17

Dnr 2018/713-3.8.2.1
Avslag på ansökan om kostnadsfri skolskjuts, 
annat skolval vid Norrskenets friskola

2018-09-17
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Dnr 2018/714-3.8.2.1
Avslag på ansökan om kostnadsfri skolskjuts, 
annat skolval vid Norrskenets friskola

2018-09-17

Dnr 2018/715-3.8.2.1
Avslag på ansökan om kostnadsfri skolskjuts, 
annat skolval vid Norrskenets friskola

2018-09-14

Dnr 2018/716-3.8.2.1
Avslag på ansökan om kostnadsfri skolskjuts, 
annat skolval vid Norrskenets friskola

2018-09-14

Dnr 2018/717-3.8.2.1
Avslag på ansökan om kostnadsfri skolskjuts, 
annat skolval vid Nya Läroverket Bergnäset

2018-09-14

Dnr 2018/718-3.8.2.1
Avslag på ansökan om kostnadsfri skolskjuts, 
annat skolval vid Hertsöskolan 

2018-09-14

Dnr 2018/719-3.8.2.1
Avslag på ansökan om kostnadsfri skolskjuts, 
annat skolval vid Montessoriskolan

2018-09-14

Dnr 2018/720-3.8.2.1
Avslag på ansökan om kostnadsfri skolskjuts, 
annat skolval vid Montessoriskolan

2018-09-20

Dnr 2018/721-3.8.2.1
Avslag på ansökan om kostnadsfri skolskjuts, 
annat skolval vid Residensskolan

2018-09-18

Dnr 2018/722-3.8.2.1
Avslag på ansökan om kostnadsfri skolskjuts, 
annat skolval vid Nya Läroverket Bergnäset

2018-09-24

Dnr 2018/723-3.8.2.1
Avslag på ansökan om kostnadsfri skolskjuts, 
annat skolval vid Änsskolan

2018-09-24

Dnr 2018/724-3.8.2.1
Avslag på ansökan om kostnadsfri skolskjuts, 
annat skolval vid Residensskolan

2018-09-27
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Dnr 2018/725-3.8.2.1
Avslag på ansökan om kostnadsfri skolskjuts, 
annat skolval vid Residensskolan

2018-09-27

Dnr 2018/726-3.8.2.1
Avslag på ansökan om kostnadsfri skolskjuts, 
annat skolval vid Tallkronanskolan

2018-09-27
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§ 132

Sammanträdesordning för barn- och utbildningsnämnden 
2019
Ärendenr 2018/583-1.4.1.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa sammanträdesordning 
2019 enligt tabell nedan med följande ändringar:

1. planeringsdagen 24 april flyttas till 8 maj och
2. verksamhetsbesöket 22 maj flyttas till 24 april. 

Sammanfattning av ärendet
Under 2018 har ett kommungemensamt nämndsekretariat etablerats på 
kommunledningsförvaltningens kansli. Syftet med ett kommungemensamt 
nämndsekretariat är att minska sårbarheten på förvaltningarna och att 
kvalitetssäkra den politiska beslutsprocessen med hjälp av ett standardiserat 
arbetssätt. 

Kansliet har samordnat planeringen för samtliga nämnder inför 2019. I 
planeringen ingår kommunens övergripande arbete med strategisk plan och 
budget samt uppföljningar. Sammanträdesplanen för nämnderna har även 
stämts av mot övrig mötesplanering för till exempel ordförandeträffar, 
moderbolagets sammanträden, kommundirektörens ledningsgrupp samt 
mötestillfällen för kommunövergripande samverkansgrupp. 

Kommunledningsförvaltningens förslag avseende barn- och 
utbildningsnämndens och arbetsutskottets sammanträdestider för 2019 
framgår av tabellen nedan. Mötestid för sammanträden föreslås vara 8:15. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2018-10-11 § 72 beslutat 
föreslår nämnden fastställa sammanträdesordning enligt tabell nedan med två 
ändringar; planeringsdagen 24 april flyttas till 8 maj och verksamhetsbesöket 
22 maj flyttas till 24 april. 
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BUNAU BUN Antagnings-
utskott

Planerings-
dag Utbildnings-dag Besök i vht 

 08 jan 
(val)     

16-jan 30-jan  30-jan em 
halvdag   

13-feb 27-feb   
20-21 feb Skollag och 
huvudmannens uppdrag 
Medlefors

27-feb 
Elevrådet

13-mar 27-
mar

27-mar 
halvdag em    

10-apr 24-apr  24-apr 
halvdag em   

08-maj 22-
maj    22-maj 

halvdag em

05-jun 19-jun 26-jun 
halvdag em    

11-sep 25-
sep   04-sep  

16-okt 30-okt    30-okt 
halvdag em

13-nov 27-
nov     

04-dec 18-
dec  18-dec 

halvdag em   

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

Beslutsunderlag
 Sammanträdesordning för barn- och utbildningsnämnden med 

arbetsutskott 2019, BUF Hid: 2018.2388 
 Protokoll barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-10-11 § 

72, BUF Hid:2018,2520

Beslutet skickas till
 Barn och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
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§ 133

Skolchefen informerar om aktuella frågor 2018-10-26
Ärendenr 2018/775-3.8.0.1

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

Sammanfattning av ärendet
Skolchef Maarit Enbuske informerar om aktuella frågor. 

Resultatet av medborgardialogen om samverkan Avan – Unbyn finns på 
kommunens webbplats; www.lulea.se/avan-unbyn. Ärendet kommer upp för 
behandling på november månads sammanträde.

Luleå kommun har tillämpat tre månaders placeringstid för erbjudande av 
plats i förskolan men kommer framöver att anpassa sig till lagen, dvs erbjuda 
plats inom fyra månader. Det ger bättre möjligheter att planera placeringen.

En utvärdering av sommarförskola/fritids pågår. Charlottendals förskola 
kommer att innehålla tvåspråkig förskola från höstterminen 2019. 

Förvaltningen kommer att föreslå nedläggning av flygteknikutbildningen. 
Anledningen är svårigheter att rekrytera specialkompetenser och att platserna 
inte längre fylls upp.

Beslutsunderlag
 Skolchefens information 20181026, BUF Hid:2018.2646
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§ 134

Månadsrapport januari - september 2018
Ärendenr 2018/701-2.4.0.1

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

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens resultat för perioden januari till sista 
september uppgår till 28,5 mkr, eller cirka 2,2 % 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 
ramregleringen under oktober till december månad. Större inköp genomförs 
även av lärverktyg under höstterminen i nämndens olika verksamhetsom-
råden. Kostnader för nya lokaler har ej fakturerats av statsbyggnadsförvalt-
ningen med mera. 

Barn- och utbildningsnämnden har inhandlat cirka 2 900 stycken elevdatorer 
från höstterminen och cirka 300 personaldatorer. Debiteringen av hyreskost-
naden har påbörjats först under september månad. Detta kommer att öka 
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 detta redan reglerat i kommun-
bidraget. Barn- och utbildningsnämndens helårsprognos påvisar ett 
plusresultat på 5,3 mkr (föregående månadsrapport i augusti 2,2 mkr). Nuvarande 
prognos påvisar att Barn- och utbildningsnämnden uppnår effektiviseringen i 
verksamheten. 

36



LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-26

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Resultaträkning (Tkr) Periodens 
resultat 
jan-aug 
2018

Periodens 
resultat 
jan-aug 
2017

Resultat 2017

Verksamhetens intäkter       189 548     177 946      263 075
Verksamhetens kostnader - 1 467 487 -1 431 314 - 1 955 885
Kapitalkostnader       -15 349 - 19 189 -25 297
Nettokostnader -1 293 288 - 1 272 557 -1 718 107
Kommunbidrag 1 321 774 1 300 589 1 740 846
Resultat 28 486 28 032 22 739

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta att godkänna månadsrapporten för januari – september 2018. 

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Månadsrapport januari-september 2018, BUF Hid: 2018.2632

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
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§ 135

Verksamhet för asylsökande vårdnadshavare och barn i 
förskoleåldrar i Råneå
Ärendenr 2018/574-3.8.2.1

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

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om utredningsuppdrag 
gällande verksamhet för asylsökande med barn i förskoleåldrar.

Luleå erbjuder idag placering på förskola för alla asylsökande barn, även barn 
under 3 år.  Från 2019 föreslås Luleås förskola tillämpa skollagens skrivning 
gällande plats i förskola för asylsökande barn, dvs. 525 timmar årligen, från 
hösten det år barnet fyller 3 år. Det innebär också att barn under 3 år inte 
erbjuds plats. 

Inför den planerade förändringen ska barn- och utbildningsförvaltningen i 
samråd med frivilligorganisationer, civilsamhälle och medborgarkontoret i 
Råneå och Migrationsverket (Kalixkontoret):

 Undersöka förutsättningarna för att starta upp en öppen verksamhet 
som stödjer asylsökande föräldrarna med barn i förskoleåldrar och 
som erbjuder meningsfulla aktiviteter, verkar för barnens trygghet och 
anknytning till sina föräldrar och integration med andra i samhället 
Råneå. 

 Initiera och sammankalla representanter för civilsamhället och 
frivilligorganisationer i Råneå, Medborgarkontoret, 
Socialförvaltningen samt Migrationsverket för att bedöma intresse för 
att starta upp en sådan verksamhet.

 Undersöka förutsättningar för och i förekommande bistå med ansökan 
om ekonomisk finansiering av en sådan verksamhet, t ex statsbidrag 
som hanteras genom Länsstyrelsen; Tidiga Insatser för Asylsökande 
(TIA-medel) och/eller Luleå Kommuns Folkhälsomedel. 
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 Stödja etableringen av en öppen verksamhet för asylsökande föräldrar 
och deras barn i förskoleåldrar.

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

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2018-10-11 § 63, beslutat 
föreslå nämnden att lägga informationen till handlingarna.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Kartläggning och bedömning av förutsättningar för verksamhet i 

Råneå för asylsökande familjer med barn i förskoleåldrar, 
BUF Hid: 2018.2373

 Protokoll barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-10-11, 
BUF Hid:2018.2511

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
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§ 136

Revidering av förskolans barnpeng
Ärendenr 2018/453-2.4.0.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna reviderad 

rapport Översyn och kvalitetssäkring av förskolans barnpeng samt fastställa 
förskolans barnpeng i linje med rapporten.

2. Nuvarande resursfördelningsmodell korrigeras till att motsvara halv 
barnpeng för asylsökande barn över 3 år med allmän 
förskoleplacering, (15 timmar per vecka, 525 timmar årligen) och att 
inte utbetala barnpeng för asylsökande barn under 3 år. 

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till revidering av förskolans barnpeng inför budgetåret 2019 har 
tagits fram. Utgångspunkten för revideringen har varit rapporten Översyn och 
kvalitetssäkring av förskolans barnpeng, vilken tidigare godkändes av barn- och 
utbildningsnämnden 2017-09-28 (se ärende 2017/498). I de framräknade 
driftskostnaderna enligt rapporten ingick kostnader för friskvård. 
Under 2018 har Luleå kommun infört en centralt finansierad friskvårdspeng i 
form av den så kallade förmånsportalen. Barnpengens driftsdel motsvarande 
friskvård tas därför bort från barnpengen. Barnpengens driftsdel motsvarande 
övriga kostnader reduceras för att finansiera de centrala kostnaderna för 
felanmälningar i förskolan (DeDu). 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade i september 2017 om en Samlad 
resurseffektiv sommaröppen verksamhet från 2018. Beslutet innebar förväntningar 
om minskade kostnader för sommarvikarier. Barnpengens kostnader för 
vikarier reduceras därför motsvarande tidigare framräknad 
kostnadsminskning. För asylsökande barn föreslås Luleå begränsa sig till 
Skollagens skrivning och erbjuda plats i förskola från hösten det år barnet 
fyller 3 år och 525 timmar årligen. För dessa barn föreslås halv barnpeng 
utbetalas. Ingen barnpeng utbetalas för barn under 3 år. Inga nya barn under 3 
år tas in i förskolan. För barn under 3 år och som idag har en plats i förskolan
görs en individuell prövning om platsen kan kvarstå alternativt hur den fasas 
ut på ett passande sätt.  Se bilaga, Barnkonsekvensanalys. 

De sammantagna åtgärderna till följd av den aktuella översynen bedöms 
medföra minskade kostnader motsvarande cirka 3 Mkr från 2019. 
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Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår nämnden besluta att godkänna 
reviderad rapport Översyn och kvalitetssäkring av förskolans barnpeng samt 
fastställa förskolans barnpeng i linje med rapporten. Nuvarande 
resultatfördelningsmodell korrigeras till att motsvara halv barnpeng för 
asylsökande barn över 3 år med allmän förskolepeng, (15 timmar per vecka, 
525 timmar årligen) och att inte utbetala barnpeng för asylsökande barn under 
3 år.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2018-10-11 § 64 beslutat 
föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna reviderad rapport 
Översyn och kvalitetssäkring av förskolans barnpeng samt fastställa förskolans 
barnpeng i linje med rapporten. Nuvarande resursfördelningsmodell 
korrigeras till att motsvara halv barnpeng för asylsökande barn över 3 år med 
allmän förskoleplacering (15 timmar per vecka, 525 timmar årligen) och att 
inte utbetala barnpeng för asylsökande barn under 3 år.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.

Daniel Smirat (S) föreslår bifalla arbetsutskottets förslag.

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

Beslutsunderlag
 Rapport Översyn och kvalitetssäkring av förskolans barnpeng, 

reviderad augusti 2018, BUF Hid: 2018.2376
 Barnkonsekvensanalys huvudman, BUF Hid: 2018.2375
 Barn- och utbildningsförvaltningens beslutsförslag om revidering av 

förskolans barnpeng, BUF Hid: 2018.2374
 Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2018-10-11 § 64, 

BUF Hid:2018.2512

Beslutet skickas till
Verksamhetschef förskola, avdelningschef ekonomi & HR, avdelningschef 
administration & IT, förskolechefer
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§ 137

Barnomsorgsavgifter i förskolan
Ärendenr 2018/452-2.4.0.3

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

besluta om ny taxa för förskolan att gälla från och med 2019-02-01. 
2. En debiteringsmodell ska tillämpas som innebär att den avgiftsfria 

allmänna förskolan om 525 timmar motsvarar skolans läsårsmånader 
september-maj och att grundtaxa tas ut under månaderna juni-augusti. 

3. Nuvarande avgiftsreducering som ges till vårdnadshavare som är 
föräldralediga eller arbetssökande avskaffas.

Sammanfattning av ärendet
Allmän förskola, 525 kostnadsfria timmar årligen från hösten det år barnet 
fyller 3 år infördes år 2010 i Sverige. Orsaken var att barn med hemmavarande 
föräldrar skulle ges möjlighet att ta del av utbildningen i förskolan som annars 
var avsedd för barn till föräldrar som arbetar eller studerar. För en likvärdig 
behandling, kom även de barn som redan fanns i förskolan att omfattas av 
rätten till 525 kostnadsfria timmar årligen från hösten det år barnet fyller 3 år. 

I stort sett alla barn i den aktuella målgruppen (barn över 3 år) vistas längre 
tid i förskolan än de kostnadsfria 525 timmarna då deras vårdnadshavare 
antingen arbetar eller studerar. För timmar utöver de 525 kostnadsfria ska 
grundavgift utgå. 

525 avgiftsfria timmar motsvarar 15 timmar per vecka under 35 veckor 
(skolans läsår).  Luleå tillämpar idag en debiteringsmodell där 
vårdnadshavare som omfattas av kostnadsfri allmän förskola får 30 % 
reducerad avgift varje månad, dvs under 52 veckor. Vårdnadshavarna får 
därmed betydligt fler avgiftsfria timmar än vad lagen reglerar. Luleå går 
genom denna debiteringsmodell miste om barnomsorgsavgifter. En ny 
debiteringsmodell föreslås därför. De flesta kommuner tillämpar en 
debiteringsmodell som innebär att den avgiftsfria allmänna förskolan om 525 
timmar läggs ut och reduceras vårdnadshavarnas avgifter motsvarande 
läsårsmånaderna september-maj. För övriga månader, juni-augusti tas 
grundavgift ut.  Luleå föreslås göra på samma sätt. 
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Luleå kommun tillämpar även en generell och reducerad avgift för barn till 
föräldralediga och arbetssökande. De barn som är över 3 år och som omfattas 
av allmän förskola går i förskolan kostnadsfritt motsvarande 525 timmar per 
år. De barn som är yngre än 3 år har en reducerad avgift om 30%. Det finns 
inget lagkrav på att reducera avgiften för dessa vårdnadshavare. De flesta 
kommuner tillämpar ingen avgiftsreducering utan tar ut grundavgift. Luleå 
går också här miste om barnomsorgsavgifter. Det föreslås därför att 
grundavgift tillämpas för dessa barn, dvs att den nuvarande rabatten om 30% 
upphör. 

Nuvarande avgift och förslag till ny avgift 

Ålder:
Sysselsättning

vårdnadshavare:
Omsorgs-

tid:
Avgift idag: Nytt förslag avgift:**

1-2 år Arbetar/studerar Full tid
Grundavgift helår
(1 382kr)

Grundavgift helår (1 382kr)

1-2 år FL/AL 15h/v
70% av grundavgift helår
(968 kr)

Grundavgift helår (1 382kr)

3-5 år Arbetar/studerar Full tid
70% av grundavgift helår
(968 kr)

70 % av grundavgift sep-maj (968 kr)
Grundavgift jun-aug (1 382 kr)

3-5 år FL/AL
15h/v
skolåret

Gratis*
Avgiftsfritt sep-maj (0 kr)
Grundavgift jun-aug (1 382 kr)

* Kan köpa till tid under alla lov utom 5 veckor på sommaröppet
** Avgift för barnomsorg är inkomstbaserad och varierar också beroende på hur många barn 
man har (barn 1, barn 2 osv). I ovanstående tabell redovisas avgiften för första barnet för 
familjer som uppnår nivå för maxtaxa. 

En förändrad barnomsorgsavgift jämfört med idag bör inte ha 
påverkanseffekt på möjligheten att ha sitt barn i förskolan. De kommuner som 
erbjuder lägre avgifter än maxtaxan har inte högre inskrivningsgrad i 
förskolan (SCB, 2016). Barnfamiljer i Luleå har också högre disponibel inkomst 
per konsumtionsenhet än genomsnittet i den jämförbara kommungruppen 
(SCB, 2016). 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att 
föreslå kommunfullmäktige att ändra debiteringsmodell och taxor i 
barnomsorgen enligt ovan från 2019 och fastställa ny taxa för förskolan att 
gälla från och med 2019-02-01. En debiteringsmodell ska tillämpas som 
innebär att den avgiftsfria allmänna förskolan om 525 timmar motsvarar 
skolans läsårsmonader september-maj och att grundtaxa tas ut under 
månaderna juni-augusti. Nuvarande avgiftsreducering som ges till 
vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetssökande avskaffas.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2018-10-11 § 65 beslutat att 
föreslå nämnden bifalla barn- och utbildningsförvaltningens förslag.
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Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Rapport Avgifter för barnomsorg i Luleå Kommun, BUF Hid 2018:2378
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barnomsorgsavgifter i 

förskolan, BUF Hid: 2018.2377
 Protokoll barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-10-11 § 

65, BUF Hid:2018.2513

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningens kansli 
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§ 138

Revidering av fritidshemmens resurstilldelning 2019
Ärendenr 2018/564-1.3.2.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om ny resursfördelningsmodell för 
fritidshem. Den nya resursfördelningsmodellen innebär en minskad ram för 
fritidshemmen om 5 mkr.

Reservationer
Thomas Söderström (L), Sara Önneby Nordström (KD), Jan Nyberg (MP) och 
Monica Carlsson (V) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har ett gemensamt uppdrag att anpassa 
sig efter det nya kommunbidraget för 2019. Av grundskolans totala besparing 
på 9 mkr är förslag till beslut att frigöra 5 mkr av dessa från fritidshemmen.     

Den strategiska översynen av 2019 års kommunbidrag till barn och 
utbildningsförvaltningen ger grundskolan och resurscentra (från 2019) ett 
gemensamt effektiviseringskrav på 9 mkr. Av dessa 9 mkr planeras 5 mkr att 
effektiviseras på grundskolans fritidshem, vilket motsvarar 5 % av 
omslutningen (5 mkr av 100 mkr).

Vid sammanställning av kostnadsmedeltal per inskrivet barn på fritidshem 
mellan 2015–2017 för kommungruppen ”större stad” ligger Luleå 9,4 % över 
medel för 2017. Utifrån nettokostnadsavvikelse ligger Luleå 12 mkr dyrare än 
referenskostnaden under 2017. 

Barn och utbildningsförvaltningen har märkt av en svårighet med rekrytering 
av fritidspedagoger till kommunens fritidshem, tillgången på fritidspedagoger 
är relativt låg. För cirka två år sedan initierade förvaltningen en ny befattning, 
fritidsassistent. Idag finns cirka 32 fritidsassistenter på kommunens samtliga 
fritidshem.

Den nya modellen för tilldelning av medel till fritidshem innebär att resurser 
fördelas till 1 fritidspedagog och 1 fritidsassistent på en avdelning för 36 barn, 
istället för nuvarande tilldelning med 2 fritidspedagoger på en avdelning med 
39 barn.
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Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden beslutar om ny 
resursfördelningsmodell för fritidshem. Den nya resursfördelningsmodellen 
innebär en minskad ram för fritidshemmen om 5 mkr.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2018-10-11 § 66 beslutat 
föreslå att nämnden en ny resursfördelningsmodell för fritidshem. Den nya 
resursfördelningsmodellen innebär en minskad ram för fritidshemmen om 
5 mkr.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.

Maria Müller (S) föreslår bifalla arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
 Revidering av fritidshemmens resurstilldelning 2019, 

BUF Hid: 2018.2380
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till revidering av 

fritidshemmens resurstilldelning, BUF Hid: 2018. 2379 
 Protokoll barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

2018-10-11 § 66, BUF Hid:2018.2514

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 139

Förändring av elevpeng läromedel inför 2019
Ärendenr 2018/544-2.4.0.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa elevpeng för läromedel 
för gymnasieelever vid Luleå gymnasieskolas nationella program för 
budgetåret 2019 enligt tabell nedan.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-12-21, § 158, att fastställa 
elevpeng läromedel för gymnasiet enligt tabellen nedan.
Luleå gymnasieskola har i uppdrag att genom effektiviseringar i 
verksamheten minska kostnaderna 2019. Genom digitalisering och 
framförhållning gällande inköp bedöms det möjligt att minska 
läromedelstilldelningen för 2019. Totalt bedöms denna reducering av 
läromedelstilldelningen bidra till en effektivisering uppgående till 2,4 mkr. 
Elevpeng fastställs för 2019 till följande belopp gällande läromedel:

Program Elevpeng läromedel 2018 Förslag ny elevpeng läromedel 2019
BF 2 004 kr 1 203 kr
EK 1 778 kr 1 067 kr
HU 1 778 kr 1 067 kr
SA 1 778 kr 1 067 kr
VO 2 154 kr 1 293 kr
TE 2 428 kr 1 457 kr
HA 1 958 kr 1 175 kr
HT 1 958 kr 1 175 kr
NA 2 007 kr 1 204 kr
ES 2 420 kr 1 452 kr
BA 3 725 kr 2 235 kr
EE 3 552 kr 2 131 kr

HV fri 3 134 kr 1 881 kr
IN 3 981 kr 2 389 kr
RL 3 299 kr 1 979 kr
VF 3 552 kr 2 131 kr
IM 1 829 kr 1 097 kr

IMSPR 1 829 kr 1 097 kr
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Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att 
fastställa elevpeng för läromedel för gymnasielever vid Luleå gymnasieskolas 
nationella program för budgetåret 2019 enligt tabell ovan.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2018-10-11 § 67 beslutat 
föreslår barn- och utbildningsnämnden att fastställa elevpeng för läromedel 
för gymnasieelever vid Luleå gymnasieskolas nationella program för 
budgetåret 2019 enligt tabell ovan.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Beräkning av resursfördelning läromedel 2019, BUF Hid: 2018.2383
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till fastställande av elevpeng i 

gymnasieskolan, BUF Hid: 2018.2381
 Protokoll barn- och utbildningsutskottet 2018-10-11 § 67, 

BUF Hid:2018.2515

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 140

Barn- och utbildningsnämndens budget för 2019
Ärendenr 2018/542-2.4.0.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna åtgärder för att nå en 
balanserad budget motsvarande 1 768 mkr för 2019. 

Reservationer
Jan Nyberg (MP), Sara Önneby Nordström (KD), Monica Carlsson (V) och 
Thomas Söderström (L) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Beräkningarna baseras på budgetberedningens fastställda preliminära 
kommunbidrag för barn- och utbildningsnämnden avseende 2019 
(ärendenummer 2017/1578). Preliminärt kommunbidrag för barn- och 
utbildningsnämnden 2019 uppgår till 1 768 mkr. 

Förvaltningen presenterar förslag på åtgärder i samtliga skolformer 
motsvarande 19 mkr för att nå en balanserad budget utifrån det preliminära 
kommunbidraget för 2019.

Beskrivning av ärendet
För att nå en balanserad budget motsvarande 1 768 mkr finns ett behov att 
genomföra åtgärder motsvarande 19 mkr då nämndens kostnadsökningar är 
större än det kommunbidrag som erhålls. 

Förslag på åtgärder:                                                   Belopp, tkr
Serviceenheten 
Förändrad köksstruktur måltidsservice, minskad personal                            
enligt långsiktig plan 2018-2024                 500

Förskolan 
Förskolans barnpeng (se ärendenummer 2018/453)                   3 000
Barnomsorgsavgifter i förskolan (se ärendenummer 2018/452)                  3 000

Grundskolan 
Grundsärskoleverksamheten lokaliseras vid Tunaskolan hösten 2019. 
Samverkande kompetenser mellan grundsärskola och grundskola ger alla 
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elever bättre förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling vilket bedöms ge en effektivisering.                            1 000

Revidering av fritidshemmets resurstilldelning          
(se ärendenummer 2018/564)                  5 000            

Grundskolan står inför en omorganisation som träder i kraft den 1 januari 
2019. Av den anledningen presenteras åtgärder motsvarande 3 mkr i samband 
med beslut om internbudget.                                                                            3 000                                                                                  

Gymnasieskolan 
Förändring av elevpeng läromedel (se ärendenummer 2018/544)              2 400                                      
allmän återhållsamhet, minskade kopieringskostnader, 
återhållsamhet gällande resor, kurser och konferenser samt 
ett mindre utbud av kurser inom det individuella valet                              1 100

Summa                           19 000

Verksamhet                                Budget 2018   Prel. budget 2019 %-andel
Nämnd, skolchef, kansli, stab    93                                            88     5
Serviceavdelningen                    166                                         159     9
Förskolan                                     418       424   24
Grundskolan                               825       831   47
Gymnasieskolan                         263      265   15
Summa                                     1 765   1 768 100

Fördelningen av budget mellan verksamheterna kommer att förändras när 
kommunbidraget är slutligt, lönerevisionen fullständig och interna hyror samt 
lokalvård är fastställda.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2018-10-11 § 68 beslutat 
föreslå nämnden godkänna åtgärder för att nå en balanserad budget 
motsvarande 1 768 mkr för 2019. 

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen fördrar ärendet. Förvaltningen har 
genomfört MBL-förhandling enligt § 11 den 9 oktober 2018. De fackliga 
organisationernas yrkanden framgår av bilagda förhandlingsprotokoll.

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

utbildningsnämndens budget 2019, BUF Hid: 2018.2384
 Förhandlingsprotokoll, BUF Hid: 2018.2582
 Protokoll barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-10-11, 

BUF Hid:2018.2516

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen/ ekonomikontoret, barn- och 
utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
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§ 141

Definition av väsentligt tvåspråkig förskola i 
förvaltningsspråk
Ärendenr 2018/576-1.3.2.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna barn- och 
utbildningsförvaltningens föreslagna definition av väsentligt tvåspråkig 
förskola i förvaltningsspråken meänkieli, samiska och finska, med ändringen 
att begreppet föräldrar byts ut mot vårdnadshavare.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med barn- och utbildningsnämndens beslut om vision och strategier 
i arbetet med och för nationella minoriteter, ärendenummer 2018/7-3.8.0.2, har 
barn- och utbildningsförvaltningen i samråd med nationella minoriteter 
framtagit en definition av väsentligt tvåspråkig förskola i förvaltningsspråken 
meänkieli, samiska och finska.  

 Syftet med väsentligt tvåspråkig förskola är att ge goda möjligheter till 
barn inom förvaltningsspråken att bevara, utveckla och återuppta 
språk, kultur och identitet. 

 Förvaltningsspråket talas av ordinarie personal med barnen mellan 
klockan 9.00 och 15.00 varje dag. Personalen har goda språkkunskaper 
och kan anpassa sitt språk efter barnens behov. 

 Det nationella minoritetsspråket är norm. 
 En stimulerande kulturell miljö byggs upp runt språk och kultur som 

lika centrala inslag.
 Utvecklingen av verksamheten sker i samverkan med vårdnadshavare 

och andra viktiga aktörer.

Den väsentligt tvåspråkiga förskolan ska ha största möjliga nåbarhet för så 
många intresserade som möjligt vilket innebär central och tillgänglig 
geografisk placering där logistik och transporter fungerar väl. Lokalerna och 
området är anpassat för en stabil och hållbar utveckling då verksamheten kan 
behöva starta i liten omfattning som växer över tid. 

Den gängse resursfördelningsmodellen i Luleå kommuns förskolor med 
tilldelning per barn, kommer inte att finansiera verksamheten till en början 
vilket andra kommuners liknande uppstarter visar. 

52



LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-26

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen omhändertar finansiering av den 
tvåspråkiga förskolan utöver den gängse resursfördelningsmodellen så att 
start och uppbyggnad under de första åren möjliggörs. Med Luleås ambition 
att bli ledande i landet på området och med vår goda samverkan med de 
nationella minoriteterna kommer verksamheten att bli självförsörjande på sikt.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta att godkänna barn- och utbildningsförvaltningens föreslagna 
definition av väsentligt tvåspråkig förskola i förvaltningsspråk.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2018-10-11 § 69 beslutat att 
föreslå nämnden att godkänna den föreslagna definitionen av väsentligt 
tvåspråkig förskola i förvaltningsspråken meänkieli, samiska och finska, med 
ändringen att begreppet föräldrar byts ut mot vårdnadshavare.

Beskrivning av ärendet
Definitionen är framtagen av tjänstepersoner i samråd med nationella 
minoriteter i enlighet med barn- och utbildningsnämndens beslut om vision 
för arbetet med och för nationella minoriteter i förskola och skola i Luleå 
kommun. Verksamheten kommer att starta augusti 2019. 

Sammanträdet
Barn– och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet. 
Thomas Söderström (L) föreslår bifalla arbetsutskottets förslag.

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

Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-03-23 § 41, 

Framtagande av strategi och handlingsplaner för barn- och 
utbildningsförvaltningens arbete med nationella minoriteter, 
BUF Hid: 2018.894

 Definition av väsentligt tvåspråkig förskola i förvaltningsspråk, 
BUF Hid: 2018:2385

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 
2018-10-11 § 69, BUF Hid:2018.2517

Beslutet skickas till
Flerspråkscentrum, kommunledningsförvaltningens kansli, barn- och 
utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 142

Förtursregler till förskolan
Ärendenr 2018/636-1.3.2.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa förtursregler till förskola 
enligt följande ordning: 

1. Barn i behov av särskilt stöd enligt 8 kapitlet 7 §
2. Barn som önskar plats på väsentligt tvåspråkig förskola
3. Syskonförtur

Sammanfattning av ärendet
I den beslutade handlingsplanen vision, strategier och handlingsplan för 
arbete med nationella minoriteter, lyfts ett behov fram om att ge alla barn som 
önskar tvåspråkig förskola en förtur i kö.

För att kunna möta kravet enligt handlingsplanen är förutsättningen att kunna 
administrera och identifiera vilka barn i kö som har önskemålet om tvåspråkig 
förskola och att dessa barn får en plats. Med de nuvarande köreglerna är det 
inte möjligt.

Barn-och utbildningsförvaltningen föreslår därför att en ny förtursregel införs 
för köande barn som önskar tvåspråkig förskola. Den föreslagna förtursregeln 
kommer att placeras in mellan de två andra förturerna; barn i behov av 
särskilt stöd enligt 8 kapitlet 7§ och syskonförtur. 

Under förutsättning att nämnden beslutar enligt förslaget kommer foldern 
Taxa-och tillämpningsregler revideras angående ny förtur med ordalydelsen:

Luleå kommun är förvaltningskommun för de nationella minoritetsspråken 
finska, samiska och meänkieli. Luleå kommun erbjuder förtur till tvåspråkig 
förskola. För att erhålla förtur och plats krävs att du anger specifik tvåspråkig 
förskola samt det nationella minoritetsspråk som önskas i ansökan. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår nämnden att fastställa 
förtursregler till förskola enligt följande ordning: barn i behov av särskilt stöd 
enligt 8 kapitlet 7 §, barn som önskar plats på tvåspråkig förskola och 
syskonförtur.
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2018-10-11 § 70 beslutat 
föreslå nämnden att fastställa förtursregler för tvåspråkig förskola enligt 
följande ordning; barn i behov av särskilt stöd enligt 8 kapitlet 7 §, barn som 
önskar plats på tvåspråkig förskola och syskonförtur.
 
Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet och förtydligar punkt 2. 
Förslaget innebär att ge förtur till barn som önskar plats på väsentligt 
tvåspråkig förskola som startar hösten 2019. 

Ordföranden (S) föreslår bifalla arbetsutskottets förslag med barn- och 
utbildningsförvaltningens förtydligande av punkt 2. 

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

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut avseende ny förtursregel till förskola, 

BUF Hid: 2018.2386
 Protokoll barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

2018-10-11 § 70, BUF Hid:2018.2518

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 143

Remiss, barns och ungas läsning - ett ansvar för hela 
samhället (SOU 2018:57)
Ärendenr 2018/496-1.3.1.5

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna följande remissvar till 
kulturdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet
Kulturdepartementet har erbjudit Luleå kommun att lämna remissvar på 
Läsdelegationens betänkande barns och ungas läsning – ett ansvar för hela 
samhället (SOU 2018:57). Remissvaret har arbetats fram i samverkan mellan 
barn- och utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen. 

Syftet med Läsdelegationens betänkande är att ge alla barn mellan 0 - 18 år 
likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda 
läsupplevelser. Även vuxna i egenskap av läsande förebilder är en målgrupp. 
Betänkandet lyfter att förutom skolan finns andra verksamheter som är 
viktiga för att ge alla barn likvärdiga möjligheter inom området, exempelvis 
folkbibliotek. 

Läsfrämjandeinsatser för vuxna kan vara aktuella för att stärka vuxna som 
läsande förebilder, detta gäller t ex vårdnadshavare. Förslagen handlar om att 
uppföljning av det läsfrämjande arbetet behöver tydliggöras på samtliga 
nivåer, nationellt, regionalt, kommunalt samt lokalt och att ett nationellt 
läsråd bör inrättas och att läsambassadörer i minoritetsspråk kan tillsättas. 
Skolbibliotekets verksamhet föreslås få en definition.  

Inför framtiden föreslås att kompetensutvecklingsinsatser behövs för berörda 
yrkesgrupper som arbetar med barn och unga, att forskning (inklusive 
kartläggningar) och kunskapsspridning behöver ske, att permanenta och 
långsiktiga finansieringsformer till läsfrämjande verksamhet behövs på 
nationell nivå samt att digital teknik är en möjlighet till ökad läsning.

Luleå kommuns remissvar
Luleå kommun instämmer helt i följande:

 S 177 Grundutbildning för yrkesgrupper som arbetar med barns och ungas 
läsning. Behov av grundutbildning för samtlig personal som arbetar 
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med barns och ungas läsning finns, exempelvis förskole-, fritidshems- 
och skolpersonal samt bibliotekarier inom litteraturförmedling och 
läsfrämjande. 

 S 106 Förslag gällande skolbibliotek och läsning. En definition av 
skolbiblioteksverksamhet är önskvärd där även allmänna råd kan ge 
gott stöd till verksamheten.

 S 173 Förslag gällande samverkan kring barns och ungas läsning. 
Inrättandet av ett nationellt läsråd samt behovet av uppföljning av 
barns och ungas läsning, där läsrådet borde vara en samlande kraft för 
uppföljning, forskning och kunskapsspridning.

Luleå kommun instämmer delvis i följande punkter:
 S 181 Finansieringsformer för läsfrämjande verksamhet 

Behov förutom på nationell nivå finns också på kommunal nivå, att 
bemanna skolbibliotek är ett exempel då skolors storlek samt 
geografisk spridning kan variera i hög grad. Folkbiblioteken har redan 
i dag en viss samverkan med exempelvis BVC, förskola, och 
fritidsgårdar, men som utredningen skriver så skulle bibliotekens 
uppsökande arbete kunna utvecklas ytterligare, vilket handlar om en 
resursfråga.

 S 166 Läsfrämjandeambassadörer för de nationella minoritetsspråken. 
Inrättande av tjänster för läsfrämjandeambassadörer som företräder de 
nationella minoritetsspråken och som kan vara vuxna läsande 
förebilder för barn och unga är i grunden en god idé och de som redan 
finns gör ett viktigt arbete. Bäst effekt skulle dessa tjänster få om en 
region samarbetade kring den eller de tjänster som skapas då behov, 
kompetens och förutsättningar varierar.

 S 183 Barns och ungas läsintresse och den digitala tekniken 
Digitaliseringens möjligheter till ökad läsning medför ökade lokala 
behov inom modern teknik (infrastruktur, nätverk, uppkoppling och 
trådlösa nätverk, accesspunkter mm), digitala verktyg och kompetens, 
för att kunna uppfylla de ökade möjligheterna.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta att lämna ovanstående remissvar till kulturdepartementet.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2018-10-11 § 71 beslutat 
föreslå nämnden att lämna ovanstående remissvar till kulturdepartementet.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.

57



LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-26

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
 Sammanfattning av Läsdelegationens betänkande Barns och ungas 

läsning – ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57), BUF Hid: 2018.1878
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till yttrande över 

läsdelegationens betänkande, BUF Hid: 2018.2387
 Protokoll barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-10-11 § 71, 

BUF Hid:2018.2519

Beslutet skickas till
Kulturdepartementet
Verksamhetschef grundskola
Kulturförvaltningen
Kommunledningsförvaltningens kansli
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§ 144

Motion (KD) om gemensam handlingsplan vid hot, våld 
och kränkningar
Ärendenr 2018/259-1.1.1.5

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår 
motionen om gemensam handlingsplan.

Reservationer
Jan Nyberg (MP), Thomas Söderström (L), Monica Carlsson (V) och Sara 
Önneby Nordström (KD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kristdemokraterna har i en motion förslagit att barn- och utbildnings-
förvaltningen tillsammans med socialförvaltningen tar fram en gemensam 
handlingsplan med tydliga riktlinjer för hantering av hot, våld och 
kränkningar när barn och lärare blir utsatta.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i dagsläget redan en strategi och 
handlingsplan inom skolan vid hot och våld samt väpnat våld. Bedömningen 
är också att det inte finns skäl för en gemensam handlingsplan för de två 
förvaltningarna. De bedriver olika verksamheter och det finns 
handlingsplaner och rutiner för respektive verksamhet. Barn- och 
utbildningsförvaltningen föreslår därför i samråd med socialförvaltningen att 
motionen avslås.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta avslå 
motionen om gemensam handlingsplan.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2018-10-11 § 73, beslutat 
föreslå avslå motionen.

Sammanträdet
Thomas Söderström (L) och Jan Nyberg (MP) föreslår bifalla motionen. 

Sara Önneby Nordström (KD) stödjer Thomas Söderströms förslag. 
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Ordföranden (S), Nihad Zara (M) och Fredrik Bruhn (S) föreslår bifalla 
arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Thomas Söderströms förslag 
mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller 
arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
 Motion om gemensam handlingsplan vid hot, våld och trakasserier, 

BUF Hid: 2018.968
 Protokoll barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

2018-10-11 § 73, BUF Hid:2018.2521

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltingens kansli  
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