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§ 57
Stipendium för föredömligt arbete med barn och elever
Ärendenr 2021/207-3.8.0.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att dela ut stipendium för föredömligt
arbete med barn och elever till:
1. Personalen vid Munkebergs förskola, nominerade av medborgare i Luleå kommun
2. Förstelärare Kristoffer Nordekvist, Gymnasieskolan, nominerad av
medborgare i Luleå kommun
3. Personalen vid Råneskolans fritidshem, nominerade av medarbetare i
barn- och utbildningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att instifta ett stipendium där excellent arbete med barn eller elever premieras. Det vill säga personal som,
enskilt eller i arbetslag, på ett föredömligt sätt arbetar för att barn och elever
utvecklas enligt kunskapsmålen, i alla skolformer (BUF 2017/694).
Under mars månad 2021 har det varit öppet för medborgare i Luleå kommun
och medarbetare i Barn- och utbildningsförvaltningen att nominera stipendiater. Totalt har 54 nomineringar kommit in.

Signature reference: c05d11df-f428-41ec-938e-42b60c50de11

Förvaltningen föreslår att tre stipendier delas ut á 10 000 kronor vardera för
att användas till att utveckla verksamheten på enheten. Rektor ansvarar för att
medlen används i enlighet med detta beslut.
Förvaltningen föreslår att en stipendiat utses från respektive verksamhet –
förskola, grundskola och gymnasieskola. Två stipendier utdelas utifrån medborgarnas nomineringar och ett stipendium utdelas utifrån medarbetarnas
nomineringar.
Stipendiaterna tilldelas ett diplom med motiveringen.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2021-05-05 § 38 föreslagit
barn- och utbildningsnämnden besluta att barn- och utbildningsnämnden
delar ut stipendium för föredömligt arbete med barn och elever till:
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1. Personalen vid Munkebergs förskola, nominerade av medborgare i Luleå kommun
2. Förstelärare Kristoffer Nordekvist, Gymnasieskolan, nominerad av
medborgare i Luleå kommun
3. Personalen vid Råneskolans fritidshem, nominerade av medarbetare i
barn- och utbildningsförvaltningen.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsnämnden föredrar ärendet.

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

Dialog:
Dialog har förts internt med förvaltningens ledningsgrupp.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Beslutsunderlag
Signature reference: c05d11df-f428-41ec-938e-42b60c50de11








Barn- och utbildningsnämndens protokoll gällande interna stipendier
2018-04-19 § 64, BUF Hid: 2018.115
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag avseende stipendie,
BUF Hid: 2021.917
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-05-05 §
38, BUF Hid: 2021.1035
Diplom Munkebergs förskola, BUF Hid: 2021.1148
Diplom Kristoffer Nordekvist, BUF Hid: 2021.1149
Diplom Råneskolans fritidshem, BUF Hid: 2021.1150
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Beslutet skickas till
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Stipendiemottagare och deras rektorer
Förvaltningens ledningsgrupp

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

7

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2021-05-19

§ 58
Ordföranden informerar
Ärendenr 2021/229-2.1.0.1

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

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden informerar om val av en politisk styrgrupp med målet att diskutera hur samtal ska läggas upp med elevråd och personal. Ordföranden tar in
synpunkter med anledning av val av styrgruppsrepresentanter.

Sammanträdet

Signature reference: c05d11df-f428-41ec-938e-42b60c50de11

Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.
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§ 59
Styrgrupp för medborgardialog med anledning av utredning av skolstruktur i Gammelstad, Notviken, Centrum och
Bergnäset
Ärendenr 2021/302-3.8.0.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse en politisk styrgrupp
för medborgardialog bestående av ordinarie ledamöter i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.
2. Medborgardialogerna är kopplade till utredningsarbetet av skolstruktur för Gammelstad, Notviken, Centrum och Bergnäset.

Sammanfattning av ärendet
Till följd av folkomröstningen som genomfördes under hösten 2020 har kommunfullmäktige bland annat beslutat att ge barn- och utbildningsnämnden i
uppdrag att ”i en öppen och förutsättningslös process utreda och föreslå
struktur för skolor och förskolor områdesvis. Utredningen ska ske etappvis
för de olika geografiska områdena och ska bygga på nyproducerade underlag
och kostnadskalkyler genomförda med hjälp av extern kompetens”, KF 202101-25 § 31.

Signature reference: c05d11df-f428-41ec-938e-42b60c50de11

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har beslutat att godkänna barnoch utbildningsförvaltningens förslag på omhändertagande av kommunfullmäktiges beslut, BUNAU 2021-03-03 § 9. Det innebär bland annat att utredningen till att börja med ska prioritera områden Gammelstad, Notviken, Centrum och Bergnäset. Det innebär även att utredningens förslag till scenarion för
skolstruktur ska utgöra underlag för barn- och utbildningsnämndens samtal
med elever, vårdnadshavare och personal.
Barn- och utbildningsnämnden planerar att genomföra tidiga samtal med
vårdnadshavare i de fyra områdena under månadsskiftet maj/juni 2021 med
syfte att informera om utredningsuppdraget och fånga upp synpunkter inför
utredningsarbetet.
Utredningsarbetet har inletts och en styrgrupp samt en arbetsgrupp har tillsats. Styrgruppen har beslutat om uppdragsbeskrivning för utredningsarbetet
som beskriver syfte, tidplan och process för arbetet med utredning av skolstruktur.
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För att kunna samordna nämndens framtida samtal med elever, vårdnadshavare och personal med arbetsprocessen för utredningsarbetet föreslår barnoch utbildningsförvaltningen att barn- och utbildningsnämnden beslutar att
tillsätta en styrgrupp för medborgardialog. Medborgardialog innebär enligt
kommunens definition att politiker deltar i processen. Syftet med styrgruppen
är att med stöd av tjänstepersoner initiera, genomföra och följa upp samtal
med elever, vårdnadshavare och personal under utredningsarbetet.
Beslutet har fattats med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.

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

Beslutsunderlag
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Kommunfullmäktiges protokoll 2021-01-25 § 31, BUF Hid: 2021.341
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut avseende styrgrupp för medborgardialog med anledning av utredning av skolstruktur i Gammelstad, Notviken, Centrum och Bergnäset,
BUF Hid: 2021.1110
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-03-03 §
9, BUF Hid: 2021.496
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§ 60
Skolchefen informerar
Ärendenr 2021/228-2.1.0.1

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

Sammanfattning av ärendet
Skolchefen informerar om följande punkter:
1. Återkoppling som gjorts av Skolinspektionen på undervisning under
coronapandemin som visar på kreativitet hos lärare när de bedrivit
undervisningen på distans, att tekniken fungerat bra och att man ofta
följt upp välmående hos eleverna med anledning av distansundervisningen.
2. Start av en delvis engelsk skola åk 7-9 för läsåret 2021/2022 där 20 % av
undervisningen kommer att ske på engelska.
3. Avveckling av privat förskola och information ges om att de barn som
berörs kan erbjudas plats i kommunägd förskola.
4. Hertsöskolans behov av renovering och ombyggnation. Skolchefen informerar om att skolan kommer att behöva utrymmas i höst 2021 för
renovering.

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
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Presentation BUN maj 2021, BUF Hid: 2021.1131
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§ 61
Lokalkostnadsutredning
Ärendenr 2021/282-2.1.0.1

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

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden får information om lokalkostnadsutredning av
skol- och förskolelokaler som genomförts av SWECO. SWECO:s studie är baserad på jämförande nyckeltal och en benchmarkingstudie med andra kommuner i Sverige. SWECO föredrar även möjliga förbättringsområden.

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
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§ 62
Barn- och utbildningsförvaltningens kostnadsjämförelser
gällande lokaler
Ärendenr 2021/283-2.1.0.1

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

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om kostnadsjämförelser gällande lokaler och redovisar skillnader mellan förvaltningens utredning och
SWECO:s studie. Bland annat har förvaltningen använt olika mått för area –
bruksarea, pedagogisk area.

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
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§ 63
Månadsrapport Ekonomi/HR
Ärendenr 2021/205-2.4.0.2

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

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om månadsrapport gällande
ekonomi/HR. Det ekonomiska läget föredras och ett överskott redovisas trots
olika åtgärdsprogram. Anledningen till detta är bland annat god kostnadskontroll hos rektorerna och att verksamheten har betydligt lägre kostnader generellt på grund av coronapandemin.
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar även om en gender budgetinganalys av grundskolor som genomförts. Analysen utgår ifrån kommunens
verksamhetsmål för en mer jämställd fördelning av makt och resurser. Datainsamlingen är baserad på intervjuer och analysen visar på antal hjälp-jag till
antal elever på olika skolor och uppdelat på kön.

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.
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§ 64
Information om uppdatering visionsarbetet nationella minoriteter i förskola och skola
Ärendenr 2021/227-2.1.0.1

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

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om uppdatering av visionsarbetet för nationella minoriteter i förskola och skola. Den flerspråkiga förskolan
och grundskolan s.k. språknoden har nu 17 elever och man planerar för att
intresset kommer att öka. Språknoden har börjat med nordsamiska då det varit svårt att få tag i pedagoger och lärare i de andra fyra samiska språken. Det
arbetas nu med att förbättra och inkludera språkerbjudanden för judiska och
romska minoritetsgrupper. I Luleå har det även tagits fram läromedelsstöd för
nationella minoriteter och man arbetar med att förbättra samråd med barn och
unga samt synpunkter från samiska samhället att det finns ett för starkt fokus
på nordsamiska.

Sammanträdet
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Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.
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§ 65
Information om hantering av barn och elever med skyddade personuppgifter
Ärendenr 2021/235-2.1.0.1

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

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om säkerställda rutiner och
handlingsplaner som tagits fram som stöd för personal för barn- och elever
med skyddade personuppgifter.

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

Signature reference: c05d11df-f428-41ec-938e-42b60c50de11



Presentation om skyddade personuppgifter, 2021-05-19,
BUF Hid: 2021.1132

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2021-05-19

§ 66
Redovisning av delegationsbeslut 2021-05-19
Ärendenr 2021/220-1.3.2.4

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

Förvaltningschef Boden kommun
Dnr 2021/259-3.8.0.2
Läsårsplan 2022 - 2023

2021-04-29

Signature reference: c05d11df-f428-41ec-938e-42b60c50de11

Avdelningschef HR/Ekonomi
Dnr 2020/832-2.3.2.6 (Hid 2021.891)
Delegationsbeslut Anställning av obehörig lärare
- Råneskolan

2021-04-29

Dnr 2020/832-2.3.2.6 (Hid 2021.892)
Delegationsbeslut Anställning av obehörig lärare
- Tallkronanskolan

2021-04-29

Dnr 2020/832-2.3.2.6 (Hid 2021.893)
Delegationsbeslut Anställning av obehörig lärare
- Hertsöskolan

2021-04-29

Dnr 2020/832-2.3.2.6 (Hid 2021.894)
Delegationsbeslut Anställning av obehörig lärare
- Björkskataskolan

2021-04-29

Dnr 2020/832-2.3.2.6 (Hid 2021.895)
Delegationsbeslut Anställning av obehörig lärare
- Stadsöskolan

2021-04-29

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2021-05-19

Dnr 2020/832-2.3.2.6 (Hid 2021.896)
Delegationsbeslut Anställning av obehörig lärare
- Råneskolan

2021-04-29

Dnr 2020/832-2.3.2.6 (Hid 2021.897)
Delegationsbeslut Anställning av obehörig lärare
- Residensskolan

2021-04-29

Dnr 2020/832-2.3.2.6 (Hid 2021.898)
Delegationsbeslut Anställning av obehörig lärare
- Tunaskolan

2021-04-29

Dnr 2020/832-2.3.2.6 (Hid 2021.899)
Delegationsbeslut Anställning av obehörig lärare
- Mandaskolan

2021-04-29

Dnr 2020/832-2.3.2.6 (Hid 2021.900)
Delegationsbeslut Anställning av obehörig lärare
- Sunderbyskolan

2021-04-29

Dnr 2020/832-2.3.2.6 (Hid 2021.976)
Delegationsbeslut Anställning av obehörig lärare
- Vitå förskola

2021-05-06

Dnr 2020/832-2.3.2.6 (Hid 2021.1009)
Delegationsbeslut Anställning av obehörig lärare
- Tunaskolan

2021-05-10

Signature reference: c05d11df-f428-41ec-938e-42b60c50de11

Avdelningschef IT/adm
Dnr 2021/12-3.8.1.2 (Hid 2021.814)
Skolskjuts för elev vid Örnässkolan

2021-04-16

Dnr 2021/12-3.8.1.2 (Hid 2021.815)
Skolskjuts för elev vid Örnässkolan

2021-04-16

Dnr 2021/12-3.8.1.2 (Hid 2021.816)
Skolskjuts för elev vid Östra skolan

2021-04-16

Dnr 2021/12-3.8.1.2 (Hid 2021.836)
Skolskjuts, val av annan skola för elev vid Kråkbergsskolan

2021-04-22

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2021-05-19

Dnr 2021/12-3.8.1.2 (Hid 2021.837)
Skolskjuts, val av annan skola för elev vid Norrskenet

2021-04-22

Dnr 2021/12-3.8.1.2 (Hid 2021.838)
Skolskjuts, val av annan skola för elev vid Persöskolan

2021-04-22

Dnr 2021/12-3.8.1.2 (Hid 2021.847)
Skolskjuts, val av annan skola för elev vid
Björkskataskolan

2021-04-22

Dnr 2021/12-3.8.1.2 (Hid 2021.983)
Skolskjuts, val av annan skola för elev vid Tallkronanskolan

2021-05-06

Dnr 2021/12-3.8.1.2 (Hid 2021.984)
Skolskjuts, val av annan skola för elev vid Nya
Läroverket Bergnäset

2021-05-06

Dnr 2021/12-3.8.1.2 (Hid 2021.985)
Skolskjuts, val av annan skola för elev vid Tallkronanskolan

2021-05-06

Dnr 2021/12-3.8.1.2 (Hid 2021.986)
Skolskjuts, val av annan skola för elev vid Antnässkolan

2021-05-06

Dnr 2021/12-3.8.1.2 (Hid 2021.987)
Skolskjuts, val av annan skola för elev vid Hertsöskolan

2021-05-06

Dnr 2021/12-3.8.1.2 (Hid 2021.988)
Skolskjuts, val av annan skola för elev vid Norrskenet

2021-05-06

Dnr 2021/12-3.8.1.2 (Hid 2021.989)
Skolskjuts, val av annan skola för elev vid Porsöskolan

2021-05-06

Dnr 2021/12-3.8.1.2 (Hid 2021.990)
Skolskjuts, val av annan skola för elev vid Residensskolan

2021-05-06

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2021-05-19

Dnr 2021/12-3.8.1.2 (Hid 2021.991)
Skolskjuts, val av annan skola för elev vid Ormbergsskolan

2021-05-06

Dnr 2021/12-3.8.1.2 (Hid 2021.992)
Skolskjuts, val av annan skola för elev vid Antnässkolan

2021-05-06

Dnr 2021/12-3.8.1.2 (Hid 2021.993)
Skolskjuts, val av annan skola för elev vid Antnässkolan

2021-05-06

Dnr 2021/12-3.8.1.2 (Hid 2021.994)
Skolskjuts, val av annan skola för elev vid Nya
Läroverket Bergnäset

2021-05-06

Dnr 2021/12-3.8.1.2 (Hid 2021.995)
Skolskjuts, val av annan skola för elev vid Älvskolan Boden kommun

2021-05-06

Dnr 2021/12-3.8.1.2 (Hid 2021.996)
Skolskjuts, val av annan skola för elev vid Älvskolan Boden kommun

2021-05-06

Dnr 2021/12-3.8.1.2 (Hid 2021.997)
Skolskjuts för elev vid Björkskataskolan

2021-05-06

Dnr 2021/12-3.8.1.2 (Hid 2021.998)
Skolskjuts, val av annan skola för elev vid
Björkskataskolan

2021-05-06

Verksamhetschef grundskolan
Dnr 2021/243-3.8.1.1
Beslut om avvikelser till plats på fritidshem

2021-05-10

Dnr 2021/2-3.8.1.1 (Hid 2021.1019)
Beslut om placering av barn/elev vid skolenhet Avslag Bergskolan/Residensskolan

2021-05-10

Dnr 2021/2-3.8.1.1 (Hid 2021.1020)
Beslut om placering av barn/elev vid skolenhet Avslag Montessoriskolan

2021-05-10

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2021-05-19

Dnr 2021/2-3.8.1.1 (Hid 2021.1021)
Beslut om placering av barn/elev vid skolenhet Avslag Montessoriskolan

2021-05-10

Dnr 2021/5-3.8.1.1 (Hid 2021.970)
Delegationsbeslut mottagande av barn/elev enligt
skollagen (Luleå hemkommun)

2021-05-05

Dnr 2021/14-3.8.1.1 (Hid 2021.844)
Beslut om utökad vistelsetid vid Storsands förskola

2021-04-22

Dnr 2021/14-3.8.1.1 (Hid 2021.845)
Beslut om utökad vistelsetid vid Storsands förskola

2021-04-22

Dnr 2021/241-3.8.1.1
Beslut om avvikelser från tilldelning av plats i
fritidshem

2021-05-11

Signature reference: c05d11df-f428-41ec-938e-42b60c50de11

Verksamhetschef förskolan
Dnr 2021/5-3.8.1.1 (Hid 2021.811)
Delegationsbeslut mottagande av barn/elev enligt
skollagen

2021-04-15

Dnr 2021/5-3.8.1.1 (Hid 2021.1000)
Delegationsbeslut mottagande av barn/elev enligt
skollagen

2021-05-05

Dnr 2021/14-3.8.1.1 (Hid 2021.807)
Beslut om utökad vistelsetid vid Munkebergs
förskola

2021-04-15

Dnr 2021/14-3.8.1.1 (Hid 2021.808)
Beslut om utökad vistelsetid vid Burströmska
förskolan

2021-04-15

Dnr 2021/14-3.8.1.1 (Hid 2021.809)
Beslut om utökad vistelsetid vid Uddens förskola

2021-04-15

Dnr 2021/14-3.8.1.1 (Hid 2021.844)
Beslut om utökad vistelsetid vid Storsands för-

2021-04-22

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

21

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2021-05-19

skola
Dnr 2021/14-3.8.1.1 (Hid 2021.845)
Beslut om utökad vistelsetid vid Storsands förskola

2021-04-22

Dnr 2021/14-3.8.1.1 (Hid 2021.860)
Beslut om beviljad förtur till en placering inom
Notvikens upptagningsområde

2021-04-15

Dnr 2021/14-3.8.1.1 (Hid 2021.885)
Beslut om utökad vistelsetid vid Ängens förskola

2021-04-29

Dnr 2021/14-3.8.1.1 (Hid 2021.886)
Beslut om beviljad förtur till en placering vid
Borgmästarskolan

2021-04-29

Rektor gymnasieskolan
Dnr 2021/146-3.8.1.1
Beslut angående förlängd undervisning i gymnasieskolan
Rektor grundskolan
Dnr 2021/146-3.8.1.1
Beslut om att ta emot ett barn i förskoleklassen
höstterminen det år då barnet fyller fem år

Signature reference: c05d11df-f428-41ec-938e-42b60c50de11

Dnr 2021/242-3.8.1.1
Delegationsbeslut för placering i fritidshem pga.
särskilda skäl
Rektor förskolan
Dnr 2021/126-3.8.1.1
Beslut om dubbel placering vid Luleå ob-omsorg
och Kullens förskola

2021-05-05

2021-04-19

2021-04-26

2021-02-22

Dnr 2021/242-3.8.1.1
Beslut om dubbel placering vid Luleå ob-omsorg
och Solkattens förskola

2021-05-03

Dnr 2021/244-3.8.1.1
Beslut om dubbel placering vid Luleå ob-omsorg
och Vintergatans förskola

2021-05-07

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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2021-05-19
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Dnr 2021/246-3.8.1.1
Beslut om dubbel placering vid Luleå ob-omsorg
och Solkattens förskola

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

2021-05-06
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2021-05-19

§ 67
Redovisning av meddelanden 2021-05-19
Ärendenr 2021/221-1.3.2.4

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

Beskrivning av ärendet

Signature reference: c05d11df-f428-41ec-938e-42b60c50de11

Följande meddelanden redovisas:
Avsändare
2021-04-14
Skolverket

Ämne
Dnr 2021/13-2.4.3.1 (Hid 2021.805)
Skolverket har fattat beslut om Läslyftet 2021/2022

2021-04-27
Skolverket

Dnr 2021/13-2.4.3.1 (Hid 2021.873)
Skolverket har fattat beslut om Behörighetsgivande
utbildning yrkeslärare VT 2021

2021-04-22
Skolverket

Dnr 2021/230-1.3.1.5
Remiss avseende förslag till ändringar i flera föreskrifter inom gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och vidareutbildning i
form av ett fjärde tekniskt år

2021-04-15
Arbetsmiljöverket

Dnr 2021/168-2.3.4.2
Information om avslutat ärende, allvarlig händelse
vid Tunaskolan (grundsärskolan), 3 mars 2021

2021-04-29
Arbetsmiljöverket

Dnr 2021/148-2.3.4.2
Information om avslutat ärende angående allvarlig
händelse Klippans förskola, 17 januari 2021.

2021-04-23
Skolinspektionen

Dnr 2021/202-3.8.1.9
Yttrande angående anmälan mot Ängskolan

2021-05-07
Skolinspektionen

Dnr 2021/277-3.8.1.9
Klagomål mot utbildning vid Östra skolan.
Skolinspektionens beslut om att överlämna anmälan.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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2021-05-19

2021-05-07
Skolinspektionen

Dnr 2021/277-3.8.1.9
Skriftlig återkoppling Luleå gymnasieskola enhet B,
gällande granskning hur fjärr- och distansundervisningen har påverkat gymnasieelevernas utbildning
och hälsa

2021-04-19
Specialpedagogiska
skolmyndigheten

Dnr 2021/239-2.4.3.1
Beslut stadsbidrag - SIS-medel 2021-2022 till Resurscentrum

2021-04-16
Polismyndigheten

Dnr 2021/7-2.8.2.5 (Hid 2021.818)
Anmälan om skadegörelse vid Örnässkolan

2021-04-20
Polismyndigheten

Dnr 2021/7-2.8.2.5 (Hid 2021.824)
Anmälan om skadegörelse vid fd Munkebergskolans
lokaler

2021-04-21
Polismyndigheten

Dnr 2021/7-2.8.2.5 (Hid 2021.832)
Anmälan om skadegörelse vid Avanskolan

2021-04-21
Polismyndigheten

Dnr 2021/7-2.8.2.5 (Hid 2021.833)
Anmälan om skadegörelse vid Bergskolan

2021-04-21
Polismyndigheten

Dnr 2021/7-2.8.2.5 (Hid 2021.834)
Anmälan om skadegörelse vid Porsöskolan

2021-04-27
Polismyndigheten

Dnr 2021/7-2.8.2.5 (Hid 2021.871)
Anmälan om skadegörelse vid Örnässkolan

2021-04-27
Polismyndigheten

Dnr 2021/7-2.8.2.5 (Hid 2021.872)
Anmälan om skadegörelse vid Bergskolan

2021-04-27
Polismyndigheten

Dnr 2021/7-2.8.2.5 (Hid 2021.874)
Anmälan om försök till stöld vid Montessoriskolan

2021-04-27
Polismyndigheten

Dnr 2021/7-2.8.2.5 (Hid 2021.875)
Anmälan om stöld av dator vid Stadsöskolan

2021-04-27
Polismyndigheten

Dnr 2021/7-2.8.2.5 (Hid 2021.876)
Anmälan om stöld av dator vid Örnässkolan

2021-04-30

Dnr 2021/7-2.8.2.5 (Hid 2021.951)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Barn- och utbildningsnämnden

2021-05-19

Polismyndigheten

Anmälan om skadegörelse vid Porsöskolan

2021-05-03
Polismyndigheten

Dnr 2021/7-2.8.2.5 (Hid 2021.961)
Anmälan om skadegörelse vid Hertsöskolan

2021-05-03
Polismyndigheten

Dnr 2021/7-2.8.2.5 (Hid 2021.962)
Anmälan om skadegörelse vid Hertsöskolan

2021-05-05
Polismyndigheten

Dnr 2021/7-2.8.2.5 (Hid 2021.977)
Anmälan om skadegörelse vid Hertsöskolan

2021-05-05
Polismyndigheten

Dnr 2021/7-2.8.2.5 (Hid 2021.978)
Anmälan om skadegörelse vid Benzeliusskolan

2021-05-05
Polismyndigheten

Dnr 2021/7-2.8.2.5 (Hid 2021.979)
Anmälan om skadegörelse vid Nya läroverket Bergviken

2021-05-05
Polismyndigheten

Dnr 2021/7-2.8.2.5 (Hid 2021.980)
Anmälan om skadegörelse vid Storskiftets förskola

2021-05-05
Polismyndigheten

Dnr 2021/7-2.8.2.5 (Hid 2021.981)
Anmälan om skadegörelse vid Tunaskolan

2021-05-05
Polismyndigheten

Dnr 2021/7-2.8.2.5 (Hid 2021.982)
Anmälan om skadegörelse vid Bergskolan

2021-05-07
Polismyndigheten

Dnr 2021/7-2.8.2.5 (Hid 2021.1008)
Anmälan om stöld vid gymnasieskolan kv Hackspetten

2021-05-07
Polismyndigheten

Dnr 2021/7-2.8.2.5 (Hid 2021.1014)
Anmälan om skadegörelse vid Hedskolan

2021-05-07
Polismyndigheten

Dnr 2021/7-2.8.2.5 (Hid 2021.1015)
Anmälan om skadegörelse vid Residensskolan

2021-04-23
Verksamhetschef
gymnasieskolan

Dnr 2020/690-3.8.0.2 (Hid 2021.901)
Beslut fjärrundervisning t o m 30 april 2021, avseende Luleå gymnasieskola

2021-04-29
Verksamhetschef

Dnr 2020/255-2.5.1.2
Särskilt samverkansavtal för nationellt godkänd id-

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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2021-05-19

gymnasieskolan

rottsutbildning NIU - Skellefteå kommun

2021-05-11
Verksamhetschef
gymnasieskolan

Dnr 2020/281-3.8.5.1
Beslut om att delegera arbetsuppgifter - underskrift
av examensbevis

2021-04-23
Verksamhetschef
grundskolan

Dnr 2020/458-3.8.4.1 (Hid 2021.848)
Förlängt beslut maj-juni angående utformning och
tillämpning av fjärr- och distansundervisning i
grundskolans högstadium

2021-04-21
Områdeschef

Dnr 2020/458-3.8.4.1 (Hid 2021.869)
Beslut fjärr- och distansundervisning Persöskolan

2021-04-23
Områdeschef

Dnr 2020/458-3.8.4.1 (Hid 2021.963)
Förlängt beslut fjärr- och distansundervisning Persöskolan tidsperioden 2021-04-22 – 2021-04-23

2021-04-25
Områdeschef

Dnr 2020/458-3.8.4.1 (Hid 2021.964)
Beslut fjärr- och distansundervisning Sunderbyskolan

2021-04-26
Områdeschef

Dnr 2020/458-3.8.4.1 (Hid 2021.964)
Förlängt beslut fjärr- och distansundervisning Sunderbyskolan

2021-04-26
Områdeschef

Dnr 2020/458-3.8.4.1 (Hid 2021.966)
Förlängt beslut fjärr- och distansundervisning Persöskolan tidsperioden 2021-04-22 – 2021-04-27

2021-04-29
Områdeschef

Dnr 2020/458-3.8.4.1 (Hid 2021.967)
Beslut fjärr- och distansundervisning Persöskolan åk
5 och 6 - 2021-04-30 - 2021-05-03

2021-05-03
Områdeschef

Dnr 2020/458-3.8.4.1 (Hid 2021.1001)
Beslut fjärr- och distansundervisning Persöskolan åk
5 och 6 - 2021-04-30 - 2021-05-04

2021-04-06
Lokaler Områdeschef

Dnr 2020/4-2.6.2.1 (Hid 2021.819)
Beställningsunderlag Särskola utemiljö

2021-04-20
Lokaler Arbetskydds-

Dnr 2020/4-2.6.2.1 (Hid 2021.825)
Beställning - Råneskolans matsal
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ombud
2021-04-21
Lokaler Arbetskyddsombud

Dnr 2020/4-2.6.2.1 (Hid 2021.835)
Beställning - El dragning på Renfanans förskola

2021-04-28
Lokaler Verksamhetschef förskolan

Dnr 2020/4-2.6.2.1 (Hid 2021.880)
Beställningskrivelse staket Persö förskola

2021-05-05
Lokaler Arbetskyddsombud

Dnr 2020/4-2.6.2.1 (Hid 2021.975)
Beställning - grupprum Ormbergsskolan
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2021-05-01
Dnr 2021/176-1.5.3.2
Personuppgiftsombud Personuppgiftsincident - Personuppgifter på fem
barn, deras vårdnadshavare samt information om
placering på en förskola har distribuerats till fel person av central handläggare för förskolan, ett handhavandefel - Inga kända konsekvenser.
2021-04-13
Rektor gymnasieskolan

Dnr 2021/201-1.5.2.2
Svar på anonymt klagomål april 2021 hantverksprogrammet

2021-04-28
Rektor förskola

Dnr 2021/231-1.5.2.2
Svar på synpunkt gällande klagomål vid Hällbackens förskola

2021-04-28
Rektor grundskolan

Dnr 2021/249-1.5.2.2
Rektors svar på anonymt klagomål mot utbildning
vid Residensskolan

2021-05-07
Rektor grundskolan

Dnr 2021/248-3.8.1.9
Rektors svar på klagomål mot utbildning vid Östra
skolan
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§ 68
Delårsrapport 1, 2021
Ärendenr 2021/213-1.2.1.4

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport 1, 2021.

Sammanfattning av ärendet
Delårsrapport 1 omfattar tidsperioden januari-april 2020 och rapporterar prognosen för hur barn- och utbildningsnämnden kommer att uppfylla de mål
som satts för året samt resultaten av intern kontroll för perioden.
Totalt prognostiserar barn- och utbildningsnämnden ett överskott mot tilldelat
kommunbidrag. Pandemin och effekterna av covid-19 kommer att påverka
även 2021 års utfall och prognos. Pandemin bidrar till generellt lägre kostnader i alla verksamheter och staten kompenserar för utökade sjuklönekostnader
vilket påverkar resultatet för året, då verksamheterna inte har möjlighet att ta
in vikarier i samma omfattning som tidigare på grund av covid-19. I dagsläget
prognosticerar alla verksamheter ett överskott. Planering pågår dock för att i
möjligaste mån vidta åtgärder under innevarande år för att ta igen delar av
det kunskapstapp som covid-19 har orsakat.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2021-05-05 § 32 föreslagit
barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna delårsrapport 1, 2021.

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

Dialog:
Rapporten bygger på en intern dialog med ansvariga verksamheter samt i
skolchefens utökade ledningsgrupp.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Bedömning av utvecklingsområdet kan ses i delårsrapporten.
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Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Bedömning av utvecklingsområdet kan ses i delårsrapporten.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Bedömning av utvecklingsområdet kan ses i delårsrapporten.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Bedömning av utvecklingsområdet kan ses i delårsrapporten.

Beslutsunderlag




Delårsrapport 1, 2021, BUF Hid: 2021.1007
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag avseende delårsrapport,
BUF Hid: 2021.906
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-05-05 §
32, BUF Hid: 2021.1048

Beslutet skickas till
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Förvaltningens ledningsgrupp
Förvaltningens utvecklingsledare
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§ 69
Motion om tilltalande mat i skolan (SD)
Ärendenr 2020/1017-1.1.1.5

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Per Göransson (SD) har väckt en motion om tilltalande mat i skolan och menar
att fler och fler ungdomar är idag missnöjda över skolmaten. Missnöjet riktar
sig främst mot att man en gång i veckan enbart serverar vegetarisk kost (laktoovo-vegetarisk). Vegetarisk kost är i sig inte ett dåligt alternativ till skollunch
men många ungdomar känner det inte tillfredställande att minst en gång i
veckan, vara tvungen att äta vegetarisk kost som inte är mättande.
Kommunfullmäktige har 2020-11-23 § 246 beslutat att motionen får ställas och
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstaben har begärt in
yttrande från barn- och utbildningsnämnden.
Det finns många åsikter och för att de flesta ska vara nöjda tror sverigedemokraterna att ett varierat utbud är det bästa alternativet för alla skolungdomar.
Sverigedemokraterna föreslår följande:
Att det varje dag ska finnas två olika rätter att välja på samt att rätterna som
serveras varje dag skall vara utformade utifrån två olika teman:
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Svensk husmanskost innehållande företrädesvis fläsk-, nöt-, får-, fiskeller fågelkött.
Lakto-ovo-vegetarisk.

Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande
Barn och- utbildningsförvaltningens måltidsverksamhet arbetar efter att menyplaneringen ska tillskapas genom att maten ska vara god och trivsam, lunchen ska vara dagens höjdpunkt. Skollagen anger att maten skall vara näringsriktig och kostnadsfri.
Menyn ska locka till att prova nya maträtter men även locka till att prova nya
upplevelser av smak och konsistens. Maten är en viktig del av vårt kulturarv.
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Menyn utformas för att föra våra svenska mattrationer vidare men även erbjuda maträtter från andra länder. Det utmanar våra elever att prova nya rätter och för att våra elever med utländsk bakgrund ska känna igen sig.
Måltidsverksamheten arbetar efter det politiska beslutet att som en del i att
vara en hållbar kommun serveras vegetarisk lunch en dag/vecka i alla skolformer.
I grund- och gymnasieskolan serveras senast år 2022 dagligen två rätter, varav
ett alternativ är vegetariskt. Vi följer skollagen och de nordiska näringsrekommendationerna (Skollagen 2010:800 kap 9 8§, kap 10-13 10§ Nordiska näringsrekommendationer (NNR) 2012).
Med ovananstående resonemang som grund föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att avslå motionen.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2021-05-05 § 33 föreslagit
barn- och utbildningsnämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.
Arne Nykänen (C), Fredrik Bruhn (S) och Thomas Söderström (L) föreslår bifalla arbetsutskottets förslag.

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

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
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Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Med mer vegetabilier i kosten minskar klimatpåverkan.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.
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Beslutsunderlag
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Barn- och utbildningsförvaltningens förslag avseende motion (SD) om
tilltalande mat, BUF Hid: 2021.907
Motion (SD) om tilltalande mat, BUF Hid: 2020.3225
Beslut kommunfullmäktige Ärendenr 2014/98
Strategi för måltidsverksamhet, 2017/518-3.8.1
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-05-05 §
33, BUF Hid: 2021.1050
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§ 70
Motion om elevhälsa online (KD)
Ärendenr 2020/959-1.1.1.5

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att rekommendera kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservationer
Sara Önneby Nordström (KD) och Arne Nykänen (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Samuel Ek (KD) och Sara Önneby Nordström (KD) har lämnat in en motion
om elevhälsa online. Motionärerna beskriver att den psykiska ohälsan bland
unga har försämrats de senaste åren. Enligt kommunens hemsida uppger
elevhälsan att den främst ska vara hälsofrämjande och förebyggande och att
den ska vara lättillgänglig för att snabbt kunna identifiera elever som behöver
komma i kontakt med hälso- och sjukvården.
Motionärerna föreslår att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att
införa Elevhälsa online i Luleå.

Signature reference: c05d11df-f428-41ec-938e-42b60c50de11

Kommunfullmäktige har beslutat att motionen får ställas och överlämnat den
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstaben har begärt in yttrande
från barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande
Elevhälsans uppdrag är främst att arbeta hälsofrämjande och förebyggande
och vara en resurs i skolans hälsofrämjande utveckling, som del av en långsiktig skolutvecklingsprocess. Genom elevhälsans uppdrag sätts sambandet mellan lärande och hälsa i fokus och elevhälsan knyts närmare skolans uppdrag.
En god hälsa är en viktig förutsättning för att klara skolan. Elevhälsans personal ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Därmed förutsätter
elevhälsans arbete en hög grad av samverkan mellan elevhälsans personal och
övrig personal inom skolan. Elevhälsoarbetet bedrivs i skolans alla miljöer,
inte minst i klassrummet där lärare spelar en central roll. En grund för Elevhälsans arbete är att finnas på plats i den fysiska miljön och vara tillgängliga i
det fysiska mötet med elev. Skolsköterska och kurator säkerställer sin tillgäng-
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lighet genom att vara kända personer, som eleverna vet hur/var man når, på
respektive skola.
Samverkan mellan skolan och andra aktörer sker redan idag. I samtal med
eleven bedömer Elevhälsan behov av andra stödinsatser. Det kan vara att ta
kontakt med vårdgivare i regionen, eller stödinsatser via kommunens socialtjänst. Det kan också vara att hänvisa till externa aktörer.
Den digitala utvecklingen ger utökade möjligheter till kommunikation i elevhälsoarbetet. Som ett led i arbetet följer och omvärlds bevakar Elevhälsan utvecklingen i syfte att tillförsäkra god och säker tillgänglighet för elevhälsan.
Kommunens system för digitala möten är i första hand Teams. Systemet används i undervisningen och är på så sätt en del av elevernas vardag.
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Sedan våren 2020 då Gymnasiet på grund av Coronapandemin gick över till
distansundervisning, har också elevhälsan använt Teams i stor utsträckning i
sina kontakter med elever men även vårdnadshavare. Erfarenheter visar att
det fungerar bra och bedömningen är att det har varit lätt för elev att komma i
kontakt via systemet teams. Sekretessen omhändertas genom att elevhälsan i
första hand pratar direkt med eleven. Chattfunktionen används mest i den
initiala kontakten då elev söker personal. Det kan också vara elevs mentor
som har kontaktat elevhälsan om eventuell oro för elev. Kontakten har då tagits av elevhälsan. Den stora fördelen med Teams bedöms vara att systemet är
känt för eleverna och det skapar trygghet för dem att ta kontakt i detta fora.
Vanligt förekommande är också att elev söker kontakt med elevhälsopersonalen via Teams genom att fråga; ”Är du där? Kan vi träffas?” och på så sätt bokar tid för ett möte.
Elevhälsan erfar att Teams är ett bra forum och verktyg i arbetet. Eleven har
kunnat höra av sig och få stöttning i stunden/ under samma dag, få uppmuntran, ångesthantering eller andra strategier. Det pågår också ett kontinuerligt arbete med att utveckla och hitta kreativa lösningar i förebyggande och
främjande syfte så som stressgrupper, medveten närvaro med mera, med det digitala hjälpmedlet Teams.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2021-03-03 § 10 beslutat att
återremittera ärendet med motiveringen att ärendet ska kompletteras med en
analys av det koncept om Elevhälsa Online som motionen syftar till samt en
kostnadskalkyl där det framgår vad det skulle innebära om konceptet antogs.
Komplettering av ärendet efter återremiss hittas i bifogad bilaga (BUF Hid:
2021.909).
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2021-05-05 § 34 förslagit
barn- och utbildningsnämnden besluta att rekommendera kommunfullmäktige att avslå motionen.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.
Maria Müller (S), Fredrik Bruhn (S), Björn Erixon (V), Sana Suljanovic (M) och
Anna Spångö (MP) föreslår bifalla arbetsutskottets förslag.
Sara Önneby Nordström (KD) och Arne Nykänen (C) föreslår bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Sara Önneby Nordströms m fl
förslag mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller
arbetsutskottets förslag.

Dialog:
Dialoger och gemensamt svarande i ärendet med representanter för professionerna skolkuratorer och skolsköterskor samt enhetschef vid barn- och utbildningsförvaltningens Grundskola och Gymnasium.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.
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Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Att inrätta en e-tjänst i kommunen bedöms tekniskt inte kosta något mer än
den tid som IT- personals arbetsinsats kostar vid inrättandet av tjänsten, samt
samråd med elevhälsans personal. Kommunen har avtal med Norrbottens enämnd över sådana lösningar.
De kostnader som uppkommer vid hantering och upprätthållande av en digital tjänst är tid för kontinuerlig utbildning och information till elevhälsans
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professioner över e-tjänsten och funktionsbrevlådan. Utbildning och organisation av handläggare i e-tjänsten.
Framtagande av rutiner och former för hantering av ärendena, med kunskap
och beaktande av de enskilda professionernas krav på sekretess och dokumentation.

Beslutsunderlag
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Motion (KD) om att införa Elevhälsa online – garanterad kontakt med
Elevhälsan inom ett dygn, BUF Hid: 2020.2937
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-28 avseende motion (KD) gällande Elevhälsa online, BUF Hid: 2020.2938
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag avseende motion (KD) om
att införa Elevhälsa Online, BUF Hid: 2021.908
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-05-05 §
34, BUF Hid: 2021.1051
Bifogad bilaga, komplettering efter återremiss, BUF Hid: 2021.909
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§ 71
Nämndsinitiativ avseende lärarassistenter
Ärendenr 2021/89-1.1.1.5

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå nämndinitiativet.
Reservationer
Sana Suljanovic (M), Thomas Söderström (L), Arne Nykänen (C), Sara Önneby
Nordström (KD), Nihad Zara (M), Björn Erixon (V) och Fredrik Hjälte (L) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Thomas Söderström (L) har inkommit med ett nämndsinitiativ gällande lärarassistenter.
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Initiativtagaren skriver att politiken i Luleå verkar vara överens om att de
administrativa bördorna behöver minska för lärarna så att lärare ska kunna
vara lärare. Lärarna har idag en stor mängd administrativt arbete som skulle
kunna göras av andra än just lärare. En av flera lösningar för att avlasta lärarna är att skolorna rekryterar lärarassistenter som kan stötta lärarna. Liberalerna anser att läget börjar bli allvarligt och att kommunen nu behöver agera både reaktivt och proaktivt. I nämndsinitiativet föreslås att barn- och utbildningsförvaltningen skyndsamt tar fram en plan för att anställa fler lärarassistenter.
För att Lärarassistenterna också snabbt ska kunna stötta pedagogerna behövs
någon form av kompletterande utbildning, att därför se över om det är möjligt
att inrätta avtal med redan etablerade utbildare vore önskvärt så att vi på sikt
har en plan över hur många lärarassistenter vi kan anställa årligen.
Med anledningen av detta föreslår Thomas Söderström (L) att barn-och utbildningsförvaltningen:
 Tar fram en plan och strategi för hur antalet lärarassistenter kan öka i
Luleå kommuns skolor.
 Ser över om det är möjligt att involvera etablerade utbildare inom/utom kommunen att utbilda lärarassistenter till Luleå kommun.
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Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande
Barn- och utbildningsförvaltningen framhåller att det idag finns utbildningsanordnare i hela landet, men även i länet och utbildningen ges också på distans i både Piteå och Kalix. Söktrycket på förvaltningens annonser för lärarassistent är högt, på de två senaste var det 145 respektive 192 sökande.
Många lärarassistenter rekryteras också in via kortare vikariat.
Anställningskraven i Luleå för lärarassistent-tjänster är minst gymnasial utbildning där det är meriterande om personen innehar lärarassistentutbildning,
socialpedagogutbildning eller annan utbildning riktad mot barn och unga.
Även erfarenhet av liknande uppgifter är meriterande.
Budgeten för lärarassistenter är oförändrad mellan åren 2020 och 2021. Förvaltningen har haft möjlighet att få statsbidrag för lärarassistenter, som finansierar halva lönekostnaderna. 3,2 mkr har beviljats för 2020 och beloppet är
oförändrat under 2021. För att nyttja bidraget på bästa sätt samarbetar ekonomi och HR för att på bästa sätt stötta rektor för att möjliggöra rekrytering av
lärarassistenter inom budgetram.
Utifrån skollagen (2018:1303 10§) framgår att rektor beslutar om sin enhets inre organisation utifrån sin budget och ansvarar för att fördela resurser
inom enheten efter barn- och elevers olika förutsättningar och behov.
Genom att rekryteringsunderlaget för annonserade tjänster inom förvaltningen är stort och rektors möjlighet att anställa lärarassistenter utifrån rektors
behov anser förvaltningen inte att en särskild plan och strategi behöver tas
fram för ändamålet. BUF har en kompetensförsörjningsplan för 2020-2022 där
ett strategiskt arbete pågår. Det finns även en övergripande kompetensförsörjningsplan för Luleå kommun.
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Förvaltningen bedömer att utbildningsanordnare finns i tillräcklig omfattning
utifrån det rekryteringsunderlag förvaltningen har, samt att det finns utbildningsanordnare i närliggande kommuner med möjlighet till distansstudier.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2021-05-05 § 35 föreslagit
med anledning av ovanstående resonemang barn- och utbildningsnämnden
besluta att bifalla nämndsinitiativet.

Sammanträdet
Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.
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Thomas Söderström (L), Arne Nykänen (C), Sara Önneby Nordström (KD),
Sana Suljanovic (M) och Björn Erixon (V) föreslår bifalla arbetsutskottets förslag.
Fredrik Bruhn (S) föreslår avslå arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Thomas Söderströms m fl
förslag mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden avslår arbetsutskottets förslaget.
Votering begärs och genomförs där en ja-röst innebär bifalla arbetsutskottets
förslag och en nej-röst innebär att avslå arbetsutskottets förslag.
Efter rösträkning redovisar ordföranden att 14 röster har avlagts varav 7 jaröster och 7 nej-röster. Då ordföranden har utslagsröst resulterar omröstningen i att barn- och utbildningsnämnden avslagit arbetsutskottets förslag.

Dialog:
Dialog har förts internt med barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Beslutet skulle kunna ha en påverkan på utvecklingsområdet då stödresurser
är viktigt för en likvärdig utbildning.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
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Lärarassistenter är till större andel män än i många andra yrkeskategorier inom barn- och utbildningsförvaltningen varför fler lärarassistenter skulle bidra
till jämställdhet.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Beslutsunderlag



Luleå kommuns kompetensförsörjningsplan 2020-2022
Kompetensförsörjningsplan BUF 2020-2022
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Barn- och utbildningsförvaltningens förslag avseende lärarassistenter,
BUF Hid: 2021.910
Nämndsinitiativ (L) gällande lärarassistenter, BUF Hid: 2021.270
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-05-05 §
35, BUF Hid: 2021.1052

Beslutet skickas till
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Initiativtagare
Barn- och utbildningsförvaltningens kansli
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§ 72
Nämndinitiativ (L) gällande att stödja förskolelärare,
grundskollärare m.fl. i det entreprenöriella lärandet
Ärendenr 2020/1036-1.1.1.5

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå nämndinitiativ gällande att
stödja förskolelärare, grundskollärare m fl i det entreprenöriella lärandet enligt yttrande i bilaga.
Reservationer
Sara Önneby Nordström (KD), Thomas Söderström (L) och Arne Nykänen (C)
reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Thomas Söderström (L) har inkommit med ett nämndinitiativ där han föreslår
att målsättning och riktlinjer gällande entreprenöriellt lärande tas fram. Vidare föreslås att samverkan med Ung Företagsamhet ökas, och att nämnden ska
identifiera andra aktörer för att öka samverkan gällande entreprenöriellt lärande.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår avslag av nämndinitiativet med
motivering att det entreprenöriella lärandet redan är en del av uppdraget och
verksamhet i alla skolformer. Riktlinjer och målsättning för det entreprenöriella lärandet i skolan uttrycks i de nationella styrdokumenten.
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Yttrande gällande nämndinitiativ finns i bifogad bilaga.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2021-05-05 § 36 föreslagit
barn- och utbildningsnämnden besluta att avslå nämndinitiativ gällande att
stödja förskolelärare, grundskollärare m fl i det entreprenöriella lärandet enligt yttrande i bilaga.

Sammanträdet
Maria Müller (S) föreslår bifalla arbetsutskottets förslag.
Thomas Söderström (L), Arne Nykänen (C) och Sara Önneby Nordström (KD)
föreslår bifalla nämndinitiativet.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Thomas Söderströms m fl
förslag mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden nämnden
bifaller arbetsutskottets förslag.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Beslutsunderlag






Barn- och utbildningsförvaltningens förslag avseende nämndsinitiativ
gällande (L) gällande att stödja förskolelärare, grundskollärare m.fl. i
det entreprenöriella lärandet, BUF Hid: 2021.911
Yttrande gällande nämndsinitiativet, BUF Hid: 2021.912
Nämndsinitiativ (L) gällande att stödja förskolelärare, grundskollärare
m.fl. i det entreprenöriella lärandet, BUF Hid: 2020.3414
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-05-05 § 36,
BUF Hid: 2021.1053
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Beslutet skickas till
Initiativtagare
Barn- och utbildningsförvaltningens kansli
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§ 73
Fortsatt hantering av nämndsinitiativ (M) om att utreda
möjligheten att använda sig av externa aktörer för att tillgodose vikariebehov i skolan
Ärendenr 2021/21-1.1.1.5

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att upphandla extern aktör för
korttidsvikariat (kortare än 14 dagar) inom barn- och utbildningsförvaltningen och i samband med införandet upphöra att nyttja socialförvaltningens kompetensförsörjningsenhet.
2. Måltidsverksamheten kvarstår internt, om möjligt, i ett inledningsskede.
Reservation
Björn Erixon (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt bilaga (BUF Hid:
2021.1133).

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i mars 2021 att bifalla ett nämndinitiativ från moderaterna där barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) fick i
uppdrag att utreda möjligheten att använda externa aktörer för att tillgodose
vikariebehov inom barn- och utbildningsförvaltningen.
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Vikariefrågan är en av barn- och utbildningsförvaltningens största arbetsmiljöfrågor där ett aktivt arbete utförts de senaste tre åren för att få en förbättrad
tillsättning, från såväl BUF som bemanningsenheten, men där önskade resultat inte har nåtts. Pandemin har ytterligare försvårat möjligheterna till god
vikarietillsättning.
Med en upphandlad extern aktör kan krav ställas avseende tillsättning som
ger garantier för en bättre långsiktig vikarietillsättning av förvaltningens korttidsvikariat (under 14 dagar). Längre vikariat omfattas inte av utredningen.
Målsättningen bör vara 100 % tillsättning, med ett snitt på 90 % som riktmärke.
Från och med 2019 har förvaltningen som helhet endast nått en tillsättning på
85 % under en månad, juni 2020 och som lägst 40 % i november 2020. Tillsätt-
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ningen varierar mellan månaderna, under sju månader 2020 har tillsättningen
varit lägre än 75 % och så även under januari-februari 2021.
Förskolan har den högsta tillsättningen över tid, men når trots det inte upp till
90 % mer än under två av de månader vi tagit fram statistik för. Förskolan har
dock haft en tillsättning över 85 % under fem av tolv månader 2020, resterande månader 2020 har tillsättningen varit under 75 % med lägsta notering i november 2020 med 46 %.
Måltidsverksamheten ser en positiv trend (nått 85 % tillsättning under 2021)
utifrån ett förändrat arbetssätt och planerar för att nyttja TCP-systemet för
schemaläggning varför bedömningen är att måltidsverksamheten, om möjligt,
bör kvarstå hos kommunens interna bemanningsenhet, åtminstone i ett inledningsskede.
Med en högre vikarietillsättning bör förvaltningen se effekter av förbättrad
arbetsmiljö för personalen, på sikt bör det även ge förbättrad effekt på sjukfrånvaro. Att förbättra arbetsmiljön för personalen ger goda effekter på kvaliteten i verksamheten och därmed förbättringar även för barn och elever.

Signature reference: c05d11df-f428-41ec-938e-42b60c50de11

Administrativt bedömer förvaltningen att det är möjligt att BUF upphandlar
extern aktör trots att socialförvaltningen fortsätter med egen bemanningsenhet. Det är ett fåtal vikarier som arbetar mot båda förvaltningarna. Boden, till
exempel, har den lösningen. Dock bedömer förvaltningen att det skulle vara
administrativt krävande att använda extern aktör endast vid frånvarotoppar,
dvs nyttja såväl egen bemanningsenhet som extern aktör. Det tror förvaltningen inte ger önskad effekt på tillsättning. Det skapar också en konkurrens av
personal mellan bemanningsenhet och aktör.
Att såväl förskolan som grundskolan har samma bemanningsenhet, dvs intern
eller extern aktör för båda dessa verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningen, tror förvaltningen är avgörande för samordning och effektivt arbete. Däremot bedöms måltidsverksamheten kunna kvarstå i den interna hanteringen, åtminstone i ett inledningsskede, om möjligt.
Det är svårt att göra en uppskattning av kostnader i detta skede, men för att få
en uppfattning konstateras att 1 % sjukskrivning i för skolan kostar cirka 1,4
mkr/år. Totala sjukfrånvaron i Luleå kommun var 2019 5,9 % och för barn- och
utbildningsförvaltningen 5,5 %, för 2020 7,46 % och för barn- och utbildningsförvaltningen 7,25 %. Förskolan och måltidsverksamheten har den högsta
sjukfrånvaron medan gymnasieskolan har den lägsta.
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De administrativa kostnader för hantering som BUF idag betalar bemanningsenheten uppgår till 2,2 mkr. Det finns även administrativa kostnader på varje
förskola och skola som inte är beräknade.
En grov uppskattning är att en extern aktör skulle kosta ungefär 5 mkr mer
per år än den lösning som är idag, men bli mer kostnadsneutral över tid om
sjukfrånvaron går ner och behovet av vikarier minskar. Finansiering bedöms
kunna ske inom den budget som rektor har idag, i barn- och elevpeng finns
avsatta medel för vikarier.
BUF ställer sig positiva till att testa nya angreppssätt och anlita extern aktör
för att få en förbättrad tillsättning av korttidsvikariat (kortare än 14 dagar) på
kort och lång sikt.
En medvetenhet bör dock finnas att det inte kommer att vara möjligt att under
kortare period testa extern aktör och sedan återgå till den lösning som finns
idag. De 200-300 korttidsvikarier som idag finns registrerade mot barn- och
utbildningsförvaltningens verksamheter kommer vid val av extern aktör inte
att finnas kvar inom Luleå kommun. Däremot, om det är möjligt, ser BUF positivt på att måltidsverksamheten kvarstår hos bemanningsenheten, åtminstone i ett första skede.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2021-05-05 § 37 föreslagit
barn- och utbildningsnämnden besluta att upphandla extern aktör för korttidsvikariat (kortare än 14 dagar) inom barn- och utbildnings-förvaltningen
och i samband med införandet upphöra att nyttja socialförvaltningens kompetensförsörjningsenhet. Måltidsverksamheten kvarstår internt, om möjligt, i ett
inledningsskede.

Sammanträdet

Signature reference: c05d11df-f428-41ec-938e-42b60c50de11

Fredrik Bruhn (S), Thomas Söderström (L), Arne Nykänen (C), Sana Suljanovic (M), Anne Hjort (C) och Sara Önneby Nordström (KD) föreslår bifalla arbetsutskottets förslag.
Björn Erixon (V) föreslår avslå arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag och Björn Erixons förslag mot
varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

46

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2021-05-19

Dialog:
Dialog har hållits med fackliga parter i samverkansforum, FÖS. Intern dialog
har också hållits i förvaltningens ledningsgrupp. Frågan har diskuterats med
bemanningsenheten vid socialförvaltningens kompetensförsörjningsenhet och
kommunens personalchefsgrupp.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Att öka tillsättningen skulle innebära en trygghet inte bara för våra barn och
elever utan även för personalen.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Över 80 % av personalen i barn- och utbildningsförvaltningen är kvinnor och
en förbättrad tillsättning bedöms påverka arbetsmiljö och sjukfrånvaro positivt vilket i sin tur bör leda till ökad jämställdhet.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Inledningsvis bedöms en extern aktör bidra till ökade kostnader men på sikt
mer kostnadsneutralt utifrån förbättrad sjukfrånvaro och därigenom ett minskat behov av vikarier.

Beslutsunderlag
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Utredning BUF korttidsbemanning, BUF Hid: 2021.914
Bilaga 1 statistik korttidsbemanning, BUF Hid: 2021.915
Bilaga 2 vikariehantering, BUF Hid: 2021.916
Nämndsinitiativ (M) om att utreda möjligheten att använda sig av externa aktörer för att tillgodose vikariebehov i skolan,
BUF Hid: 2021.139
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-05-05 § 37,
BUF Hid: 2021.1054
Reservation till BUN 19 maj 2021, BUF Hid: 2021.1133

Beslutet skickas till
Förvaltningens ledningsgrupp
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§ 74
Gallringsbeslut enligt omarbetad dokumenthanteringsplan
för tiden 1 januari 2018 fram till 21 april 2021
Ärendenr 2021/195-2.1.5.2

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att gallra handlingar/information för
perioden 1 januari 2018 – 21 april 2021 enligt omarbetad dokumenthanteringsplan.

Sammanfattning av ärendet
Gallringsbeslutet gäller de handlingar/information som ska gallras enligt omarbetad dokumenthanteringsplan som är beslutad i nämnden 21 april 2021.
Från 1 januari 2018 finns möjligheten att arkivera digitalt. Som en konsekvens
av förändrad arkivering har Barn- och utbildningsnämnden från 1 januari
2018 gallrat inkommande fysiska handlingar (pappershandlingar) efter att de
skannats, kvalitetssäkrats och registrerats digitalt. Den digitala versionen blir i
och med detta den originalhandling som omhändertas för arkivering. Handlingar innehållande en underskrift med juridisk betydelse har skannats, men
originalhandlingen har bevarats.
Allmänna handlingar inkomna eller upprättade senast 31 december 2017 slutarkiveras som fysiska handlingar (pappershandlingar).
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De handlingar och information som ska bevaras och gallras, ska göra det enligt den omarbetade dokumenthanteringsplanen från och med 1 januari 2018
till fastställd datum 21 april 2021.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2021-05-05 § 39 föreslagit
barn- och utbildningsnämnden besluta att gallra handlingar/information för
perioden 1 januari 2018 – 21 april 2021 enligt omarbetad dokumenthanteringsplan.

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.
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Dialog:
Dialog med kommunkansliet att göra ett gallringsbeslut för aktuell period
istället för retroaktiv dokumenthanteringsplan.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Digital förvaring sparar pappersutskrifter, så leder detta till en minskad miljöpåverkan både gällande papper och utskriftbläck.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Digital förvaring sparar pappersutskrifter, så leder detta till en minskad miljöpåverkan både gällande papper och utskriftbläck.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Beslutsunderlag





Barn- och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan, ärende
2020/1061 BUF Hid: 2021.658
Beskrivning av dokumenthantering inom Barn- och utbildningsnämnden, ärende 2020/1061 BUF Hid: 2021.657
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag avseende dokumenthanteringsplan, BUF Hid: 2021.918
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-05-05 §
39, BUF Hid: 2021.ej upprättat
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Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
Barn- och utbildningsförvaltningens arkivredogörare
Stadsarkivet
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§ 75
Ändring av sammanträdesdatum för antagninsutskottet
Ärendenr 2021/226-1.1.1.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att flytta antagningsutskottets (BUNAU) sammanträde till den 30 juni 08:15.

Sammanfattning av ärendet
Till Ledningsgruppen för fyrkantens gymnasiesamverkan har inkommit en
förfrågan om förlängning av rapportering av betyg till antagningskansliet från
sommarskola med anledning av det rådande läget kring covid-19. I nuvarande
tidsplan är datumet satt för rapportering av betyg från sommarskola till antagningskansliet den 18 juni 2021.
Skolorna slutar den 11 juni vilket innebär att det är en väldigt kort period för
elever inom sommarskolan att hinna läsa upp sina betyg och få sina betyg
rapporterade samt komma med i den slutliga antagningen. Följderna blir att
de då istället placeras på reservlista utifrån det nya meritvärdet när betyget
anländer till kansliet.
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Antagningskansliet ser en möjlighet att förskjuta rapporteringen av betyg från
sommarskola till den 23 juni 2021.
Effekter av förskjutning av rapportering av betyg till antagningskansliet vill
göra ledning och antagningsnämnder/utskott i kommunerna uppmärksamma
på att en förskjutning till den 23 juni 2021 av betygsrapportering av sommarskola till antagningskansliet ger följande effekter:
 Hela det slutliga antagningsunderlaget blir förskjutet och skickas ut
den 24 juni 2021.
 Förskjutningen innebär att antagningsnämnder/utskott kan ha sina
slutliga antagningar i kommunerna tidigast vecka 26 (28 juni-2 juli).
 Valwebben där eleverna kan se sin antagning öppnas upp tidigast 5 juli (vecka 27)
 Finns en risk att elever som söker utbildning utanför 4-kanten inte blir
med i den slutliga antagningen i den kommunen om de har ett tidigare
slutdatum.
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Varje kommun måste vara observant på att det finns rektorer på plats
för betygssättning och administratörer som rapporterar in betygen från
sommarskola till antagningskansliet senast den 23 juni 2021.

Med anledning av ovanstående resonemang föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att antagningssutskottets (BUNAU) sammanträde flyttas till den
30 juni 08:15.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2021-05-05 § 42 föreslagit
barn- och utbildningsnämnden besluta att flytta antagningsutskottets (BUNAU) sammanträde till den 30 juni 08:15.

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

Beslutsunderlag
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Barn- och utbildningsförvaltningens förslag avseende ändring av
sammanträdesdatum, BUF Hid: 2021.922
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-05-05 §
42, BUF Hid: 2021.1056
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§ 76
Remiss Skolbibliotek för bildning och utbildning
Ärendenr 2021/169-1.3.1.5

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn-och utbildningsnämnden beslutar att anta förslaget till yttrande som sitt
eget angående delbetänkandet Skolbibliotek för bildning och utbildning SOU
2021:3.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller ett yttrande till delbetänkandet Skolbibliotek för bildning och
utbildning SOU 2021:3, diarienummer U2021/00554. Luleå kommun är
remissinstans och barn- och utbildningsnämnden har fått remissen för
yttrande. Skolbibliotek faller under barn-och utbildningsnämndens
verksamhet och dess nationella styrdokument.
Yttrandet besvaras av respektive verksamhet då förutsättningarna är olika.
Luleå gymnasieskola har ca 2500 elever med ett gemensamt skolbibliotek.
Grundskolans elever är uppdelade på 34 skolor där elevantalet varierar
mellan 40–500.
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Utredningen innehåller förslag på förändringar i författningstexter, både i
skollag och läroplan, vilket Luleå kommuns grundskola och gymnasieskola
välkomnar. Förändringar berör ansvar och funktion för skolbibliotek och
förväntas bidra till en mer likvärdig skolbiblioteksverksamhet inom och
mellan kommuner. Förändringarna innebär även att förskoleklass ska
omfattas skolbibliotek.
Luleå kommuns gymnasieskola är positiva till förslagen men hade önskat att
utbildning av nya biblioteksassistenter varit en del av utredningens förslag
samt att utredningen tagit fasta på KB:s Demokratins skattkammare – förslag till
en nationell biblioteksstrategi och dess skrivningar om stärkt medieförsörjning.
Grundskolan ställer sig positiv till övervägande del men lyfter i yttrandet
synpunkter kring vissa delar angelägna för grundskolan främst angående
utbildningsinsatser och finansiering.
Barn- och utbildningsförvaltningen har föreslagit barn-och
utbildningsnämnden besluta att anta förslaget till yttrande som sitt eget
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angående delbetänkandet Skolbibliotek för bildning och utbildning SOU
2021:3.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2021-05-05 § 40 föreslagit
barn- och utbildningsnämnden besluta att anta förslaget till yttrande som sitt
eget angående delbetänkandet Skolbibliotek för bildning och utbildning SOU
2021:3.

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

Dialog:
Yttrandet har tagits fram i dialog med barn-och utbildningsförvaltningens
verksamheter grundskola och gymnasieskola.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Utredningens förslag bidrar till ökad likvärdighet genom att skolbibliotekens
funktion skrivs in skollagen. Även förskoleklassen omfattas.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Utredningens förslag bidrar till ökad möjlighet att rikta utbudet av litteratur
till både pojkar och flickor och bredda utbudet för att främja läsintresse. All
forskning visar att utvecklad läsförmåga bidrar till bättre skolresultat.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.
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Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Utredningen pekar på att kommunerna ska ha biblioteksplaner och att samverkan mellan skolbibliotek och folkbibliotek ska främjas, vilket kan leda till
effektivare resursanvändning.

Beslutsunderlag




Yttrande Skolbibliotek för bildning och utbildning SOU 2021:3,
diarienummer U2021/0055, BUF Hid: 2021.920
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag avseende remiss
skolbibliotek för bildning och utbildning, BUF Hid: 2021.919
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-05-05 §
40, BUF Hid: 2021.1055
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§ 77
Nämndsinitiativ (L) gällande sommarsatsning "Covidgenerationen"
Ärendenr 2021/216-1.1.1.5

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå nämndinitiativet (L) om
sommarsatsning för ”covid-generationen”.
Reservationer
Thomas Söderström (L), Arne Nykänen (C), Sara Önneby Nordström (KD),
Björn Erixon (V) och Ann Hjort (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna (L) har lämnat in ett nämndinitiativ angående en sommarsatsning
för ”covid-generationen”. Förslaget är att erbjuda extra undervisningstid för
elever som går ut årskurs 9 samt de som avslutar årskurs 3 i gymnasieskolan,
under sommaren 2021. Med förslaget ska elever kunna ha extra undervisning
på sommaren med motsvarande ersättning som kommunens feriejobb.
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat, 2021-04-21, att nämndinitiativet
får väckas och skickas till barn- och utbildningsförvaltningens för beredning.
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För elever som går ut årskurs 9 kommer det att finnas möjlighet att delta i
kommunens sommarskola (lovskola) under två veckor och därefter ha ett feriejobb med ersättning. De elever som behöver läsa upp sina betyg under sommarskola mister alltså inte chansen till kommunens feriejobb. De ges möjlighet
till både och om eleven väljer feriejobb en senare period.
Barn- och utbildningsförvaltningen erbjuder sommarskola för de elever i årskurs åtta och nio som riskerar att, efter årskurs nio, inte bli behöriga till gymnasiet. Sommarskolan förläggs i juni under veckorna 24 och 25, samma period
som kommunens feriejobb startar. För att inte utesluta möjligheten till feriejobb för de elever som behöver gå sommarskola anpassar arbetsmarknadsförvaltningen feriejobbsperioden för dem som anger att de ska gå sommarskola.



Huvudmän är skyldiga att erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 och 9
i grundskolan, under vissa förutsättningar.
Lovskola på sommaren kallas ibland också för sommarskola.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Årets sommarskola organiseras samlat vid Montessoriskolan och
vid Råneskolan mellan 14 - 24 juni.

För gymnasieskolans elever i årskurs tre kommer inte sommarskola att erbjudas. Årskurs tre-eleverna har istället möjlighet till prövning inom den kommunala vuxenutbildningen. Sommarskolan måste organiseras med ordinarie
lärare och personal på deras sommarferie, vilket inte bedöms som realistiskt
efter ett sådant påfrestande år med pandemin.
Barn- och utbildningsförvaltningen har föreslagit barn- och utbildningsnämnden avslå nämndinitiativet.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2021-05-05 § 43 föreslagit
barn- och utbildningsnämnden besluta att avslå nämndinitiativet (L) om
sommarsatsning för ”covid-generationen”.

Sammanträdet
Thomas Söderström (L), Arne Nykänen (C), Sara Önneby Nordström (KD),
Björn Erixon (V) och Ann Hjort (C) föreslår bifalla nämndinitiativet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Thomas Söderströms m fl
förslag mot varandra och finner att barn-och utbildningsnämnden bifaller
arbetsutskottets förslag.
Votering begärs och genomförs där en ja-röst innebär bifalla arbetsutskottets
förslag och en nej-röst innebär att bifalla Thomas Söderströms m fl förslag.
Ordföranden redovisar 14 har avlagts varav 8 ja röster och 6 nej-röster och
finner därmed att barn- och utbildningsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag.
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Dialog:
Dialog är genomförd i barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp och
med arbetsmarknadsförvaltningen.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
De elever som särskilt behöver stöd och extra undervisning för att uppnå slutbetyg i årskurs 9 kommer att erbjudas den möjligheten i sommarskolan, vilket
är positivt för utvecklingsområdet.
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Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Beslutsunderlag





Nämndinitiativ (L) Sommarsatsning för ”covid-generationen”. HID
BUF 2021.756
Beslut BUN 2021-04-21Nämndsinitiativ (L) gällande sommarsatsning
”covid-generationen”, BUF Hid: 2021.924
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag avseende nämndsinitiativ
(L) sommarsatsning för covid-generationen, BUF Hid: 2021.923
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-05-05 §
43, BUF Hid: 2021.1057

Beslutet skickas till

Signature reference: c05d11df-f428-41ec-938e-42b60c50de11

Barn- och utbildningsförvaltningens kansli
Initiativtagare
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§ 78
Val av kontaktpolitiker
Ärendenr 2021/285-1.1.2.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse kontaktpolitiker enligt
följande:
 Förskola: Thomas Söderström (L) och Sara Önneby Nordström
(KD)
 Grundskola F-6 (inklusive särskola F-6): Arne Nykänen (C),
Anna Spångö (MP), Fredrik Hjälte (L), Björn Erixon (V) och
Linnea Öberg (S)
 Grundskola 7-9 (inklusive särskola 7-9), centrala elevhälsan,
fler-språkcentrum och Miljö och kulturskolan: Ann Hjort (C)
 Gymnasiet (inklusive gymnasiesärskolan): Maria Müller (S),
Maria Rångevall (S) och Tomas Aronson Ylipää (S)
2. Kontaktpolitiker har tre halvdagar per år för att genomföra verksamhetsbesök.

Sammanfattning av ärendet

Signature reference: c05d11df-f428-41ec-938e-42b60c50de11

Barn- och utbildningsnämnden har möjlighet att välja kontaktpolitiker för
mandatperioden 2019-2022. Föregående mandatperiod valdes kontaktpolitiker
för nedanstående verksamhetsområden:
 Förskola
 Grundskola F-6 (inklusive särskola F-6)
 Grundskola 7-9 (inklusive särskola 7-9), centrala elevhälsan, flerspråkcentrum och Miljö och kulturskolan
 Gymnasiet (inklusive gymnasiesärskolan)
Barn- och utbildningsnämnden har även att bestämma villkor för besök i
verksamheten. Föregående mandatperiod hade kontaktpolitikerna möjlighet
att använda 3 st halvdagar för besök i verksamheten.
Syftet med kontaktdagarna är att öka kännedomen om verksamheten och
främja kontakt med medborgare, elever, föräldrar och personal.
Kontaktdagarna kan planeras av respektive kontaktpolitiker själv eller i samråd med respektive verksamhetschef.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

57

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2021-05-19

Sammanträdet
Samtliga partier nominerar kontaktpolitiker till förskola, grundskola F-6 (inklusive särskola F-6), grundskola 7-9 (inklusive särskola 7-9), centrala elevhälsan, fler-språkcentrum och Miljö och kulturskolan och för gymnasiet (inklusive gymnasiesärskolan).

Beslutsgång
Ordföranden ställer nomineringarna under proposition och finner att barnoch utbildningsnämnden bifaller förslagen.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Beslutsunderlag



Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-02-27 § 18,
BUF Hid: 2019.602
Förslag till beslut avseende val av kontaktpolitiker,
BUF Hid: 2021.1058

Beslutet skickas till
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Valda kontaktpersoner
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§ 79
Val av insynsplatser i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Ärendenr 2021/286-1.1.2.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utöka barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott med tre stycken insynsplatser.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Anna Spångö (MP),
Kimmo Yliniemi (SD) och Sara Önneby Nordström (KD) till insynsplatser i arbetsutskottet.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har att ta ställning till att införa insynsplatser i
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.
De partier som har möjlighet att utse representanter till insynsplatser är miljöpartiet, sverigedemokraterna och kristdemokraterna.
Enligt kommunallagen kap 6 § 42 ska utskottet väljas bland ledamöterna och
ersättarna i nämnden.

Sammanträdet
Miljöpartiet nominerar Anna Spångö (MP) till insynsplats i arbetsutskottet.
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Sverigedemokraterna nominerar Kimmo Yliniemi (SD) till insynsplats i arbetsutskottet.
Kristdemokraterna nominerar Sara Önneby Nordström (KD) till insynsplats i
arbetsutskottet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer nomineringarna under proposition och finner att barnoch utbildningsnämnden bifaller förslagen.

Beslutsunderlag


Förslag till beslut avseende val av insynsplatser i barn- och utbildningsnämnden, BUF Hid: 2021.1059
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Beslutet skickas till
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Valda insynsplatser
Lönecenter
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