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PLATS 

Digitalt via Teams 

BESLUTANDE  

Anna Lundberg, (S), Älvsbyn, ordförande 
Mari-Teres Ögren, (S), Arjeplog 
Emma Engelmark, (S), Luleå 
Annica Henelund, (C), Kiruna 
 
  
 
 

 
ÖVRIGA DELTAGARE 

Annica Henriksson, Avdelningschef, Norrbottens 
Kommuner 

Catrine Kostenius, Professor i hälsovetenskap 
och flexitforskare, Norrbottens Kommuner 

Catarina Lundqvist, vetenskaplig ledare och 
FoUI-samordnare, Norrbottens Kommuner 
 

UNDERSKRIFTER § 8 - § 15 

Ordförande  Anna Lundberg, (S) 

Justerare  Mari-Teres Ögren, (S), Arjeplog 

Sekreterare  Annica Henriksson, 
Avdelningschef utbildning och 
arbetsmarknad 

 

Protokollet är digitalt signerat av Anna Lundberg 
(S), ordförande, Mari-Teres Ögren, (S), Arjeplog 
och justerare Annica Henriksson, Avdelningschef 
Utbildning och arbetsmarknad 
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Utsänd dagordning 
 

Upprop 
 

1. Val av justerare 
 

2. Fastställande av dagordning 
 

3. Föregående protokoll 
Handlingar: Protokoll BoU-beredning 2021-01-20 Bilaga 
  

4. Hälsoskolan  
Handlingar: Handlingar: Hälsoskolan i Norrbotten PM 
 

5. Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och 
elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell 
funktionsnedsättning SOU 2021:11 
Handlingar: Handlingar: Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – 
aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med 
intellektuell funktionsnedsättning SOU 2021:11 PM 
 

6. Information till Barn- och utbildningsberedning 
Handlingar: Informationspunkter till BoU beredning PM 
 

7. Övriga frågor 
 

8. Sammanträdets avslutande  
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§ 8 
 
Val av justerare 
 
Ordförande föreslår att Mari-Teres Ögren, (S), Arjeplog, utses till justerare. 
 
 
Barn- och utbildningsberedningen beslutar  
 
Att Mari-Teres Ögren, (S), Arjeplog, utses till justerare.  
___ 
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§ 9 
 
Fastställande av dagordning 
 
Ordförande presenterar utsänd dagordning.  
 
 
Ordförande föreslår barn- och utbildningsberedningen att utsänd dagordning 
godkänns. 
 
 
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 
 
Att  utsänd dagordning godkänns  
___ 
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§ 10 
 
Föregående protokoll  
Handlingar: Protokoll BoU-beredning 2021-01-20 Bilaga 
 
Ordförande informerar från föregående protokoll 2021-01-20. 
 
 
Ordförande föreslår barn- och utbildningsberedningen  
 
Att protokollen från 2021-01-20, med godkännande, läggs till handlingarna 
 
 
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 
 
Att  protokollen från 2021-01-20, med godkännande, läggs till handlingarna  
___ 
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§ 11 
 
Hälsoskolan 
 
 
Catrine Kostenius, professor i hälsovetenskap vid LTU och utvecklingsledare på 
Norrbottens Kommuner ger en tillbakablick på det arbete som har skett inom ramen 
för Hälsoskolan sedan 2017. Utveckling- och forskning har gått hand i hand för att 
främja barn och ungas hälsa och lärande. En viktig framgångsfaktor i arbetet är 
lyssna på de unga och ha det som utgångspunkt i arbetet. Catrine kommer presentera 
tankar på fortsatt arbete framåt. En av frågorna som vi behöver ställa oss är:  
 
Hur kan vi möjliggöra att unga i alla de 14 nordligaste kommunerna får chansen att 
komma till tals? 
 
Idag är ca nio kommuner representerade. Catrine önskar få kontakt med personer i 
kommunerna som kan vara behjälplig i att komma i kontakt med ungdomar i fler 
kommuner. Ledamöterna vid dagens möte tog med sig Catrines önskemål till sina 
respektive kommuner. 
 
 
Förslag till beslut  
 
Att informationen, med godkännande, läggs till handlingarna 
 
 
Ordförande föreslår barn- och utbildningsberedningen 
 
Att  informationen, med godkännande, läggs till handlingarna  
 
 
Barn- och utbildningsberedningen beslutar 
 
Att  informationen, med godkännande, läggs till handlingarna  
___ 
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§ 12 
 
Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt 
stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever 
med intellektuell funktionsnedsättning SOU 2021:11 
Handlingar:  
Bättre möjligheter fler elever att nå kunskapskraven SOU 2021:11 Bilaga, 
SOU_2021_11_webb Bilaga 
 
Utredningen föreslår bland annat att: 
 
• Skolverket ska ges i uppdrag att ansvara för att ta fram 

kunskapssammanställningar inom områdena elevhälsa och stöd som 
kan bidra till att förbättra huvudmäns, rektorers och lärares 
möjligheter att välja effektiva insatser. 

• Skolverket och SPSM ska ges i uppdrag att ta fram ett stöd för den 
utredning som ska genomföras för att ta ställning till en elevs behov 
av särskilt stöd. 

• Ett krav på tillgång till speciallärare eller specialpedagog inom 
elevhälsan ska införas för att höja kvaliteten på kartläggning av 
stödbehov och utformning av insatser samt för att lärare ska ges ett 
bättre stöd i arbetet med att utforma inkluderande lärmiljöer. 

• En numerär reglering av tillgång till elevhälsan ska införas som 
anger att en skolläkare får ansvara för högst 7 000 elever, en 
skolsköterska för högst 430 elever, en psykolog för högst 1 000 
elever och en kurator för högst 400 elever. 

• Det ska vara obligatoriskt för skolans huvudmän att redovisa tillgång 
till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator på 
skolenhetsnivå. 

• En garanti för tidiga stödinsatser ska införas för elever som läser 
ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik enligt 
grundsärskolans kursplaner. 

• Grundsärskolans timplaner bör förändras för att bättre möta 
elevernas behov och öka flexibiliteten för eleverna att läsa utifrån 
olika timplaner. 

• Grundsärskola ska byta namn till anpassad grundskola och 
gymnasiesärskola ska byta namn till anpassad gymnasieskola. För att 
skapa enhetlighet föreslås även att kommunal vuxenutbildning som 
särskild utbildning ska byta namn till kommunal vuxenutbildning 
som anpassad utbildning på grundläggande respektive gymnasial 
nivå 
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Förslaget är ute på remiss. I Norrbotten är Jokkmokks kommun uttagen 
att inkomma med remissvar. Remissvaren ska ha kommit in till 
Utbildningsdepartementet senast den 30 juni 2021. 
Ute på remiss.  
 
En fråga som lyftets vid mötet var hur Uppföljningen fungerar idag – ger insatserna 
effekt? Hur sker uppföljningen ut på individnivå och hur följs insatser upp på 
strukturell, finns det något med i utredningen om det? Utredningen lyfter behovet av 
att elevhälsan ska ingå i skolans systematiska kvalitetsarbete för att se om insatser 
ger effekter på ett mer genomgripande sätt än idag.   
 
 
Förslag till beslut  
 
Att informationen, med godkännande, läggs till handlingarna 
 
 
Ordföranden föreslår Barn- och utbildningsberedningen  
 
Att informationen, med godkännande, läggs till handlingarna 
 
 
Barn- och utbildningsberedningen beslutar  
 
Att informationen, med godkännande, läggs till handlingarna 
___ 
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§ 13 
 
Information barn- och utbildningsberedningen 
 
 
Länsträffen oktober 2021 
Med anledning av pandemin kommer länsträffen i oktober ske digitalt. 
Länsträffen mars 2022 planeras att hållas i Älvsbyn som planerat. 
 
 
Växa eller krympa konferensen  
Årets Växa eller Krympa-konferens hade temat ”Omställningsförmåga för ett 
hållbart Norrbotten”. Innehållet speglar flera perspektiv på omställning och 
omställningsförmåga ur ett kommunalt perspektiv. Vad innebär industrins gröna 
omställning för kommunerna? Hur samspelar tillväxt med social hållbarhet och 
livskvalitet? Flera av talarna, såsom Brita Hermelin och Peter Larsson, betonade 
vikten av att bygga hållbara samhällen som ska verka under lång tid. En skola med 
hög kvalitet är viktig för lokalsamhällets förmåga att attrahera människor att, inte 
bara arbeta, utan leva och bo på orten. Peter Larsson betonar hur 
näringslivskontorens arbete måste vara integrerat med den kommunala utvecklingen 
och andra förvaltningars arbete. Hur många ska vi rekrytera, inte bara till gruva eller 
batterifabrik utan också till skola och serviceverksamhet? Om man ser till helheten 
så ser vi att det är en total samhällsomvandling.  
  
Konferensen går att se i efterhand och kommer att publiceras på Norrbottens 
Kommuners hemsida, där även vidare läsning finns tillgänglig. 
https://www.norrbottenskommuner.se/regional-utveckling/vaexa-eller-krympa/ 
 
 
Tidigare protokoll – vad gör vi när lärarna inte räcker till?  
Stina Karlsson – ny utvecklingsledare inom kompetensförsörjning vid Norrbottens 
Kommuner har fått i uppdrag att under hösten- 21 arbeta kring frågan om 
kompletterande tjänster i skolan 
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Förslag till beslut: 
 
Att  informationen, med godkännande, läggs till handlingarna 
 
 
Ordföranden föreslår Barn- och utbildningsberedningen  
 
Att informationen, med godkännande, läggs till handlingarna 
 
 
Barn- och utbildningsberedningen beslutar  
 
Att informationen, med godkännande, läggs till handlingarna 
___ 
  

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: fdf05bc24f59c5ae90d4f5b9d954d19a853e6197b2028e0747c0e6f54075a5b9b6104d66ce559997fae9bf3a09e901ffbd691aa82b03c1cfca8e124441f549c1



Protokoll   
BoU-beredning 
 
Sammanträdesdatum  

2021-05-26 

Norrbottens Kommuner, Skepsbrogatan 6, Box 947, 971 28 Luleå. Telefon: 0920-20 54 00. E-post: info@kfbd.se 
www.norrbottenskommuner.se 

SID 11 AV 12 

 

 
§ 14 
 
Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor 
___ 
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§ 15 
 
Sammanträdets avslutande 
 
Ordförande tackar för deltagandet och avslutar sammanträdet. 
___ 
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