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Bodens kommun

Utbildningsnämnden

S 72 Skolchefens rapport

Magnus Ä.kerlund ltimnar en rapport

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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s73

Utdragsbestyrkande / Expedierat

flþ,

Revidering av utbildningsnämndens
delegationsord ning
UBN 2017-311

Beslut
Utbildningsnåimnden antar ftireslagen delegationsordning.

Beskrivning av ärendet
Utbildningsnåimnden far med stöd av kommunallagen uppdra åt ett utskott,
fürtroendevalda eller tjåinstemän att besluta på nämndens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden. Beslut som fattas med stöd av
delegation är att jåimställa med ett beslut fattat av nämnden.
Utbildningsnämnden kan inte ompröva ett taget delegationsbeslut men kan
nÈir som helst återkalla en given delegation. Syftet med att delegera
beslutsmandat är att avlasta Utbildningsnåimnden med rutinärenden ftir att på
så sätt skapa en effektivare kommunal förvaltning genom att beslutsvägama
blir kortare och handläggningen snabbare.

Utbildningsftirvaltningen har tagit fram ett lorslag till revidering av
utbildningsnämndens delegationsordning med anledning av flytt av
skolskj utsfrågor till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Förslag till delegationsordning
1jänsteskrivelse Revidering av utbildningsnåimndens delegationsordning,
2017-09-14

För genomfìirande
Skolchef
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Utbildningsnämnden

s74 Svar till revisorerna efter granskning av kontroll, insyn
och tillsyn av privata utförare
UBN 2017-280

Beslut
Utbildningsnåimnden antar upprättat svar till kommunrevisorerna.

Beskrivning av ärendet
De fürtroendevalda revisorerna i Bodens kommun har genomftirt en
granskning om kontroll, insyn och tillsyn i verksamhet som lämnats över till
privata utftirare ¿ir ändamålsenlig och om den interna kontrollen åir

tillräcklig. Revisorernas sflnmanfattande bedömning är
o att kommunstyrelsen inte tillsett att den kontroll, insyn och tillsyn i

kommunal verksamhet som lämnats över till privata utftirare är
ändamålsenlig. Detta mot bakgrund av att styrelsen inte berett
fullmäktige möjlighet attfatta erforderligt beslut på
kommunövergripande nivå.

att socialnämnden och utbildningsnåimnden interna kontroll till
övervägande del är tillräcklig genom att möjligheterna till
tillsyn/insyn och kontroll utövas samt rapporteras till nämnden, men
att det finns vissa behov av utveckling avseende såväl styrning som
återrapportering till nämnd.

För att utveckla området lämnar revisorerna ftiljande rekommendationer für
utbildningsnåimnden:

o Nåimnden bör utarbeta en årlig plan, utifrån ett kommunalt program,
ftir när och på vilket sätt avtal och verksamhet ftiljs upp.

Nämnden bör anta ramar/riktlinjer ftir hur insynsrätten i fristående
grundskolor ska utövas.

o

a

Beslutsunderlag
Revisionsrapport - Kontroll, insyn och tillsyn av privata utftirare
1jåinsteskrivelse Svar till revisorerna efter granskning av kontroll, insyn och
tillsyn av privata utfürare, 2017-09-15

För kännedom
Kommunrevisorema

För genomftirande
Skolchef
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Utbildningsnämnden

s75 Yttrande över mot¡on om införande av verksamma
riktlinjer och rutiner för att bekämpa barnäktenskap
UBN 2017-267

Beslut
Utbildningsnämnden återremitterar åirendet.

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden ftireslar att kommunfullmáktige anser motionen som
besvarad då gällande lagstiftning ger tillräckligt skydd ftir barn som riskerar
attfara illa i olika avseenden.

Beskrivning av ärendet
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Rigmor Åström (M) att
socialnämnden tillsammans med andraberörda nämnder ges i uppdragatt
skyndsamt skapa verksamma riktlinjer och rutiner für att bekämpa
barnäktenskap. Socialnämnden och utbildningsnämnden har fått motionen på
remiss från kommunstyrelsen. Nedanstående utgör nåimndernas samordnade
yttrande.

Yttrande
Den 1 juli20l4 stärktes skyddet mot tvångsfütenskap och barnäktenskap i
Sverige genom nya straffrättsliga och civilrättsliga bestämmelser i
brottsbalken och äktenskapsbalken.

Straffrättsliga bestämmelser
De straffrättsliga bestämmelserna om äktenskapstvång gäller den som
genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmår en
person att ingå ett äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse.
Straffet för äktenskapstvång är fängelse i högst fyra êr.liktenskap
genom olaga tvång var sedan tidigare kriminaliserat men har genom det
stärkta skyddet kompletterats med rekvisitet utnyttjande av utsatt
belägenhet När vuxna som ett barn är beroende av pressar barnet att
gifta sig mot sin vilja eller arrangerar ett äktenskap utan hänsyn till vad
barnet vill, kan det vara fråga om att barnets utsatta belägenhet
utnyttjas. Bestämmelsen gäller svenska och vissa utländska juridiskt
giltiga äktenskap. Straffbarhet för äktenskapstvång förutsätter inte att
brottet är fullbordat, utan även försök, förberedelse eller vilseledande
till tvångsäktenskapsresa är straffbara gärningar.
Äktenskapstvång får prövas av svensk domstol även om gärningen inte
är straffbar i det land där den begicks.

Uldragsbestyrkande / Expedierat
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Civilrättsliga bestämmelser
Möjligheten till äktenskapsdispens ftir personer under l8 år togs bort den
I juni 2014 i samband med att det stärkta skyddet mot tvångsäktenskap och
barnäktenskap inftirdes. Den lägsta åldern ftir att ingå äktenskap i Sverige är
nuutanundantag 18 år.

Möjligheten att erkänna utländska barnäktenskap där minst en av parterna
har ankn¡ning till Sverige samt tvångsäktenskap medges endast om det
finns synnerliga skäl vilket omfattar endast rena undantagsfall. Frågan om
bamäktenskap är komplicerad och uppmärksammad nationellt. Regeringen
utreder für närvarande en ny lag som innebär att barnåiktenskap som ingåtts
utomlands inte ska erkännas.

Anmälningsskyldighet vid misstanke om att ett barn far illa
Ett flertal myndigheter och verksamheter är enligt socialtjänstlagen skyldiga
att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom
eller misstänker att ett barn far illa (s.k. orosanmälan). Bland dessa ingår
myndigheter och yrkesverksamma vars arbete berör barn och unga. I
skyldigheten ingår att lämna uppgifter som kan vara av betydelse
ftir utredningen av ett barns behov av skydd och stöd.
Anmälningsskyldigheten gäller även utan att det är klarlagt att
socialnämnden behöver ingripa - dvs. redan vid oro ftir att ett barn far illa.

Anmälningsskyldigheten är av stor betydelse ftr socialtjänstens möjligheter
att ingripa om ett barn far illa. Detta eftersom myndigheter och verksamheter
som möter barn och unga i det dagliga arbetet - exempelvis skolan - har
ftirutsättningar att uppmärksamma missft)rhållanden i ett tidigt skede.
Genom skolans anmälningsskyldighet har socialtjänsten i Bodens kommun
uppmåirksammats om när misstanke om barnäktenskap fürelegat och har
genom anmälan kunnat vidta nödvändiga åtgärder.

I Bodens kommun finns dessutom en mer formaliserad samverkan mellan
socialfürvaltningen, utbildningsftirvaltningen samt arbetsmarknadsfürvalt-
ningen. Syftet med denna samverkan åir att fürvaltningarna ska kunna lyfta
gemensamma frågor där vid regelbundna möten.

Möjligheter att ingripa med stöd av lagen om vård av unga
Lagen om vård av unga (LVU) är en skyddslagstiftning där beviskraven är
lägre ställda än beviskraven für att fastställa att ett brott har begåtts. Genom
denna lag kan socialnämnden ingripa i situationer där barn eller unga
riskerar att bli bortgifta mot sin vilja. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd
om tillämpningen av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
(SOSFS 1997:15) bör hemsändning av en svensk medborgare till ett
ursprungsland ftir äktenskap mot den unges vilja kunna utgöra grund ñr
vård med stöd av LVU med åberopande av rekvisitet annat /örhållande i
hemmet.

Utdragsbestyrkande / Exped¡erat
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Utbildningsnämnden

Socialnämnden ftiljer LVU och Socialstyrelsens allmänna råd om
tillämpningen av lagen. Skyddslagstiftningen omfattar således såväl
bamäktenskap som andra fiirhållanden där den unge påtagligt riskerar att
skadas på grund av ftirhållanden i hemmet.

Mot bakgrund av att LVU är en skyddslagstiftning har socialnåimnden redan
idag ftirutsättningar att ingripa mot barnåiktenskap genom lagens formulering
och dess intentioner om att barn i alla sammanhang ska behandlas som de

barn de är.

Socialnämnden och utbildningsnämnden anser att de nödvändiga
ftirutsâttningama ftir att uppmärksamma och vidta nödv2indiga åtgärder
redan finns ftir attalla omyndiga flickor i Bodens kommun ska behandlas
som bam enligt svensk lagstiftning och ges samma möjlighet till utbildning,
fritid, god hälsa och yttrandefrihet.

Beslutsunderlag
1jåinsteskrivelse Svar på motion om infürande av verksam,ma riktlinjer och
rutiner ftjr att bekåimpa barnåiktenskap, 20 17 -09- I 5

Rigmor Äströms (M) motion

För beslut
Kommunfullmåiktige

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Utbildningsnämnden

S 76 Revidering av externa kostpriser
UBN 2017-297

Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden ftireslår kommunfullmäktige godkänna att taxor och
avgifter höjs enligt forslag.

2. Nya taxor och avgifter gäller fran och med 2018-01-01

Beskrivning av ärendet
På grund av kostnadsutvecklingen och ökad andel ekologiska livsmedel
ftireslås höjning av kostpriser från och med 2018 enligt nedanstående
ftirslag. Nuvarande kostpris anges inom parantes.

62,50

13,39

13,39

10,71

17,86

Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer på de angivna prisema.
Senaste prishöjningen som genomftirdes var från 2016-01-01.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Revidering av externa kostpriser 2018

För beslut
Kommunfullmäktige
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Signatur/ Expedierat
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S 77 Redovisning delegerade beslut
UBN 2017-2

Beslut
Utbildningsnåimnden godkåinner redovisningen av de delegeringsbeslut som
fÌjrtecknats i protokoll 2017-10-26 S 77

Beskrivning av ärendet
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordftirande,
antagningsutskott och skolchef i enlighet med nämndens delegationsordning.

Dessa beslut ska anmälas till utbildningsnämnden. Redovisningen innebär
inte att utbildningsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten.
Däremot får utbildningsnämnden återta lämnad delegering eller füregripa ett
beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta
över ärendet och fatta beslut.

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut, 20 17 -l 0 -26
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Utdragsbestyrkande / Expedierat
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