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Paragrafer SS 10 - 20

Kommunstyrelsens sammantrådesrum kl. 13.15 - 16.30

Maria Sellin (KD) ordförande, Hans Grönberg (S), Rigmor Aström (M), Robert
Andersson (S), Johan Sellin (M), Lennart Synnergren (S), Sara Johansson (S), Eva
Ohman-BjOrkman (M), Tony Karlsson (V), Anders Lund (L) och Elisabet Nilsson (SD)

Johan Lund (S) och Erika Sjöö (NS)

Tjånstepersoner
Magnus Akerlund skolchef, Kjell Selinder avdelningschef ekonomi, Maria Kvarnström
Söderström kvalitetsansvarig, Bertil Sundström verksamhetschef för- och grundskola,
Daniel Jakobsson rektor
Personalföreträdare

Nina Sandling Lärarforbundet
Eva Jansson Lärarnas Riksforbund

Robert Andersson (S)
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Magnus Åkerlund låimnar en rapport.
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Bodens kommun Sammanhädesdatum

2018-02-22

Utbildningsnämnden

S 1f Ändring i föredragningslistan

Beslut

Föredragningslistan åindras eftersom ftiljande ärenden utgar

Ä¡enden 9 Redovisning av delegerade beslut

Ärende 11 ,Ä,tenapportering av uppdrag till kommunfullmåiktige om
överfüring av budget ftlr skolskjutsfrågor från utbildningsnåimnden till
kommunstyrelsens tekniks ftirvaltning

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Utbildningsnämnden

s {2 Verksamhetsberättelse med bokslut 2017 med begäran
till kommunfullmäktige att investeringsmedel överförs
till investeringsbudgeten för 201 I
UBN 2018-1s

Beslut
l .Utbildningsnämnden fastställer verksamhetsberättelse med bokslut 20 17 .

2. Utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige att investeringsmedel
motsvarande3 237 tkr överfiirs till investeringsbudgeten ftir 2018.

Beskrivning av ärendet
Utbildningsftirvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse med
bokslut for 2017. Verksamhetsberättelsen innehåller bedömning och analys
av måluppfyllelsen inom de prioriterade utvecklingsområdena en trivsam
växande småstad, barnvrinliga Boden, Boden en plats ftir ftiretagsamma,
integration som tillgång, här talar vi med medborgarna inte till dem, alla är
våirdefulla i Boden, en uppdaterad verksamhet, vi lyfter fram vÈirdet av
offentligt finansierad verksamhet, Bodens kommun ska vara en attraktiv
arbetsgivare och en kommun med långsiktigt stabil ekonomi.

Utbildningsftirvaltningen gör bedömningen att måluppft llelsen åir delvis
uppftlld inom alla utvecklingsområden fürutom området en kommun med en
langsiktigt stabil ekonomi där målet inte nås. Verksamhetsberättelsen
innehåller även beskrivning av de ekonomiska resultaten,
utbildningsnämndens bokslut for 2017 visar på ett resultat på - 15 000 tkr.

Beslutsunderlag
1j zinsteskrivelse, 20 1 8-0 1 -3 I
Verksamhetsberättelse med bokslut 20 1 7

För beslut
Kommunfullmziktige

För kännedom
Ekonomikontoret
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Utbildningsnämnden

s 13

dr

Uppföljning av internkontrollplan 2017
UBN 2016-302

Beslut

1 .Utbildningsnämnden godkåinner uppftllj ningen av Internkontrollplan fijr
20t7

2.Skolchefen får i uppdrag att se över rutiner och säkerställa avtalstrohet

inom ftirvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Varje nämnd ska ta fram en intern kontrollplan som innehåller
kontrollmoment, kontrollansvar, metod och tidplan lor rapportering av både

obligatoriska och egna kontrollområden.

UtbildningsnÈimnden tog20l6-ll-24 ç 78 beslut om innehållet i
Internkontrollplanen for 2017 utifran den strategiska planen ftir perioden

20t7-20t9.

Utbildningsfü rvaltningen har gj ort en uppfolj ning av Intemkontrollplanen
for 2017. Av uppftiljningen framgår att andelen inköp av ekologiska
fortsätter att öka och uppgår till25 o/o av alla livsmedelsinköp under 2017.
Uppftiljning av ansökan om statsbidrag har fortlöpt utan anmåirkning under

året. Attestkontrollen har också fortlöpt utan anmärkning under 2017.

Barncheckl ista och checkl ista iämställda bes I ut
I detta ärende åir checklistan ftir jämställda beslut och barnchecklistan inte

tillämplig

Beslutsunderlag
Tj åinsteskrivelse, 20 1 8-0 1 -08

Uppftllj ning av internkontrollplan inom utbildningsfü rvaltningen, 2017 -12-

31

Internkontrollplan 20 1 7

För kännedom
Kommunfullmäktige
Ekonomikontoret

Ajournering 14.35 - 14.45

/ Expedierat
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Svar till Skolinspektionen efter tillsyn av förskolan i

Bodens kommun
UBN 2017-233

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar anta upprättat svar till Skolinspektionen efter
genomftird tillsyn av ftirskoleklass och grundskola i Bodens kommun.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionens tillsyn visar att huvudmannen genomftir ett systematiskt
kvalitetsarbete på huvudmannanivå avseende ftirskola. Kvalitetsarbetet
måste dock, på ett tydligare sätt, redovisa ftirskolornas resultat i ffirhållande
till de mål som finns i läroplanen ftir ftirskolan. Av tillsynen framgår även att
måluppfyllelsen behöver i högre grad bedömas och analyseras på enhetsnivå.
Bristema i fü rskolornas och huvudmannens systematiska kvalitetsarbete
innebär att kommunen inte har en samlad bild av resultat och måluppfyllelse
eller utvecklingsområden ftir forskolan. För att säkerställa att florskolans

verksamhet är likvåirdig och bedrivs enligt ftirfattningamas krav måste

huvudmannen se till att det systematiska kvalitetsarbetet fungerar fullt ut
både på enhetsnivå och på huvudmannanivå. Detta ftir att få underlag für att
kunna bedöma verksamhetens måluppfyllelse och ftir att kunna styra
verksamheternas utvecklingsarbete mot de nationella målen.

Inom övriga granskade områden har tillsynen visat att huvudmannen
uppff ller ftirfattningarnas krav.

Beslutsunderlag
Huvudmannabeslut ftir förskola efter tillsyn i Bodens kommun, dnr 43-
2016:10951
Svar till Skolinspektionen efter tillsyn av ftirskolan

För beslut
Skolinspektionen

^4
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Svar till Skolinspektionen efter tillsyn av fritidshemmen
i Bodens kommun
UBN 2017-233

Beslut
Utbildningsnåimnden beslutar anta upprättat svar till Skolinspektionen efter
genomfürd tillsyn av ftirskoleklass och grundskola i Bodens kommun.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionens tillsyn visar på att huvudmannen genomför ett begränsat
kvalitetsarbete på huvudmannanivå avseende fritidshem. Kvalitetsarbetet ska
redovisa fritidshemmens resultat i ftirhållande till de mål som finns i ffirsta,
andra och fiärde delen i grundskolans läroplan. Bristerna i det systematiska
kvalitetsarbetet innebär att kommunen inte har en samlad bild av
måluppfullelse eller utvecklingsområden. För att säkerställa att
fritidshemmens verksamhet åir likvärdig och bedrivs enligt ftirfattningarnas
krav måste huvudmannen se till att det systematiska kvalitetsarbetet fungerar
fullt ut både på enhetsnivå och på huvudmannanivå. Detta für att Ë underlag
für att kunna bedöma verksamhetens måluppfyllelse och ftir att kunna styra
verksamheternas utvecklingsarbete mot de nationella målen.

Inom övriga granskade områden har tillsynen visat att huvudmannen
uppff ller fü rfattningarnas krav.

Beslutsunderlag
Huvudmannabeslut ñr fritidshem efter tillsyn i Bodens kommun, dnr 43-
2016:10950
Svar till Skolinspektionen efter tillsyn av fritidshem

För kännedom
Skolinspektionen
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Utbildningsnämnden

s r6 Svar till Skolinspekt¡onen efter tillsyn av
grundsärskolan i Bodens kommun
UBN 2017-233

Beslut
Utbildningsnåimnden beslutar anta upprättat svar till Skolinspektionen efter
genomftird tillsyn av grundsärskolan i Bodens kommun.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionens tillsyn visar på brister i huvudmannens systematiska
kvalitetsarbete. Grundsärskolans resultat och måluppfyllelse i ftirhållande till
de mål som finns i läroplanen framgar inte tydligt utan samredovisas med
grundskolans. Bristema i det systematiska kvalitetsarbetet innebåir att
kommunen inte har en samlad bild av resultat och måluppfullelse ftir
grundsärskolans verksamhet. ftir att säkerställa att grundsåirskolans

verksamhet är likvåirdig och bedrivs enligt ftirfattningarnas krav måste
huvudmannen se till att det systematiska kvalitetsarbetet fungerar fullt ut.
Detta ftir att få underlag för att kunna bedöma verksamhetens måluppfyllelse
och ftir att kunna styra verksamheternas utvecklingsarbete mot de nationella
målen.

Inom övriga granskade områden har tillsynen visat att huvudmannen
uppff ller ftirfattningamas krav.

Beslutsunderlag
Huvudmannabeslut ftr grundsåirskola efter tillsyn av Bodens kommun, dnr
43-2016:10954
Svar till Skolinspektionen efter tillsyn av grundsärskolan

För kännedom
Skolinspektionen
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Svar till Skolinspektionen efter tillsyn av förskoleklass
och grundskola i Bodens kommun
UBN 2017-233

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar anta upprättat svar till Skolinspektionen efter
genomfürd tillsyn av fürskoleklass och grundskola i Bodens kommun.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionens tillsyn visar på brister i huvudmannens systematiska
kvalitetsarbete. Resultaten i grundskolans ämnen som har kunskapskrav ftiljs
inte upp fürutom i de årskurser där betyg sätts. Skolinspektionen påpekar

även att måluppfyllelsen i ftirskoleklass inte ftiljs upp. Bristerna i det
systematiska kvalitetsarbetet innebär att kommunen inte har en samlad bild
av resultat och måluppfyllelse ftir ftirskoleklassens och grundskolans

verksamhet. För att såikerställa att ftirskoleklassens och grundskolans
verksamhet är likvärdig och bedrivs enligt ftirfattningarnas krav måste

huvudmannen se till att det systematiska kvalitetsarbetet fungerar fullt ut
både på enhetsnivå och på huvudmannanivå. Detta für att få underlag für att
kunna bedöma verksamhetens måluppfyllelse och für att kunna styra
verksamheternas utvecklingsarbete mot de nationella målen.

Inom övriga granskade områden har tillsynen visat att huvudmannen
uppfu ller forfattningarnas krav.

Beslutsunderlag
Huvudmannabeslut ftir förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Bodens
kommun, drr 43 -2016:10952
Svar till Skolinspektionen efter tillsyn av ftirskoleklass och grundskola

För kännedom
Skolinspektionen

gp
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Utbildningsnämnden

s 18 Svar till Skolinspekt¡onen efter tillsyn av
gymnasiesärskolan i Bodens kommun
UBN 2017-233

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar anta upprättat svar till Skolinspektionen efter
genomfürd tillsyn av ftirskoleklass och grundskola i Bodens kommun.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionens tillsyn visar på att huvudmannen saknar ett dokumenterat
systematiskt kvalitetsarbete som omfattar gymnasiesåirskolans verksamhet.
Gymnasiesärskolans resultat och måluppfyllelse i ftirhållande till de mål som
finns i läroplanen ftir skolformen framgår inte tydligt utan samredovisas med
gymnasieskolan. Bristema i det systematiska kvalitetsarbetet innebär att
kommunen inte har en samlad bild av måluppfullelse eller
utvecklingsområden.

Skolinspektionens tillsyn visar även att Bodens kommun inte uppfyller
ftirfattningskraven gällande mottagande i gymnasiesärskolan.
Skolinspektionen avstår dock från att ingripa då huvudmannen bedöms ha
vidtagit nödvåindiga åtgåirder ftir att rätta till bristen då Bodens kommun har
utarbetat rutiner ftir mottagande i gymnasiesåirskolan som motsvarar
ftirfattningarnas krav.

Inom övriga granskade områden har tillsynen visat att huvudmannen
upp$ller ftirfattningarnas krav.

Beslutsunderlag
Beslut für gymnasiesärskola efter tillsyn av Bodens kommun, dnr 43-
201 6:10955
Svar till Skolinspektionen efter tillsyn av gymnasiesåirskolan

För kåinnedom
Skolinspektionen

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Utbildningsnämnden

s 1e Yttrande över rem¡ss och nytt reglemente för
nämnderna Del A - gemensamma bestämmelser för
styrelser och nämnder samt Del B - nämndernas
uppgifter
UBN 2018-26

Beslut
Utbildningsnämnden ställer sig bakom Utkast till nya reglementen für
nämnderna Del A - gemensamma bestämmelser för styrelser och nämnder
samt Del B - nämndemas uppgifter

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontorets kommunjurist har i samverkan med kommunens
ftirvaltningar gjort en översyn av nåimndernas reglementen. Förslaget utgår
fran Sveriges kommuner och landstings cirkulär 14:58 Ett nytt ftirslag till
styrelsen och övriga nämnden. Cirkuläret är anpassat efter de ftiråindringar
som skett av lagstiftningen sedan fürra cirkuläret 1992. Bodens kommuns
reglementen överensstämmer nästan fullt ut med det tidigare cirkuläret 1992

Översynen innebär inga förändringar av nämndernas ansvarsområden. Det
har gjorts vissa redaktionella ftirändringar och kompletteringar av
nämndernas uppgifter.

Barnchecklista och checklista jämställda beslut
I detta ärende är barnchecklistan och checklista ftir jämställda beslut inte
tillämplig.

Beslutsunderlag
Tj änsteskrivelse, 20 | 8-0 I -24
Utkast till nya reglementen fiir nÈimnderna Del A - gemensamma

bestämmelser ftjr styrelser/nämnder samt Del B - nåimndernas uppgifter
Kommentarer till åirendet om nya reglementen for styrelser och nåimnder,
2018-01-04

För kännedom
Kommunjurist

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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