
Bodens kommun Sammanträdesdâtum
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Kommunstyrelsens sammantrådesrum, kl. 13.15 - 16.20
Ajournering 1 4.35-1 4.50

Ledamöter

Britt-Marie Loggert-Andrén (S) ordförande, Maria Sellin (KD)vice ordförande, Rigmor
Aström (M), Robert Andersson (S), Johan Sellin (M), Lennart Synnergren (S), Sãra
Johansson (S), Erik Nyrén (M), lnger Westman Arvesen (V), Anders Lund (L) och Bert
Johansson (SD)

Ersättare

Johan Lund (S), Erika Sjöö (NS), Tony Karlsson (V) och Matilda Lundstróm (C)
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Magnus Akerlund skolchef, Skolsköterskor: Lena Dahlqvist, Anna Salin och Anna-Lena
Stråhle $ 30, Kjell Selinder avdelningschef ekonomi S 31-32, Bertil Sundström
verksamhetschef for- och grundskola S 36-37.
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Utbildningsnämnden

s30 Skolbarns hälsa och levnadsvanor
UBN 2016-s8

Beslut
Utbildningsnämnden godktinner redovisningen av rapporten Skolbarns hälsa
och levnadsvanor i Norrbotten.

Beskrivning av ärendet
Undersökningen "Hälsosamtal på webben" inleddes genom ett initiativ av
skolsköterskor i Luleå kommun, âr 2005, där Nonbottens läns landsting
tillfrågades om att vara samarbetspart, utifrån ett koncept som utvecklats i
Västernorrland. Syftet ar att ffi siffror på hur barn och ungdomar i Norrbotten
mår liksom på vissa av deras levnadsvanor, som kan relateras till hälsa. En
enkät med hälso- och livsstilsfrågor kopplas till skolsköterskornas
hälsosamtal med elever i forskoleklass, årskurs 4, 7 och gymnasiets ftirsta år.
Skolsköterskorna registrerar sedan de avidentifierade svaren i en databas
som ftirvaltas av landstinget. I denna rapport visas de sammanställda
enkätsvaren från samtliga deltagande kommuner.

Beslutsunderlag
Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten, en rapport ftir läsaret 2014-
20ts
Tabeller skolbarns hälsa och levnadsvanor

Aj ournerin g I 4.3 5-I 4.5 0

i Expedierat
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Utbildningsnämnden

S 31 Utbildningsnämndens budgetförslag 2017-2019
UBN 2016-59

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden ftireslår att kommunfullmäktige antar
utbildningsnämndens budgetftirslag flor perioden 2017 -2019 .

Reservation
Rigmor Åström (M), Johan Sellin (M) och Erik Nyrén (M) reserverar sig
mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Utbildningsnåimnden har utarbetat ett budgetftirslag for aren 2017-2019.
Förslaget innehåller ftirutom drifts- och investeringsbudget även
omvärldsbevakning och styrkort. Utbildningsnämnden har valt att minska
antalet målindikatorer då verksamheten ftiljs upp även inom ramen ft)r det
systematiska kvalitetsarbetet.

Beslutsunderlag
Utbildningsnåimndens budgetftirslag 2017 -20 19
1j änsteskrivelse, 201 6-03 -17

För beslut
Kommunfullmäktige

3þ, +(t-ø &n



Sam manträdes protokol I

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2016-04-14

Utbildningsnämnden

S 32 Månadsrapport mars
UBN 2016-04

Beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner månadsrapport mars 2016

2. Målet attnâ en budget i balans kvarstår.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten redogör for utbildningsnämndens ansvar ft)r
resultatråikning, resultat per ansvar, resultat per verksamhet med
kommentarer och investeringsredovisning.

Beslutsunderlag
Månadsrapport UBF utbildningsftirvaltning 20 1 6 mars
Månadsrapport mars 20 I 6

För kännedom
Ekonomikontoret

Sida

6(1 7)
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Utbildningsnämnden

s33 Svar till revisorerna efter granskning av
gymnasieskolans förutsättningar för en god kvalitet i
undervisningen
UBN 2015-264

Beslut
Utbildningsnämnden antar upprättat svar till kommunrevi sorerna.

Beskrivning av ärendet
De fürtroendevalda revisorerna i Bodens kommun har, med bitrade av PWC,
genomfört en granskning avseende utbildningsnämndens säkerställande av
gymnasieverksamhetens ft)rutsättningar att bedriva undervisning med god
kvalitet.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att utbildningsnåimnden till
övervägande del har sÈikerställt gymnasieverksamhetens fü rutsättningar att
bedriva undervisning med god kvalitet, även om granskningen visar att det
finns delar som främst på verksamhetsnivå kan utvecklas.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport, 201 5 -12-08
1jÈinsteskrivelse, Svar till revisorerna efter granskning av gynìnasieskolans
ftjrutsättningar für en god kvalitet i undervisningen

För kåinnedom
Kommunrevisionen
Verksamhetschef gymnasium

Signatur

øh
/ Expedierat
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Utbildningsnämnden

s34 Yttrande till Skolinspekt¡onen gällande ansökan från
Norrskenets Friskola Boden AB, ombildande av
huvudman, dnr 31-2016:781
UBN 2016-4s

Beslut
Utbildningsnämnden har inget att erinra mot Norrskenets Friskola Boden
AB:s byte av huvudman.

Beskrivning av ärendet
Norrskenet Friskola Boden AB har hos Skolinspektionen ansökt om
godkåinnande som huvudman for en nyetablering av en fristående
ftlrskoleklass, grundskola och fritidshem vid Nonskenet Boden från och med
läsåret 2017118. Pysslingen fürskolor och skolor AB bedriver idag sökta
utbildningar vid Nonskenet Boden i Bodens kommun. Ansökan avser
godkännande av ftir?indring av huvudman i en redan befintlig verksamhet.
Bodens kommun ges möjlighet attyttra sig över ansökan i enlighet med2
kapitlet 5 $ skollagen.

Förvaltningens förslag
Utbildningsnämnden antar upprättat yttrande till Skolinspektionen och yrkar
att Skolinspektionen avslår ansökningen fran Norrskenets Friskola Boden
AB om etablering av friskola i Boden.

Yrkanden vid sammanträdet
Rigmor Ä,ström (M) yrkar bifall till Norrskenets Friskola Boden AB
ansökan.

Britt-Marie Loggert Andrén (S) meddelar att hon själv, Robert Andersson
(S), Lennart Synnergren (S), Sara Johansson (S), Anders Lund (L) och Maria
Selin (KD) har inget att erinra om bye av huvudman.

Beslutsgång
Ordföranden finner att utbildningsnämnden har inget att erinra mot
Norrskenets Friskola Boden AB:s b¡e av huvudman.

Beslutsunderlag
Tj tinsteskrivelse Yttrande till Skolinspektionen, dnr 3 I -20 I 6:7 8l
Remiss fran Skolinspektionen, 201 6-02-22

För kännedom
Skolinspektionen

S¡gnatur

nh b.Y{14 W+
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Utbildningsnämnden

s35 Svar till Skolinspekt¡onen efter genomförd
kvalitetsgranskning av kommunernas tillsyn av
fristående förskolor i Bodens kommun, dnr 401-
2014:5632
UBN 2015-232

Beslut
Utbildningsnämnden antar upprättat svar till Skolinspektionen.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har under hösten 2015 och våren 2016 genomfört en
kvalitetsgranskning av kommunemas tillsyn av fristående fiirskolor. Syftet
med kvalitetsgranskningen har varit att granska om kommunen fullgör sitt
tillsynsansvar ftir fristående fÌirskolor. Granskningen har omfattat 35
kommuner. Skolinspektionen bedömer att Bodens kommun behöver utveckla
systematiken fìir tillsynen och skapa rutiner och riktlinjer som beskriver
tillsynens omfattning. Bodens kommun behöver utveckla och ftlrtydliga vad
den systematiska informationsinhämtningen omfattar ftjr att bedöma om
verksamheten lever upp till kraven i skollagen. Skolinspektionen gör även
bedömningen att Bodens kommun behöver utveckla arbetet med att fatta och
utforma tydligare beslut om åtgärder när det gäller brister som upptäcks vid
tillsynen. Kommunen behöver även ftlja upp att de brister som upptäcks vid
tillsynen åtgärdas.

Bodens kommun ska senast den2 maj 2016 redovisa till Skolinspektionen
vilka åtgtirder som vidtagits eller planerats utifrån de utvecklingsområden
som myndigheten identifierat.

Beslutsunderlag
Skolinspektionens beslut efter kvalitetsgranskning av kommunernas tillsyn
av fristående ftirskolor i Bodens kommun
Tj tinsteskrivel se Svar ti I I Sko linspektionen, 20 I 6 -03 -02

För kännedom
Skolinspektionen
Förskolechef med ansvar ftir tillsyn av fristående förskolor

ô,ö. 341-n ß.'4
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Utbildningsnämnden

S 36 Förändring av rekrytering till Ob-omsorgen
UBN 2016-19

Beslut
Utbildningsnämnden gör avsteg ftir verksamheten Ob-omsorg mot tidigare
beslut att endast pedagogisk utbildad personal ska rekryteras till
utbildningsfü rvaltningen

Reservation
Rigmor Ä,ström (M), Johan Sellin (M) och Erik Nyrén (M) reserverar sig
mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ob-omsorgen vid Kyrkkläppens ftirskola har sedan 2014 varit öppen ftir
familjer i behov av barnomsorg på obekväm arbetstid.

Den ökade inskrivningen av barn ställer andra krav på verksamheten tin de
krav som kunde ft)rutses och bedömas vid tiden ftir öppnandet.
Verksamheten är öppen frir barn fuån l-12 år och vid öppnandet fanns en
bed<imning att fler äldre barn skulle vistas i verksamheten, så är inte fallet
idag.

Verksamheten har i huvudsak riktats till yngre barn varvid till exempel
läxläsning som lorutspåddes vara en del av aktiviteternafätt etI mindre
utrymme. Personal har i uppdraget framfürallt arbetat med omsorg och
trygghet vilket gett resultat i form av hög kvalitet för både barn och
ftiräldrar.

Barnens ålder och antalet inskrivna barn har resulterat i au ftirvaltningen gör
en annan bedömning av verksamhetens mål och innehåll och därmed även de
krav som ställs på personalen.

Förvaltningens samlade bedömningär attverksamheten i huvudsak är en
verksamhet som inriktar sig på omsorg av bam och inte pedagogisk
verksamhet.

För närvarande finns rekryteringsbehov till verksamheten. För att fortsatt
bedriva en trygg verksamhet med god bemanning som resulterar i
upprätthållande av god service finns behov att annonsera och
tillsvidareanställa personal som huvudsakligen möter omsorgs- och
trygghetsbehovet.

Förvaltningens förslag
Förvaltningen har lämnat ett forslag till beslut som överensstämmer med
utbildningsnåimndens bes lut

Utdragsbestyrkande / Signatur

n,â Vrl¿-n (-6
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Utbildningsnämnden

s36

Yrkanden vid sammanträdet
Rigmor Åström (M), Johan Sellin (M) och Erik Nyrén (M) yrkar atr inga
generella avsteg görs ftir verksamheten i sin helhet samt att ftir den nu
ledigftirklarade tjåinsten skall sökanden ha utbildning från gymnasieskolans
barn- och fritid, altemativt vård- och omsorgsprogrammet samt
dokumenterad erfarenhet från arbete med barn.

Beslutsgång
ordftiranden ställer yrkande och ft)rslag mot varandra och finner att
utbildningsnämnden beslutar enligt ft)rvaltningens ftirslag.

Omröstning
Omröstning begärs.
Utbildningsnåimnden godkänner ftilj ande beslutsgång:
Ja-röst ftir ftirvaltningens ft)rslag
Nej-röst ftir Rigmor,A.ström med fleras yrkande

Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster ftjr ftjrvaltningens ftirslag och 3 nej-röster ftir Rigmor
Äströms med fleras yrkande beslutar rrtbildnittgrnämnden bifalla
ftirvaltningens fü rslag :

Ledamot/tj Èinstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår fran
att rösta

Rigmor Aström (M) X

Robert Andersson (S) X

Johan Sellin (M) X

Lennart Synnergren (S) x

Sara Johansson (S) x

Erik Nyrén (M) X

Inger Westman Arvesen (V) X

Anders Lund (L) x

Bert Johansson (øo X

Maria Selin (KD) x

Britt-Marie Loggert Andrén (S) X

Summa 7 3 1

fr.1. Trlta /-tr
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Utbildningsnämnden

s36

Beslutsunderlag
Tj åinsteskrivelse Föråindring av rekr¡ering, ob-omsorgen

X'ör kännedom
Avdelningschef HR- och kansliet
Förskolechef Kyrkkläppen

frø. nilL'n &w



Rigmor Åström

Ubbyn 5,96191Boden

Ubn 16-04-14

RESERVATION, ärende nr 7 Ubn 2OL6-04-L4

Förändring av rekrytering till Ob-omsorgen

Ob-omsorgen i dess nuvarande form har verkat sedan z\L\.Verksamheten är
öppen för barn mellan 1,-I2 tr. De äldsta inskrivna barnen är födda 2007.
Dessutom finns inskrivna barn fodda 2008, 2009,20t'J,,20L2,2013 och 201,4.
Uppgifterna är hämtade från kommunens placeringsassistenter under april
månad 2076. De äldsta barnen har redan nu behov av pedagogisk omsorg och de
yngsta barnen kommer att vara i behov av såväl pedagogisk verksamhet som
läxläsning om något år om de stannar kvar i den befintliga verksamheten.

Vi är medvetna om att erbjudande av Ob-omsorg inte är en tvingande, men all
kommunal verksamhet måste hålla hög kvalitet och därmed skall personalen ha
formell utbildning som matchar behovet.

Att helt ta bort krav på utbildning är vanskligt ur flera synpunkter. Övrig
verksamhet inom kommunen har formella grundkrav. Om åldersspannet för
barn inom ob-omsorgen förändras ställs krav som helt outbildad personal får
svårt att leva upp till.

Vid en eventuell verksamhetsförändring bör personalen vara anställningsbar
någon annanstans inom den kommunala organisationen.

Med ovanstående motivering yrkar vi på

Att inga generella avsteg görs för verksamheten i sin helhet.

Att för den nu ledigförklarade tjänsten skall sökanden ha utbildning från
gymnasieskolans barn- och fritid, alternativt vård- och omsorgsprogrammet
samt dokumenterad erfarenhetfrþn

-þ'"[é7¿¿r o: ¿ìÉ'å"7.- éz
Rigmor Aström ,/soz.v S-"4'n ¿Ð,.É/ /t7

arbete med barn.

/z'7M

frä.

/-"3
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Utbildningsnämnden

s37 Yttrande över motion om mobiltelefoner och surfplattor
under lektionstid
UBN 2016-s4

Förslag till beslut
I . Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmdktige avslår motionen
med motivering att skolhuvudmannen saknar lagligt inflytande i denna fräga.

2. Motionen anses besvarad.

Reservation
Bert Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Bernt Drugge SD har inkommit med motion som syftar till att alla elever ska
kunna ta tillvara goda kunskaper under lektionstid utan störande inslag.
Yrkanden som avs es gälla alla kommunens grund sko I or :

att privat anvåindning av mobiltelefoner och surfplattor under lektionstid och
provskrivning inte ska vara tillåtet, med undantag då dessa används i
utbildningssyfte.

att detta blir en policy på prov som utvärderas om tre år

Ärendet
Denna typ av regler bedöms hamna inom området ordningsregler i skolan.
Nuvarande lagstiftning ger ansvaret till rektor aftfattabeslut om
ordningsregler i skolan, varftir huvudmannens möjligheter att styra detta
område i princip är obefintligt. Bodens kommun kan inte heller utöva någon
styrning på de fristående huvudmän som finns i kommunen då
skolinspektionen är tillsynsmyndighet.

Nuvarande lagstiftning är dock rätt tydlig inom området. Skolverket anger
information i sitt PM, juridisk vägledning till trygghet och studiero från
januari 2013. Citatet är hämtat från området omhändertagande av ftiremåI.

"När det gäller ftiremål som stör åir det hur füremålet används som är
grunden ftir omhändertagandet. En mobiltelefon Èir till exempel i regel inte
störande om den är avstängd men om eleven hanterar den på något annat sätt
så att undervisningen ftirsvåras så stör den utbildningen och kan
omhändertas." Bedömningen är att plattor och mobiler jämställs i detta
avseende.

Privat anvÊindning kan bedömas vara störande ft)r undervisning både ftir
personen själv, kamrater och låirare. Generell regel som kräver attprivata
mobiler och annan utrustning är avstängd under lektionstid kan mot denna
bakgrund beslutas. Generellt kan inte beslut om omhändertagande göras.

Qh, +lLa {tÛ
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Utbildningsnämnden

s37
För exempelvis nationella prov finns särskilda regler ftir vad som gäller ftir
provets genomftirande, i andra fall ansvarar lärare och rektor für detta.

Förvaltningens förslag
Förvaltningen har låimnat ett ft)rslag till beslut som överensstämmer med
utbildningsnåimndens beslut.

Yrkanden under sammanträdet
Rigmor Ä.ström (M) yrkar bifall till fdrvaltningens ftirslag
Bert Johansson

Beslutsgång
Ordftiranden ställer yrkanden mot varandra och finner att
utbildningsnämnden beslutar enli gt Ri gmor,Ä.ströms yrkande

Omröstning
Omrö stning be gtirs. Utbildningsnämnden godkänner ftilj ande beslutsgång :

Ja-röst für Rigmor Äströms yrkande
Nej-röst for Bert Johanssons yrkande

Omröstningsresultat
Med l0 ja-röster ft)r Rigmor Åströms yrkande och I nej-röst ftir Bert
Johanssons yrkande beslutar utbildningsnämnden bifalla Äströms yrkande :

r$Ð) yrkar bifall till motionen
('áD)

M,pilìtûrÁr,;^!,
aüb{r'zz

âaBwua"

Ledamoltj åinstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstar fran
att rösta

Rigmor Ä.ström (M) X

Robert Andersson (S) X

Johan Sellin (M) X

Lennart Synnergren (S) X

Sara Johansson (S) X

Erik Nyrén (M) x

Inger Westman Arvesen (V) x

Anders Lund (L) X

Bert Johansson$g (6¡) X

Maria Selin (KD) X

Britt-Marie Loggert Andrén (S) X

Summa 10 1

ß,5.
ß-{l La {&*

funû,ha flrnWA¿
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Utbildningsnämnden

s37

Beslutsunderlag
Motion fran Sverigedemokraterna i Boden, 201.6-02-24
Tjrinsteskrivelse Yttrande över motion om mobiltelefoner och surfplattor
under lektionstid, 2016-02-29

För beslut
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande /

{4þ \41-* ß,6
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Utbildningsnämnden

S 38 Svar på ungdomsmotion om bättre utvalda vikarier
UBN 201s-326

Beslut
1. Utbildningsnåimnden konstaterar att skolan redan gör det 

' 
ftireslår

genom att återkoppla till Student Consulting om det kommer till skolans
kÈinnedom att vikarier inte fungerar i verksamheten.

2. Ungdomsmotionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
ft)reslår i en ungdomsmotion att vikarier som kommer till

skolan ska vara mer motiverade och ha kunskap om vad de vikarierar om.
Alla elever har rutt till undervisning. När det blir lärarbrist är det stor risk att
eleverna inte får den utbildning de förtjrinar.

Rektor Brönjaskolan svaÍar att i Bodens kommun har vi en extern
vikarieanskaffning vilket innebåir att vi själva inte anställer vikarier utan gör
en vikariebeställning till vår konsult, Student Consulting, om en lärare är
sjuk eller borta av någon annan anledning. Våra rutiner ar aft beställa en
vikarie som är utbildad lärare i de ämnen som den ordinarie lärare har på sitt
schema och detta i så god tid som bara möjligt åir. Tyvän lyckas vi inte alltid
få en behörig lärare till alla vikariat på skolan. Om vi inte lyckas så får andra
lärare på skolan hjälpas åt med att undervisa i de klasser dåir det saknas
lärare.

Mitt måI, och kommunens måI, åir att de vikarier vi har i vår skolverksamhet
i fürsta hand ska vara utbildade lärare. Vikarierna ska också vara engagerade
och intresserade av att undervisa även om de inte alltid har en
l¿irarutbildning. Flera av de vikarier som finns hos Student Consulting är
lärarstuderande eller pensionerade lärare. Då vi på skolan, jag eller en lÈirare,

fär veta att en vikarie inte har fungerat så bra under lektionstid, till exempel
inte bryr sig om elever och/ eller ämnet så återkopplar vi det till vår konsult,
Student Consulting.

Beslutsunderlag
Ungdomsmotion om bättre utvalda vikarier, 2015-II-I9
Tjtinsteskrivelse Svar på ungdomsmotion om bättre utvalda vikarier, 2016-
03-01
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Utbildningsnämnden

S 39 Redovisning delegeringsbeslut
UBN 2016-2

Beslut
Utbildningsnämnden godkåinner redovisningen av de delegeringsbeslut som
ft)rtecknats i protokoll 2016-04-14

Beskrivning av ärendet
Utbildningsnåimnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordfü rande,
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 utbildningsnåimnden återta låimnad delegering eller föregripa ett
beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta
över åirendet och fatta beslut.

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut, 201 6-0 4 - I 4
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