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Utbildningsnämnden
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$ 52 Andring i ärendelistan.........

$ 53 lnformation .........

$ 54 Skolchefens rapport......

S 55 Riktl¡njer för barnomsorg på obekväm arbetstid

$ 56 Svar till Skolinspektionen efter genomförd kvalitetsgranskning av
utbildningen på språkintroduktion vid Björknäsgymnasiet.................

$ 57 Redovisning delegerade beslut........
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Utbildningsnämnden

S 52 Andring i ärendelistan

Beslut
Ärendelistan ändras på följande sätt:

Arende I - Skolchefens rapport behandlas som ärende 2

Ärende 2 - Information om Skolverkets Lärlingscentrum och Samling ftir
skolan, Nationell strategi frir kunskap och likvärdighet behandlas som ärende
1.

Ajournering I 4.55- I 5. I 0
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S 53 lnformation

Skolverkets Låirlingscentrum

Samling ftir skolan, Nationell strategi ftir kunskap och likvärdighet
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Bodens kommun

Utbildningsnämnden

S 54 Skolchefens rapport

Magnus Åkerlund låimnar en rapport

Ajournering 15.20 - 15.25
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Utbildningsnämnden

S 55 Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid
UBN 2017-197

Beslut
Utbildningsnämnden antar riktlinjer für barnomsorg på obekväm arbetstid att
gälla fran och med 2017-07-01.

Beskrivning av ärendet
Utbildningsnämnden beslutade 2014-05-22 $ 44 att inrätta barnomsorg på
obekväm arbetstid. Då verksamheten inte är lagstadgad behövs tydliga
riktlinjer für verksamheten så att vardnadshavare med störst behov av ob-
omsorg verkligen Ër det. Utbildningsftirvaltningen har utarbetat ftirslag till
kommunala riktlinjer.

Beslutsunderlag
Riktlinjer ftir barnomsorg på obekvåim arbetstid
Tjzinsteskrivelse, Riktlinjer ftir barnomsorg på obekväm arbetstid

För kännedom
Förskolechef med ansvar ftir OB-omsorg
Chef IT- och studieadministrativa avdelningen
Administratör med ansvar ftir barnomsorg på obekväm arbetstid
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s56 Svar till Skolinspektionen efter genomförd
kvalitetsgranskning av utbildningen på
språki ntrod u ktion vid Björknäsgym nasiet
UBN 2016-175

Beslut
Utbildningsnämnden antar upprättat svar till Skolinspektionen.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har under hösten 2016 genomfiirt en kvalitetsgranskning
av utbildningen på språkintroduktionsprogrammet. Syftet med
kvalitetsgranskningen har varit att granska om elevernas utbildningsbehov på
språkintroduktionen tillgodoses och om eleverna på programmet får stöd och
vägledning under sin utbildning och inftir fortsatta studier och yrkesliv.

I syfte att höja verksamhetens kvalitet bedömer Skolinspektionen att ett
utvecklingsarbete i ftirsta hand behöver inledas inom ftiljande område:

o

a

I elevernas individuella studieplan behöver målen eleverna har
framgå, på såväl kort som längre sikt.
Eleverna behöver ffi tillgång till elevhälsa som bedriver ett
hälsofrämjande, ftirebyggande och åtgärdande arbete på skolenheten.
Skolan behöver erbjuda eleverna på språkintroduktionsprogrammet
minst ett hälsobesök, som innefattar en allmän hälsokontroll.
Samarbetet mellan elevhälsan och skolenhetens övriga personal
behöver också utvecklas, så att det ftirebyggande, hälsofrämjande och
åtgärdande arbetet kan underlättas.

a

Bodens kommun har den 15 december 2016 $ 91 upprättat en

uppftiljningsbar planering av arbetet med att ätgarda de av Skolinspektionen
identifierade utvecklingsområdena. Bodens kommun ska senast den22 juni
2017 redovisa en uppftiljning till Skolinspektionen över vilka åtgärder som
vidtagits eller planerats med anledning av genomftird kvalitetsgranskning.

Ärendet är ftirberett enligt barnchecklistan och checklistan ftir jämställda
beslut.

Beslutsunderlag
Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av utbildningen på
språkintroduktion vid Björknäsgymnasiet i Bodens kommun
Beslut efter kvalitetsgranskning av utbildningen på språkintroduktion vid
Björknäsgymnasiet i Bodens kommun

Signatur
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Utbildningsnämnden

Utbildningsnåimndens yttrande 20 | 6-12-1 5, ç 9 I
Tj änsteskrivelse, 20 17 -0 5 -03
Rutiner ftir individuell studieplan vid språkintroduktion, bilaga 1

Handlingsplan ftir samarbete mellan elevhälsa och sprfüintroduktion ht 16-
vtlT

För kännedom
Skolinspektionen
Chef elevhälsa
Rektor sprfü introduktionen
Verksamhetschef gymnasium

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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S 57 Redovisning delegerade beslut
UBN 2017-2

Beslut
Utbildningsnämnden godkåinner redovisningen av de delegeringsbeslut som
ftirtecknats i protokoll 2017-06-15 $ 56

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

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

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut, 201 7 -06- | 5

Utdragsbestyrkande i Expedierat
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s58

o

Flytt av skolskjutsfrågor t¡ll kommunstyrelsen, tekniska
förvaltningen
UBN 20t7-207

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden fü reslår att kommunfullmäkti ge be slutar att
skolskjutsfrågor flyttas till kommunstyrelsen, tekniska ftirvaltningen från och
med2017-11-01.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige gav i Strategisk plan 2016-20|8 kommunstyrelsen,
tekniska ftirvaltning i uppdrag att utreda möjligheten till samordning av
kommunala tranporter med ftirvaltningsövergripande samverkan. I
utredningen ska även möjligheten till utökad samordning med
kollektivtrafi kmyndigheten analyseras och redovisas.

Bakgrund till flytt av skolskjuts och elevresor
I dag ligger planeringen av de kommunala transporterna på flera olika
ftirvaltningar. Den utredning som tekniska fü rvaltningen/tekniska utskottet
genomfrirt hösten 2016 pä uppdrag av kommunfullmäktige pekar på en del
områden som bedöms som viktiga att ytterligare samordna mellan
utbildningsfürvaltningen och tekniska förvaltningen.

o Att samordna allmän kollektivtrafik och skolskjuts åir samordningar
som är tämligen enkla att genomfüra. Utmaniîgarna ligger i
ftirdtjrinst och särskoleelevers resor samt de transporter som sker med
kommunens egna handikappfordon då dessa resenärer ofta har
speciella behov och gör resor som är mer spridda i tid och rum.

Det bedöms finnas fortsatt potential att få effektivare trahk genom att
fortsätta arbetet med att upprätta uppsamlingshållplatser ftir
skolskjuts med taxi für att effektivisera trafiken och likställa
taxiresoma med bussresorna.

Avtalen ftjr de olika samhällsbetalda transporterna kan anpassas sa

att samordningsmöjligheter kan bevakas i kommande upphandlingar.

Samordningsvinster
Utöver ovanstående finns det olika arbetsmässiga samordningsvinster i att
flytta över tjänsten som samordnare ftir skolskjutsar inom
utbildningsftirvaltningen till tekniska ftirvaltningen/tekniska utskottet.

o Samordningen av resor kan ske snabbt och kostnadseffektivt när ett
akut resebehov uppstår. All aktuell information och kompetens finns
samlad under samma ffirvaltning.
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Möjligheter till att utveckla transporterna blir enklare med en samlad
kompetens.

Större variation i arbetet, möjlighet att utveckla arbetsområdena inom
den egna ftirvaltningen, inte lika känslig organisation vid frånvaro
man kan täcka upp ftir varandra, medarbetama ges större möjlighet
att diskutera olika lösningar inom transportområdet, utveckla
användarsystem, ökad kompetens, bättre service till medborgarna i
och med att man sitter samlad inom en fürvaltning m.m.

Effektiva transportlösningar innebär också minskade kostnader für
kommunen på kort och på lång sikt.

Utbildningsftirvaltningen füreslår att skolskjutsverksamheten överftjrs till
kommunstyrelsen, tekniska forvaltning.

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

Beslutsunderlag
Tj änsteskrivelse, 20 17 -06 -02
Förslag till fl¡t av skolskjutsfrågor till kommunstyrelsen, tekniska
ftirvaltningen.

För beslut
Kommunfullmäktige

o

a
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Utdragsbestyrkande / Expedierat
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