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Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 8.30-1 1.40
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Ledamöter
Britt-Marie Loggert-Andrén (S) ordförande, Maria Sellin (KD) vice ordförande, Rigmor
Aström (M), Hans Grönberg (S), Johan Sellin (M), Lennart Synnergren (S), Johan
Johansson (MP), Tony Karlsson (V), lnger Westman Arvesen (V), Anders Lund (L),
Elisabeth Nilsson (SD) S 34 och Bert Johansson (SD) from $ 35

Ersåttare

Berith Ekervhen (S), Erika Sjöö (NS), Matilda Lundström (C) och Elisabet Nilsson (SD)
from $ 35

Tjänstepersoner
Magnus Akerlund skolchef, Kjell Selinder avdelningschef ekonomi, Johanna Lindblad
chef kostenheten, Anders Vall rektor, Maria Jakobsson chef elevhälsan, Maria
Bergstrand skolsköterska, Lena Dahlqvist skolsköterska och Anna-Lena Stråhle
skolsköterska

Personalföretrådare
N ina Sandling Lärarförbundet

Tony Karlsson (V)

Utbi ld n i n gskontoret 2017 -06-07

Agneta Stenlund
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Tony Karlsson
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S 34 Rapport

Magnus Åkerlund skolchef låimnar en muntlig chefsrapport.
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Utbildningsnämnden

s35 Redovisning av rapport Skolbarns hälsa och
levnadsvanor
UBN 2017-117

Beslut
1. Utbildningsnåimnden godkåinner redovisningen av rapport Skolbarns hälsa
och levnadsvanor i Norrbotten.

2. skolchefen ffir i uppdrag att omhänderta rekommendationema i rapporten.

Beskrivning av ärendet
undersökningen "Hälsosamtal på webben" inleddes genom ett initiativ av
skolsköterskor i Luleå kommun ãr 2005, dåir Norrbottens låins landsting
tillfrågades om att vara en samarbetspart, utifrån ett koncept som utvecklats i
västernorrland. Syftet åir att fä sifÏror på barn och ungdomars levnadsvanor
och hur de mår relaterat till hälsa.

Elever i ftirskoleklass, årskurs ftra, sju samt årskurs ett på gymnasiet i
Norrbottens län besvarar årligen frågor om hälsa och levnadsvanor och deltar
i hälsosamtal med skolsköterskan. Denna rapport är framftirallt en
sammanståillning av svaren for 2015116 men också en tillbakablick på de år
som hälsosamtalet genomftirts fijr att se trender.

Beslutsunderlag
Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten, en rapport ftir läsåret 20rs-
2016
Tabeller skolbarns hälsa och levnadsvanor
Tj rinsteskrivelse, 20 17 -02-20

För kännedom
Chef elevhälsan
Förskoleschefer
Rektorer

fi6"
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s36 Antagande av överenskommelse mellan Region
Norrbotten och Norrbottens kommuner om
ansvarsfördelning kring barn och ungdomar vid
misstanke om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
UBN 2017-179

Förslag till beslut
1 . Utbildningsnåimnden föreslår att kommunfullmäktige antar
överenskommelsen om ansvarsftirdelning kring barn och ungdomar vid
misstanke om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF.

2. Överenskommelsen gäller fran och med2017-06-01.

Beskrivning av ärendet
Norrbottens kommuners styrelse rekommenderar sina medlemskommuner att
anta överenskommelsen NPF. Bakgrunden till överenskommelsen är att det
sedan tidigare saknats en tydlig ansvarsfürdelning mellan organisationerna
ifråga om utredningar av barn med symptom liknande neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Överenskommelsen tydliggör ansvarsfÌirdelningen
ifrâga om att upptäcka svårigheter hos ett bam, att ge anpassning och stöd
ftir dm, att utreda och eventuellt diagnostisera svårigheterna samt ge
behandling.

Barnchecklista och checklista jämställda beslut
Ärendet är ftirberett enligt barnchecklistan och checklistan fÌir jåimställda
beslut.

Beslutsunderlag
Överenskommelse mellan Region Norrbotten och Norrbottens kommuner
om ansvarsftirdelning kring barn och ungdomar vid misstanke om
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF samt bilaga I .
1j åinsteskrivelse 20 I 7-05 -05.

För beslut
Kommunfullmåiktige

/ Exped¡erat
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s37 Antagande av överenskommelse mellan Region
Norrbotten och Norrbottens kommuner om
ansvarsfördelning vid vaccinationer inom det nationella
vacci nationsprog ram met för barn
UBN 2017-178

Förslag till beslut
1 . Utbildningsnämnden ftireslår att kommunfullmäktige antar
överenskommelsen om ansvarsflordelning vid vaccination inom det
nationella vaccinationsprogrammet ft)r barn.

2. Överenskommelsen gäller fran och med,20l7-06-01.

Beskrivning av ärendet
Norrbottens kommuners styrelse rekommenderar sina medlemskommuner att
anta överenskommelsen Vaccinationer.

Överenskommelsen gäller ftir barn fran ftidelse, barn/elever i fiirskoleklass,
grundskola, grundsåirskola, gymnasieskola, gymnasiesÈirskola, sameskola
och specialskola, till barnet frller 18 år. Alla barn i Sverige har rätt till
vaccination enligt nationella vaccinationsprogrammet. Elevhälsan ansvarar
für vaccinationer, inklusive uppvaccinering vid behov, från årskurs I till
barnet fyller 18 år.

Barncheckl ista och checkl ista jämstäl lda beslut
Ä¡endet är fürberett enligt barnchecklistan och checklistan ftir jämställda
beslut.

Beslutsunderlag
Överenskommelse mellan Region Norrbotten och Norrbottens kommuner
om ansvarsftirdelning vid vaccinationer inom det nationella
vaccinationspro grammet ftir barn.
Tj änsteskrivelse 20 1 7-05 -05

För beslut
Kommunfullmäktige

/ Expedierat
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S 38 Delårsrapport 1, april
UBN 2017-142

Förslag till beslut
Utbildningsnåimnden foreslår att kommunfullmåiktige godkåinner
Delårsrapport 1

Beskrivning av ärendet
Delårsrapporten januari-april 2017 ger en beskrivning av viktiga håindelser
under perioden som gåft, kommentarer till utfall ftir perioden och till prognos
ftir helåret. Rapporten redogör ftir beslut som tagits under perioden from 1

januari samt for planerade åtgåirder ftir att fä. en budget i balans.

Beslutsunderlag
Delårsrapport 1,2017
Bilaga till delårsrapport I

För beslut
KommunfullmÈiktige

För kännedom
Ekonomikontoret

Signatur
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Utbildningsnämnden

s3e Fastställande av riktlinjer för skolskjuts och elevresor
samt förslag till kommunfullmäktige att fastställa avgift
för förlorade och skadade färdbevis
UBN 2017-143

Beslut
1. Utbildningsnåimnden fastställer riktlinjer flor skolskjuts och elevresor att
gälla fran och med 2017-08-01.

2. Riktlinjer ftir skolskjuts och elevresor antagna av utbildningsnåimnden
2013-05-30 $ 59 upphör aft gâlla fran och med20l7-08-01.

Förslag till beslut
3. Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmåiktige fastställer avgiften
für ftirlorade och skadade fìirdbevis till 150 kr ftir elever i grund- och
gymnasieskola.

Beskrivning av ärendet
Grundskola
Som skolskjuts r?iknas resor mellan anvisad på-lavstigningsplats i hemmets
närhet och skola. Skolskjutsverksamhet sker med ordinarie kollektivtrafik-
och ltinstrafik samt med upphandlade fordon. Vid skolskjuts som innebär
b¡e av fordon, sker en prövning av låimplighet vad gäller såikerhet och
väntetider. Om skolskjuts inte kan ordnas med ttjälp av kommunens
entreprenörer kan ett avtal träffas mellan vårdnadshavare och Bodens
kommun. Resor inom skolans verksamhet, für studiebesök, badresor etc.

rÊiknas inte som skolskjuts, Skollagen 2010:800.

Gymnasieskola
Kommunen eir skyldig att ansvara ftir elevers dagliga resor mellan bostaden

och skolan. Ansvaret gäller elever som åir studiehjälpsberättigade och som
har en ftirdväg på minst sex kilometer. Det gäller tom vårterminen det år
eleven fyller 20 âr, Lag om kommunernas skyldighet att svara für vissa
elevresor, SFS 1991:1 110.

Avgifter für busskort
Kommunfullmaiktige fastställde 2009-11-16 $ 139 avgifter ftir förlorade och
skadade ftirdbevis.

o För elev i fìirskoleklass tom âr 5 är avgiften 0 kr ftir ftirsta tillfÌillet
och dåirefter 50 kr per ftirdbevis.

o För elev i grundskola ar 6 tom år 9 tu avgiften 50 kr.

o För elev i gymnasieskola Èir avgiften 150 kr.

w
/ Expedierat
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Utdragsbestyrkande / Expedierat

Länstrafiken tar ut en avgift på 150 kr fiir varje ftirlorat eller skadat fìirdbevis
oavsett om eleven går i grund- eller gymnasieskola. Av den anledningen
foreslår utbildningsfürvaltningen att samma avgift på 150 kr fastställs ftr
elever i grund- och gymnasieskola.

Barnchecklista och checklista jämställda beslut
Ärendet är ftirberett enligt barnchecklistan och checklista jåimställda beslut.

Beslutsunderlag

1- 
åinste skrivel se, 20 I 7 -0 5 -03

Riktlinje ftir skolskjuts och elewesor att gälla fran och med 2017-08-01.

För beslut
Kommunfullmåiktige

För kännedom
Rektorer grund- och gymnasieskola
Rektor Blomdalen
Skolskjutsplanerare
Avdelningschef ekonomi
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Utbildningsnämnden

S 40 Revisionsrapport Arendehantering och
ärendeberedn¡ng
UBN 2017-130

Side

1O(24)

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av revisionsrapporten.

Beskrivning av ärendet
Förtroendevalda revisorer har genomfort en granskning avseende
ärendehantering och åirendeberedningsprocessen i kommunen.
Granskningens syfte har varit att besvara revisionsfrågorna:

o Har kommunstyrelsen och ntimnderna såikerställt en åindamålsenlig
Èirendehantering och ärendeberedningsprocess?

o Har kommunstyrelsen och nÈimnderna en tillräcklig intem kontroll
inom området?

Revisorema lÈimnar ftiljande rekommendationer:

o Att kommunstyrelsen och nåimnderna säkerställer att det finns
dokumenterade rutiner avseende registrering av handlingar som åir

kåinda och tillåimpade av de berörda

¡ Att kommunstyrelsen och nämnderna sÈikerställer att
ansvarsftirdelningen avseende ärendehantering och ärendeberedning
åir dokumenterad.

o Att kommunstyrelsen och nåimnderna sfüerställer en tillräcklig
uppfÌiljning av åirçndehanteringen och tirendeberedningen samt att
denna uppfolj ning dokumenteras.

Revisorernas sammanfattande bed<imning åir att utbildningsnämnden har till
övervägande del såikerställt en ändamålsenlig åirendehantering och
åirendeberedningsprocess samt har till viss del säkerställt en tillräcklig intern
kontroll inom området.

Förutom revisorernas rekommendationer kommer utbildningsftirvaltningen
också arbeta med de ftirbattringsområden som revisionen har identifierat
avseende nåimndens ansvarsområde:

o Informera om centralt upprättade rutiner fiir e-posthantering.

o Förbättra rutinen så att underlag till beredningstillfÌillena är
ftirdigställda.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Barnchecklista och checklista jämställda beslut
I detta tirende är barnchecklistan och checklistan för jåimställda beslut inte
tillämplig.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport Ärendehantering och åirendeberedning

! änsteskrivelse, 20 17 -04-25

För kännedom
Kommunrevisionen
Förvaltningsledningsgruppen
Förvaltnin gs admini strationen
Förskolechefer och rektorer

Expedierat
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Utbildningsnämnden

s4r lnformation om utbildningsnämndens budgetering för
medborgarserv¡ce
UBN 2017-144

Beslut
Utbildningsnåimnden godkÈinner redovisningen av informationen.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta medborgarservice inom
kommunledningsft)rvaltningen. Utbildningsnämnden kommer hÈirigenom fa
en minskad budgetram for 2017 med -208 tkr och from 2018 en minskning
med ytterligare -387 tkr, totalt -595 tkr.

Denna ramminskning innebåir att utbildningsnåimnden minskar sin budget för
bilpool med 195 tkr och facklig verksamhet med 400 tkr ftir att finansiera
medborgarservice. Ramminskningen med -208 tkr har effektuerats from april
i utbildningsnåimndens årsbudget. Resterande del på -375 tkr justeras i
strategiska planen lor 2018-2020.

Beslutsunderlag
Tj änsteskrivelse, 2017 -0 5 -03
Inrättande av medborgarservice, kf 2017-04-03 $ 36

SignaturUtdragsbestyrkande i
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Sammanträdesdatum
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Utbildningsnämnden

s42 Aterrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige
att omhänderta konsekvenser av eventuell upphandling
av ett äldreboende
UBN 2017-145

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden ftireslår att kommunfullmäktige godkåinner

återrapporteringen av uppdraget att omhänderta föråindringar i
utbildningsfürvaltningen som en konsekvens av eventuell upphandling av ett

äldreboende.

Reservation
Rigmor A.ström (M) och Johan Sellin (M) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige gav 2017-04-03 $ 41 kommunstyrelsen i uppdrag att
slutftira upphandlingen av ett nytt äldreboende på så såitt att den

konkurrenspräglade dialogen fortsätter med skarp anbudstagning med

inriktning om att anta ett privat alternativ ftir drift av det nya äldreboendet
gällande såväl fastighet som vard och omsorg

Kommunfullmriktige beslutade atí" ge socialfürvaltningen och
utbildningsnämnden i uppdrag att omhåinderta ftirändringar i respektive

forvaltning som en konsekvens av eventuell upphandling.

Konsekvensen av att upphandla nytt äldreboende med privat drift är att den

mat som kostavdelningen levererar till lunch och middag sk dagportioner

kommer att upphöra ftir de boendeplatser som flyttas över till det nya

boendet. Totalt ftirsvinner 92 platser eller dagportioner från
kostavdelningens verksamhet. Det motsvarar intäkter pä3,3 Mkr. EU lägre

antal dagportioner medftir mindre åtgang på livsmedel vilket kan

kompensera för ca. 1 Mkr.

Beslutet innebär att det inte blir någon verksamhetsövergång ftr kost. Att
ftiråindra eller dra ner bemanningen kan kompensera ytterligare ca 1,3 Mkr.
Produktionen i Björkens kök är i drift 365 dagar om året vilket forsvårar en

neddragning av bemanningen då medarbetare redan idag arbetar varannan

helg.
Minst I Mkr är fasta kostnader som inte kan kompenseras genom

besparingar eller personalneddragningar. Fasta kostnader avser exempelvis

kostnader ftir livsmedelsupphandling, beställningssystem, matsedlar,

kontrollavgifter och hyror etc. Om dessa kostnader ska täckas behöver en

prishöjning ftir kvarvarande dagportion från nuvarande 99,75 Þddag till ca

1 10 kridag.

S¡gnatur
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Utbildningsnämnden

Det åir oklart om det blir aktuellt med en ståingning av Björkens restaurang
och konsekvenserna måste i så fall utredas ytterligare. Frågan om huruvida
det blir en restaurang i det nya äldreboendet är i dagsläget under
upphandlingssekretess. Det är heller inte känt om Björken kommer att
omvandlas till ett trygghetsboende i framtiden.
Kostavdelningen önskar att fä driva köket i det nya äldreboendet.

Utbi ld n ingsförvaltn ¡n gens förslag ti ll beslut

Utbildningsftirvaltningen har låimnat ett lorslag som överensståimmer med
utbildningsnämndens beslut

Yrkande under sammanträdet
Rigmor Ä.ström (M) och Johan Sellin (M) yrkar på återremiss

Beslutsgång
Ordftiranden frågar om ärendet ska beslutas i dag och finner att nåimnden

beslutar att åirenden ska avgöras idag. Utbildningsnåimnden beslutar enligt
ftirvaltningens fü rslag.

Barnchecklista och checklista jämställda beslut
I detta åirende är barnchecklistan eller checklistan ftir jåimställda beslut inte
tillämplig.

Beslutsunderlag
Konsekvensanalys inftir eventuell omorganisation inom Kostavdelningen
krik daterad 2017 -04-20

Björkens kök riskbedömning Äldreboende byggs och drivs i privat regi
daterad 2017-04-19

För beslut
Kommunfullmåiktige

,,4 ,t
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Utbildningsnämnden

s43 Svar på ungdomsmotion om vegetariska måltider till
skollunchen
UBN 2017-57

Beslut
1. Utbildningsnämnden konstaterar att vegetariska måltider redan erbjuds i
skolluncher.

2. Ungdomsmotionen är därmed behandlad

Beskrivning av ärendet
Utbildningsnämnden behandlade ärendet på sammantrâdet 20 17 -03 -23 $ 1 5

och beslutade att återremittera ärendet. Ärendet överlämnades till
utbildningslorvaltningen som var det beredande organet.
Utbildningsfürvaltningen har berett ärendet på nytt men lämnar inget nytt
ftirslag i åirendet.

har låimnat in en

ungdomsmotion där de föreslar att skolorna i Boden ska erbjuda alla elever
vegetariska rätter. I framtiden vill de också att man några ganger i veckan
enbart erbjuder vegetariska rätter till eleverna.

Utbildningsfürvaltningen ansva.rar for lunchmaten som serveras i de

kommunala skolorna. På Björknäsgymnasiet inftirdes redan âr2009
möjlighet ftir alla elever attväljapå två olika alternativ varje dag, varav ett
alltid ¿ir vegetariskt (den vegetariska maten innehåller mjölk och ägg sk.

lakto--ovo vegetarisk kost). Det krävs inte något särskilt intyg for att välja
den vegetariska maten.

Från höstterminen 2013 finns samma möjlighet på de flesta av Bodens
kommunala skolor, undantaget är skolorna i Unbyn och Gunnarsbyn. Vilka
maträtter som erbjuds framgår av matsedeln.

Beslutsunderlag
Ungdomsmotion, 2016-ll-17
Svar på ungdomsmotion, 2017-02-03

För kännedom

Kultur-, fritids- och ungdomsfürvaltningen

\?,,
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Utbildningsnämnden

s44 Aterrapportering av inriktning Samhälle, natur och
språk för gym nasiesärskolan
UBN 2015-89

Beslut
Utbildningsnåimnden godkänner återrapporteringen av inriktningen
SamhäIle, natur och språk i gymnasiesärskolan.

Beskrivning av ärendet
Utbildningsnämnden beslutade 2015-03-26 $ 35 att godkåinna inriktningen
Samhälle, natur och språk für elever i gymnasieskolan from höstterminen
2015. En återrapportering till nåimnden av inriktningen skulle ske hösten
2016.

Infiir nya Gymnasiesåirskolan, vilken trädde ikraft den I juli 2013, beslutade
utbildningsnåimnden att Gymnasiesärskolan på Bj örknäsgymnasiet från
höstterminen -13 skulle erbjuda Individuella program, Programmet ftir
fastighet, anläggning och byggnation samt Programmet for hantverk och
produktion.

Inftir läsåret15116 beslutade utbildningsnämnden att Programmet flor
fastighet, anläggning och byggnation skulle läggas vilande vilket innebar
ingen ny antagning till programmet. Som ersättning ftir det vilande
progrrilnmet beslutade utbildningsnåimnden att Programmet ftir samhälle,
natur och språk skulle erbjudas. Skälet till att det programmet ftireslogs var
att Programmet ftir Samhälle, natur och språk inte är lika tydlig i sin
yrkesprofil vilket ftrhoppningsvis skulle kunna öppna ftir alternativa APL
lösningar inom fler branscher. Höstterminen2}lí fick programmet en
sökande som dock valde attbytaprogram i anslutning till skolstarten.
Därefter har programmet inte haft några fler sökande.

Checklista för jämställda beslut och barnchecklista
I detta åirende har barnchecklistan inte tillämpats. I detta ärende har
checklistan ftir jåimställda beslut inte tillämpats.

Beslutsunderlag
Tj tinsteskrivelse Återrapporteringen av inriktningen Samhälle, natur och
språk i gymnasiesåirskolan.

För kännedom
Rektor gymnasiesåirskolan
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Utbildningsnämnden

s45 Beslut om åtgärder för högre måluppfyllelse,
kvalitetsrapport I
UBN 2017-146

Beslut
l. Skolchefen får i uppdrag att omhänderta identifierade
utvecklingsområdena i kvalitetsrapporten.

2. Redovisningen av kvalitetsrapporten godktinns.

Beskrivning av ärendet
Skollagen som trädde ikraft 1 juli 2011 ställer krav på att huvudmän,
ftirskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska ftilja upp
verksamheten, analysera resultaten i ftirhållande till de nationella målen,
krav och riktlinjer och utifrån det planera och utveckla verksamheten ftir att
nå de uppsatta målen. Systematiskt och kontinuerligt innebär att arbetet ska

bedrivas strukturerat och uthålligt med fokus på en langsiktig utveckling.
Varje huvudman och varje ftirskole- och skolenhet måste därftir hitta sina
former och rutiner ftir kvalitetsarbetet. Utgangspunkten är alltid densamma,
att identifiera utvecklingsområden ftir ökad måluppfrllelse i forhållande till
de nationella målen. Utbildningsnämnden har beslutat om en plan ftir det
systematiska kvalitetsarbete20lT som ska bidra till att verksamheterna
utvecklas och redovisar ökad måluppfyllelse.

Verksamhetema har lämnat in den fÌirsta kvalitetsrapporten für 2017,
därefter har huvudmannen och verksamhetema genomlort en kvalitetsdialog
Rapporterna har behandlat ftirutsättningar ftir verksamhetens genomfürande,
modersmåI, skolan, omvåirlden och utbildningsval.

Ghecklista för jämställda beslut
Ärendet berör kvinnor, måin, flickor och pojkar. Verksamheten ska, enligt
skollagen, systematiskt och kontinuerligt ftljas upp, analyseras, planeras och
utvecklas så att de nationella målen ftir utbildningen uppfylls. Ytterst handlar
kvalitetsarbetet om att allabam och elever ska erdudas en likvärdig
utbildning av hög kvalitet oberoende av bostadsort, kön och social eller
ekonomisk bakgrund. Förslaget bedöms inte fä negativa konsekvenser ftir
jåimställdhet mellan kvinnor, män, flickor och pojkar.

Beslutsunderlag
Kvalitetsrapport 1

För kännedom
Skolchef och kvalitetsansvarig

Utdragsbestyrkande /
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Utbildningsnämnden

s46 Yttrande över promemor¡an Möjlighet att använda en
särskild kvot vid placer¡ng i kommunala skolor
UBN 2017-111

Beslut
Utbildningsnåimnden antar upprättat svar som Bodens kommuns yttrande
över promemorian "Möjlighet att använda en stirskild kvot vid placering i
kommunala skolor".

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

Beskrivning av ärendet
Bodens kommun har beretts möjlighet att lärnna synpunkter på promemorian
"Möjlighet att använda en särskild kvot vid placering i kommunala skolor".
Förslaget innebåir en möjlighet ftlr kommuner att undanta en viss andel av
platserna vid en eller flera enheter från den ftirdelning som ska göras enligt
skollagen. Syftet med ftirslaget åir att motverka konsekvenserna av
boendesegregation mot bakgrund av aft antalet elever i svenska skolväsendet
ökat stort under senare år. Lagen ftireslås träda i kraft den I februari 2018
och gälla till och med202l. Bodens kommuns slutliga analys åir att fürslaget
till ny lagstiftning på intet sätt kommer att nå avsett syfte i någon grad.

Ghecklista för jämställda beslut
Ä¡endet berör kvinnor, män, flickor och pojkar. Verksamheten utvecklas
kontinuerligt så att befintliga resurser nyttjas på bästa sätt så att alla elever
får tillgang till en likvtirdig utbildning och ges ftirutsättningama att utvecklas
så långt som möjligt enligt kunskapskraven. Förslaget bedöms inte fä
negativa konsekvenser ftir jämställdhet mellan kvinnor, män, flickor och
pojkar.

Utbi ldn i n gsförvaltnin gens förs lag ti I I besl ut

Utbildningsfürvaltningen har låimnat ett fìirslag som överensståimmer med
utbildningsnåimndens beslut

Yrkanden under sammanträdet
Rigmor Ä.ström (M) yrkar avslag på yttrandet

Beslutsgång
Ordftiranden ställer ftirslag och yrkanden mot varandra och finner att
utbildningsnåimnden beslutar enligt ftirvaltningens ftirslag.
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Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
Utbildningsdepartementets promemoria "Möj lighet att använda en särskild
kvot vid placering i kommunala skolor," U2017I0103IIS,2017-03-03
Yttrande över promemorian, 2017 -03 -28

För kännedom
Utbildningsdepartementet
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Utbildningsnämnden

S 47 Svar på ungdomsmotion om fler linjer på gymnas¡et
UBN 2017-53

Beslut
L Utbildningsnämnden anser motionen besvarad i den del som avser elevers

möjlighet att välja program.

2. Utbildningsnåimnden avslår ungdomsmotionen i den del som avser
inrättande av ett universitet med den ftirklaring verksamhetschef anger.

Beskrivning av ärendet
ftireslår att gymnasiet får fler linjer, att kommunen bygger ett

universitet med många linjer samt att fler studentbostäder byggs. Jonas
menar att avsaknaden av ett universitet gör att folk flyttar fran Boden ftir att
studera och kommer inte tillbaka till kommunen ftir att det inte finns några
jobb.

Verksamhetschef gymnasium säger att utbildningsnämnden är lyhörd for de

behov av program som ungdomar i Boden efterfrågar. För att kunna starta ett
nytt program krävs att det finns rätt antal elever fiir en klass då det innebär
höga kostnader. Fyrkanten, Boden, Luleå, Älvsbyn och Piteå har ett
gemensamt samverkansavtal som möjliggör ftir elever attväIja andra
program åin det som finns i den egna kommunen. Det universitet som finns i
dag, Luleå tekniska universitet LTU, täcker behovet av utbildningsplatser ftir
de som önskar studera inom $rrkanten. Tilläggas skall att det är endast
Utbildningsdepartementet som inrättar universitet och högskolor. I dagsläget
finns det inte någon efterfrågan på studentlägenheter für elever inom
gymnasieskolan. Utbildningsftirvaltningen anser att motionen är besvarad.

Barnchecklista och checklista jämställda beslut
Detta Êirende är ftirberett enligt bamchecklistan genom att ungdomar har
möjlighet att välja olika program i fyrkanten. Detta ärende är florberett enligt
checklistan ftr jämställda beslut genom att antal program ¿ir tillämpliga
utifrån intresse oavsett kön.

Beslutsunderlag
Ungdomsmotion, 2016-I I -17
Svar på ungdomsmotion, 2017-04-05

För kännedom

Kultur-, fütids- och ungdomsft)rvaltningen

Signatur
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Utbildningsnämnden

S 48 Svar på ungdomsmotion om bättre information om
direktnummer till polis m.m.
UBN 2017-54

Beslut
1. Utbildningsntimnden konstaterar att det på skolan finns anslag med
information om viktiga telefonnummer samt att elever i åk 1 får information
fran räddningstjåinst och polis.

2. Ungdomsmotionen är dåirmed besvarad.

Beskrivning av ärendet
r ftireslår att skolan ska inftira mer och bättre

information om telefonnummer till polis, socialtjåinst eller liknande.

Verksamhetschef gymnasium säger att skolan anslår information om
telefonnummer till ex. polis på anslagstavlor inom skolan.
Samh¿illsinformation finns tillgåinglig på hemsidor, i tryckta publikationer
samt att är en del i undervisningen. Alla elever, kan via sin egen skoldator, få
hjälp att hitta telefonnuÍrmer.

Eleverna i ak I får information av räddningstjÊinst och polis under ftirsta
skolveckan på gymnasiet. Om elever under skoltid behöver fä
telefonnummer till polis och socialtjänst åir det möjligt via skolans reception
eller skolsköterska och kurator.

Utbildningsfü rvaltningen anser att ungdomsmotionen åir besvarad.

Barnchecklista och checklista jämställda beslut
Ärendet är berett enligt barnchecklistan och enligt checklista jämställda
beslut.

Beslutsunderlag
Ungdomsmotion, 2016-ll -17
Svar på ungdomsmotionen, 2017 -04-05

För kännedom

Kultur-, fritids- och ungdomsftirvaltningen
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Utbildningsnämnden

s4e Svar på ungdomsmotion om information på skolan om
sam könade förhållanden
UBN 2017-55

Beslut
1. Utbildningsnåirnnden anser motionen besvarad i den del som avser skolans
arbete med Hbqt-frågor.

2. Utbildningsnåimnden bifaller motionen i den del som avser eventuella
fürbättringsområden.

Beskrivning av ärendet

- \reslår att skolorna, inom ämnet sexualkunskap, ska lära ut
mer om samkönade ftirhållanden och samkönat sex. Utbildning kan
genomftiras genom att ha ftireläsningar, utbilda lärare inom åimnet samt
tillgang till bättre litteratur.

Verksamhetschef gymnasium säger att skolan arbetar aktivt med den
likabehandlingsplan som anger skolans värdegrund t.ex. att fürstå andra
måinniskors levnadssituation och att respektera andra mÈinniskors egenvåirde.

Sex och samlevnad ingår som en integrerad del i många av kurs- och
ämnesplanerna. Det finns olika områden i låiroplan, kursplan och
ämnesplanerna med anknytning till kunskapsområdet sexualitet och
samlevnad.

I läroplan, kursplan, ämnesplaner och skolan likabehandlingsplan behandlas
HBTQ- frågor på skolan. Inom området HBTQ kommer en genomlysning
göras av låiromedel och undervisning med syftet att synliggöra eventuella
ftirbättringsområden gällande ämnet. Utbildningsförvaltningen anser att
ungdomsmotion åir besvarad.

Ba rncheckl ista och checkl ista jämställda besl ut
I detta åirende är barnchecklistan inte tillämplig i alla delar. Árendet är
forberett enligt checklistan ftr jÈimställda beslut

Beslutsunderlag
Ungdomsmotion, 2016-Il-17
Svar på ungdomsmotion, 2017-04-05

För kännedom

Kultur-, fritids- och ungdomsftirvaltningen

Signatur
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Utbildningsnämnden

s50 Svar på ungdomsmotion om hur man anonymt kan
kontakta polisen
UBN 2017-56

Beslut
Utbildningsnämnden bifaller motionen.

Beskrivning av ärendet
- föreslår att skolan ska sätta upp planscher med information
om hur man anonymt kan kontakta polisen. På planscherna ska det
understrykas att personen kan vara anonym.

Verksamhetschef gymnasium säger att det på skolans anslagstavla fltnns

information om telefonnummer till polisen. Det skolan tydligare kan beråitta

om åir att det rir möjligt att göra en anonym anmälan om man misståinker

brott.

Utbildningsftirvaltningen anser motionen besvarad.

Barnchecklista och checklista jämställda beslut
Ä¡endet åir ftirberett enligt bamchecklistan och checklista jämståillda beslut.

Beslutsunderlag

Ungdomsmotion, 2016-l -17

Svar på ungdomsmotion, 2017-04-05

För kännedom

Kultur-, fritids- och ungdomsftirvaltningen

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

s51 Redovisning delegerade beslut
UBN 2017-2

Beslut
Utbildningsnåimnden godkåinner redovisningen av de delegeringsbeslut som
ftirtecknats i protokoll 2017-05-24 ç 5l

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

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

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut, 20 17 -0 5 -24
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