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Bodens kommun

Utbildningsnämnden

S 73 Skolchefens rapport

Magnus Åkerlund lämnar en rapport.

/ Expedierat

þl"ään



Sammanträdesprotokol I

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2018-10-25

Utbildningsnämnden

S 74 Revidering av externa kostpriser 2019
UBN 2017-297

Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden füreslår kommunfullmäktige godkänna att taxor och
avgifter höjs enligt fÌirslag.

2. Nya taxor och avgifter gäller fran och med 2019-01-01

Reservation
Rigmor.Ä.ström (M) avser att lämna en skriftlig reservation.

Beskrivning av ärendet
På grund av kostnadsutvecklingen och ökad andel ekologiska livsmedel
ftireslås höjning av kosþriser fran och med 2019-01-01 enligt nedanstående
ftirslag. Nuvarande pris anges inom parantes.

Sida

4(13)

Lunch/middag

Mellanmål

Kaffe/telvarm
choklad/läsk

Kaffebröd/godbit

Smörgåsar

66,96

17,86

77,86

13,39

22,32

(62,50)

(13,39)

(13,39)

(10,71)

(17,86)

Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer på de angivna prisema.

Senaste prishöjning genomfiirdes 2018-01-01 då lunch/middagspriset höjdes.
Owiga priser höjdes senast fran 2016-01-01.

Utbi ldn ingsförvaltn i n gens förslag till besl ut
Utbildningsfiirvaltningen har lämnat ett florslag som överensstämmer med
utbildningsnämndens beslut.

Yrkanden
Rigmor Åström (M) och Ewa Öhman Björkman (M) yrkar avslag på
ftirslaget avseende lunch och middag.

Beslutsgång
OrdfÌiranden ställer forslag och yrkanden mot varandra och finner att
utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsforvaltningens ftirslag till
beslut.

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-25

Sida
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Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Revidering av externa kosþriser 2019

För beslut
Kommunfullmfütige

För kännedom
Kostavdelningen
Administrationen
Socialfürvaltningen
Medborgarservice
Ekonomikontoret

/ Expedierat

l--'"ä;:"
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RigmorÅström

Ubbyn 5

96L9L Boden
Ubn 18-10-25

RESERVATION, ärende nr 02, 2OLB-3L4

Revidering av externa kostpriser 2OL9

Nämnden föreslås besluta om höjning av externa kostpriser inom kommunen. Tidigare
beslut om andel ekologiska livsmedel har genererat avsevärda kostnader för nämnden. Vi
moderater har tidigare föreslagit att inriktningen i högre grad borde ligga mot
lokalproducerade livsmedel. Höjda kostpriser som till stor del genererats av ekologiska
livsmedel kommer nu att kraftigt belasta gruppen pensionärer.

Med ovanstående motivering reserverar vi oss till förmån för eget yrkande att:

Kostpriserna för lunch/middag och mellanmål inte höjs

RigmorÄström Ewa öhman Björkman

MM

/i tn
11',1
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Bodens kommun

19 september
24 okfober
21 november
19 december

Sammanträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2018-10-25
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Utbildningsnämnden

S75 Utbildningsnämndenssammanträdesdatum20l9
UBN 2018-325

Beslut
Utbildningsnåimnden fastställer sammanträdesdagar for 2019

Beskrivning av ärendet
Nåimnden bestämmer tid och plats ftir sina sammanträden. Sammanträdena
hålls i stadshuset, fürutom i juni och december då utbildningsnämnd och
socialnåimnd har samverkansdagar.

3l januari kl. 13.15
2l februari kl. 13.15
21 mars kl. 13.15
11 april kl. 13.15
23 maj kl. 13.15
18 juni kl. 13.15

kl. 13.1s
kl. 13.15
kl. 13.1s
kl. 13.1s

Utbildningsnämndens antagningsutskott sammanträder i mars och i juni.

Barnchecklista och checklista jämstållda beslut
I detta åirende äir barnchecklistan och checklistan flor jåimställda beslut inte
tillåimpliga.

Beslutsunderlag

1- 
åinsteskrivelse Utbildningsnämndens sammanträdesdagar 20 I 9 .

f,'ör kännedom
Kansli- och informationskontoret
Personalkontoret

Utdragsbestyrkande / Expedierat

ü1 l"'iir.* 5,)



Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammantrâdesdatum

2018-10-25
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Utbildningsnämnden

S 76 Utbildningsnämndens risk- och sårbarhetsanalys
UBN 2018-322

Beslut
Utbildningsnämnden antar füresl agen risk- och sårbarhetsanalys

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-15 $ 15 att ansvarig nämnd ska ta
fram en lokal beredskapsplan till sista maj samma år. Utbildningsnämnden
antog 2016-05-26 $ 43 nåimndens lokala beredskapsplan med uppdraget till
skolchefen att göra en årlig riskbedömning for att bedöma ft)rvaltningens
riskbild och informera nämnden om resultatet.

Räddning- och säkerhetsforvaltningen ansvarar for att samordna kommunens
arbete med risk- och sårbarhetsanalyser och har under våren startat upp ett
arbete für hur samordning mot fürvaltningama ska utformas gällande
krisberedskap, Målet är att ftrbättra forvaltningamas formåga att ftirebygga,
motstå och hantera kriser samt extraordinära händelser.

Förvaltningens ledningsgrupp har i maj 2018, med stöd av den
kommungemensamma mallen, giort en risk- och sårbarhetsanalys av
fürvaltningens verksamhet. Arbetet har utgått fran de risker som berör hela
Bodens kommun, med en bedömning om riskema kvarstår, har minskat eller
ökat samt om det finns någon ny risk for ftirvaltningen.

Barnchecklista och checklista jämställda beslut
I detta åirende är barnchecklistan och checklista fiir jämställda beslut inte
tillämplig.

Beslutsunderlag
Tj änsteskrivel se Utbildningsnämndens risk och sårbarhetsanalys

För kännedom
Förvaltningens lednings grupp
Räddnings- och säkerhetsforvaltningens säkerhetssamordnare

Utdragsbestyrkande / Expedierat

ült
lSignatur
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Bodens kommun
Sammanträdes protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-25
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Utbildningsnämnden

S 77 Antagande av plan för lntroduktionsprogrammet, lM
UBN 2018-313

Beslut
Utbildningsnämnden antar den nya reviderade planen for
introduktionsprografirmet som gäller fran läsåret 2018.

Beskrivning av ärendet
Utbildningsnämnden antog 2014-12-10 $ 82 en plan for
introduktionsprogrammet, IM, ñr Björknäsgyrnnasiet.

Planen revideras med anledning av att lagstiftningen har florändrats. I
dagsläget består introduktionsprogrammet av fem delar Individuellt
alternativ IMIND, Yrkesintroduktion IMYRK, Preparandutbildning IMPRE,
Språkintroduktion IM S PR. Kommunen kunde eduda Pro graminriktat
individuellt val IMPRO i mån av plats på yrkesprogram.

Den reviderade planen omfattar from 2018-07-01 programinriktat val
IMPRO, yrkesintroduktion IivlYRK, individuellt alternativ IMIND och
språkintroduktion IMSPR. Preparandutbildning IMPRE upphör att gälla
from 2019-07-01.

Barnchecklista och checklista jämställda beslut
Ärendet är lorberett enligt barnchecklistan. I detta ärende är checklistan ftir
jämställda beslut inte tillämplig

Beslutsunderlag
Tjåinsteskrivelse Plan ftir Introduktionsprogrammet IM
Plan for Introduktionsprogram, IM

För kännedom
Rektorer inom gymnasiet och Fk7-9
Studie- och yrkesvägledare inom gymnasiet och äk7-9

Utdragsbestyrkande i Expedierat

n,?,

Signatur
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Bodens kommun
Samma nträdesprotokol l
Sammanträdesdatum

2018-10-25
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Utbildningsnämnden

s78 Riktlinjer för extraordinära stödåtgärder barn i behov
av särskilt stöd, BIBASS
UBN 2018-312

Beslut
1. Utbildningsnämnden antar riktlinjer für extraordinära stödåtgärder, barn i
behov av s?irskilt stöd, BIBASS att gälla fran och med 2018-11-01.

2. Riktlinjer fiir extraordinära stödåtgärder, BIBASS antagna av
utbildningsnämnden 2014-12-10 $ 88 upphör att gälla 2018-11-01.

Beskrivning av ärendet
I budget avsätts särskilda medel fiir extraordinära stödåtgärder, enligt interna
planeringsftirutsättningar, IPF. Ersättningen utbetalas som ett tilläggsbelopp
till förskolechef och rektor.

Målgrupp ftir BIBASS är barn och elever med fysisk funktionsnedsättning
inom fiirskola, skolbarnsomsorg, fürskoleklass, grundskola samt gymnasium
i kommunala och fristående verksamheter. Barnet eller eleven ska ha ett
omfattande behov av såirskilt stöd relaterat till ffsisk funktionsnedsättning.

Barnchecklista och checklista jämställda beslut
Ä¡endet är forberett enligt barnchecklistan och checklistan for jämställda
beslut.

Beslutsunderlag

1jänsteskrivelse Riktlinjer für extraordintira stödåtgärder, barn i behov av
särskilt stöd, BIBASS
Rutin für ansökan om medel ftir extraordinära stödåtgärder, BIBASS, bilaga
Ansökningsblankett fiir fristående verksamheter, bilaga

För kännedom
Förskolechefer och rektorer
Fristående ftirskolor och skolor

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur

[ì¡)'
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-25
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Utbildningsnämnden

s7e Yttrande över medborgarförslag om att öppna förskola
i gamla lca Kanonen
UBN 2018-263

Beslut
Utbildningsnåimnden foreslår att kommunfullmåiktige avslår
medborgarlorslaget med motivering att behov saknas.

Beskrivning av ärendet
fiireslår att Bodens kommun utbildningsforvaltning tittar på

lokalen "gamla ICA kanonen", förhoppningsvis relativt enkelt att starta upp,
for att lösa forskoleproblem.

Den nuvarande köproblematiken ftir bam till forskola, med överinskrivning
som foljd, är möjligen anledningen till medborgarens forslag. Förslaget
ftirslås så att via enklare ombyggnation skulle lokalen kunna tas i ansprfü lor
ftirskola.

Utbildningsft)rvaltningen har kontinuerlig dialog med kommunens
fastighetsfiirvaltning. Generellt anses det att den mest hållbara
samhällsekonomiska lösningen på lång sikt für olika former av skollokaler är
nybyggnation alternativt, d¿ir så är ekonomiskt forsvarbart, om- eller
tillbyggnad av befintlig skollokal. På kort sikt har kommunen inom
utbildningsväsendet en inte helt positiv erfarenhet av temporära lokaler. Inte
sällan ses probløn inom arbetsmiljö fiir personal och lärmiljö, säkerhet och
trygghet ftir bam. Detta gäller både yttre och inre miljö.

Verkställande av utbildningsnämndens beslut 2017-02-23 $ 7 rörande
fi)rskolan pàgârr. Närmast i tid ligger ombyggnad av Björkdungens fürskola
med 6 avdelningar som beräknas starta januan2}l9, Högvalla ftirskola med
8 avdelningar som beräknas starta 2021 och Sandens färskola med 8

avdelningar som preliminärt startas2022. Totalt blir det en nettoökning med
14 avd. Som buffert under projekttiden har I avdelning Torpgärdan och2
avdelningar Vita villan tagits i ansprfü.

Utbildningsftirvaltningens bedömningär attpå kort sikt finns inget behov av
att se över den ftireslagna lokalen gamla Ica kanonen då Björkdungens
forskola med 6 avdelningar öppnar januan20lg vilket till största del täcker
områdets behov av fiirskola.

Beslubunderlag
Tjänsteskrivelse Yttrande över medborgarftirslag om att öppna ñrskola i
gamla ICA Kanonen

För beslut
Kommunfullmäktige

utdragsoeslyrKanoe / Expeorerat

Vl ,'l läi,'" i1t)



Bodens kommun
Sam manträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-25
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Utbildningsnämnden

S 80 Riktlinjer, barnplacering i förskola v¡d nyetablering
UBN 2018-333

Beslut
1.Utbildningsnämnden antar riktlinjer gällande vid nyetablering av

kommunala ftirskolor enligt fiirslag

o Huvudmannens skyldighet att möjliggöra väl sammansatta
barngrupper i forskola har högsta prioritet

o Inga barn ska missgynnas i att erhålla plats i kommunal forskola
inom närområde

2. Skolchef ges uppdraget att utarbeta rutiner som verkställer dessa riktlinjer
vid nyetablering av kommunala fiirskolor.

Reservation
Rigmor Åström (M) och Ewa Öhman Björkman (M) reserverar sig mot
beslutet.

Beskrivning av ärendet
Den styrning som detta ärende omfattar är ett led i Bodens kommuns
utveckling av lärmiljöer där, enligt Skolverket, barngruppemas
sammansättning är en av 4 viktiga faktorer.

Riktlinjen innebËir en annan ordningvid nyetablering än vad som normalt
gäller fiir kö och överflyttning. Utbildningsforvaltningen ska utarbeta rutiner
som stödjer dessa riktlinjer i verkställandet.

Utbi ld n i ngsförvaltn in gens förslag ti I I besl ut
Utbildningsfiirvaltningen har lämnat ett fiirslag som överensstämmer med
utbildningsnämndens beslut.

Yrkanden
Rigmor Åström (M) och Ewa Öhman Björkman (M) yrkar avslag på
riktlinjerna med anledning av att de inte åir övertygad om att fiirslagetãr
juridiskt hållbar. Dessutom påverkar det valfriheten negativt.

Beslutsgång
Ordforanden ställer fürslag och yrkanden mot varandra och finner att
utbildningsnåimnden beslutar enligt utbildningsfÌirvaltningens fürslag till
beslut.

Beslutsunderlag
Tj änsteskrivelse Riktlinjer, bamplacering i lorskola vid nyetablering
Riktlinjer, barnplacering i ftirskola vid nyetablering
Rutiner, bamplacering i forskola vid nyetablering

/ Expedierat ' o/ otçs ,i, ),1r,.,"r"t"",ä;:

Signatur



Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-25
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Utbildningsnämnden

För kännedom
Rektorer och fürskolechefer

Utdragsbestyrkande / Expedlerat
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Rigmor Åström

Ubbyn 5

96LgL Boden
Ubn 18-10-25

RESERVATION, ärende nr 03, 2018-333

Riktlinjer barnplacering i förskola vid nyetablering

Att tillämpa olika antagningsregler för vissa kommunala förskolor motverkar vårdnadshavarnas

möjligheter att själva välja den förskola man anser fungerar bäst för den egna familjen.

Då man frångår gällande ordning och i stället väljer att lägga hela ansvaret på tjänstemannanivå kan

familjernas vardag påverkas negativt. Vi är även tvelsamma till om beslutet följer
likställighetsprincipen. Att besluta om ett en riktlinje som grundar sig på att det finns platser är
vanskligt och kan i förlängningen skapa oreda i kösystemet. Ytterligare en fråga som inte finns med i
beslutet är hur länge en förskola ska anses nyetablerad. När övergår förskolan till ordinarie
kösystem?

Med ovanstående motivering reserverar vi moderater oss till förmån för egetyrkande att

Riktlinjer barnplacering i förskola vid nyetablering avslås.

RigmorÅström Ewa Öhman Björkman

MM

{)4,
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Utbildningsnämnden

S 8f Redovisning delegerade beslut

Arendet utgår

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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