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Bodens kommun

Utbildningsnämnden

S 42 Skolchefens rapport

Magnus Åkerlund låimnar en rapport.
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Bodens kommun Sammanträdesdetum

2018-05-24

Utbildningsnämnden

S 43 Svar på ungdomsmotion om mer pengar t¡ll
musikgymnasiet
UBN 20t7-424

Utdragsbestyrkande /

frþ,

Sida
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Beslut
1. Utbildningsnämnden konstaterar att det på estetiska programmet finns en
langsiktig plan ftir inköp och upprustning av utrustning. På programmet
används sÊirskilt anpassade och lämpade datorer för musikprogrammet.

2. Ungdomsmotionen är därmed behandlad.

Beskrivning av ärendet
elev på musikgymnasiet känner att programmet är

underprioriterat n¿ir det gäller utrustning, både när det gäller material och ny
teknik, i jämftirelse med andra program på skolan.
Marcus ft)reslar d¿irftir att programmet får mer penga.r für en bättre
arbetsmiljö.

Rektors svar på ungdomsmotionen: Det finns en långsiktig plan for inköp
och upprustning, det innebär att vi varje år på estetiska programmet genom
inköp kompletterar och upprustar våra instrument. Det finns ingen möjlighet
attbyta all vår utrustning på en gang. Om något går sönder så lagar vi det om
det finns möjlighet, annars Ër vi prioritera om och köpa nytt om vi har det
behovet.

När det gäller ny teknik så har vi i dag Appledatorer på estetiska
programmet. Dessa åir anpassade just ftir musikprogrammet så dåir ser jag att
vi har den mest lämpade tekniken i dag och att det finns de fürutsättningar
som behövs när det gäller teknik på musikprogrammel Ungdomsmotionen
anses härmed besvarad.

Beslutsunderlag
Ungdomsmotion om musikprogrammet på Bj örknäsgymnasiet, 2017 -I I -23
Tj Èinsteskrivelse, 20 1 8-04-03

För kännedom

Rektor estetiska programmet
Verksamhetschef fritid I unga

S¡gnatur
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Samma nträdesprotokol I

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2018-05-24

Utbildningsnämnden

S 44 Svar på ungdomsmotion om mer rastaktiviteter på
Stureskolan
UBN 2017-425

Beslut
1. Utbildningsnämnden överlämnar ungdomsmotionen till skolan, så att
skolan ges möjlighet att vidare arbeta i motionens anda med att ta fram
ftirslag på rastaktiviteter.

2. Ungdomsmotionen är därmed behandlad.

Beskrivning av ärendet
ftireslår i en ungdomsmotion att det vore bra med aktiviteter

inomhus på vintern t ex biljard och pingis. Han menar att eleverna ska ha
något att göra under vintern så att de inte blir sittandes med mobilerna eller
går och dräller.

Biträdande rektor på Stureskolan säger att skolan tyv¿irr inte kan tillgodose
önskemålet. Det har att göra med flera faktorer bland annat att skolan inte
har utrymme für sådana aktiviteter men även med tanke på brandsäkerhet.

Under detta läsår har vi på prov efter önskemål fran eleverna haft ett
pingisbord, som rir gjort för utomhusbruk, i en av korridorerna men både
elever och städpersonal har upplevt att det blivit väldigt trangt och svårt att
komma fram där det stått. I dagsläget ser vi inte något utrymme inomhus
som skulle kunna fungera för en placering av pingisbord alt biljardbord utan
att påverka utrymningsvá.gama samt skapa trängsel. Däremot så kommer det
pingisbord som varit inomhus att flyttas ut på skolans innergard där det finns
gott om utrymme nËir snön tinat bort. Under sommarhalvåret när marken är
bar så finns det många olika aktiviteter att göra utomhus ex spela basket,
pingis och fotboll men under en snörik vinter är alternativen tyvärr ftirre. Av
dessa anledningar ftireslår rektor att ungdomsmotionen avslås.

Förvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnåimnden avslår ungdomsmotionen med motiveringen att skolan
inte kan tillgodose önskemålet.

Beslutsunderlag
Ungdomsm otion 2017 - 12-19
1j åinsteskrivelse, Svar på ungdomsmotionen, 20 18-04-13

För kännedom

Biträdande rektor
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s45

Utdragsbestyrkande / Expedierat

fiå

Svar på medborgarförslag om obligatorisk information
om trafiksäkerhet för förskolebarn
UBN 2018-115

Beslut
Utbildningsnåimnden avs lår medborgarfü rslag om obligatorisk information
om trafiksäkerhet für ftirskolebarn med motiveringen att ftirskolan har
ansvaret att undervisa och utbilda barn. Att ansvara fiir
trafi ksäkerhetsinformation till vuxna åli g ger andra myndi gheter, fü rskolan
har inte möjlighet att utöka sitt ansvarsområde med ytterligare uppdrag.

Beskrivning av ärendet
Förslag har inkommit med medborgarförslag om obligatorisk information
om trafiksäkerhet ftir fürskolebarn i ftirskolans regi. Förslaget är i huvudsak
underbyggt av ett behov att füräldrar informeras i trafiksäkerhetsfrågor som
avser transport av barn i bil. Ansvaret ftir detta skulle åligga kommunens
forskolor och vara obligatoriskt och kontinuerligt ft)rekommande.

Arendet
Förskolan har en rådgivande funktion till vårdnadshavare, vilket även kan
innefatta råd och stöd vad gäller trafiksäkerhetsfrågor när fürskolan finner
det skäligt. Personal i fìirskolan har anmälningsskyldighet till socialtjåinsten
om det finns oro ftir barnets säkerhet och utveckling.

Att som ftirslagsställaren önskar inftira ett obligatoriskt informationsansvar
med årliga uppdateringar inom området åir inte möjligt. Förskolan ska i sitt
huvudsakliga ansvar utbilda och undervisa barn. Att ansvara für
traf,rksäkerhetsinformation till vuxna saknar florskolan kompetens for, särskilt
med beaktande av att forskning och utveckling hela tiden sker inom detta
område vilket kräver fortlöpande utveckling av kunskap och kompetens.

Föräldrar har ett personligt ansvar att ta till sig samhällsinformation
nödvrindig ftir ftlräldraskapet. Tillftirlitlig information om trafiksäkerhet
delges nationellt av andra instanser och myndigheter som har
specialkompetens inom området. För att säkerställa att föräldrar får rätt
information, vetenskapligt underbyggd hänvisas till dessa.

Kommunfullmåiktige beslutade 2018-02-26 $ 15 att överlåta till
utbildningsnämnden att besluta i ärendet.

Beslutsunderlag
Tj änsteskrivelse, 20 I8 -03 -27
Medborgarflorslag, 20 1 8-0 1 -28

För kännedom
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Utbildningsnämnden

S 46 Förenklad delårsrapport apr¡l
UBN 2018-9s

Beslut
1 . Utbildningsnämnden godkänner delarsrapport april 20 1 8.

2. Utbildningsnämnden uppmanar samtliga verksamheter till allmåin
återhållsamhet så att nämndens totala underskott minimeras.

Beskrivning av ärendet
Enligt beslutad tidplan i kommunstyrelsen ska utbildningsnämnden
genomföra en delårsrapport innehållande periodens resultat jan-april samt ett
beräknat årsresultat für kostnader/intåikter mot fastlagd budget 2018.

Prognos - Delårsrapport april2018
Förvaltningen har gjort en ekonomisk prognos ftir perioden jan-april samt en
helårsprognos för beråiknade kostnader/intäkter mot budget 2018.

På sammanträdet ftjreslår skolchefen ett tillägg till ftirslag på beslut:
Utbildningsnåimnden uppmanar samtli ga verksamheter till allmän
återhållsamhet så att nåimndens totala underskott minimeras.

Beslutsunderlag

Delårsrapport april 201 I
Tj einsteskrivelse, 20 1 8-05- 1 6

För kännedom
Ekonomikontoret
Förvaltningens ledningsgrupp

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Utbildningsnämnden

s47

p.ð

Statistik förskola lör 2017
UBN 2018-137

Beslut
Utbildningsnåimnden godkänner redovisningen av statistik ftirskola for 2017

Beskrivning av ärendet
Förskolan har en resurstilldelning med elevpeng som under fürutsättning att
ftirskolan har motsvarande 17 platser inskrivna per avdelning och månad
räcker till att finansiera en bemanning motsvarande 3,0 arsarbetare exkl
vikarier. Statligt bidrag för minskade barngrupper har from ht 2015
underlättat ekonomin für den kommunala fürskolan.

Begreppet 17 platserlavdelning på årsbasis är ett nyckeltal som ger ftirskolan
planeringsfürutsättningar. Beroende på bl.a. barnens ålder och behov,
lokalemas utformning, pedagogiska skäl och tillgang på personal finns i
verkligheten en variation av antal platser mellan avdelningar. Enligt
utredning ftirskola 2016-2025 har politiskt beslut fattats i som anger nytt
nyckeltal 15 platser. Utbildningsftjrvaltningen verkställer nu detta beslut
med nyproduktion av fürskolor ftir att klara av ökat behov pga
befolkningsökning och det nya nyckeltalet, 15 platser beräknas kunna infloras
tullt ut 2021.

De forutsättningar som är mer styrande für planering och genomforande av
verksamheten är:

Tillgang till plats ftir de olika kategorier lagstiftningen anger har rätt till
fr)rskola med plats inom max 4 månader

Den kommunala ambitionsnivån utöver lagstiftning

Medborgarnas behov på grund av individuella skä1, ftirändringar i samhället,
geografiska ftirändringar och ftirändringar i demografin

Privata verksamheter har idag egen kö och antagning av platser inom den
nivå som godkänts av kommunen, de kan med andra ord självständigt styra
intaget. Hur många platser de privata lorskolorna beslutar sig ftr att ta in är
ftlr kommunen okåint, av den anledningen görs antaganden für den
övergripande planeringen.

Den kommunala verksamhetens ansvar är en skyldighet att tillgodose alla
medborgares behov. Detta kräver en viss buffert med tillhörande
effektivitetsftirluster

Effektivitetsgraden 2017 âr baserad på antal nyttjade platser mot antal
inrättade platser. För den kommunala verksamheten är resultatet 98,9 o/o och
für privat verksamhet93,6 %. Statistiken redovisas ft)r den kommunala
fürskolan totalt och per enhet och ftir de privata ftirskolorna totalt ftlr alla
huvudmän och per enhet.

S¡gnatur
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Utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande / Expedierat

nå,

Beslutsunderlag
TjËinsteskrivelse Statistik ftirskola for 2017

För kännedom
Förskolechefer
Rektorer
Administratörer barnomsorg
Avdelningschef ekonomi
Avdelningschef kansli, personal och utbildningsadministration
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Utnämnande av dataskyddombud för
utbild ningsnäm nden
UBN 2018-130

Beslut
Utbildningsnåimnden utnlimner Stefan Svanberg till dataskyddsombud ftlr
utbildningsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Enligt dataskyddsftirordningen som träder i kraft den 25 maj 2018 ar alla
myndigheter, med undantag für domstolar, skyldiga att utnämna ett
dataskyddsombud.

Den övergripande och viktigaste uppgiften ftir dataskyddsombudet åir att
övervaka att organisationen ftiljer dataskyddsft)rordningen. Det innebär
bland annat att samla in information om hur organisationen behandlar
personupp gift er, kontrollera att organisationen ftllj er beståimmelser och
interna styrdokument samt informera och ge råd inom organisationen.

Dataskyddsombudet ska vara kontaktperson für
o de registrerade, som till exempel vill få veta vilka uppgifter som finns

registrerade om dem, eller ffi rättelse av felaktiga personuppgifter

o personalen inom organisationen, som kan vilja veta om de gör rätt
när de behandlar personuppgifter

r Datainspektionen, som kan vilja inspektera verksamheten.

Beslutsunderlag
1j änsteskrivelse, Utnämnande av dataskyddsombud lor utbildningsnämnden

För genomfärande
Stefan Svanberg
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sâmmanträdesdatum

2018-05-24

Utbildningsnämnden

S 49 Förordnande av verksamhetschef enligt hälso- och
sjukvårdslagen inom elevhälsan
UBN 2018-131

Beslut
Utbildningsnämnden utser Maria Jakobsson till verksamhetschef enligt
hälso- och sjukvårdslagen ftir de medicinska och psykologiska insatserna
inom elevhälsan fran och med den29 maj 2018 tills vidare.

Verksamhetschefens ansvarsornråde omfattar det systematiska
kvalitetsarbetet, löpande verksamhet, awikelser, personal,
personupp gift shantering, samverkan och information.

Beskrivning av ärendet
Enligt skollagen ska det finnas elevhälsa für eleverna i ftirskoleklass,
grundskola, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesåirskolan.
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser. Ansvarsfrågor inom den medicinska och den
psykologiska delen av elevhälsan regleras inte inom skollagstiftningen utan
h¿inftirs till hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Detta innebär att denna del av
verksamheten styrs av hälso- och sj ukvardslagen, patientsäkerhetslagen,
patientdatalagen, patientlagen med tillhörande fü rordningar samt
socialstyrelsens ftireskrifter. Tillsynsmyndighet är Inspektionen for vård och
omsorg. Av hälso- och sjukvårdslagen framgår att det inom hälso- och
sjukvård ska finnas en ansvarig verksamhetschef för verksamheten, denna
utses av vårdgivaren. Verksamhetschefen ska bland annat ansvara ftir den
löpande verksamheten som bedrivs av skolsköterskor, skollåikare och
psykologer och bevaka att elevhälsans hälso- och sjukvård tillgodoser en hög
patientsåikerhet.

Beslutsunderlag
Tjtinsteskrivelse, Förordnande av verksamhetschef enligt hälso- och
sj ukvårdslagen inom elevhälsan

Utdragsbestyrkande / Signatur
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2018-05-24

Utbildningsnämnden

S 50 Redovisning delegerade beslut
UBN 2018-8

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som
ftirtecknats i protokoll 2018-05-24 $ 50

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

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

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut, 20 | 8 -0 5 -24

Utdragsbestyrkande / Exped¡erat
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Utbildningsnämnden

s5r Uppföljning av rege¡bunden tillsyn av Mimers brunn,
Vittjä rvs gå rd e ns oc h Kl ätterträdets förs ko la
UBN 2018-s

Beslut
UtbildningsnÈimnden bedömer att huvudmannen för Mimers brunn,
Vittjrirvsgårdens och Klätterträdets fürskola har vidtagit tillräckliga åtgärder
och den regelbundna tillsynen avslutas därmed.

Beskrivning av ärendet
Utbildningsftjrvaltningen har i oktober 2017 genomfürt regelbunden tillsyn
av Mimers brunn, Vittjrirvsgårdens fürskola och Klätterträdets ft)rskola.
Utbildningsnämnden ftirelade den 25 januari 2018 $ 4 huvudmannen für
Mimers brunn, Vittjåirvsgårdens ftirskola, att senast den 1 april 2018 till
utbildningsnåimnden visa på hur all undervisning vid samtliga avdelningar
organiseras så att den bedrivs under ledning av legitimerade ftirskollåirare.

Utbildningsnämnden beslutade även att huvudmannen ftir Mimers brunn,
Vittjärvsgårdens ftirskola och Klätterträdets ftirskola bedömdes i syfte att
höja verksamhetens kvalitet inleda ett utvecklingsarbete inom ftiljande
områden:

- Huvudmarìnen måste säkerställa att ftiräldrarnas behov av ftirskola
kontinuerligt fttljs upp och tillgodoses

- Huvudmannen måste säkerställa att all personal vet vad
anmälningsplikten till socialnämnden innebtir och hur de ska agera
vid oro ft)r ett barn

Utbildningsnåimnden begärde att huvudmannen für Mimers brunn senast den
l juli 2018 till Utbildningsnämnden skulle redovisa vilka åtgärder som
vidtagits eller planerats. Huvudmannen ftir Mimers brunn, Vittjåirvsgårdens
ftirskola och Klätterträdets ftirskola har den 5 mars 2018 inkommit med
redovisning som visar på vidtagna åtglirder.

Beslutsunderlag
ljrinsteskrivelse, Uppfoljning av regelbunden tillsyn av Mimers brunn,
Vittj åirvs gården och Klätterträdets ftirskola
Förskolechefs beskrivning av åtg?irder

För kännedom
Förskolechef Mimers brunn, Vittj ärvsgården och Klätterträdet ftirskola

ragsbestyrkande /
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Yttrande över remiss - Rätten till heltid för alla, Bodens
kommun
UBN 2018-t62

Beslut
Utbildningsnämnden antar upprättat lorslag till yttrande.

Beskrivning av ärendet
I Strategisk plan 2018-20 har kommunledningsfürvaltningen fått uppdraget
att utreda inflorandet av rätten till heltid ftir alla och avskaffande av delade
turer. Samtliga verksamheter har fätt möjlighet att ta del av beslutsunderlaget
samt ge synpunkter till kommunfullmriktige infür kommande behandling av
åirendet i juni 2018. Fokus på remissvaren ?ir på utredningens slutsatser och
föreslagen införandeplan.

Utbildningsfürvaltningen lämnar ftirslag på yttrande över remissen.

Rapportens huvudsakliga slutsats fÏir Utbildningsfürvaltningens del
För utbildningsftirvaltningen, som Êir den organisation som har näst mest
deltidsanställda finns vissa utmaningar. Personal inom kosten åir den
verksamhet som har störst gemens¿rm volym i aktuell ftirvaltning. Innan
inftirande synes det klokt att göra en bedömning vilka organisatoriska och
ekonomiska konsekvenser ett infürande av rätten till heltid kan innebåira.
Förvaltningen ftirslår nämnden att utreda möjliga organisatoriska lösningar
ftir att möjliggöra heltid, särskilt inom kostens verksamheter (lersonal inom
kostverksamheten och ftjrskolekök) Här torde en realistisk ingang vara att se

på möjligheter att "ta hem" lokalvard ftir att skapa kombinationstjänster. En
annan vinkel på utredningen är att i samarbete med socialtjänsten titta på
möjligheter ft)r kostens medarbetare att jobba inom socialft)rvaltningen de
tider då skolåret inte är igång.

I övriga verksamheter bör arbetet med individuella lösningar for heltider
intensifieras. Beslut om heltider överlag kommer troligtvis en
kostnadsökning som bör ersättas utanftir ram. Detta kommer bli en
kostnadsbelastning ftjr mindre enheter. Förvaltningen füreslår nÈimnden att
se på vilka kostnadsökningar som kan antas.

Förvaltningen vet idag att mycket få individer är ofrivilliS deltidsarbetande
inom utbildningsförvaltningens verksamheter. En fråga som bör ställas åir om
heltid är ett ska-krav inom alla områden. Ska möjligheten att söka deltid vara
en möjlighet, om verksamheten tillåter. Eller ska alla som vill ha en rätt till
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deltid? Nåir utmaningen att kompetensförsörja våra verksamheter blir att
svåtare, kommer möjligheten att bevilja deltider eventuellt fürsvåras.

Barnchecklista och checklista jämställda beslut
Arendet är ftirberett enligt barnchecklistan. Att fortsatt utreda och skapa
forutsättningar för heltider kan i ftirlängningen innebära att vissa barn i allt
högre grad kommer att behöva mer tid på fürskola och fritids. Om detta är
positivt eller negativt ftir barnen beror på hemftirhållanden i övrigt.

Ä¡endet är ftirberett enligt checklistan ftr jämställda beslut. Att ffi till stand
fler heltider inom nämndens område kommer skapa forutsättningar ftir
kvinnor att i högre grad bli allt mer ekonomiskt självständiga, då det främst
är kvinnor som arbetar deltid. Nåimndens beslut om att fortsätta utreda
ftlrutsättningar ftlr heltid kommer i ftirlängningen rusta nåimnden att skapa

ftirutsättningar ftir ett allt jämställdare Boden, om fler heltider kan erbjudas.

Beslutsunderlag
Rapport Rätten till heltid ftjr alla, 2018-05-02
ljtinsteskrivelse Rätten till heltid für alla, Bodens kommun 2018-05-07
Instruktion ftir remiss av utredningen rätten till heltid for alla.

På grund av jäv deltar inte Anders Lund (L) i handläggningen av detta
åirende.

För kåinnedom
Personalchef Bodens kommun
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S 53 Förlängt öppethållande av t¡llfällig förskoleavdelning
UBN 2018-133

Beslut
Utbildningsnëimnden ft)rlänger öppethållandet av avdelning Grön vid
Torpgärdans fürskola under perioden 20 1 8-07-0 1 --2.018-12-3 |

Beskrivning av ärendet
Beslut fattades 2018-04-10, dnr 2018-133, att öppna en tillfüllig avdelning
Grön, vid Torpgärdans fürskola, ft)r barn l-5 år då brukare ej kunde
garanteras plats i centralorten under perioden 1614-3016 2018.

Utbildningsftirvaltningen har granskat tillgängliga data under april och maj
och bedömer att det inte kan garanteras att liknande läge inte uppstar under
perioden november-december 2018. Bedömningen har gjorts mot bakgrund
av redan fattat beslut att under ht 2018 höja maxtaket till 18,5 platser per
avdelning.

Kostnader ftir beslutad period april-juni beräknas till400,0 tkr, en
ftirlängning juli-december beräknas till 960,0 tkr. Utbildningsfürvaltningen
har ingen finansiering ftir detta varfür underskott motsvarande 1360,0 tkr
kommer att uppstå ftir kalenderår 2018.

Beslutsunderlag
1jänsteskrivelse Beslut om ft)rlåingt öppethållande av tillfÌillig
fürskoleavdelning, 201 8 -0 5 -22

För kåinnedom
Rektorer
Förskolechefer
Chef ekonomiavdelningen
Chef kansli, HR och utbildningsadministration
B arnomsorgsadmini stratörer
Personalhandläggare
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