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Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Organ

Sammanträdesdatum

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens sammanträdesrum, 13.1 5-15.40

Ledamöter

Britt-Marie Loggert-Andrén (S) ordförande, Maria Sellin (KD) vice ordförande, Rigmor
Aström (M), Agnes Midbjer (S), Niclas Ståhl (M), Lennart Synnergren (S), Sara
Johansson (S), Magdalena Resare Sandberg (M), lnger Westman Arvesen (V), Anders
Lund (L) och Bert Johansson (SD)

Ersättare

Erika Sjöö (NS), Johan Sellin (M), Matilda Lundström (C), Emma Enberg (SD) och
Johan Lund (S) fr.o.m. $ 47

Tjänstemän

Magnus Akerlund skolchef, Kjell Selinder avdelningschef ekonomi SS 41-42, Charlotte
Olofsson lokal- och säkerhetssamordnare $ 41, Maria Kvarnström Söderström
kvalitetsansvarig, Bertil Sundström verksamhetschef för- och grundskola $$ 47-48, Stig
Nilsson kvalitetsutvecklare $ 46

Personalföreträdare

Jenny Lindealv Lärarförbundet

RigmorAstrÖm

utbi n 6-05-31

(
Paragrafer SS 40-49

Maria Kvarnström Söderström

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkånnagetts genom anslag.
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Underskrift
Maria Kvarnström Söderström
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Utbildningsnämnden

S 40 lnformation

Magnus,{kerlund skolchef ltimnar en rapport.
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Sammanträdes protokol I

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2016-05-26

Utbildningsnämnden

S 4f Delårsrapport I
UBN 2016-4

Beslut
UtbildningsnÊimnden füreslår att kommunfullmäktige godkänner
Delårsrapport I

Beskrivning av ärendet
Delårsrapporten januari-april 2016 ger en beskrivning av viktiga händelser
under perioden som gått, kommentarer till utfall ftir perioden och till prognos
ftir helåret. Rapporten redogör ftir beslut som tagits under perioden from 1

januari samt für planerade åtgärder ftir att ffi en budget i balans.

Beslutsunderlag
Delårsrapport 1,2016
Bilaga till delårsrapport 1

X'ör beslut
Kommunfullmåiktige

För kännedom
Ekonomikontoret

S¡da
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Utbildningsnämnden

s42 Användande av medel från awecklade
donationsstiftelser
UBN 2015-293

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att medel från awecklade donationsstiftelser
används ftir elevfrämjande åtgärder inom grundskola och gymnasieskola
under perioden 2016-2018 med en tredjedel av summan per år.

Beskrivning av ärendet
Utbildningsnämnden behandlade ärendet 2015-11-26 $ 108 och beslutade att
ärendet utgår. Utbildningsfttrvaltningen har berett ärendet igen och lämnar
ett nytt fÌirslag till beslut.

Utbildningsnämnden har under flera år ftirvaltat Skolstiftelsen och Y
Lundströms premiestiftelse vars syfte har varit att användas till stipendium
ftjr elever i kommunens grundskola åk 3-9 samt till yrkesutbildande i
byggbranschen.

Ekonomikontoret har ansökt och ffitt beviljat av Länsstyrelsen att aweckla
dessa stiftelser samt ytterligare fem i kommunen. Ekonomikontoret har fått i
uppdrag att verkställa nödvändiga åtgärder ftir avveckling.
Utbildningsftirvaltningen ska till ekonomikontoret lämna ftirslag på hur
kapitalet ska användas.

Utbildningsftirvaltningen ftireslår att Skolstiftelsens summa 65 336 kronor
inom grundskola samt Premiestiftelsens suÍìma 28 646 kronor inom
gymnasieskola ska anvåindas inom respektive verksamhet, under perioden
2016-2018 med en tredjedel av summan per år, for elevfrämjande åtgärder.

Respektive verksamhetschef inom grundskola samt gymnasieskola beslutar
om hur medlen ska användas.

Beslutsunderlag
Tj änsteskrivelse, 20 | 6-04 -01
Utbildningsnämndens protokoll 201 5 -l 1 -26 $ 1 08

För kännedom
Ekonomikontoret

För genomfürande
Verksamhetschef für- och grundskola
Verksamhetschef gymnasium
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Utbildningsnämnden

s43 Antagande av utbildningsnämndens lokala
beredskapsplan
UBN 2016-128

Beslut
1 . Utbildningsnämnden antar lokal kri sberedskapsplan.

2. Skolchefen får i uppdrag att en gang per år göra en riskbedömning für att
bedöma ftirvaltningens riskbild och revidera vid behov.

3. Utbildningsnämnden informeras om resultatet av den årliga
riskbedömningen.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmåiktige beslutade 2016-02-15 $ 17 att ansvarig nämnd ska ta
fram en lokal beredskapsplan till sista maj 2016.

Lagen om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, LEH syftar
framftir allt till att kommuner och landsting genom analys, planering,
utbildning och övning ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en
god ftirmåga att hantera krissituationer i fred.

Den kommunala planen ftir hantering av extraordinära händelser är tänkt att
fungera som ett stöd nåir en kris uppstår i kommunen. Det åir kommunen som
avgör om en situation är att betrakta som en extraordinär håindelse i LEH:s
bemärkelse, då lagens särskilda bestämmelser är tillämpliga.

Definitionen av extraordinära händelser åir en sådan hÈindelse som awiker
fran det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk für en
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma
insatser av en kommun eller ett landsting.

Utbildningsftirvaltningen ftirslag till lokal krisberedskapsplan rir inriktad på
handledning ftir ftirvaltningens krisledningsgrupp. Respektive ftirskolechef
och rektor ska ha tagit fram en lokal krisplan ftir sina enheter.

Beslutsunderlag
Tj änsteskrivelse Antagande av utbildningsntimndens lokala
krisberedskapsplan
Lokal krisberedskapsplan, utbildningsnåimnden
Ri skbedöm ning 20 I 6, bilaga till lokal beredskapsplan
Larmlista, bilaga till lokal beredskapsplan
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För kännedom
Kommunfullmåiktige
Förvaltningslednings gruppen
Rektor
Förskolechef

För genomfürande
Skolchef
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Utbildningsnämnden
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Utdragsbestyrkande /

Eman/Hjelte Utveckling AB upphör att bedriva annan
pedagogisk verksamhet
UBN 2012-317

Beslut
Utbildningsnåimnden återkallar EmanÆIjelte Utveckling AB's rätt till bidrag
ftir bedrivande av annan pedagogisk verksamhet, från och med 8 juli 2016,
då de meddelat att de upphör med verksamheten.

Beskrivning av ärendet
EmanÆ{jelte Utveckling AB har sedan hösten 2013 bedrivit annan
pedagogisk omsorg i Bodens kommun. Verksamhetsutövaren har meddelat
att verksamheten kommer att upphöra från och med den 8 juli 2016.

Beslutsunderlag
Meddelande om verksamhetens upphörand e, 201 6-04-01
Tj tinsteskrivelse, 20 I 6-0 4 -13

För kännedom
Eman/Hjelte Utveckling AB

För genomfärande
Ekonom fiirskola och fritidshem
Administratör fürskola och fritidshem

Signatur
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S 45 Andring i ärendelistan

Beslut
Föredragningslistan ändras på ftilj ande såitt:

Arende 8 angående slutrapport Bodens kommuns deltagande i SKL:s
matematiksatsning PISA 2015 behandlas som ärende 6.

/ Expedierat
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Utbildningsnämnden

s46 Redovisning av slutrapport Bodens kommuns
deltagande i SKL:s matematiksatsning PISA 2015
UBN 2016-126

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av slutrapport Bodens
kommuns deltagande i SKL:s matematiksatsning PISA 2015

Beskrivning av ärendet
Bodens kommun har sedan hösten 2012 deltagit i Sveriges kommuners
landsting, SKL:s matematiksatsning PISA 2015. Satsningen avslutas hösten
2016. Avsikten med satsningen har varit att höja matematikresultaten hos
elever med fullständig skolgang. Arbetsformen har varit arbetande nätverk
där alla fyra nivåer, politiker, ftirvaltningsledning, rektorer och lärare har
varit representerade. Bodens kommun ingått i ett nätverk tillsammans med
kommunerna Haparanda, Kalix, Piteå, Robertsfors, Lycksele och Strömsund.
Totalt har 86 av landets kommuner deltagit i satsningen. Någon total
utvärdering av satsningen kan SKL inte göra ftirrän resultaten av PISA
mätningen publiceras i december 2016.

Fokus ftir satsningen har varit att varje deltagande kommun skall pröva sin
ledning och styrning av verksamheten gentemot tre områden uppställda av
SKL, gemensam ledning, gemensam syn och gemensamma rutiner. Arbetet
har skett i en kommungrupp på hemmaplan med representanter från de fyra
nivåerna. Ur kommungruppen har en nätverksgrupp utsetts. Totalt har I I
nätverksträffar genomftirts. Bodens kommun har inte uppnått de lokala
operativa mål som fastslogs 2013-06-17. Bodens kommuns arbete med
central rättning av nationella ämnesprov i avsikt att utveckla
bedömarkompetens och analysfü rmäga hos pedago gerna har
uppmärksammats såväl lokalt som nationellt.

Slutrapporten ska vara SKL tillhanda senast 2016-09-01.

Beslutsunderlag
1j åinsteskrivelse, 20 I 6-04- 12

Slutrapport: Bodens kommun - slutrapport - september 2016

För kännedom
Sveriges kommuner och landsting, SKL
Skolchef
Verksamhetschef ft)r- och grundskola
Rektor
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Utbildningsnämnden

S 47 Utökning av stängningsdagar ¡ förskola och fritidshem
för planering, utvärdering och utveckling
UBN 2016-130

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att utöka antalet stängningsdagar i ftirskola och
fritidshem med två dagar frän2017.

Reservation
Rigmor Äström (m), Nicklas Stahl (m), Magdalena Resare Sandberg (m)
reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Förskola och fritidshem har idag stängt två dagar per läsår für planering,
utvåirdering och utveckling. Dagarna används i ftirskola och fritidshem till
kompetensutveckling och systematiskt kvalitetsarbete. Förskolan är sedan
2010 en skollagsreglerad utbildningsform. Förskolan har också en reviderad
läroplan där både lärandeuppdrag och krav på systematiskt utvecklingsarbete
har skärpts. Fritidshemmet är en viktig och bidragande faktor ftr elevers
resultat i skolan och har en kompensatorisk roll. För fritidshemmet är syftet
med fürslaget att främst förbättra fürutsättningama ft)r att tillsammans med
skolan utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Skolinspektionen har i sin
senaste inspektion bedömt att det systematiska kvalitetsarbetet behöver
stärkas für en likvärdig kvalitet i ft)rskola och fritidshem.

Svårigheter finns att organisera kompetensutveckling på grund av dels
bristande tillgång på vikarier och dels på underdimensionerad budget i
fürskolan vilket utretts vt20l5.

Med fyra stängningsdagar kommer behovet av vikarier i verksamheten att
minska. Det gynnar verksamhetens kvalitet och utveckling, personalens

möjligheter till kompetensutveckling men också barnens behov av
kontinuitet genom ftine vikarier i övrigt under året.

Förvaltningens förslag
Förvaltningen har låimnat ett fürslag till beslut som överensstämmer med
utbildningsnämndens beslut.

Yrkanden vid sammanträdet
Rigmor Äström (m) yrkar att information ska lämnas till ftiräldrarna minst
tre månader innan stängningsdagar och att dagama ska hållas till tre
perioderiår och samplaneras med annan längre ledighet.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Utbildningsnämnden

s47

Beslutsgång
Ordftirande ställer yrkande och ftirslag mot varandra och finner att
utbildningsnämnden beslutar i enlighet med fürvaltningens ftirslag.

Beslutsunderlag
Tj rinsteskrivelse, 201 6-04-1 4
Stängningsdagar i Luleå kommun, en kommunjämfürelse

För genomfärande
Förskolechef
Rektor

För kännedom
Administratör fürskola och fritidshem
Avdelningschef ekonomi
Avdelningschef IT- och studieadministration
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Rigmor.Äström

Ubbyn 5

96LgL Boden
Ubn 16-05-26

RESERVATION, ärende nr 6

Utökning av stängningsdagar i förskola och fritidshem för planering,
utvärdering och uWeckling.

Utbildningsnämnden har enhälligt beslutat att utöka antalet stängningsdagar med två dagar
per läsår.

Alliansen anser att såväl planering som kompetensutveckling är viktiga delar för att hålla
god standard på den verksamhet som erbjuds.

Ytterligare två stängningsdagar har stor påverkan på familjernas vardag. Därför är det
angeläget att samtliga vårdnadshavare informeras om stängning minst tre månader innan.
Eftersom arbetsgivarna inte är sþldiga att godta mer än tre ledighetsperioder per år är det
även angeläget att dagarna samplaneras med jul, påsþ sommarstängning eller annan längre
ledighet.

Med ovanstående motivering reserverar vi oss till förmån för eget yrkande.

Att vårdnadshavare informeras om stängning minst tre månader innan

Att dagarna samplaneras för att undvika fler än tre ledighetsperioder

@.ft*^ á?=Ká*."-
Rigmor Äström Magdalena Resare Sandberg f ohan Sellin Niclas Ståhl

För M
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Utbildningsnämnden

S 48 Redovisning av samverkan med fristående huvudmän
UBN 2016-129

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av samverkan med fristående
huvudmän

Beskrivning av ärendet
Samverkan med fristående huvudmän har under läsåret 201512016
genomftirts vid 5 tillfÌillen, oktober, december, januari, februari, ett möte
återstår i maj.

Vid de möten som hållits har en hel del aktuella frågor berörts som någon av
deltagama haft intresse att samtala kring.

Överenskommelse har gjorts mellan de flesta skolhuvudmåin i Bodens
kommun och tidsplan ftir mottagande av nya elever i grundskolan.

Syftet är att underlätta ftir medborgare vid skolval, ge elever bättre
ftirutsättningar att lyckas i skolan och minska administration och ftirbättra
planering hos huvudmåin.

Vid i stort sett alla möten har temat integration och mottagande av nyanlåinda
till Boden funnits med på dagordningen. I praktiken har samarbetet kring
integrationsfrågan resulterat i att två friskolor idag tar emot asylsökande,
Mimers Brunn och Tankeborgen i Svartlå.

Från kommunens sida arbetar vi vidare med att skapa ftirutsättningar ft)r
integration och inkludering vilket innebär att alla kommunala skolor far allt
fler nyanlåinda i sina skolor. Förhoppningar finns att alla skolor oavsett
huvudman på sikt även har asylsökande i sina verksamheter.

De mest frekventa deltagarna fran fristående enheter har varit
BarnCompaniet, Mimers Brunn, Fria Emilia, och Tankeborgen i Svartlå.

Bedömningenär att de som deltar upplever samverkan som givande och
intressant varft)r en fortsättning nästa läsår kan bli utvecklande och
ftirhoppningsvis resultera i gemensamma ftirbättringar.

Beslutsunderlag
Redovisning av samverkan mellan fristående huvudmåin, 201 6-04 -26

För kännedom
Mimers Vittjåirvs AB
Kids Corner
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BarnCompaniet
Fröets ftirskola
Små Hopp i Boden
Skogså aktivitetscenter AB
Tankeborgen Svartlå
Trollskogen AB
Norrskenets friskola i Boden
Fria Emilia
Förskolechef och rektor
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Utbildningsnämnden

S 49 Redovisning delegeringsbeslut
UBN 2016-2

Beslut
Utbildningsnåimnden godkåinner redovisningen av de dele geringsbeslut som
ftirtecknats i protokoll 201 6-05 -26

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

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

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut, 201 6-05 -26
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