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Bodens kommun

Utbildningsnämnden

S 64 Skolchefens rapport

Magnus Åkerlund låimnar en rapport.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Utbildningsnämnden

S 65 Månadsrapport utbildningsnämn d 2018 juli
UBN 2018-1

Beslut
1 .Utbildningsnåimnden godkänner månadsrapport 20 1 8 j uli

2.I[/.älet att nå en budget i balans kvarstår.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten redogör ftir utbildningsnämndens resultaträkning, resultat
per ansvar, resultat per verksamhet med kommentarer och
investeringsredovi sning.

Beslutsunderlag
Månadsrapport utbildningsnämnden 20 1 8 juli

För kåinnedom
Ekonomikontoret

Signatur
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Sammanträdesprotokol I

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2018-09-20

Utbildningsnämnden

S 66 Utbildningsnämndens delårsrapport 2,2018
UBN 2018-95

Förslag till beslut
I . Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner
utbildningsnämndens delårsrapport 2, 2018.

2. Utbildningsnämnden fastställer ft)rslag till handlingsplan ftir att sÈikerställa

att utbildningsnämndens verksamheter är jåimställdhetsintegrerad åff 2020 i
enlighet med riktlinje ñr ett jåimställt Boden.

Beskrivning av ärendet
Utbildningsfürvaltningen har sammanställt delårsbokslut j anuari - augusti
2018. Delårsbokslutet innehåller bedömning och analys av måluppfyllelsen
inom de prioriterade utvecklingsområdena en trivsam växande småstad,
barnvåinliga Boden, integration som tillgång, Boden en plats ftir
füretagsamma, här talar vi med medborgarna inte till dem, alla åir värdefulla i
Boden, kontinuerlig verksamhetsuppftiljning, vi lyfter fram värdet av
offentligt finansierad verksamhet, Bodens kommun ska vara en attraktiv
arbetsgivare och en kommun med langsiktigt stabil ekonomi.
Utbildningsftirvaltningen gör bedömningen att måluppffllelsen åir helt eller
delvis uppfulld inom alla utvecklingsområden ftirutom utvecklingsområdet
en kommun med en langsiktigt stabil ekonomi. Delårsbokslutet innehåller
även beskrivning av de ekonomiska resultaten.

Beslutsunderlag
Utbildningsnåimndens delårsrappo rt 2, 20 | 8

Tj åinsteskrivelse Delårsrapport 2, 20 | 8
Handlingsplan j ämställdhetsintegrering

För beslut
Kommunfullmäktige

För kännedom
Ekonomikontoret
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Sammanträdesprotokoll
Bodens kommun Sammanhädesdatum

201 8-09-20

Utbildningsnämnden

S 67 lnventering av faktisk närvaro i förskola och fritidshem
UBN 2018-283

Beslut
1. Mätning av den faktiska närvaron i ftirskola och fritidshem ska fortgå två
gånger per år ftir att över tid kunna se trender. Nästa redovisning till
utbildningsnËtmnden ska ske i december 2018.

2. Redovisningen av den faktiska närvaron i ftjrskola och fritidshem
godkåinns.

Beskrivning av ärendet
Barngruppernas storlek i fritidshem och ft)rskola är en sttindigt
återkommande fråga. Förskolor och fritidshem uppger i kvalitetsrapportema
att bam/elevgruppernas storlek inte är optimala, de uppgav även att de har
små möjligheter att påverka storleken och sammansättningen. För att se den
faktiska närvaron har utbildningsñrvaltningen genomft)rt mätning två
gånger per år av den faktiska närvaron från år 2015 och framåt.

I Bodens kommun finns det 883 inrättade förskoleplatser, vid tiden ftir
mätningen i oktober fanns det inskrivna bam vid 939,5 av dessa platser. Den
genomftirda mätningen av den faktiska närvaron i ftirskolorna visar att den
genomsnittliga barngruppen består av ca 15 platser i Bodens kommun. I
tabelll finns en sammanställning per förskola av antalet nyttjade
ftirskoleplatser i ftirhållande till antalet inrättade och inskrivna platser. I
tabell 2 finns statistik für en genomsnittlig avdelning per ft)rskola.

I Bodens kommun f,rnns det 748 inskrivna elever i fritidshem. I tabell 3 finns
en sammanställning på medelvärdet av antal närvarande elever i relation till
antalet inskrivna elever i skolan och fritidshem. Kl. 14.00, när elevgrupperna
åir som störst, bestar den genomsnittliga elevgruppen i fritidshemmen av ca
21 elever i Bodens kommun.

I tabell 4 finns en sammanställning av den genomsnittliga storleken på barn-
och elevgruppen i ftirskola och fritidshem vid de fem mätningstillfÌillena som
genomftirts hitintills. Av denna kan konstateras att elevgruppen i
fritidshemmen är lite mindre åin hösten 2017.
Barngrupperna i fürskolan åir större våren 2018 jämfiört med tidigare år.
Utbildningsnåimnden har den 23 februari 2017 S 7 beslutat att
bamgruppernas storlek ska minska frän 17 platser till l5 platser/ avdelning
på årsbasis. Omställningen av bamgruppernas storlek kräver dock tid ftir
om- och tillbyggnationer och kan tidigast verkställas år 2020.

Beslutsunderlag

1-änsteskrivelse med tabell 1-4

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur
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Utbildningsnämnden

f,'ör kännedom
Förskolechefer
Rektorer F-ak 6
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Bodens kommun
Sam manträdesprotokol I
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Utbildningsnämnden

s68 Beslut om åtgärder för högre måluppfyllelse,
kvalitetsrapport 1

UBN 2018-285

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

2. Redovisningen av kvalitetsrapporten godkänns.

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 forhållande till de nationella målen,
krav och riktlinjer och utifrån det planera och utveckla verksamheten fr)r att
nå de uppsatta målen. Systematiskt och kontinuerligt innebär att arbetet ska
bedrivas strukturerat och uthålligt med fokus på en langsiktig utveckling.
Va.je huvudman och varje fürskole- och skolenhet måste därñr hitta sina
former och rutiner ftir kvalitetsarbetet. Utgångspunkten åir alltid densamma,
att identifiera utvecklingsområden ftir ökad måluppffllelse i ftirhållande till
de nationella målen. Utbildningsnåimnden har beslutat om en plan ftir det
systematiska kvalitetsarbete 2018 som ska bidra till att verksamheterna
utvecklas och redovisar ökad måluppfyllelse.

Verksamheterna har lämnat in den fürsta kvalitetsrapporten ftir 2018,
dåirefter har huvudmannen och verksamheterna genomftirt en kvalitetsdialog.
Rapporterna har behandlat ftirutsättningar ftir verksamhetens genomftirande,
modersmåI, skolan, omvåirlden och utbildningsval.

Beslutsunderlag
1jänsteskrivelse Beslut om åtgärder ft)r högre måluppffllelse,
kvalitetsrapport I
Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 20 1 8, kvalitetsrapport 1

För kännedom
Skolchef
Kvalitetsansvarig
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Utbildningsnämnden

S 69 Regelbunden tillsyn av Små hopp i Boden
UBN 2018-284

Beslut
1. I syfte att höja verksamhetens kvalitet vid Små hopp bedömer
utbildningsnåimnden att ett utvecklingsarbete i ftirsta hand behöver inledas
inom loljande områden:

Huvudmannen måste säkerställa att ftiräldrarnas behov av
pedagogisk omsorg kontinuerligt ftiljs upp och tillgodoses
Huvudmannen måste såikerställa att all personal vet vad
tystnadsplikten innebär
Huvudmannen måste säkerställa att Små hopp i Boden erbjuder en
såiker verksamhet med en trygg omsorg i en god miljö
Huvudmannen måste säkerställa att all personal inkommer med
utdrag ur belastningsregistret inftir anställning
Huvudmannen måste utveckla det systematiska kvalitetsarbetet
Huvudmannen måste fastställa avgifter ftir verksamheten

2. Huvudmannen ftir Små hopp i Boden ska senast 1 december 2018 till
utbildningsnåimnden redovisa vilka åtgåirder som vidtagit eller planerats

utifrån de utvecklingsområden som ovan presenterats.

Beskrivning av ärendet
Utbildningsnämnden i Bodens kommun är, enligt skollagen 26 kapitlet 4$,

tillsynsmyndighet ftir de fristående fürskolorna och pedagogisk omsorg som

f,rnns belägen i kommunen. Bodens kommun har genomftirt regelbunden
tillsyn av huvudmannen för Små Hopp i Boden. Tillsynen har bestått av tre
delar

o Granskning av inlämnat material, t.ex. rutiner, avtal och genomftird
enkätundersökning med föräldrar och personal

o Samtal med ansvariga dagbarnvårdare
o Besök i alla verksamheter och rundvandring i lokaler samt i

grupplokal

Vid tillsynen görs en bedömning av i vilken utsträckning verksamheten lever
upp till de krav och ftjrväntningar som uttrycks i skollagen, läroplanen och
övriga ftirfattningar. Vid tillsynen framkom att verksamheten i huvudsak
uppfyller de krav som kan ställas på pedagogisk omsorg, vissa
utvecklingsområden finns dock.

Beslutsunderlag
ljtinsteskrivelse Regelbunden tillsyn av Små hopp i Boden

S¡gnatur
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Utbildningsnämnden

För kåinnedom
Huvudmannen ftir Små hopp i Boden

Ajournerin g I 4.3 5 - I 4.5 5
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Utbildningsnämnden

s70 Uppföljning av regelbunden tillsyn av Barncompan¡ets
förskola
UBN 2018-6

Beslut
1. Utbildningsnämnden bedömer att ålder som ftirtursregel är
diskriminerande, regeln strider mot skollagen 8 kapitlet 19 $ och får därmed
inte tillämpas av huvudmannen für BarnCompaniet.

2. Utbildningsnämnden beslutar att ftirelägga huvudmannen for
BarnCompaniet att senast den 30 november 2018

visa på att avgifterna ftir verksamheten ftiljer gällande rätt
visa hur huvudmannen säkerställer att loräldrarnas behov av
fürskolans öppethållande kontinuerligt ftiljs upp och tillgodoses av
huvudmannen

Beskrivning av ärendet
Utbildningsnämnden i Bodens kommun beslutade den 2018-01-25 $ 5 att
ftirelägga huvudmannen für BarnCompaniet att visa på att avgifterna och
urvalsreglerna fü r verksamheten ft)lj er gällande rätt. Utbildningsnåirnnden
beslutade även att huludmannen behövde inleda ett kvalitetsarbete inom
ftiljande områden:

Huvudmannen måste säkerställa att loräldrarnas behov av fürskola
kontinuerligt ñljs upp och tillgodoses
Huvudmannen måste såikerställa att all personal vet vad
anmälningsplikten till socialnåimnden innebär och hur de ska agera
vid oro für ett barn.

Huvudmannen für BarnCompaniet har med anledning av utbildnings-
nämndens beslut inkommit med en skrivelse. Av denna framgår det bland
annat att huvudmannen anser att dess urvalsregler inte strider mot skollagen.

Beslutsunderlag
Utbildningsnåimndens beslut 2018-01-25 $ 5
Skrivelse från BarnCompaniet ztJl 8-03 -29
Tj änsteskrivelse Uppftilj ning av

För kännedom
Huvudmannen ftir BarnC ompaniet

Signatur
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Utbildningsnämnden

s71

Utdragsbestyrkande / Expedierat

Revidering av utbildningsnämndens
delegationsordning
UBN 2018-90

Beslut
Utbildningsnämnden antar füreslagen delegationsordning.

Beskrivning av ärendet
Utbildningsnämnden fir med stöd av kommunallagen uppdra åt ett utskott,
fürtroendevalda eller tjänstemän att besluta på nämndens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av åirenden. Beslut som fattas med stöd av
delegation är att jåimställa med ett beslut faÍfat av nämnden.
Utbildningsnämnden kan inte ompröva ett taget delegationsbeslut men kan
när som helst återkalla en given delegation. Syftet med att delegera
beslutsmandat ar att avlasta Utbildningsnämnden med rutinärenden ftir att på
så sätt skapa en effektivare kommunal ftirvaltning genom att beslutsvägama
blir kortare och handläggningen snabbare.

Utbildningsfürvaltningen har tagit fram ett ftirslag till revidering av
utbildningsnåimndens delegationsordning med anledning av ftirändringar i
ftirvaltningslagen och dataskyddslagstiftning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning
Utbildningsnämndens delegationsordning

För genomfïirande
Verksamhetschef ftir- och grundskola
Verksamhetschef gymnasium

För kännedom
Skolchef
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Utbildningsnämnden

S 72 Redovisning delegerade beslut
UBN 2018-8

Beslut
Utbildningsnåimnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som
ftjrtecknats i protokoll 2018-09-20 ç 72

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

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

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut, 201 8-09 -20
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