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Övriga närvarande

usterare

Juster¡ngens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

då anslaget såtts upp

Øøt*rt
nigmolAstrcim (ut)

Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.15 - 16.45

kr. 14.45 - 15.05

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

Tjänstgörande ersättare

Hans GrÖnberg (S), Sara Johansson (S), Berith Ekervhén (S), Erika Sjöö (NS), Johan
Sellin (M) och Matilda Lundström (C)

Tjänstemän

Magnus Akerlund skolchef, Kjell Selinder avdelningschef ekonomi $ 56-57, Maria
Kvarnström Söderström kvalitetsansvarig $ 57-58 och $ 64, Vivianne Lindgren
verksamhetschef gymnasium $ 62
Personalföreträdare

Jenny Lindealv Lärarförbundet

Rigmor AstrÖm (M)

Utbi ld n i n gskontoret 2O1 6-09 -27

M'nûn õUtfiilM
Agneta Stenlund

Paragrafer SS 55-65

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Utbildningsnämnden

2016-09-22

2016-09-28 Datum då anslaget tas ned

Utbildningskontoret

Underskrifr

för protokollet

|lû/'M flø,tr¡,*c,{",
Agnbta Stenlund
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Bodens kommun

Utbildningsnämnden

S 55 Chefsrapport

Magnus Ä.kerlund skolchef låimnar en rapport

/ Expedierat
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Sammanträdesprotokoll
Bodens kommun Sammantrådesdatum

2016-09-22

Utbildningsnämnden

S 56 Månadsrapport juli
UBN 2016-4

Beslut
I . UtbildningsnÈimnden godkåinner månadsrapport j uli 20 I 6

2.Mälet att nå en budget i balans kvarstår

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten redogör for utbildningsnåimndens ansvar fü r
resultatråikning, resultat per ansvar, resultat per verksamhet med
kommentarer och investeringsredovisning.

Beslutsunderlag
Månadsrapport UBF utbildningsft)rvaltning 20 I 6 j uli
Bilaga månadsrapport juli 2016

För kännedom
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande / Exped¡erat
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Sammanträdesprotokoll
Bodens kommun Sammanträdesdatum

2016-09-22

Utbildningsnämnden

S 57 Delårsrapport 2
UBN 2016-4

Förslag till beslut
Utbildningsnåimnden ftireslår att kommunfullmäktige godkåinner
utbildningsnåimndens delårsrappo rt 2, 20 | 6

Beskrivning av ärendet
Delårsrapport augusti ger en beskrivning av viktiga håindelser under perioden
som gått, kommentarer till utfall ftÍr perioden och till prognos ftir helåret.
Rapporten redogör fiir beslut som tagits under perioden from I januari samt
für planerade åtgärder für att fä en budget i balans.

Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens delårsrappo rt 2, 201 6
Uppfiiljning av intern kontrollplan inom utbildningsfiirvaltningen 2016-09-
0l
Utbildningsnämnden internkontrollplaner 20 1 6

För beslut
Kommunfullmåiktige

För kännedom
Ekonomikontoret

Ajournerin g 14.45 - I 5.05
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Utbildningsnämnden

s58 Beslut om åtgärder för högre måluppfyllelse,
Kvalitetsrapport 1 2016
UBN 2016-28

Beslut
1. Skolchefen får i uppdrag att omhåinderta identifierade utvecklingsområden
i kvalitetsrapporten

2. Redovisningen av kvalitetsrapporten godkåinns.

Beskrivning av ärendet
Skollagen som trädde ikraft l 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 innebåir att arbetet ska
bedrivas strukturerat och uthålligt med fokus på en langsiktig utveckling.
Varje huvudman och varje ftirskole- och skolenhet måste dåirfor hitta sina
former och rutiner fiir kvalitetsarbetet. Utgangspunkten är alltid densamma,
att identifiera utvecklingsområden ftir ökad måluppfrllelse i ñrhållande till
de nationella målen. Utbildningsnämnden har beslutat om en plan ftir det
systematiska kvalitetsarbete 2016 som ska bidra till att verksamhetema
utvecklas och redovisar ökad måluppfyllelse.

Verksamheterna har låimnat in den fürsta kvalitetsrapporten for 2016,
därefter har huvudmannen och verksamheterna genomfürt en kvalitetsdialog.
Rapporterna har behandlat ftirutsättningar ftir verksamhetens genomftirande,
modersmåI, skolan, omvåirlden och utbildningsval.

Beslutsunderlag
Kvalitetsrapport 1, 2016

För genomfärande
Skolchef

För kännedom
Förskolechefer och rektorer
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Utbildningsnämnden
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Utdragsbestyrkande / Expedierat

Samverkansavtal mellan Kalix kommun och fyrkantens
kommuner Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn om
genomförande av gymnasieskolans
Naturbruksprogram, inriktning Skog
UBN 2016-131

Förslag till beslut
I . Utbildningsnåimnden ftjreslar att kommunfullmfütige antar
samverkansavtal med Kalix kommun avseende Naturbruksprogrammet
inriktning skog.

2. Avtalet gäller från och med20l6-08-01 - 2019-08-01 med möjlighet till
ftirkingning.

Beskrivning av ärendet
Landstingsfullmriktige beslutade 2016-02-24 $ 12 godkänna att
huvudmannaskapet ftjr Kalix Naturbruksgymnasium överftirs till Kalix
kommun fran och med 2016-08-01.

Med anledning av att Kalix kommun övertagit huvudmannaskapet ftir
Naturbruksprogrammet inriktning Skog, har ett nytt ftirslag till
samverkansavtal tagits fram av Kalix kommun. Avtalet reglerar samverkan,
ansvar och ekonomisk ersättning mellan Kalix kommun och
samverkanskommunerna inom furkanten - Piteå, Luleå, Boden och Älvsbyn.
Avtalade kommuner blir i och med avtalet ett samverkansområde inom
avtalad utbildning.

Beslutsunderlag
Tj änsteskrivelse Samverkansavtal, 20 I 6-06-28
Samverkansavtal mellan Kalix kommun och kommunerna i Norrbottens län
om genomftirande av gymnasieskolans NaturbruksprogrÍrm, inriktning Skog

För beslut
Kommunfullm?iktige

För kännedom
Kalix kommun
Verksamhetschef gymnasium
Avdelningschef ekonomi
Ekonom gymnasium
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Sammanträdes protokoll

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2016-09-22

Utbildningsnämnden

S 60 Kommunala samverkansavtalet om gymnasieutbildning
UBN 2016-239

Förslag till beslut
l. Utbildningsnåimnden föreslår att kommunfullmdktige antar det
Kommunala samverkansavtalet om gymnasieutbildning ftir 4-kantens

kommunala gymnasieskolor att gälla fran och med 2017-01-01

2. Skolchef far i uppdrag att vid behov omfÌirhandla och fastställa nya
versioner av bilagorna.

3. Detta avtal ersätter Samverkansavtal für gymnasieskolorna i Boden,
Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner 2009-07-01-2013-06-30, med årlig
ftirlåingning.

Beskrivning av ärendet
Ett nylt ñrslag till samverkansavtal har presenterats av ledningsgruppen für
Fyrkantens gymnasiesamverkan, dvs. nåimndsordftiranden ftir barn- och
utbildning i Piteå, Luleå, Boden och Alvsbyn. Avtalet är framtaget i nära

samarbete med Fyrkantens utbildningsgrupp - forvaltningschefer och
gymnasiechefer. Ekonomer i de fyra kommunerna har utarbetat ftirslag till
ekonomiskt ersättningssystem. Utbildningsledare fü r fyrkantens
gymnasiesamverkan har processat avtal sinnehållet tillsammans med
fokusgrupper som bestått av fackliga parter samt olika yrkeskategorier i de

fyra samverkanskommunerna.

Det nya avtalet är det tredje i raden av samverkansavtal ftir furkantens
gymnasier och ersätter Samverkansavtal frir gymnasieskolorna i Boden,
Luleå, Piteå och Alvsbyns kommuner 2009-07-01 -2013-06-30 (med årlig
ftirlängning). Piteå kommun har deltagit i samarbetet sedan 2007, ett åtr

senare än övriga samverkanskommuner. Det nuvarande avtalet utvärderades

2013 i samband med utredningen kring ett eventuellt kommunalftirbund.

Avtalet omfattar all utbildning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola
som anordnas av parterna. Det nya samverkansavtalet ska gälla från och med
2017-01-01och tillsvidare till dess att någon eller några av de ingående
partema väljer att säga upp avtalet.

Beslutsunderlag
Kommunala samverkansavtalet om gynìnasieutbildning fü r 4-kantens
kommunala gymnasieskolor from 2017 -0 1 -0 1

Bilagoma l-7, für kåinnedom
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Forts. $ 60

För beslut
Kommunfullmåiktige

För kännedom
Verksamhetschef gymnasium
Avdelningschef ekonomi
Ekonom gymnasiet
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Utbildningsnämnden

s6r Yttrande över medborgarförslag om
komm unful lmäktigesammanträden på
Björknäsgymnasiet
UBN 2016-236

Beslut
Utbildningsnämnden antar yttrandet om kommunfullmåiktigesammanträden
på Björknäsgymnasiet och lämnar det vidare till fullmtiktige ftir beslut.

Beskrivning av ärendet
- har ställt ett medborgarfiirslag, att ett

kommunfullmtiktigesammanträde per år ska äga rum i Björknäsgymnasiets
aula, Björksalen.

vill att alla ungdomar skall ha en bra fiirståelse om hur kommunen
styrs. Han menar även att det kan vaîa av intresse att använda sammanträdet
som en del i elevernas samhällsvetenskapliga utbildning.

En gang per år genomftirs i Bodens kommun ett ungdomsfullmåiktige, vilket
är ett bra sätt fÌir elever i både grund- och gymnasieskolan, att både vara
delaktiga i de demokratiska processerna i en kommun men också ftir att lära
hur en kommun styrs.

I ämnet samhällsvetenskap ska alla elever lära sig om hur en kommun styrs.
Undervisningen i samhällskunskap kan med ftirdel innebåira att man besöker
ett eller flera kommunala politiska sammanträden. Det åir läraren som
planerar och genomftir sin undervisning och som dåirmed avgör om och när
ett sammanträde ska besökas, oavsett var det rent fusiskt genomfürs.

Val av plats für genomftirande av kommunfullmäktigesammanträden ligger
utanftir utbildningsnåimndens ansvarsområde. Nämnden ser dock inget
hinder i att ñrlägga kommunfullmäktigesammanträden i Björksalen på
Björknäsgymnasiet.

Beslutsunderlag
Medborgarftirslag om kommunfullmäktigesammanträden på
Björknäsgymnasiet

1j rinsteskrivelse Yttrande på medborgarforslag, 2 0 1 6-0 8 -0 I

För beslut
Kommunfullmâktige

/ Expedierat
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Utbildningsnämnden

s62 Planering av utvecklingsarbeten v¡d restaurang och
livsmedelsprogrammet på Björknäsgymnasiet
UBN 2015-323

Beslut
Utbildningsnämnden antar planeringen av utvecklingsområden ftir
arbetslivsanknytning på yrkespro gram vid restaurang- och
livsmedelsprogrammet Bj örknäsgymnasiet

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har under våren 2016 besökt Björknäsgymnasiet für en
kvalitetsgranskning. Granskningen avsåg skolans arbetslivsanknytning på ett
av yrkesprogrammen, främst med fokus på APL och samverkan mellan skola
arbetlig i programråd eller i liknande forum. Det program som granskades

var restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Skolinspektionens beslut efter kvalitetsgranskningen visar på ftilj ande
identifierade utvecklingsområden :

o Former ftir ett bättre fungerande programråd

o Former ft)r kontinuerlig uppfüljning och utvärdering av
programftirdjupningen inom programmet vad gäller relevansen av
kurser ftir att möta elevernas och branschens behov

o Former ftir att tydliggöra både ftir handledare och elever vilka
moment inom de APl-ftirlagda kursema skall genomfloras på

arbetsplatserna. Skolan ska även tydliggöra hur elevernas APL-
perioder vägs in i bed<lmningen och betygsättningen av elevernas

kunskaper

Huvudmannen ska senast 11 oktober 20161ämna en uppftiljningsbar
planering av hur man avser att arbeta ftir att ftirbättra de områden som

Skolinspektionen har identif,rerat som utvecklingsområden.

Huvudmannen ska senast 1l april 2017 redovisa till Skolinspektionen vilka
åtgÊirder som vidtagits eller planerats utifrån de utvecklingsområden som
myndi gheten identifi erat.

Beslutsunderlag
Skolinspektionens verksamhetsrapport, dnr 40 0 -20 1 5 :3299
S kolinspektionens beslut eft er kvalitets granskning av arbetslivsankn¡ning
på yrkesprogram vid restaurang- och livsmedelsprogrammet på
Björknäsgymnasiet i Bodens kommun
Informationsbrev till elever
Tjänsteskrivelse, 201 6-08-I 5
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Utbildningsnämnden

Forts. $ 62

För kännedom
Skolinspektionen
Verksamhetschef gymnasium
Rektor sektor 2
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Sammantrådesprotokoll

Bodens kommun Sammantrådesdatum

2016-09-22

Utbildningsnämnden

S 63 Redovisning av delegeringsbeslut
UBN 2016-2

Beslut
Utbildningsnåimnden godkÈinner redovisningen av de delegeringsbeslut som
ftirtecknats i protokoll 2016-09-22, $ 63

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

Dessa beslut ska anmälas till utbildningsnämnden. Redovisningen innebåir

inte att utbildningsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten.
Dåiremot får utbildningsnåimnden återta lämnad delegering eller ftiregripa ett
beslut i ett enskilt åirende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta
över åirendet och fatta beslut.

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut, 20 I 6 -09 -22

Signatur
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Utbildningsnämnden

s64 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag och
tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och annan
pedagogisk omsorg i Bodens kommun
UBN 2016-23

Beslut
1. Utbildningsnåimnden antar uppråittat ftirslag till riktlinjer flor godkännande

och rätt till bidrag ftir fristående ftirskolor, fritidshem och annan pedagogisk
omsorg i Bodens kommun att gälla från och med 1 oktober 2016.

2. Utbildningsnämnden antar upprättat ft)rslag till riktlinjer ftir tillsyn av
fristående fìirskolor, fritidshem och annan pedagogisk omsorg i Bodens
kommun att gälla fran och med I oktober 2016.

3. Villkor fiir ftirskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg
i enskild regi upphör att gälla från och med 30 september 2016.

Beskrivning av ärendet
Utbildningsftirvaltningen har sett över och reviderat Bodens kommuns
fastställda riktlinj er ftir florskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och
pedagogisk omsorg i enskild regi samt utarbetat ett ftirslag till riktlinjer for
tillsynen av fristående verksamheter. Riktlinjerna syftar till att fungera som
vägledning ftir enskilda som ansöker om godkännande som huvudman ft)r
fristående verksamhet samt som stöd till kommunen vid tillståndsprövning
och tillsyn av füstående verksamheter.

Beslutsunderlag
Riktlinjer ftir godktinnande och rätt till bidrag ftir fristående ftirskola
fritidshem och annan pedagogisk omsorg
Riktlinjer ftir tillsyn av fristående florskola, fritidshem och annan pedagogisk
omsorg
ljrinsteskrivelse, 20 I 6-08- 1 5

För kännedom
Kvalitetsansvarig
Inspektör
Avdelningschef ekonomi
Ekonom förskola och fritidshem
Verksamhetschef fìir- och grundskola
Assistent barnomsorg
BarnCompaniet ftirskola
Trollskogen AB
Fria Emilia skola
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Utbildningsnämnden

Forts. $ 64

Fröets fria ftirskola
Kids Corner ftirskola
Mimers Vittjärv AB ftirskola och skola
Norrskenets Friskola i Boden
Skogså Aktivitetscenter AB
Små Hopp i Boden
Tankeborgen Svartlå füa ftirskola och skola
Mimers Vittjärv AB skola
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Utbildningsnämnden

s65 Sammanträdesdatum 201 7
UBN 2016-47

Beslut
Utbildningsnëimnden beslutar att sammanträdesdatum fastställs vid
sammanträdet i okfober.

Beskrivning av ärendet
Nåimndema beståimmer tid och plats ftlr sina sammanträden.
Sammanträdena hålls i stadshuset enligt ftiljande:

26januari kl. 13.15
23 februari kl. 13.15
23 mars kl. 13.15
12 april kl. 13.15
24maj kl. 13.15
l5juni kI.13.15

21 september
26 oktober
23 november
14 december

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

Antagningsutskottet sammanträder i mars och i juni.

Förslag på sammanträdet
Förslag lämnades om att åindra datum ftir sammanträden i april, maj och juni.
Ä¡endet behandlas på nåimndens sammanträde i oktober.

@'Gl¿ø


