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Fullmäktigesalen, 13.1 5-17 .20

Ledamöter
Britt-Marie Loggert-Andrén (S) ordforande, Maria Sellin (KD) vice ordförande tom $ 38,
Hans Gronberg (S) from $ 39, Rigmor Aström (M), Robert Andersson (S), Johan Sellin
(M) tom $ 35, Tony Karlsson (V) from $ 36, Lennart Synnergren (S), Johan Johansson
(MP), Eva Öhman-Björkman (M), lnger Westman Arvesen (V), Anders Lund (L) tom $
40, Sara Johansson (S) from $ 4l och Bert Johansson (SD)

Ersättare
Hans Grönberg (S tom $ 38), Sara Johansson (S) tom $ 40, Johan Lund (S),
Berith Ekervhén (S), Erika Sjöö (NS), Tony Karlsson (V)tom $ 35, Matilda Lundström
(C) och Elisabet Nilsson (SD)

Tjänstepersoner
Magnus Akerlund skolchef, Kjell Selinder avdelningschef ekonomi, Maria Kvarnström
Söderström kvalitetsansvarig, Bertil Sundström verksamhetschef for- och grundskola,
Johanna Lindblad avdelningschef kosten
Personalföreträdare

Nina Sandling Lärarförbundet
Eva Jansson Lärarnas Riksförbund
Malin Lindmo Kommunal

Bert Johansson (SD)
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tryckeriverksamheten iBodens kommun ........17

$ 40 Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Nya läroverket Luleå
AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskolan i Luleå kommun, dnr 32-2018:845 ........20

S 41 Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Mimers Vittjärv AB
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Utbildningsnämnden

S 31 Rapport

Bertil Sundström verksamhetschef ftir- och grundskola lÈimnar en rapport.

)

)
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Utbildningsnämnden

S 32 Månadsrapport mars
UBN 2018-1

Beslut
I .Utbildningsnämnden godkänner månadsrapport mars 20 1 8

2. Målet attnä en budget i balans kvarstar.

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

Beslutsunderlag
Månadsrapport utbildningsnämnden 20 1 8 mars

För kännedom
Ekonomikontoret
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Samma nträdes protokoll

Bodens kommun Sammanhädesdatum

2018-04-12

Utbildningsnämnden

S 33 Strategisk plan och budget, 2019-2021
UBN 2018-75

Beslut
Utbildningsnämnden ft)reslår att kommunfullmåiktig e arÍar
utbildningsnämndens budgetftirutsättningar ftir periode n 20 | 9 -2021 .

Reservation
Rigmor Ä.ström (M), Johan Sellin (M) och Eva Öhman Björkman (M)
lämnar en blank reservation.

Beskrivning av ärendet
Utbildningsnämnden har utarbetat budgetftirutsättningar ftir ären 2019-2021 .

Underlaget innehåller nämndens planeringsfürutsättningar, investeringsplan
samt uppdrag fran fullmäktige och ftirslag till kvalitetsuppftiljningar.

I detta ärende är barnchecklistan inte tillämplig.

Beslutsunderlag
UtbildningsnËimndens budgetftirutsättningar 2019-2021
1jänsteskrivelse 20 1 8 -04-04

För beslut
Kommunfullmäktige

Ajournerin g 14.30 - I 4.45

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Sammanträdesp rotokol I

Bodens kommun Sâmmânträdesdatum

2018-04-12

Utbildningsnämnden

S 34 Utredning Bodens grundskola 2018-2025
UBN 2018-76

Beslut

Utbildningsnåimnden beslutar att

1. Om- och tillbyggnad av Mårängsskolan årskurs Förskoleklass-6
utfürs med infl¡tning höstterminen 2022

2. Ny skolenhet byggs i anslutning till Björknäsgymnasiet med
projektnamn Centrumskolan årskurs 7-9 med inflyttning
höstterminen2022

3. Stureskolans nuvarande lokaler byggs om och ny skolenhet med
proj ektnamn Centrumskolan arskurs Förskoleklass-6 öppnas med
infl ¡tning till hö stterm inen 2023

4. Om och tillbyggnad av Brönjaskolan årskurs 7-9 utfürs med
infl yttning hösttermin en 2023

5. Pusslets verksamhet vid Gammelängsskolan flyttas och inryms i
Prästholmsskolans lokaler, infl yttning hö sttermin en 2023

6. Skolchef får fortsatt uppdrag att under perioden 20192025 söka
effektiviseringar och lösningar flor

a. Utvecklande av larmiljöer vid övriga grundskolor enligt
utredningens inriktning

b. Öt<a¿ likvärdighet i grundskolan
c. Att motverka segregation
d. Att öka elevers ftirutsättningar ftlr goda resultat
e. Skolplacering ftir Lila gruppen, beslut senast 2019

7. Föråindrade upptagningsområden ftir grundskolan genomftirs enligt
utredning

8. Punkt 1-4 inarbetas som planeringsfürutsättningar i strategisk plan
20192021

Reservation

Johan Sellin (M) och Eva Öhman Björkman och Rigmor,Å.ström (M)
reserverar sig mot beslutet. Äström meddelar att hon avser att ftire
justeringen komma in med en skriftlig reservation.

Beskrivning av ärendet

Utredning har genomftirts på uppdrag av skolchef enligt
utbildningsnämndens beslut 2017-02-23 $ 8. Av nämndens beslut framgår
direktiv och formalia for utredning. Visionen i Boden åir att hela kommunen
växer fram till är 2025, då beräknas Boden ha 30 000 invånare, dåirmed

växer även grundskolan i Boden. Det är redan idag trångt på flera av
kommunens grundskolor och antalet elever fortsätter att öka fram till 2025.
För att möta nuläget och de kommande årens finns behov av en
skolutredning under 2017 som leder till politiska beslut som kommer att ge

en tydlig riktning ftir grundskolans utveckling de kommande åren.

Sida
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Utbildningsnämnden

11¡,

Utredningen måste bland annat fokusera på utveckling av elevernas arbets-
och lärmiljöer, geografiska placeringar och utvecklad integration. Arendet tir
ftirberett enligt checklista jämställda beslut samt barnchecklista.

Utbi ld n i n gsförvaltn i n gens förslag ti I I besl ut
Utbildningsft)rvaltningen har lämnat ett ftirslag som överensstämmer med
utbildningsnämndens beslut.

Yrkanden
Rigmor Åström (M) yrkar återremiss av tirendet.

Beslutsgång
Ordftjranden frågar utbildningsnämnden om ärendet ska avgöras i dag och
finner att utbildningsnämnden beslutar att ärendet beslutas i dag.

Ordftiranden ställer ftirslag och yrkanden mot varandra och finner att
utbildningsnämnden beslutar enligt ftirvaltningens ft)rslag.

Ärendet
Ärendet består av utredning Bodens grundskola 2018-2025 med bilagor.
Hänvisning görs till dessa handlingar ftir vidare läsning. De resultat som
erhålls av utredning och föreslagna åtgärder kan sammanfattas som:

o En utökning med en kommunal grundskola Förskoleklass-6 med
central placering

o Förbättrade lärmiljöer både till storlek och utformning
o Fullt ut uppdaterade, hållbara lokaler och utvecklade lärmiljöer på i

vart fall 20 âtrs sikt ftir 840-1260 elever Förskoleklass-6, och 660-
990 elever 7-9,variationen av antal elever beror på klasstorlekar.

o Basen ftir grundskolan finns därmed geografiskt i de centrala delarna
och i det mest expansiva området vilket bedöms mest hållbart och
flexibelt for framtida utveckling.

o Bättre ftirutsättningar ftir inkludering, integration och
socioekonomisk utjämning och dåirmed bättre ft)rutsättningar ftir
elevers studieresultat

o Bättre ftirutsättningar att klara behörighets- och legitimationskrav
kopplat till utmaningar inom området personalftirsörjning

Beslutsunderlag
Bodens grundskola 2018-2025 med bilagor
1j änsteskrivelse Utredning B odens grundskola 20 1 8 -2025

i Expedierat
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Bodens kommun
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Sammanträdesdatum
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Utbildningsnämnden

üb,

För kännedom
Utbildningsfü rvaltningens ledningsgrupp
Rektorer och ftirskolechefer ftir- grund- och gymnasieskola
Fasti ghetsftirvaltningen

/ Exped¡erat
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Rigmor Åström

Ubbyn 5

96191 Boden UBN l8-04-12

RESERVATTON S34

) Utredning Bodens grundskola 2018 - 2025

wh,

Utredningen är omfattande och tämligen faktaspäckad. Tyvärr saknas viktiga delar i
underlaget. Alternativet F-9 skola har inte utretts trots att det elevtapp som den

kommunala skolan genomgått under läsåret är starkt kopplat till de fristående F-9 skolorna

Man har heller inte beaktat effekterna av eventuella friskoleetableringar. Dessa är
naturligtvis svåra att förutse, men intresset att driva friskolor inom kommunen finns vilket
konstaterats så sent som på aprilnämnden.

Med ovanstående motivering yrkar vi på att ärendet återremitteras för ytterligare
utredning.

För moderaterna

4ä
Äström fohan Sellin Eva öhman Björkman

,6'7 wt-a
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Utbildningsnämnden

S 35 Personalförsörjning och kvalitet i förskola
UBN 2018-69

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att

1. I ftirsta hand ska alltid utbildade ftirskollärare anställas så långt
tillgang finns till legitimerade ftirskollärare

2. Successivt och beroende på tillgang av leg ftirskollärare fürändras
antalet tjänster fran idag 3,0 ftirskollârarelavdelning till 2,0
ftirskollåirare/avdelning och 1,0 bamskötare/avdelning.

3. Rekrytering av kvalitetsutvecklare verkställs ft)r att säkerställa
långsiktig kvalitet i ftirskolan

4. Förskollärarnas, ftirskolepedagogernas, barnskötarnas och
kvalitetsutvecklamas roller och ansvar i ffirskolan tydliggörs och
fastslås

5. Antalet ftirskollärartjänster ska fortsatt vara minst 2,0
ftirskollärare/avdelning

6. Skolchef uppdras att fortsatt utreda utbildningsvägar ftir att
såikerställa personalfürsörjning och kvalitet i fürskola enligt
prioriteringsordning a-c

a. Förskollärarutbildning
b. Lärlingsutbildning inom den kommunala gymnasieskolan

med inriktning mot barnskötarkompetens.
c. Nationella yrkespaket som matchar arbetsmarknaden enligt

Skolverkets modell i samarbete med Komvux.

Reservation
Rigmor Äström (M), Johan Sellin (M) och Eva Öhman Björkman (M)
reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Tillgång till kvalificerat utbildad och kompetent personal åir en avgörande
framgångsfaktor inom undervisningsområdet enligt samstämmig forskning.
Bodens kommun har haft en tydlig målsättning aff ha 100% pedagogiskt
utbildad personal i ftirskolan.

Utbildningsfürvaltningen bedömer att denna målsättning är i stort sett
omöjlig att infria med rådande tillgång till ftirskollarure pâ arbetsmarknaden
i landet. Utmaningarna med personalftirsörjning i förskola ft)rvåintas kvarstå
under överskådlig framtid. För att mildra de negativt kvalitativa effekter
detta ger behöver åtgtirder vidtas für att stikerställa så goda
rekryteringsftjrutsättningar som möjligt med bibehållen kvalitet i ftirskolan.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Utbildningsnämnden

Ärendet
Utredning har genomftirts med anledning av nuvarande och fortsatta
utmaningar med personalftirsörjning i fiirskolan. Av utredningen framgår
vilka insatser som bör prioriteras vad gäller rekr¡ering for att mildra
negativa effekter i ftirskolan. Det framgår även vilka kvalitativa insatser
utbildningsftirvaltningen anser nödvändiga ftir att bibehålla kvalitet i
fürskolan. Ekonomiska beräkningar ingår och prognosticeras som
kostnadsneutrala under planperioden. För vidare information hänvisas till
utredning.

Utbi ld n i ngsförvaltn i n gens förslag ti I I besl ut
Utbildningsnämnden beslutar att

1. Successivt och beroende på tillgång av leg ftjrskollärare ftirändras
antalet tjänster fran idag 3,0 ftirskollärare/avdelning till 2,0
ftirskollärare/avdelning och 1,0 barnskötare/avdelning.

2. I ftjrsta hand ska alltid utbildade ftirskollärare anställas så långt
tillgång finns till legitimerade frirskollärare

3. Rekrytering av kvalitetsutvecklare verkställs ftir att säkerställa
långsiktig kvalitet i ftirskolan

4. Förskollärarnas, barnskötarnas och kvalitetsutvecklarnas roller och
ansvar i förskolan tydliggörs och fastslås

5. Antalet ftirskollärartjänster ska fortsatt vara minst 2,0
ftirsko llärare/avdelning

6. Skolchef uppdras att fortsatt utreda utbildningsvägar ftir att
säkerställa personalfürsörjning och kvalitet i ftirskola enligt
prioriteringsordning a-c

a. Förskollärarutbildning
b. Lärlingsutbildning inom den kommunala gymnasieskolan

med inriktning mot barnskötarkompetens.
c. Nationella yrkespaket som matchar arbetsmarknaden enligt

Skolverkets modell i samarbete med Komvux.

Yrkande
Rigor Åström (M) yrkar att ärendet återremitteras.

Ajournering 1 5.45- 1 5.55

Ordftiranden foreslår att punkten I och2 byter plats samt att punkten 4 far
tillägget förskolepedago gens roll.

Beslutsgång för ärendet
Ordftiranden frågar utbildningsnämnden om ärendet ska avgöras i dag med
ordftirandens fürslag och tillägg och finner att utbildningsnämnden beslutar
att ärendet ska beslutas i dag.

Rigmor Åström (M) yrkar avslag.

ragsbestyrkande / Expedierat

ü,iJ

Signatur
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Bodens kommun
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Utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande / Expedierat

nb,

Ordftiranden ställer fflrvaltningens fürslag till beslut med de tillägg och
ftirändringar som ordfüranden har füreslagit mot Ä.ströms yrkande om avslag
och finner att utbildningsnåimnden beslutar enligt ordftirandens ftirslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Utredning personalftirsörjning och kvalitet i fürskola
Bilaga 1 Utredning, personallorsörjning och kvalitet i ftirskola

Bilaga 2 Statistik och prognos personalftirsörjning i ftirskola

För kännedom
Ledningsgruppen
Förskolechefer
Rektorer med ansvar für fürskola
Arbetsmarknadsfü rvaltningen

ø*/Ø É3-



Rigmor Åström

Ubbyn 5

9619L Boden
Ubn 18-04-12

RESERVATION, S 35

Personalförsöri ning och kvalitet i förskolan.

Den ftirändring inom ftirskolan som majoritetspartierna beslutat om innebär en avsevärd

kvalitetssänkning. Förslaget är ogenomtänkt och belyser inte tydligt vilken bemanningsnivå som

ska gälla. Vi anser att medel ftir kvalitetsutvecklaren ska finansieras inom ramen fÌir
administrationen så att inte personal som arbetar direkt med barnen drabbas genom att en eller

flera ftirskollärare tas från barngrupperna.

Med ovanstående motivering reserverar vi oss till förmån för eget yrkande

Att förslaget avslås

För moderaterna

¿þñ'r-aOu
I Rigmor Åström fohan Sellin Ewa Öhman Björkman

ü,h.
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Utbildningsnämnden

S 36 Redovisning delegerade beslut
UBN 2018-8

Beslut
Utbildningsnämnden godkåinner redovisningen av de delegeringsbeslut som
ft)rtecknats i protokoll 2018-04-12 ç 36

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

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

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut, 201 8 -04- 12

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur

çilØ å,d -



Sammanträdesprotokol I

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2018-04-12

Utbildningsnämnden

S 37 Aterrapportering till kommunfullmäktig av uppdrag
Måltidskval itet en I igt måltidsmodellen
UBN 2017-64

Beslut
Utbildningsnämnden ft)reslår att kommunfullmäkti ge godkänner rapporten.

Beskrivning av ärendet
I strategisk plan ft)r 2018-2020 framgår ft)ljande uppdrag till
utbildningsnämnden. "Fullmäktige har i februari 2016 fastställt en kostpolicy
ftir Bodens kommun som uppfyller Livsmedelsverkets arbetsmodell ftir
måltidskvalitet i offentlig verksamhet, "Måltidsmodellen". Kostpolicyn berör
fürskolans måltider, skolans måltider, fritidsverksamhetens måltider,
äldreomsorgens måltider samt hemtj änstens måltider. Kostpolicyn ska
klargöra rättigheter och ansvar kring måltids- och kostfrågor i kommunen.
Policyn tydliggör vilka krav och ft)rväntningar som är realistiska att ställa på
måltider och måltidssituationen. Policyn ska säkerställa en jåimn kvalitets-
och servicenivå inom kommunen. Uppdrag till utbildningsnämnden som
kvarstår är att ftilja upp hur policyn har omhåindertagits och efterlevs.
Uppdraget redovisas senast april 2017 .

Utbildningsnämndens ordftirande skrev 2017-02-28 att arbete pågår ft)r att ta
fram ett systematiskt arbetssätt som samtliga verksamheter ska arbeta enligt.
Ett årshjul ska utarbetas där det tydligt framgår när och hur uppftiljning
analys, planering och åtgärder ska göras.

Uppdraget återrapporterades delvis till Kommunfullmäktige i 2017 -06-19

$72 och där uppdrogs till utbildningsnåimnden att återkomma med slutlig
rapportering i juni 2018.

Ärendet
I kostpolicyn framgår aftvaqe chef ftir respektive verksamhet ansvarar ftir
att kostpolicyn ftljs. Ä.terstår ftir utbildningsnåimnden att ñlja upp hur
policyn har omhändertagits och efterlevs.

Utbildningsnämnden har i plan für huvudmannens systematiska
kvalitetsarbete (SKA) kvalitetsrapport2 som delomräde att ftilja upp kosten
inom konstavdelningens verksamhetsområde. Inriktningen är att all
måltidsverksamhet inom utbildningsftirvaltningen ska bli en del av
kostavdelningen. ,{rshjulet kommer att byggas ut och även innefatta
uppftiljning av kostpolicyn. ,Ä.rshjulet kommer att bygga på bifogad
handlingsplan ñr genomfiörande och uppftiljning av kostpolicy inom
fürskola, skola och fritidsverksamhet som är en sammanställning ftir 2018 ar
arbete med kostpolicyn inom utbildningsfürvaltningen (bilaga 1).

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Sammanträdesdatum
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Utbildningsnämnden

Socialnämnden ftilj er upp ko stfrågorna inom kvalitetsledningssystemet. Där
strategiska planen och verksamhetsplanen mynnar ut i ftirvaltningens
aktivitetsplan. Aktivitetsplanen är väl ftirankrad med baspersonalen i
verksamheten. I aktivitetsplanen utgör kosten ett av kvalitetsmålen. Bifogat
finns handlingsplan für genomftirande och uppftiljning av kostpolicy inom
äldreboende och hemtj åinst.

Brukarmedverkan inom socialftlrvaltningen sker genom brukanåd och
kostråd.

Samrådsmöten mellan socialftjrvaltningen och utbildningsftirvaltningen
inom kostområdet sker två gånger per år. Vid mötena deltar
ftirvaltningschefer och verksamhetschefer. Syftet med samrådsmötena åir att
lyfta kostfrågorna till en strategisk nivå utifrån socialftirvaltningen och
utbildningsft)rvaltningens behov.

Gemensamma nämnder sker två gånger per år. Ä,terkoppling av
handlingsplaner och uppföljning av kostpolicyn kommer vara en del av den
gemensamma agendan. Samtidigt måste kvalitetsarbetet och uppftiljningen
vara en del av det ordinarie kvalitetsarbetet i ftirvaltningarna ffir att nå
långsiktig effekt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Äterrapportering av uppdrag Måltidskvalitet enligt
måltidsmodellen

Handlingsplan für genomfürande och uppftiljning av kostpolicy inom
ftirskola, skola och fritidsverksamhet

Handlingsplan fiir genomftirande och uppftiljning av kostpolicy inom
äldreboende och hemtj änst

För beslut
Kommunfullmäktige
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Yttrande till kommunfullmäktige över motion om
införande av verksamma riktlinjer och rutiner för att
bekämpa barnäktenskap
uBN2017-267

Beslut
1 .Utbildningsnämnden antar upprättat ftirslag till ytrande.

2.Utbildningsnämnden füreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation
Rigmor,Å.ström (M) och Eva Öhman Björkman (M) reserverar sig mot
beslutet

Beskrivning av ärendet
Rigmor Åström (M) har i en motion till kommunfullmäktige ft)reslagit att
socialnämnden tillsammans med andra berörda nämnder ges i uppdrag att
skyndsamt skapa verksamma riktlinjer och rutiner für att bekämpa
barnäktenskap. Motionen har under hösten remitterats till socialnämnden och
utbildningsnämnden. I sitt remissyttrande 2017-11-23 $ 97 ftireslog
utbildningsnåimnden kommunfullmäkti ge anse motionen som besvarad då
gällande lagstiftning ger tillräckligt skydd ftir barn som riskerar att fara illa i
olika avseenden.

Vid sin behandling 2017-12-18 $ 132 av motionen beslutade
kommunfullmäktige att återremittera ärendet med motiveringen att
fullmäktige ska invänta en redovisning på nästa fullmåiktigesammanträde av

både utbildningsnämnden och socialnämnden angående vilka rutiner som

ftiljs ftir att bekämpa och hantera problematiken med barnåiktenskap.

Utbi ld n i n gsförvaltn i n gens förslag ti I I bes lut
Utbildningsft)rvaltningen har lämnat ett ftirslag som överensstämmer med
utbildningsnämndens beslut.

Yrkanden
Maria Selin (KD) yrkar avslag till motionen.

Rigmor Åström (M) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordfüranden ställer yrkandena mot varandra och finner att
utbildningsnämnden beslutar enligt Selins ftirslag.

j +-l¡- "Ð /23 -
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Beslutsunderlag
Rigmor,{ströms (M) motion daterad 2017-02-15
Tjänsteskrivelse Yttrande över motion om infürande av verksamma riktlinjer
och rutiner ftir att bekåimpa barnäktenskap, 2018-03-06
Utbildningsnämndens protokoll 20 17 -l I -23 S 97
Kommuntullmfütiges protokoll 2017-12-18 $ 132

För beslut
Kommunfullmåiktige
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Utbildningsnämnden

s3e Yttrande till kommunfullmäktige över avveckling av den
interna tryckeriverksamheten i Bodens kommun
UBN 2018-96

Beslut
I . Utbildningsnämnden antar upprättat fü rslag till yttrande.

Reservation
Tony Karlsson (V) och Inger Vy'estman Arvesen (V) reserverar sig mot
beslutet

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsftirvaltningen har i samband med ombyggnation av plan2 i
stadshuset genomfürt en utredning av tryckeriverksamheten som bedrivs i
Bodens kommun.

KommunledningsfÌirvaltningen ft)reslår i tj änsteskrivelse 20 I 8-0 I -3 0 att
kommunfullmäktige awecklar tryckeriverksamheten inom Bodens kommun
och att fullmäktige ger upphandlingsenheten i uppdragatt inleda en villkorad
upphandling som innehåller personal samt bef,rntlig egen utrustning, så

kallad verksamhetsövergång. Arbetsutskottet beslutade 20 1 8-0 I -05 $ 1 2 att
lämna åirendet utan yttrande.

Vid sin behandling 2018-02-26 $ 8 av kommunstyrelsens ftirslag beslutade
kommunfullmäktige att återremittera ärendet ftir ftirtydligande av
verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser samt für komplettering
med yttrande från utbildningsnåimnden.

Ärendet
I samband med ombyggnationen av plan 2 i stadshuset inleddes en utredning
av kommunledningsftirvaltningen gällande tryckeriverksamheten som
bedrivs av Bodens kommun. Detta med anledning av den ökade
digitaliseringen och behovet av att anvåinda tryckeriets lokaler till annan
verksamhet. Tryckeriets uppdrag har kartlagts genom kontroll av inkomna
beställning ar. 9 \Yo av volymen kan hänftiras till utbildningsfü rvaltningen.
Tre altemativ har utretts

1. Tryckeriet flyltat till utbildningsftirvaltningen och Ër ny lokal inom
skolan

2. Tryckeriet kvarstår i kommunledningsftlrvaltningen men i annan
lokal

3. Tryckeriet awecklas och upphandlas av annan leverantör.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Dessa alternativ presenterades och utvärderades och valet ftill på alternativ 3,
med anledning av en ökad digitalisering och därmed ett minskat behov av
tryckeriverksamhet.

De stora volymerna på vårt interna tryckeri beställs av
utbildningsftirvaltningen, där kommer man att lägga om sitt arbetssätt samt
skapa ftirutsättningar für att alla skolor och ftirskolor ska kunna kopiera
material själva. Utvecklingen kommer att ftiljas upp.

Upphandling inleds, en del av upphandling kommer att vara en villkorad
verksamhetsövergång som omfattar personal och utrustning.

Vid kommunfullmäktiges behandling 2018-02-26 ç I av kommunstyrelsens
ftirslag beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet ftir
ftirtydligande av verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser samt
ftir komplettering med ¡trande från utbildningsnämnden.

Utbildningsnåimndens yttrande över återremissen
Digitaliseringen har kommit relativt långt inom utbildningsfürvaltningen, i
grundskolan åtr 7-9 och gymnasieskolan har alla elever och all personal en
egen dator. Inom ftirskolan har sedan atttagtillbaka ftirstärkning av digitala
verktyg genomfürts och pågår ?innu. Den verksamhet som åinnu inte åir

ftjrstärkt och fullt utvecklad är grundskolans tidigare år. Tillgang till skrivare
på ftirskolor och skolor ser olika ut, det hnns skrivare på samtliga enheter
men antalet och närhet till skrivare varierar.

Digitaliseringen inom skolan innebåir att behovet av utskrifter och trycksaker
minskar betydligt. Det finns även ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv i
frågan, att minska på utskrift på papper åir ett led i Bodens hållbarhetsarbete.

Utbildningsnämndens målsättning ar attk<raftigt minska på antalet utskrifter
och trycksaker i och med den ökade graden av användande av digitala
verktyg. Bedömningen är att inom en treårsperiod har verksamheten ställt
om och kommit långt i den digitala utvecklingen. Därav bedömer nämnden
att fürskolorna och skolorna har behov av kommunens gemensamma
tryckeriverksamhet i en övergångsfas.

Utbildningsnämndens ftirslag är att kommunledningsftirvaltningen ges i
uppdrag att ftireslå kommunstyrelsen att flytta ansvaret fiir
tryckeriverksamheten till Arbetsmarknadsftirvaltningen med en utfasning av
verksamheten på tre ån, samt att finansieringsformen ändras från
anslagsfinansierad verksamhet till avgift sfinansierad verksamhet.

utd S¡gnatur jr/¿-p ß,2
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Utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande / Expedierat

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsftirvaltningen har lämnat ett ftirslag som överensstämmer med
utbildningsnämndens beslut.

Yrkanden
Tony Karlsson (V) och Inger Westman Arvesen (V) yrkar att texten "med en

utfasning av verksamheten på tre är" stryks. Texten finns i sista stycket
under rubriken Utbildningsnåimndens yttrande över återremissen.

Ajournering I 6.50- I 6.55

Beslutsgång
Ordftjranden ställer ftirslag och yrkanden mot varandra och finner att
utbildningsnämnden beslutar enligt ftrvaltningens fürslag.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 201 8-02-26 $ 8
1jänsteskrivelse Ä.terremiss Aweckling av den interna tryckeriverksamheten
i Bodens kommun

För beslut
Kommunfullmäktige
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Yttrande till Skolinspekt¡onen över ansökan från Nya
Iäroverket Luleå AB om godkännande som huvudman
för en fristående gymnasieskolan i Luleå kommun, dnr
32-2018:845
UBN 2018-86

Beslut
Utbildningsnämnden füreslår att Skolinspektionen avslår ansökan från Nya
läroverket Luleå AB om godkännande som huvudman ft)r en nyetablerad
fristående gymnasieskola i Luleå kommun. Ett godkännande kommer
medfüra pätagliga och på lång sikt negativa konsekvenser såväl ekonomiskt,
organisatoriskt som pedagogiskt. Etableringens negativa konsekvenser
kommer påverka skolverksamheten i hela fyrkanten.

Reservation
Rigmor Ä,ström (M) och Eva Öhman Björkman (M) reserverar sig mot
beslutet.

Beskrivning av ärendet
Nya läroverket Luleå Ab har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande

som huvudman ftir en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Nya
läroverket Gymnasium i Luleå kommun från och med läsåret201912020.
Ansökan avser det nationella estetiska prograÍìmet med inriktning estetik
och media, naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap och
teknikprogrammet med inriktningen informations- och medieteknik. Planerat
antal elever är totalt 270 vid fullt utbyggd verksamhet2}2l.

Utbi Id ningsförvaltni ngens förslag till beslut
Utbildningsftirvaltningen har lämnat ett fürslag som överensstämmer med
utbildningsnämndens beslut.

Yrkanden
Rigmor Ä.ström (M) och Eva Öhman Björkman (M) yrkar bifall till ansökan.

Beslutsgång
Ordftiranden ställer ftirslag och yrkanden mot varandra och finner att
utbildningsnåimnden beslutar enligt fiirvaltningens ft)rslag.

Beslutsunderlag
Ansökan om godkännande som huvudman ftir en etablering av en fristående
gymnasieskola, dnr 32-2018:845
Tjänsteskrivelse Yttrande över ansökan från Nya Läroverket Luleå AB om
godkännande som huvudmanfür en fristående gymnasieskola i Luleå
kommun, dnr 32-2018 : 845
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Utbildningsnämnden

För kännedom
Skolinspektionen
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Yttrande till Skolinspekt¡onen över ansökan från
Mimers Vittjärv AB om godkännande för en
nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola
och fritidshem i Bodens kommun, dnr 31-2018:493
UBN 2018-74

Beslut
Bodens kommun ftireslår att Skolinspektionen avslår ansökan från Mimers
Vittjärv AB om nyetablering av friskola i Bodens kommun. Då en
nyetablering av en fristående ftirskoleklass, grundskola och fritidshem i
Bredåker skulle innebära påtagliga negativa konsekvenser ftir den
kommunala skolan i Boden.

Reservation

Bert Johansson (SD) lämnar en skriftlig reservation

Eva Öhman Björkman (M) reserverar sig mot beslutet

Rigmor Ä.ström (M) meddelar atthon avser att füre justeringen komma in
med en skriftlig reservation.

Protokollsanteckning
Sjukvårdspartiet står bakom kommunstyrelsens beslut att ftirsälja lokalerna i
Södra Bredåker i syfte att möjliggöra start av fristående verksamhet. Därftir
kan jag som ersättare i nämndens majoritet inte ställa mig bakom det
füreslagna yttrandet till Skolinspektionen/Erica Sjöö (NS)

Matilda Lundström (C) anmäler awikande mening

Beskrivning av ärendet
Mimers Vittjärv AB har ansökt hos Skolinspektionen om att från och med
läsaret 201912020 starta verksamhet i Bredaker. Ansökan avser att få bedriva
florskoleklass, fritidshem och grundskola upp till årskurs 6. Fullt utbyggd
verksamhet kommer ta emot 56 elever. Av ansökan framgår att den lokal
som är planerad att nyttjas är kommunens gamla skollokal i södra Bredfüer,
bifogade ritningar rör denna fastighet.

Bodens kommun ges möjlighet attyttra sig över ansökan, yttrandet är ett
viktigt underlag ftir Skolinspektionen ftir att kunna göra en bedömning om
den sökta utbildningen skulle medftira påtagliga negativa ftiljder ft)r den del
av skolväsendet som anordnas av det allmåinna i kommunen. Bodens
kommun bör även inkomma med en beskrivning av vilka ekonomiska,
organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå vid start av
sökandens planerade utbildning. Yttrandet från Bodens kommun ska vara
Skolinspektionen tillhanda senast I 8 april 201 8.

t4å
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Utblldningsnämnden

Bodens kommun ftireslår att Skolinspektionen avslår ansökan från Mimers
Vittjärv AB om nyetablering av friskola i Bodens kommun. Då en
nyetablering av en fristående ft)rskoleklass, grundskola och fritidshem i
Bredåker skulle innebära påtagliga negativa konsekvenser für den
kommunala skolan i Boden.

Utbi ld n i ngsförva ltn i n gens förslag ti I I besl ut
Utbildningsftirvaltningen har låimnat ett ftirslag som överensståimmer med
utbildningsnämndens beslut

Yrkanden
Rigmor Åström (M) och Bert Johansson (SD yrkar bifall till ansökan.

Beslutsgång
Ordfüranden ställer ftirslag och yrkanden mot varandra och finner att
utbildningsnämnden beslutar enligt ftirvaltningens ftirslag.

Beslutsunderlag
Ansökan från Mimers Vittjrirv AB, dnr 3l-2018:493
Befolkningsprognos över aktuell åldersgrupp
Sammanställning över samtliga kommunala och fristående frirskoleklasser,
fritidshem och grundskolor i Bodens kommun
Karta över Bodens kommun
Tjåinsteskrivelse Yttrande över ansökan från Mimers Vittjärv AB om
godkåinnande ftir en nyetablering av en fristående fürskoleklass, grundskola
och fritidshem i bodens kommun, dnr 3l-2018:493

För kännedom
Skolinspektionen

ûh,

Signatur

â" -1

/,



Rigmor Äström

Ubbyn 5,96L9L Boden UBN 18-04-12

RESERVATTON S41

Yttrande över ansökan från Mimers Vittiärv AB om godkännande av en
nyetablering, fristående förskoleklass, grundskola och fritid shem i
Bodens kommun.

Trängseln inom Bodens kommuns grundskolor är stor. Antalet elever antas öka fram till 2025, dä

elevunderlaget planar ut. Planerade utbyggnader ftir F-6 kan stå klar tidigast 2023. Hedens skola

som Bredåker tillhör är redan nu trångbodd. Den planerade friskolan i Bredåker skulle medftira

ökad kvalitet fìir övriga barn som tillhör Hedens upptagningsområde.

Bredåker är en levande bygd där generationsväxlingen pågår och allt fler bamfamiljer flyttar in

Bygden erbjuder god livskvallitet, säker trafikmiljö och i övrigt bra livsftirhållanden. En skola i

bygden skulle stimulera ytterligare inflyttning och nybyggnationer.

Idag saknar Bredåker grundskola. En passande byggnad finns, lokalerna erbjuder goda lärmiljöer

och stimulerande utomhusmiljö med mycket plats ftir kreativ rastverksamhet. Etablering av

friskolan skulle innebära att flertalet barn inte kommer att behöva skolskjuts, vilket ftirkortar
barnens arbetsdag avsevärt.

Mimers Vittjärv AB som ansökt om start av friskolan driver redan tidigare en friskola, friftirskola
samt fritidsverksamhet. De har flerårig erfarenhet med goda resultat, nöjda elever och ftiräldrar.

Skolledning och personal är kompetent, omtyckt och personalomsättningen är låg.

Alternativet till friskoleetableringen är rivning av lokalen med de kostnader som detta skulle

medftira fÌir kommunen.

Med ovanstående motivering reserverar vi oss till fÌirmån ftir vårt eget bifallsyrkande. Vi anser att

vår reservation skall biläggas kommunens yttrande till skolverket.

För moderaterna

Æ's-fr'rlo.--
Rigmor Åström Ewa Öhman Björkman

Mathilda Lundström, ersättare Centerpartiet lämnar protokollsanteckning om avvikande mening

till det fattade beslutet.
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