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Utbildningsnämnden

S 7 Utredning förskolan
UBN 2017-32

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden ftireslar att kommunfu llmäkti ge beslutar att

1. Alternativ nr 2 antas då detta alternativ är det enda som närmar sig
statens styrning, Skolverkets riktvärden och samtidigt uppfyller
kommunens ambitioner att minska barngruppernas storlek och öka
invånarantalet till 30 000

2. Planområden beslutas enligt utredningen

3. Nåirhet till ftirskola dehnieras med en radie av ca2km i centrum och
centrumnära bo stadsområden

4. Projektorganisation utformas vid utbildningsftirvaltningen ftir
genomftirande

5. Besluten ftiljs årligen upp och vid behov revideras i paritet med
samhällsbyggnadskontorets årliga pro gnoser

6. Två avdelningar vid Tallbackens ftirskola öppnas from2017-08-01

7. En avdelning vid Torpgärdans ftirskola öppnas from2017-08-01

Reservation
Rigmor Ä.ström (M) och Magdalena Resare Sandberg (M) reserverar sig mot
beslutet

Beskrivning av ärendet
Utbildningsnämnden beslutade 2015-09-24 $ 82 om en utredning av
fürskolan med ftirslag till beslut.

Bodens kommun expanderar dåir vision 2025 innebåir att kommunen har
30 000 invånare. En positiv utveckling ftir kommunen med ftirvåintningar
hos både nuvarande och tillkommande medborgare ställer krav på en
utvecklad infrastruktur.

Skola och fiirskola är centrala begrepp ftir en framtidsorienterad kommun
där kvalitet och resultat för det växande slåiktet möjliggör für samhällets
fortsatta utveckling och stabilitet. Specifika och offensiva satsningar inom
detta område genererar framgång.

Denna utredning utgår från politiska direktiv givna av utbildningsnämnden
2015 och tilläggsdirektiv från 2016.

Utdragsbestyrkande /
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Utbildningsnämnden

Forts. $ 7

Underlag fü r utredning är samhällsbyggnadskontorets befolkningsprognos
fråtn20l6 som inkluderar framtida befolkningsökning till 30 000 invånare år
202s.

Utredningens syfte är att klarlägga ftirändringsbehov av antal fürskolor och
avdelningar i Bodens kommun under planperiod en 20I 6 -2025. Inriktningen
enligt direktiv ska vara förskolor med minst 4 avdelningar i kommunen
fürutom vid namngivna byar. Förbättrad närhet till ftirskola für medborgarna
eftersträvas.

Utredningen, enligt bilaga, är genomftird enligt politiska direktiv med ett
alternativ 1 och ett alternativ 2. Alternativen skiljer sig åt på en punkt,
alternativ 1 innebär 17 platserlavdelning på årsbasis och alternativ 2 innebär
15 platser/avdelning på årsbasis. I övrigt har i utredningen, underlag,
beräkningssätt och utgångspunkter varit desamma.

Utredningen berör och füreslår ftirbättringar inom i huvudsak ftiljande
områden:

o Uppfylla kommunens ambitioner och prognoser som innebåir att det
blir ca 250 barn fler i ftirskoleålder de närmsta 10 aren

o Förbättra barnens lärmiljöer med moderna, pedagogiska och
långsiktigt hållbara lokaler

o Ge medborgaren närhet till ftirskola i centrum och centrumnära
bostadsområden, ambitionen rir tillgång till ftirskola ftir de allra flesta
inom 2 km radie

o Skolverkets nya riktmärken om barngruppers storlek och Bodens
politiska ambition med minskatantal platser i ftirskola

o Skolverkets råd om barngruppers sammansättning som ger god
kvalitet och goda utvecklingsmöjligheter für barnen

o Utmaningar i personalftirsörjning de närmsta 10 aren

Ekonomiska beräkningar och konsekvenser vad gäller investeringar och drift
ftir perioden finns angivna i utredningen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rigmor Äström (M) ftireslår att ärendet ska återremitteras ftir vidare
utredning.

Ordftiranden frågar om nämnden ska besluta i ärendet i dag

Beslutsgång

Ordftjrandet ställer fürslagen mot varandra och f,rnner att
utbildningsnämnden beslutar att åirendet ska avgöras vid dagens
sammanträde.
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Utbildningsnämnden

Forts. $ 7

Beslutsgång för fortsatt sammanträde

Ordft)randen ftireslår att beslut tas om respektive förslag i tur och ordning
vilket utbildningsnämnden godkänner.

Förslag till beslut
l.Alternativ nr 2 antas då detta alternativ är det enda som närmar sig statens
styrning, skolverkets riktvärden och samtidigt uppfyller kommunens
ambitioner att minska barngruppemas storlek och öka invånarantalet till
30 000

Beslutsgång
Utbildningsnämnden beslutar enligt ftirslag till beslut.

Förslag till beslut
2. Planområden beslutas enligt utredningen

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar enligt ftirslag till beslut

Förslag till beslut

3. N¿irhet till ftirskola definieras med en radie av ca2km i centrum och
centrumnålra bostadsområden

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar enligt ftirslag till beslut

Förslag till beslut

4. Proj ektorgani sation utformas vid utbildningsftirvaltningen ftir
genomftirande

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar enligt forslag till beslut

Förslag till beslut

5.Besluten ftiljs årligen upp och vid behov revideras i paritet med
samhällsbyggnadskontorets årliga prognoser

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar enligt ftirslag till beslut

Signatur
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Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Förslag till beslut
6. Två avdelningar vid Tallbackens fürskola öppnas from20l7-08-01

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar enligt ftirslag till beslut

Förslag till beslut
7.En avdelning vid Torpgärdans fürskola öppnas from20l7-08-01

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar enligt ftirslag till beslut.

Beslutsunderlag
Utredning
1j änsteskrivelse 20 I 7 -02-02
Bamchecklista
Checklista j ämställda beslut
Elevhälsans hälsokonsekvensbedömning
Direktiv
Tilläggsdirektiv
Karta över ingående områden i utredning
Kartor 7 st över planområden
Brukarråd, dokumentation
Offentlig process av utredning

För beslut
Kommunfullmäktige

\\(.)
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Utbildningsnämnden

S I Direktiv för utredning grundskolan
UBN 2017-26

Beslut
1. Utbildningsnämnden beslutar att skolchefen Ër i uppdrag att genomfüra
utredning och ftrslå lokalstruktur für grundskolan, grundsärskolan och
fritidshemmen

2. Skolchefen får i uppdrag att göra en tidplan ftir arbetet, dock ska arbetet
slutftiras under 2017

Beskrivning av ärendet
Visionen i Boden är att hela kommunen växer fram till âr 2025, då beräknas
Boden ha 30000 invånare, därmed 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. Utredningen måste bland annat fokusera på utveckling av
elevernas arbets- och lärmiljöer, geografiska placeringar och utvecklad
integration.

Direktiv

1. Att utreda och ftjreslå en plan som ska ge långsiktiga ftirutsättningar
att bibehålla och utveckla en väl fungerande grundskola i Bodens
kommun utifrån inkludering, integration och socioekonomiska
faktorer.

2. Att utreda och ft)reslå en lokalstruktur ftir grundskolan i Boden

. Att utreda och ñrslå en lokalstruktur ftir grundsärskolan i Boden

. Att utreda och füreslå en lokalstruktur för fritidshemmen i Boden

Att utreda ftirutsättningar für en ny F-6 skola i centrala delarna av
Boden

6. Utreda möjligheter och konsekvenser av allha en 7-9 skola i Bodens
kommun

7. Att utreda och ftireslå nya upptagningsområden ftir elever i
grundskolan

8. Att i samverkan med samhällsbyggnadskontoret utreda och ftireslå
nya prognosområden som harmonierar med skolans
upptagningsområden ftir Bodens kommun

J
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Formalia

. Tidplan utarbetas och ftirankras av utredaren
o Utredningen ska utgå från Bodens kommuns befolkningsprognoser
. Utredningen ska prövas utifrån tre hållbarhets perspektiv,

ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet.
o Barnkonsekvensanalys ingår i utredningen
o Hälsokonsekvensbedömning görs i samverkan med elevhälsan
o Dialogftirfarande ska ske om utredningen redovisar ftirslag till beslut
o Kommunikationsplan ska utformas i samverkan med

kommunikationskontoret

Aj ournerin g | 4.25 -I 4 : 5 5

Utbild ningsförvaltn i n gens förslag till beslut
Utbildningsftirvaltningen har lämnat ett filrslag som överensståimmer med
utbildningsnämndens beslut

Yrkanden
Rigmor Ä,ström (M) ñreslår och Magdalena Resare Sandberg (M)
instämmer i enlighet med fürslag till beslut med ftiljande tillägg i direktiven

- Ett tillägg om att utreda en F-9 skola,
- Unbyns skola ska redovisas särskilt,
- En 7-9 skola i kommunen ska inte utredas.

Beslutsgång
Ordftiranden ställer ftirslag och yrkanden mot varandra och finner att
utbildningsnämnden beslutar enligt ftirvaltningens ftirslag till beslut

Beslutsunderlag
Tj änsteskrivelse Direktiv flor utredning grundskola

För genomfürande
Skolchef

S¡gnaturExped¡erat
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Utbildningsnämnden

se Verksamhetsberättelse med bokslut 2016 och
uppföljning av internkontrollplan
UBN 2017-28

Beslut
1 .Utbildningsnämnden fastställer verksamhetsberättelse med bokslut 2016.

2.Utbildningsnåimnden godkänner uppfoljningen av internkontrollplan 2016.

Beskrivning av ärendet
Utbildningsftirvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse med
bokslut ftir 2016. Verksamhetsberättelsen innehåller bedömning och analys
av måluppfyllelsen inom de prioriterade utvecklingsområdena en trivsam
växande småstad, barnvänliga Boden, Boden en plats ftir ftiretagsarruna,
integration som tillgång, här talar vi med medborgarna inte till dem, alla är
värdefulla i Boden, en uppdaterad verksamhet, vi lyfter fram värdet av
offentligt finansierad verksamhet, Bodens kommun ska vara en attraktiv
arbetsgivare och en kommun med langsiktigt stabil ekonomi.
Utbildningsfürvaltningen gör bedömningen att måluppffllelsen är helt eller
delvis uppfylld inom alla utvecklingsområden. Verksamhetsberättelsen
innehåller även beskrivning av de ekonomiska resultaten,
utbildningsnämndens bokslut ftir 2016 visar på ett resultat på + 3 490 tkr.

Uppftiljningen av internkontrollplanen visar bland annat på andelen inköp av
ekologiska livsmedel ökar. Avtalstroheten gällande inköp av livsmedel kan
bli bättre, en ny upphandling av livsmedel ska vara klar i början av 2017
denna kommer underlätta für verksamheterna att följa ingångna avtal.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse med bokslut 2016 och uppföljning av
interkontrollplan

För kännedom
Ekonomikontoret

1r/rn
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Utbildningsnämnden

s r0 lnventering av faktisk närvaro på förskolor och
fritidshem 2016

UBN 2017-29

Beslut
l. Mätning av den faktiska närvaron i ftirskola och fritidshem ska fortgå två
gånger per år ft)r att över tid kunna se trender. Nästa redovisning till
utbildningsnämnden ska ske i december 2017.

2. Redovisningen av den faktiska närvaron i ftrskola och fritidshem
godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barngruppernas storlek i fritidshem och ft)rskola är en ståindigt
återkommande fråga. Förskolor och fritidshem uppger i kvalitetsrapporterna
aff barn/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 utbildningsforvaltningen genomfürt en mätning av den
faktiska näryaron vid ett tillftille 2015 och vid två tillfüllen under 2016 i
ftirskolorna och fritidshem.men.

I Bodens kommun finns det 894 inrättade ftirskoleplatser, vid tiden ftjr
mätningen i oktober fanns det inskrivna barn vid 874 av dessa platser. Den
genomfürda mätningen av den faktiska närvaron i ftirskoloma visar att den
genomsnittliga barngruppen består av ca 14 platser i Bodens kommun. I
tabelll finns en sammanställning per fürskolaav antalet nyttjade
ftirskoleplatser i fcirhållande till antalet inrättade och inskrivna platser. I
tabell2 finns statistik für en genomsnittlig avdelning per fürskola.

I Bodens kommun finns det 782 inskrivna elever i fritidshem. I tabell 3 hnns
en sammanställning på medelvärdet av antal nåirvarande elever i relation till
antalet inskrivna elever i skolan och fritidshem. Kl 14.00, när elevgrupperna
är som störst, består den genomsnittliga elevgruppen i fritidshemmen av ca
27 elevq i Bodens kommun.

I tabell 4 finns en sammanställning av den genomsnittliga storleken på barn-
och elevgruppen i ft)rskola och fritidshem vid de tre mätningstillfiillena. Av
denna kan konstateras aff elevgruppen i fritidshemmen är lite större åin

hösten 2016 j'timfort med hösten 2015. Barngrupperna i ftirskolan är lika
stora hösten20I6jämñrt med våren 2016 och lite större än hösten 2015.

Beslutsunderlag
]jänsteskrivelse, Inventering av faktisk närvaro på ftrskola och fritidshem

lrlLn
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S 1f Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2016

UBN 2017-30

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av Patientsäkerhetsberättelse
ftir vårdgivare 2016

Beskrivning av ärendet
Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 trädde i kraft I jan2011. Syftet är att
främj a hö g patientsäkerhet genom systematiskt förebyggande
säkerhetsarbete. Vårdgivaren, nämnden, är rapport/anmälningsansvarig och
upprättande av patientsäkerhetsberättelsen. Senast den I mars varje år ska
vårdgivaren, eller den som vardgivaren delegerat till, upprätta en
patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur patientsäkerhetsarbetet har
bedrivits, åtgärder som är vidtagna, vilka resultat som har uppnåtts samt
övergripande mål och strategier för kommande år.

Sammanfattning av 2016
o De viktigaste resultaten för 2016 är utveckling av rutinen för

hälsobesök och arbetssätt. Uppföljning av resultat har
systematiserats. Informationsöverftiring när eleverna byter stadium
har säkrats upp.

o Hälsobesöken med hälsosamtal har utvecklats med fokusering på
elevcentrering med bättre återkoppling till elever och personal.
Uppftiljning av resultat har systematiserats. Rutin ftir
informationsöverfriring vid elevemas stadieb¡e med checklista i
PMO har utformats. Skolsköterskans arbete på mottagningsenheten
för nyanlända och asylsökande elever har påbörjats.

o Statistik från dokumentationssystemet PMO ger information om hur
arbetsinsatser har fördelats. Antal vaccinationer, hälsobesök med
mera kan ftiljas. Statistik från hälsosamtal ger en vägledning om
vilka områden som behöver belysas och arbetas med.
Verksamhetsplan och plan für systematiskt kvalitetsarbete ftiljs upp
och utvärderas kontinuerligt. Genom strukturerad j ournalgranskning
kan man utläsa om dokumentation sker ändamålsenligt. Genom
awikelserapportering ftjrbättras patientsäkerhetsarbetet.

. Risker frir vårdskador diskuteras på de regelbundna
skolskötersketräffarna. Uppmärksammade risker, för negativa
händelser eller tillbud, identifieras och åtgärder sätts in.
Awikelserapporter analyseras.
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Utbildningsnämnden

Forts $ 11

o Klagomål och synpunkter analyseras. Åtgarder sätts in vid behov och
handläggs av chef elevhälsan och medicinskt ledningsansvarig
skolsköterska, MLA.

o Samarbetet med elever och vårdnadshavare ligger till grund lor
arbetsinsatser kring eleverna.

Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättel se ftir vårdgivare 2 0 1 6

Tj änsteskrivelse, 20 17 -0 I -25
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Utbildningsnämnden

S f 2 Redovisning delegerade beslut
UBN 2016-02

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som
fürtecknats i protokoll 2017-02-23 S

Beskrivning av ärendet
Utbildningsnämnden 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 utbildningsnåimndenäterta låimnad delegering eller ftiregripa ett
beslut i ett enskilt åirende av den som ffitt beslutanderätten genom att själv ta
över ärendet och fatta beslut.

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut, 20 17 -02-23

Signatur
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