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Kommunstyrelsens sammanträdesru m, kl. 1 3. I 5-1 5.40

14.30-14.20

Ledamöter
Britt-Marie Loggert-Andrén (S) ordförande, Rigmor Aström (M), Robert Andersson (S),
Johan Sellin (M), Sara Johansson (S), Johan Johansson (MP), Matilda Lundström (C)
lnger Westman Arvesen (V), Anders Lund (L), Bert Johansson (SD) och
Johan Lund (S)

Elisabet Nilsson (SD)

Kjell Selinder avdelningschef ekonomi S 76-78, Maria Kvarnström Söderström
kvalitetsansvarig $ 79, Magnus Akerlund skolchef S 80-84
Personalföreträdare
Jenny Lindealv Lärarförbundet

Rigmor Aström (M)

Utbildn ingskontoret 2016-1 1 -28
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Utbildningsnämnden

Ärendelista
$ 75 Chefsrapport......

$ 76 Månadsrapport oktober.....

$ 77 lnterna planeringsförutsättningar 2017

$ 78 lnternkontrollplaner 2017

$ 79 Verksamhetsplan 2017-2019...............

$ 80 Svar till kommunrevisionen efter genomförd granskning av
implementering av Boden Raketen

S 81 Yttrande över motion om införande av obligatoriskt skolval i Bodens
kommun

$ 82 Redovisning av delegeringsbeslut

$ 83 Yttrande över motion om en kommunal handlingsplan för
suicidprevention..........

$ 84 Yttrande över motion om namnbyte på Björknässko|an..........
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Bodens kommun

Utbildningsnämnden

S 75 Ghefsrapport

Magnus Å,kerlund skolchef lämnar en rapport.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Sammanträdesprotokol I

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2016-11-24

Utbildningsnämnden

S 76 Månadsrapport oktober
UBN 2016-4

Beslut
1 . Utbildningsnåimnden godkåinner månadsrapport oktober 20 1 6

2.Mälet att nå en budget i balans kvarstår

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten redogör für utbildningsnämndens ansvar ftir
resultatr¿ikning, resultat per ansvar, resultat per verksamhet med
kommentarer och investeringsredovisning.

Beslutsunderlag
Månadsrapport utbildningsfü rvaltning 20 I 6 oktober
Komplettering av periodutfall i månadsrapport ftir oktober 2016

För kännedom
Ekonomikontoret
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Utbildningsnämnden

S 77 lnterna planeringsförutsättningar 2017
UBN 2016-301

Beslut
Utbildningsnämnden fastställer interna planeringsförutsättningar, IPF ftir
2017.

Beskrivning av ärendet
Interna planeringsftirutsättningar är riktlinjer ftjr fördelning av resurser till
kommunala och fristående verksamheter.

Utbildningsnämnden har av fullmäktige tilldelats en total resursram ftir
2017. Den största delen av resursramen fürdelas via en
resursfürdelningsmodell f<ir elevpeng inom ftir- och grundskola och
gymnasieskola utifrån antal avlästa elever under september månad 2016.
Resterande del ftjrdelas som riktade resurser t ex administration, särskola,
särskilda undervisningsgrupper, skolskjuts samt genom procentuella påslag,
strategiska resurser och särskilda tillägg. Uppdraget ftir den kommunala
verksamheten är att prioritera en budget i balans. Kommunen har sedan ett
par är ett socioekonomi skt ftirdelningssystem.

Beslutsunderlag
IPF 2OI6
Tj änsteskrivelse, 201 6-1 0-24

För kännedom
BarnCompaniet ftirskola
Trollskogen AB
Fria Emilia skola
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 fria ftirskola och skola
Mimers Vittjärv AB skola
Vuollerim friskola
Nya Läroverket i Luleå
Vikingaskeppet
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Utbildningsnämnden

s78

wâ,

I ntern kontrol I pla ner 2017
UBN 2016-302

Beslut
Utbildningsnåimnden fastställer Internkontrollplaner for 2017

Beskrivning av ärendet
Utbildningsnämnden ska enligt kommunens internkontrollplaner ftilj a upp
avtal och upphandling samt externfinansierade projekt överstigande 500 tkr,
statsbidrag samt attest vilka är obligatoriska områden 2017-2019.

Utbildningsftjrvaltningen har valt ut avtalstrohet inom området
livsmedelsinköp och ökad andel ekologiska livsmedel inom Kostenheten,
kök i ftirskola, hemkunskapen i grundskola samt restaurang Viljan inom
gymnasieskolans restaurang och livsmedelsprogram.

Beslutsunderlag
Internkontro llplaner 20 | 7

1j änsteskrivelse, 201 6-1 0 -24

För kännedom
Kommunfullmfütige
Ekonomikontoret
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Samma nträdesprotokol I

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2016-11-24

Utbildningsnämnden

S 79 Verksamhetsplan 2017-2019
UBN 2016-303

Beslut
Utbildningsnåimnden fastställer verksamhetsplan 20 I 7 -20 I 9

Reservation
Rigmor,{ström (M), Johan Sellin (M), Matilda Lundström (C) och Inger
Westman Arvesen (V) lämnar blank reservation.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 20 juni 2016 fastställt den strategiska planen
for 2017-2018. Den strategiska planen innehåller planeringsfürutsättningar,
ekonomiskaramar och uppdrag till nämnderna. I den strategiska planen finns
ett kommunövergripande styrkort med gemensamma utvecklingsområden.
För alla utvecklingsområden har målindikatorer fastställts som används ftir
attmäta måluppfyllelsen på kommunövergripande nivå. På nämndsnivå har
det kommunövergripande styrkortet ftirtydligats till ett verksamhetsnära
styrkort med nämndernas egna målindikatorer.

Enligt Bodens kommuns styrsystem ska nämnderna utforma en
verksamhetsplan som ska ange de aktiviteter som planeras ftir att målen i den
strategiska planen ska nås. Verksamhetsplanen ska även innehålla
serviceft)rklaringar och en fiirdelning av utbildningsnämndens ekonomiska
ram ftir både drift och investeringar. Uppftiljning av aktiviteterna i
verksamhetsplanen sker löpande under året i höstens delårsrapport samt vid
årets slut i årsredovisningen.

Beslutsunderlag
Förslag till verksamhetsplan 2017 -2019
Tj änsteskrivelse, 20 I 6-1 0 - 17

För kännedom
Ekonomikontoret
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Utbildningsnämnden

s80 Svar till kommunrev¡s¡onen efter genomförd
granskning av implementering av Boden Raketen
UBN 2016-253

Beslut
Utbildningsnämnden antar upprättat svar till kommunrevisorerna.

Beskrivning av ärendet
PwC har på uppdrag av Bodens kommuns ftjrtroendevalda revisorer granskat
kommunstyrelsens, socialnämndens, utbildningsnämndens,
fastighetsnämndens, kultur- unga- och fritidsnämndens implementeringen av
BodenRaketen. Syftet med granskningen har varit att bedöma om det finns
en ändamålsenlig styrning och uppftiljning av implementeringen av
BodenRaketen samt om satsningen bedrivs på ett ekonomiskt
tillfredsställande sätt.

Revisorernas sammanfattande bedömningen är att
- kommunstyrelsens och nämndernas styrning och uppftiljning av

BodenRaketen inte är ändamålsenlig, med undantag für
socialnämnden som har en styrning och uppftljning utifrån
kvalitetsledningssystem

- satsningen på BodenRaketen inte bedrivs på ett ekonomiskt
tillfredsställande sätt.

Ärendet
PwC har på uppdrag av Bodens kommuns ft)rtroendevalda revisorer granskat
kommunstyrelsens, socialnåimndens, utbildningsnålmndens,
fastighetsnämndens, kultur- unga- och fritidsnåimndens implementeringen av
BodenRaketen. Syftet med granskningen har varit att bedöma om det finns
en ändamålsenlig styrning och uppftiljning av implementeringen av
BodenRaketen samt om satsningen bedrivs på ett ekonomiskt
tillfredsställande sätt.

Revisorernas sammanfattande bedömningen åir att
o kommunstyrelsens och nÈimndernas styrning och uppñljning av

BodenRaketen inte är ändamålsenlig, med undantag ftir
socialnämnden som har en styrning och uppftiljning utifrån
kvalitetsledningssystem

o satsningen på BodenRaketen inte bedrivs på ett ekonomiskt
tillfredsställande sätt.

Efter genomftird granskning rekommenderar revisorerna att
kommunstyrelsen och nämnderna i sitt utvecklingsarbete beaktar ftiljande

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Utbildningsnämnden

Forts. $ 8l
o Behovet av att målsättningar och styrning i övrigt konkretiseras vad

gäller arbetet med ständiga ftirbättringar
. Behovet av att implementeringsprocessen och planeringen ftir arbetet

med ständiga ftirbättringar tydliggörs
o Att i arbetet med ständiga ftirbättringar tillse att det sker en

kontinuerli g uppftilj ning och utvärdering av utvecklingsarbetet
o Behovet av en tillfredsställande kontroll över såväl resultat och

effekter som kostnader kopplat till utvecklingsarbetet

Inom utbildningsnämndens verksamhet pågår det ett systematiskt och
kontinuerligt arbete med att planera, ftilja upp och utveckla verksamheten,
detta är ett lagkrav enligt skollagen. Utbildningsnämnden beslutar fyra
gånger per år om utvecklingsområden så att nämndens verksamhet ska nå de
uppställda målen. Utbildningsnämnden arbetar även efter styrkortet som
kommunfullmäktige årli gen fastställer. I verksamhetsplanen fastställer
nåimnden vilka övergripande aktiviteter som ska vidtas für att nå
utvecklingsområdena som finns beskrivna i styrkortet. Utbildningsnämnden
beslutar dock inte vilket arbetssätt som ska tillämpas i arbetet med högre
måluppfullelse och ständiga forbättringar, detta överlämnas till
ftirvaltningen.

Som framkommer i revisionsrapporten saknas det en tydlig styrning
avseende implementeringen av BodenRaketen inom nålmndens verksamhet.
Byten på chefsposter har inneburit att implementeringen av BodenRaketen
under perioder stått stilla. Under hösten 2016 deltar personer fråLn

ftirvaltningsledningsgruppen och administrationen i grundutbildning ftir
BodenRaketen, efter avslutad utbildning kommer en handlingsplan ftir
fortsatt implementering i ftirvaltningen att tas fram.

Under hösten 20l6har ett arbete påbörjats med att utveckla nämndens
systematiska kvalitetsarbete. Utbildningsnämnden tar med sig revisorernas
rekommendationer gällande uppftiljning och utvärdering av
utvecklingsarbetet i det fortsatta arbetet med ständiga ftirbättringar.
I detta ärende är checklistan ftir jämställda beslut inte tillämplig.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport - Implementering av BodenRaketen
Tj änsteskrivelse, 20 I 6- 1 0-03

För kännedom
Kommunrevisorerna

Signatur
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Utbildningsnämnden

s8r Yttrande över motion om införande av obl¡gatoriskt
skolval i Bodens kommun
UBN 2016-225

Förslag till beslut
Utbildningsnåimnden ftireslår kommunfullmdktige att avslå begåiran om
utredning enligt motionen med motiveringen att yttrandet visar på att en
utredning blir både kostsam och bidrar inte till minskad segregation.

Reservation
Rigmor Å,ström (M), Johan Sellin (M) och Matilda Lundström (C) reserverar
sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Motion om infürande av obligatoriskt skolval i Bodens kommun har
inlämnats till kommunfullmåiktige av Rigmor Ä,ström (M) och Johan Sellin
(M). Kommunfullmtiktige har begärt ett yttrande i ärendet från
utbildningsnÊimnden.

Motionåirerna yrkar att kommunfullmäktige beslutar ge utbildningsnämnden
i uppdrag att utreda möjligheten att:
- Inftira obligatoriskt skolval i Bodens kommun
- Att upprätta ett gemensamt kösystem ftir alla kommunala skolor samt ge

friskoloma möj lighet att v ar a delakti ga.
- Att utveckla redovisningen av skolornas resultat, profil och kvalitet ftir att
ftirbättra och öka transparensen och säkra allas möjligheter attfla tillftirlitlig
information inftir valet.

I detta åirende har barnchecklistan tillämpats.

Förvaltningens förslag
Förvaltningen har lämnat ett ftirslag som överensstämmer med
utbildningsnåimndens beslut

Yrkanden vid sammanträdet
Rigmor Åström (M) yrkar bifall till motionen

Bert Johansson (SD) yrkar avslag till obligatoriskt skolval
Inger V/estman Arvesen (V) yrkar bifall till ftirvaltningens ftirslag

Beslutsgång
Ordftiranden ställer ftirvaltningens fürslag och Åströms yrkande mot
varandra och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt fürvaltningens
ftirslag.

Utdragsbestyrkande i Expedierat

ßå

Signatur
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Utbildningsnämnden

Forts. $ 81

Beslutsunderlag
Motion, 2016-06-01
Yttrande över motion om infiirande av obligatoriskt skolval, 2016-10-07

För beslut
Kommunfullmriktige
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Utbildningsnämnden

s82 Redovisning av delegeringsbeslut
UBN 2016-2

Beslut
Utbildningsnämnden godktinner redovisningen av de delegeringsbeslut som
ftirtecknats i protokoll 2016-11-24 $ 83

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

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

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut, 201 6 -l I -24

Utdragsbestyrkande / Expedierat

nilLn Ae



Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammantrådesdatum

2016-11-24

Sida

r 3(1 5)

Utbildningsnämnden

s83 Yttrande över motion om en kommunal handlingsplan
för suicidprevention
UBN 2016-226

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden ftireslår kommunfullmäkti ge att motionen bifalls med
att arbetet ingår i kommunens övergripande folkhälsoarbete och arbetet med
folkhälsoplan inom Rådet ftir trygghet och hälsa.

Beskrivning av ärendet
Lili-Marie Lundström (C) har i en motion ftireslagit att Bodens kommun tar
fram en kommunal handlingsplan ftir suicidprevention med utgangspunkt
från den nationella strategin ftir suicidprevention som antogs av riksdagen
2008.

Den nationella strategin berör stat, landsting och kommunernas ansvars-
områden och är indelad i nio områden:

1. Insatser som främjar goda livsvillkor ftir mindre gynnade grupper

2. Minskad alkoholkonsumtion i befolkningen och i högriskgrupper für
självmord

3. Minskad tillgänglighet till medel och metoder für självmord

4. Självmordsprevention som hantering av psykologiska misstag

5. Medicinska, psykologiska och psykosociala insatser

6. Spridning av kunskap om evidensbaserade metoder for att minska
självmord

7. Kompetenshöjning av personal och nyckelpersoner i vård och
omhändertagande av personer med sj älvmordsproblematik

8. Händelseanalys av Lex Maria - anmälningar

9. Stöd till frivilligorganisationer

Motionären beskriver också konsekvenserna av suicid både vad gäller
personliga tragedier såväl som samhällsekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag
Motion om kommunal handlingsplan ftir suicidprevention, 2016-06-09
Yttrande över motionen, 201 6-1 0- 1 6

För beslut
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Sam manträdesprotokol I

Bodens kommun Semmenträdesdatum

2016-11-24

Utbildningsnämnden

S 84 Yttrande över mot¡on om namnbyte på Björknässkolan
UBN 2016-51

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden ftirslår att kommunstyrelsen avslår motionen med
motiveringen att Björknäsgymnasiet är ett väl inarbetat namn med stor
betydelse i skolans samverkan samt att skolan är lokaliserad på
Björknäsområdet.

Reservation
Rigmor Å.ström (M) och Johan Sellin (M) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Göran Ahlman (M) ftireslår att det görs ett namnb¡e på gymnasieskolan i
Boden, fran Björknäsgymnasiet till Eyvind Johnson gymnasiet. Det nya
namnet skulle hedra vår nobelpristagare avsevärt, höja statusen på skolan
samt öka samverkan med andra orter/skolor/universitet i större utsträckning.

Förvaltningen säger i sitt ¡trande att Björknäsgymnasiet ligger på området
Bj örknäs där även Bj örknäsvallen, Bj örknäshallen, Bj örknäs hälsocentral,
Björknäsbadet och Björknäsparken ligger. Namnen är väl kända inom och
utom kommunen.

Det är viktigt att hedra vår nobelpristagare men ser inte att ett namnbyte på
skolan skulle medftira det. En skolas status beror inte enbart på skolans
namn utan andra viktiga faktorer är utbildningens kvalité, elevers resultat
och den trivsel skolan står für.

Samverkan med andra skolor och universitet sker i dag i hög utsträckning
och styrs av behovet av samverkan. Ett b¡e av namn kan fürsvåra vilken
skola som samverkan avser. Ett namnbyte medfrir extra kostnader vilket
skolans budget inte medger i dagsläget.

Förvaltningen ftirslår att kommunfullmäktige avslår motionen med
motiveringen att Björknäsgymnasiet är ett väl inarbetat namn med stor
betydelse i skolans samverkan samt att skolan är lokaliserat på
Bj örknäsområdet. Motionen anses härmed behandlad.

I detta ärende är checklistan ftir jämställda beslut inte tillämplig.

Förvaltningens förslag
Förvaltningen har lämnat ett fürslag som överensstämmer med
utbildningsnåimndens beslut

Yrkanden vid sammanträdet
Rigmor Åström (M) yrkar bifall till motionen

Sida
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Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Utbildningsnämnden

Forts $ 84

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

Beslutsunderlag
Motion, 2016-02-08
Tj änsteskrivelse, 20 | 6-1 0 -17

För beslut
Kommunstyrelsen

wb ailLû Ø


