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Paragrafer SS 66-74

Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 1 3.1 5-1 7.00
k\.14.25-14.45

Ledamöter

Britt-Marie Loggert-Andrén (S) ordförande, Maria Sellin (KD) vice ordförande, Rigmor
Aström (M), Hans Grönberg (S), Niclas Ståhl (M), Lennart Synnergren (S), Johan
Johansson (MP), Magdalena Resare Sandberg (M), Tony Karlsson (V), Anders Lund
(L) och Elisabet Nilsson (SD) tom $ 68, Bert Johansson (SD) from $ 69

Ersättare

Johan Sellin (M), Matilda Lundström (C) och Elisabet Nilsson (SD) from $ 69

Tjänstemån

Bertil Sundström verksamhetschef för- och grundskola $ 66 och 74, Magnus Akerlund
skolchef, Maria Jakobsson chef elevhälsan S 67-68, Vivianne Lindgren
verksamhetschef gymnasium $ 69,
Personalföreträdare

Nina Sandling LärarfÖrbundet

Anders Lund (L)

Utbild n in gskontoret 20 1 6-1 0-25

bwt"*lø;'
Agneta Stenlund

Britt-Marie Loggert
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Agneta Stenlund
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Utbildningsnämnden
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Sammanträdesprotokol I

Bodens kommun Semmanträdesdatum

2016-10-20

Utbildningsnämnden

S 66 Ghefsrapport

Magnus Ä,kerlund skolchef lÈirnnar en rapport.

Signatur
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Bodens kommun
Sammanträdes protokoll
Sammantrådesdatum

2016-10-20

S¡da
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Utbildningsnämnden

S 67 Riktlinjer för mottagande i särskolan
UBN 2016-263

Beslut
1. Utbildningsnåimnden antar riktlinjer ftir mottagande i såirskolan att gälla
fran och med höstterminen 2016

2. Riktlinjer für mottagande i såirskolan, antagna av utbildningsnåimnden
2014-06-26 $ 58 upphör att galla från och med höstterminen 2016.

Beskrivning av ärendet
Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav dåirftir
att de har en utvecklingsstörning, ska tas emot i grundsärskolan.

Frågan om mottagande i grundsärskolan prövas av barnets hemkommun. Ett
beslut om mottagande i grundsärskolan ska fÌiregås av en utredning som
omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.
Samråd med barnets vårdnadshavare ska ske när utredningen genomförs,
SkollTkap5g.

Frågan om ett barn kan vara aktuell flor särskolan kan väckas av elevhälsans
personal, ft)rskolechef rektor, pedagoger eller vardnadshavare.

Beslutsunderlag
Riktlinjer für mottagande i såirskola
Rutiner, bilaga
Ijänsteskrivelse, 2016-09

För kännedom
Rektorer och förskolechefer

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Sammanträdes protokol I

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2016-10-20

Utbildningsnämnden

S 68 Riktlinjer för extraordinära stödåtgärder, BIBASS
UBN 2016-251

Beslut
1. Utbildningsnåimnden fastställer riktlinjer for extraordinåira stödåtgärder,
Barn i behov av särskilt stöd, BIBASS att gälla från och med 2016-10-20

2.Tidigare riktlinjer für extraordinära stödåtgärder antagna av nämnden
2014-12-10 $ 88 upphör att gälla fran och med 2016-10-20

Beskrivning av ärendet
Enligt Skollagen 2010:800, kap 3, 8$ utreder rektor elevens behov om
eleven riskerar att inte nå de mål som minst ska uppnås samt om eleven
uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med
elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. I en sådan utredning kan
funktionsnedsättning inom neuropsykiatri, psykisk ohälsa samt sociala och
medicinska svårigheter som påverkar elevens ftirmåga att tillgodose sig
utbildningen ingå.

Utredningen syftar till att kartlägga elevens situation, vilka bakomliggande
orsaker som finns till grund for de svårigheter eleven befinner sig i samt
vilka behov eleven har. Utredningen utmynnar eventuellt i ett
åtgåirdsprogram där rektor beslutar vilka åtgärder som ska vidtas. Den
utredning rektor med stöd av elevhälsan ansvarar ftir, är i de flesta fall
tillräcklig ftjr att elever i svårigheter ska Ë sina behov uppmärksammade och
lämpli ga åtgärder floreslagna.

Medel avsätts särskilt ftir barn och elever som har en fysisk
funktionsnedsättning enligt Riktlinj e ftir extraordinära stödåtgärder,
BIBASS.

Beslutsunderlag
Riktlinj e fü r extraordinära stödåtgärder, 20 I 6- 0 9- 0 8

1- 
tinsteskrivel se, 2 0 1 6- 09- 0 I

Rutin ftir ansökan om medel ftir extraordinära stödåtgåirder, BIBASS

För kännedom
Kommunala och fristående ftirskolor och skolor
Ekonom lorskola och skola
Verksamhetschef ftir- och grundskola
Verksamhetschef gymnasiet

Signatur
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2016-10-20

Sida

6(1r)

Utbildningsnämnden

S 69 Aterrapportering av uppdrag om utveckling av
gym nasiala yrkesprogram
UBN 2016-60

Utdragsbestyrkande / Expedierat

Förslag till beslut
Utbildningsnåirnnden ft)reslår att kommunfullmäktige godktinner
åtenapporteringen av uppdraget att presentera en plan ftir utveckling av de
gymnasiala yrkesprogrammen i nÈira samarbete med respektive bransch.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmdktige uppdrog 2016-06-20 $ 83, till utbildningsnämnden att
presentera en plan ft)r utveckling av de gymnasiala yrkesprogrammen i nåira
samarbete med respektive bransch.

Enligt gymnasiefürordningen ska det ft)r gymnasieskolans yrkesprogram
finnas ett eller flera lokala programråd ftir samverkan mellan skola och
arbetsliv.

Hur de lokala programråden ska organiseras och vilka uppgifter de ska ha åir

inte reglerat i någon ftirordning. Väl fungerande lokala programråd kan vara
en avgörande ftirutsättning ñr att yrkesutbildningen inom gymnasieskolan
ska kunna fungera och utvecklas. Samverkan mellan skola och bransch ger
möjlighet att tillgodose länets forsörjning av arbetskraft och bidrar därmed
till att skapa arbetstillfrillen. Genom arbetsplatsftirlagt låirande, APL får
ft)retagen tillsammans med skolan möjlighet att utbilda direkt anställningsbar
personal. Detta är en ftirdel ft)r företagen, skolan, eleven och kommunens
befolkningstillväxt.

Beslutsunderlag
1j änsteskrivel se, 20 I 6 -09 -22

För beslut
Kommunfullmäktige

tffi Ln ft Å"- ú,



Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

SammantÍädesdatum

2016-10-20

Sida
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Utbildningsnämnden

s70 Redovisning delegeringsbeslut
UBN 2016-2

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som
ftirtecknats i protokoll 2016-10-20

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

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

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut, 20 I 6-10 -20

Utdragsbestyrkande / Signatur

AÅ* t-Å



Bodens kommun
Sam manträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2016-10-20

Sida
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Utbildningsnämnden

s7r

Utdragsbestyrkande

Yttrande över medborgarförslag om att anlägga en
motorikbana och utegym centralt i Boden
UBN 2016 -148

Beslut
1. Utbildningsnämnden tar med sig ftirslaget i pågående planeringsarbete
gällande ftirbättring av fürskolors och skolors utemiljö.

2. Medborgarft)rslaget anses härmed behandlat.

Beskrivning av ärendet
ftireslår i ett medborgarftirslag att kommunen ska placera en

ställning ftir utetråining på Stureskolan och Brönjaskolan. Han ftireslår också
att en motorikbana ska placeras i nåirheten av Björknäsgymnasiet.

. notiveringär att dagens unga rör sig allt mindre och behöver fler
alternativa tråiningsmöjligheter eftersom gymtråining inomhus baraär ftir de
som har råd. Boden Èir den enda större kommunen i Norrbotten som saknar
liknande lösningar.

Utbildningsftirvaltningen tar med sig fürslaget i pågående planeringsarbete
gällande ftirbäUring av ftirskolors och skolors utemiljö.

Kommunfullmäktige har överlåtit till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

Beslutsunderlag
Medborgarfü rslag, 201 6-0 5 -09
Yttrande på medborgarfü rslag, 201 6-09 -26

För beslut
Kommunstyrelsen

S¡gnatur
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Semmenträdesdatum

2016-10-20

Sida
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Utbildningsnämnden

s72 Yttrande över medborgarförslag om en
parkourställ n ing nära Mårängsskolan
UBN 2016-213

Beslut
1. Utbildningsnämnden tar med sig ftirslaget i pågående planeringsarbete
gällande ftirbättring av fürskolors och skolors utemiljö.

2. Medborgarförslaget anses htirmed behandlat.

Beskrivning av ärendet
füreslår i ett medborgarftirslag att kommunen ska bygga en

parkourställning nära Mårängsskolan i Sävast.

Utbildningsftirvaltningen tar med sig förslag i pågående
planeringsarbete gällande ftirbättring av fürskolors och skolors utemiljö.

Kommunfullmäktige har överlåtit till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

Beslutsunderlag
Medborgarft)rslag, ks dnr 2016-309
Yttrande på medborgarfürslag, 201 6-09 -26

För beslut
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammantrâdesdatum

2016-10-20
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Utbildningsnämnden

s73 Sammanträdesdatum 201 7
UBN 2016-47

Beslut
Utbildningsnämnden fastställer sammanträdesdatum for 2017

Beskrivning av ärendet
Nämnderna bestÈimmer tid och plats fÌir sina sammanträden.
Sammanträdena hålls i stadshuset enligt ftiljande:

26 januari
23 februari
23 mars
12 april
24 maj
l5 juni

21 september
26 oktober
23 november
14 december

kl
kl
kl
kl
kl
kl

I 3.15
13.15

13.1 5

13.15

08.30
I 3.15

kl. 13.15
kl. 13.15
kl. 13.15
kl. 13.15

Antagningsutskottet sammanträder i mars och i juni.

På sammanträdet i september lämnades ftirslag om att ändra datum for
sammanträden i april, maj och juni.Nytt ftirslag är att ändra tiden24 maj till
kl. 08.30.

För kännedom
ü Fastighetsfürvaltningen
r( Kommunledningsfürvaltningen
( Kultur och fritidsftirvaltningen
¿Miljö- och byggnåimndens kansli
¡¿ Socialftjrvaltningen

S¡gnatur

frø ,3+lLn tìÅr-, t^I



Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2016-10-20
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Utbildningsnämnden

s74 Yttrande över motion om förbud mot mobiltelefoner
och surfplattor under lektionstid
UBN 2016-54

Förslag till beslut
1 .Utbildningsnåimnden ftireslår att kommunfu llmákti ge avslår motionen med
motiveringen att skolhuvudmannen saknar lagligt infl¡ande i denna fråga.

2. Motionen anses härmed behandlat.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 20 1 6-05-3 0, KS 20 I 6/ I 45, att återremittera
ärendet med motiveringen att l2irare och rektorer (skolpersonal) skulle ñ
uttala sig om motionen.

Ä¡endet har tagits upp vid rektorskonferens inom ftir- och grundskolan 2016-
09-14. Efter analys av motion och bedömning av nuvarande lagstiftning och
skolans behov av reglering beslutar rektorerna enhälligt, att de står bakom
tidigare svar på motionen, någon ytterligare reglering behövs ej.

Beslutsunderlag
Motion, 2016-02-24
Tj åinsteskrivelse, 20 I 6 -02-29
UtbildningsnÊimndens ftirslag till beslut, 2016-04-14 5 37
Kommunfullmåiktiges beslut, 201 6-05-30 $ 59
Tj änsteskrivelse, 201 6-09 -26

För beslut
Kommunfullmåiktige

Signatur
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