
Utbildningsnämnden

Plats och tid

Beslutande

Ersättare

Övriga nårvarande

usteringens plats och tid

nderskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Organ

Sammanträdesdatum

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

t)âfftu, Eurnwrnd,
RgnÈta stentuno

Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2017-09-21

Sidâ

1(17)

Parasrafer SS 60-71

Centralskolan, I 3. 1 5-1 7.05

Britt-Marie Loggert-Andrén (S) ordförande, Sara Johansson (S), Rigmor Aström (M),
Robert Andersson (S), Johan Sellin (M), Lennart Synnergren (S), Johan Johansson
(MP), ïony Karlsson (V), lngerWestman Arvesen (V), Anders Lund (L) och Hans
Grönberg (S) tom $ 60, Bert Johansson (SD) from $ 61

Johan Lund (S), Berith Ekervhén (S), Erika Sjöö (NS),
Hans Grönberg (S) from $ 61

Tjänstepersoner
Magnus Akerlund skolchef, Kjell Selinder avdelníngschef ekonomi, Maria Kvarnströn
Söderström kvalitetsansvarig, Vivianne Lindgren verksamhetschef gymnasium,
Personalf0retrådare

Lärarförbundet Nina Sandling

Rigmor Aström (M)
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkånnagetts genom anslag.

Utbildningsnämnden

2017-09-21

2017-09-27 Datum då anstaget tas ned

Utbildningskontoret

Underskrift
Agneta Stenlund

2017-10-19
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Bodens kommun

Utbildningsnämnden

S 60 Skolchefens rapport

Magnus .Ä.kerlund ltimnar en rapport
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Bodens kommun Sammanträdesdatum

2017-09-21

Utbildningsnämnden

S 6f Ändring i ärendelistan

Beslut
Ärendelistan lindras på följande sätt:

Ä¡ende 2 - Delårsrapport 2 behandlas som ärende 3

Ärende 3 - Manadsrapport juli2017 behandlas som åirende 2
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Bodens kommun
Sam ma nträdes protokol I

Sammanträdesdatum

2017-09-21

Utbildningsnämnden

S 62 Månadsrapport jult 2017
UBN 2017-11s

Beslut
r. Utbildningsnämnden godkänner månadsrapport samt bilaga till
månadsrapport juli 2017 .

2. Målet attnãen budget i balans kvarstår.

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

Vid sammanträdet redovisades bilagan till manadsrapport augusti 2107.

Beslutsunderlag
Månadsrapport utbildningsnämnden juli 20 1 7
B ilaga månadsrapport utbildningsnåimnd en juli 20 I 7

För kännedom
Ekonomikontoret

Sida
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Sammanträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2017-09-21
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Utbildningsnämnden

S 63 Delårsrapport 2
UBN 2017-142

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden ft)reslår att kommunfullmäkti ge godkänner
utbildningsnämndens delårsrappo rt 2, 2017 .

Beskrivning av ärendet
utbildningsfttrvaltningen har sammanställt delarsbokslut j anuari - augusti
2017. Delårsbokslutet innehåller bedömning och analys av måluppfyllelsen
inom de prioriterade utvecklingsområdena en trivsam växande småstad,
barnvänliga Boden, integration som tillgång, h¿ir talar vi med medborgarna
inte till dem, alla är värdefulla i Boden, kontinuerlig
verksamhetsuppftiljning, vi lyfter fram våirdet av offentligt hnansierad
verksamhet, Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och en
kommun med långsiktigt stabil ekonomi. Utbildningsftirvaltningen gör
bedömningen att måluppfyllelsen är helt eller delvis uppfylld inom alla
utvecklingsområden. Delårsbokslutet innehåller även beskrivning av de
ekonomiska resultaten, utbildningsnämnden redovisar für perioden ett
positivt resultat med 4,0 miljoner. Prognosen ftir helåret 2017 visar på ett
negativt resultat med -0,9 miljoner. Det är en fiirbättring fran ftiregående
prognos med 0,3 miljoner.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Utbildningsnämndens delårsrapport 2, 2017
Utbildningsnämndens delårsrapport 2, 2017

För beslut
Kommunfullmäktige

För kännedom
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Bodens kommun
Sa m ma nt räd es p roto ko I I

Sammanträdesdatum

2017-09-21

Sida
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Utbildningsnämnden

S64 Riktlinjerförbudgetuppföljning/prognos
UBN 2017-37

Beslut
Utbildningsnämnden fastställer riktlinjer ftir budgetuppftiljning/prognos
innehållande ekonomistyrning med tydligt fokus på chefernas ansvar,
skyldigheter och befogenheter, beslutsunderlagens utformning/innehåll vad
gäller analys, ekonomiska effekter, finansiering och krav på åtgärdsftirslag
vid befarade underskott.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunens revisorer har PwC granskat utbildningsnämndens
ekonomistyrning. Syftet med granskningen har varit att bedöma om
nämnden har en ändamålsenlig styrning och tillräcklig kontroll över sin
ekonomi. Utifrån genomförd granskning görs ftiljande sammanfattande
revisionella bedömningar:

Nämndens styrning över sin ekonomi bedöms inte fullt ut vara
ändamålsenlig. Bedömningen grundar sig på bland annat att:

. ansvarsorganisationen inte är tydlig i alla delar,

o nämndens budget inte bedöms vara ändamålsenlig i alla avseenden,
bland altat visar granskningen att den inte är accepterad av
nämnden,

o styrningen över beslutsunderlagens innehåll åir otillräcklig och

o rapporteringen endast i viss utsträckning resulterar i beslulny
styrning som säkerställer att budget nås.

Nämndens kontroll över sin ekonomi bedöms inte i alla avseenden vara
tillräcklig. Bedömningen grundar sig på att:

o riktlinjerna kring uppftiljande ekonomisk rapportering vad avser
frekvens i stort sett har foljts. Däremot visar granskningen pâ ait
rapporteringens innehåll (underlag till beslut) inte bedöms vara
fullstrindiga vad avser analys i form av ekonomiska effekter,
finansiering och konkreta åtgärdsfiirslag vid befarade
budgetawikelser.

För att utveckla nämndens ekonomistyrning bör ftiljande åtgåirder vidtas:

o Nämnden och dess verksamhet bör arbeta med frågor som rör attityd
och acceptans av tilldelad budgetram.

o Fastställ nämndinterna riktlinjer ftir:

- Ekonomistyming med tydligt fokus på chefernas ansvar,
skyldigheter och befogenheter

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2017-09-21

Sida
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Utbildningsnämnden

Beslutsunderlagens utformning/innehåll vad gäller analys,
ekonomiska effekter, finansiering och krav på åtgärdsftirslag vid
befarade underskott.

Barncheckl ista och checkl ista jämstållda bes I ut
I detta ärende är barnchecklistan och checklistan för jåimställda beslut inte
tillämpliga.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport Utbildningsntimndens ekonomistyrning
Riktlinj er - Budgetuppftiljning/prognos
Tjeinsteskrivelse Utbildningsnämndens ekonomistyrning

För genomftirande
Skolchef
Verksamhetschefer
Avdelningschefer
Rektorer
Förskolechefer
Ekonomer

För kännedom
Kommunrevisorer

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Bodens kommun
Samma nträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-09-21
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Utbildningsnämnden

Flytt av investeringsmedel från
utbi ld n i ngsförvaltn i n gen ti I I fastig hetsförvaltn i n gen
2017
UBN 2017-287

Beslut
Utbildningsnämnden bes lutar att fl ytta inve steringsmedel från
utbildningsftirvaltningen till fastighetsftirvaltningen

Beskrivning av ärendet
För att få en lättare hantering av ekonomin och fakturahanteringen ftireslås
att ftiljande investeringsobjekt gällande 2017 flyttas från
utbildningsftirvaltningen till fastighetsforvaltningen. Flytten av medel avser
ljudåtgarder inom Tallbackens ftirskola samt avlastning av livsmedel
Kyrkkläppens ftirskola och Fagernäs ftirskola.

Ärendet
De investeringsmedel som behöver flyttas omfattar totalt 3 600 tkr enligt
nedan

o ljudåtgärder Tallbackens ftirskola 600 tkr
o avlastning av livsmedel Kyrkkläppens fürskola 500 tkr
o avlastning av livsmedel Fagemäs ftirskola 2 500 tkr

Barnchecklista och checklista jämställda beslut
I detta ärende är barnchecklistan och checklistan för jämställda beslut inte
tillämpliga.

Beslutsunderlag
1j änsteskrivelse Flytt av investeringsmedel till fastighetsftirvaltningen

För kännedom
Fasti ghetsftirvaltningen

R9, Wo* @"í,

Utdragsbestyrkande / Expedierat



Sammanträdesprotokoll
Bodens kommun Sammanträdesdatum

2017-09-21

Utbildningsnämnden

M i nska kostnader för id rottsutbild ningar
UBN 2o172rl g+8

Beslut

l. Utbildningsnämnden avvecklar NIU skidskytte från och med höstterminen
2018

2. Idrott och hälsa idrottsspecialisering 1 och 2 ishockey avvecklas från och
med höstterminen 2018.

2. NIU handboll behålls.

Reservation
Rigmor Ä,ström (M) och Johan Sellin (M) reserverar sig mot beslutet.
Rigmor Ä.ström avser att lämna en skriftlig reservation

Beskrivning av ärendet
Björknäsgymnasiet har två NlU-idrottsutbildningar en für handboll samt en
ftir skidskytte. Skolan har även Idrott och hälsa 1 specialisering ishockey och
Idrott och hälsa 2 specialisering ishockey fördelat på tre år.

Med anledning av skolans underskott samt ftir att fä en budget i balans
behöver åtgtirder vidtas. Förslag är att aweckla NIU skidskytte samt Idrott
och hälsa 1 och 2 specialisering ishockey. Besparingen skulle rendera i en

kostnads minskning pâ795 700 kronor per ar.

För att nå en budget i balans måste åtgärder vidtas. Utbildningar som inte är
lagstadgade kan skolan aweckla. Förslaget åir att aweckla NIU skidskytte
tillsammans med idrott och hälsa idrottsspecialisering ishockey som
tillsammans hade ett elevunder pä 17 elever läsåret 201612017 .

Utbi ld n i ngsförvaltn i n gens förslag ti I I besl ut
Utbildningsftirvaltningen har lämnat ett ftirslag som överensstämmer med
utbildningsnämndens beslut.

Yrkanden
Tony Karlsson (V) och Inger Vestman Arvesen (V) yrkar pä att ärendet
återremitteras

Beslutsgång

Ordftiranden frågar utbildningsnåimnden om ärendet ska återremitteras eller
inte. Ordftjranden finner att utbildningsnämnden beslutar att ärendet inte ska
återremitteras.

Yrkanden
Rigmor,Ä.ström (M) och Johan Sellin (M) yrkar att besparingen görs på
lokalsidan.

Sida
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2017-09-21
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Utbildningsnämnden

Tony Karlsson (V) och Inger Vestman Arvesen (V) yrkar avslag till
ftirvaltningens ftirslag till beslut.

Ajournering 15. 10 - 15.20

Beslutsgång
Ordftiranden ställer yrkanden och ftirslag mot varandra och finner att
utbildningsnämnden be slutar enli gt forvaltningens ftirslag.

Beslutsunderlag
1j åinsteskrivelse Minska kostnader ftir idrottsutbildningar

För kännedom
Rektorer gymnasieskolan
Avdelningschef ekonomi
skolskjutsplanerare
Personalhandläggare
Avdelningschef IT- och studieadministration

Utdragsþestyftande / Expedierat
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Rigmor Åström

Ubbyn 5

9619L Boden
UbnIT-09-27

RESERVATION, ärende nr 06, 2017-277

Minska kostnaderna för idrottsutbildningar

I början av 200O-talet då Kunskapslyftet genomfördes i stor skala hade Björknässkolan mer
än dubbelt så många elever som i nuläget. Gymnasieelever och komvuxelever samsades
med kunskapslyftet under samma tak. Skolan är dessutom utbyggd med ytterligare en
flygel sedan den tiden.

Vi moderater vill att man prioriterar genomförandet av utbildningar i stället för stora
lokalytor. Vi avslår därmed awecklingen av NIU Skidsþtte samt idrottsspecialisering 1 och
2 ishockey. Då elever redan är antagna till utbildningarna tar det tre år att få full effekt på
besparingen. En översyn av lokalnyttjandet med placering av andra verksamheter inom de
lokaler som kan frigöras möjliggör en mer effektiv besparing.

Med ovanstående motivering reserverar vi oss till förmån för eget yrkande.

Att besparingar görs genom översyn av lokal¡or i stället för aweckling av utbildningar.

RigmorÅström fohan Sellin

MM

ûb, túun Q4'



Sammanträdesprotokoll
Bodens kommun Sammanträdesdatum

2017-09-21

Utbildningsnämnden

lnformation om huvudmannaplan studie- och
yrkesvägledning
UBN 2017-279

Beslut
Utbildningsnåimnden godkåinner informationen

Beskrivning av ärendet
Syftet med huvudmannaplanen är att sträva efter en likvzirdig vägledning
med hög kvalitet och saklig information. Planen ska främja medvetenheten
hos eleverna om framtidens arbetsmarknad, den ska bidra till ökad
jämställdhet och ñrebygga könsstereotypa val. Fortsatt studie och
yrkesvägledning ska inspireras genom de yttre tamama som tagits fram i
planen.

Huvudmannaplanen ska därfor fürankras inom varje rektorsområde med
uppdraget att göra en aktivitetsplan ftir varje skola.

Bakgrund till huvudmannaplanen är att:

För att öka andelen elever som uppnår kunskapskraven i åk 9 behöver
elevema motivationshöjande insatser tidigt under skolgången som att koppla
skolarbetet till arbetslivet i form av arbetsmarknadskunskap. Aktiviteter für
att utveckla elevers självkännedom och valkompetens åir viktigt ftir att:

. bli medveten om sig själv och sina intressen, kompetenser.

. bli medveten om olika valalternativ, såsom olika utbildningar och yrken

. lära sig attfattabeslut och att genomftira dem.

Elever som lämnar grundskolan utan godkända betyg, har svårare att går

vidare i sina studier.

Osäkerhet kring val av gymnasieprogram innebär risk ftir avhopp alternativt
b¡e av program.

Avhopp kan leda till att ungdomar hamnar i utanfürskap och fcirsenas in på
arbetsmarknaden. Byte av program innebär en frrlängning av gymnasietiden.

Inga ekonomiska konsekvenser.

Barnchecklista och checklista jämställda beslut
Ärendet är fürberett enligt barnchecklistan.
Ärendet är ftirberett enligt checklistan ftir jämställda beslut

Beslutsunderlag

Huvudmannaplanen ftir studie och yrkesvägledning
1j änsteskrivelse Huvudmannaplan S YV 20 1 7-09-0 1

Sida
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Sammanträdesprotokol I

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2017-09-21

Utbildningsnämnden

Beslutet ska skickas till
Studie och yrkesvägledare i åk 7-9 och gymnasiet
Alla rektorer i kommunen

För genomftirande
Rektorer âk 7-9 och gymnasiet

Sida
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Sam ma nträdesprotokol I

Bodens kommun Sammånträdesdatum

2017-09-21

Utbildningsnämnden

S 68 Uppföljning av regelbunden tillsyn Förskolan Fröet
UBN 2017-120

Beslut
Utbildningsnämnden bedömer att huvudmannen för Förskolan Fröet har
vidtagit tillräckliga åtgärder och den regelbundna tillsynen avslutas därmed.

Beskrivning av ärendet
Utbildningsftirvaltningen har i januari 2017 genomfürt regelbunden tillsyn
av Förskolan Fröet. Utbildningsnämnden beslutade den12 april2017 $ 31
att Förskolan Fröet bedömdes i syfte att höja verksamhetens kvalitet inleda
ett utvecklingsarbete inom ftiljande områden:

- Huvudmannen måste säkerställa att ftiräldrarnas behov av förskola
kontinuerligt floljs upp och tillgodoses

- Huvudmannen måste säkerställa att all personal inkommer med
utdrag ur belastningsregistret inftir anställning

- Huvudmannen måste säkerställa att all personal vet vad
anmälningsplikten till socialnämnden innebär och hur de ska agera
vid oro für ett barn.

- Huvudmannen måste säkerställa att fürskolan erbjuder en sÈfüer

verksamhet med en trygg omsorg i en god miljö.
- Huvudmannen måste utarbeta skriftliga rutiner für att ta emot och

utreda klagomål mot utbildningen

Utbildningsnämnden begärde att huvudmannen for Förskolan Fröet senast
den I augusti 2017 till Utbildningsnåimnden skulle redovisa vilka åtgärder
som vidtagits eller planerats. Huvudmannen for Förskolan Fröet har den 28
juni2017 inkommit med redovisning som visar på vidtagna åtgtirder med
anledning av påtalade utvecklingsområden. Av redovisningen framgår att
huvudmannen har utarbetat rutiner

- ft)r öppethållande
- vid registerkontroll
- ftir samverkan och anmälan till socialftirvaltningen
- vid olycksfall och tillbud bland barn/personal
- vid bams fürsvinnande
- vid utflykter
- ftir hantering av klagomål mot verksamheten

Huvudmannen har även reviderat riktlinjer ftir ansökan, fiörtur och avgifter.

Beslutsunderlag
ljtinsteskrivelse Uppftiljning av regelbunden tillsyn av

För kännedom
Förskolan Fröet

Sida
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-09-21

S¡da
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Utbildningsnämnden

Uppföljning av regelbunden tillsyn Tankeborgen
Svartlå fria förskola
UBN 2017-121

Beslut
Utbildningsnåimnden bedömer att huvudmannen för Tankeborgen Svartlå
Fria ftirskola har vidtagit tillräckliga åtgärder, den regelbundna tillsynen
avslutas därmed.

Beskrivning av ärendet
Utbildningsforvaltningen har i februari 2017 genomfört regelbunden tillsyn
av Tankeborgen Svartlå Fria förskola. Utbildningsnåimnden beslutade den 12

april2017 $ 32 att Tankeborgen Svartlå Fria ftjrskola bedömdes i syfte att
höja verksamhetens kvalitet inleda ett utvecklingsarbete inom ftiljande
områden:

- Huvudmannen måste säkerställa att ftiräldrarnas behov av förskola
kontinuerligt fttljs upp och tillgodoses

- Huvudmannen måste säkerställa att ftirskolan erbjuder en säker
verksamhet med en trygg omsorg i en god miljö

- Huludmannen måste utveckla det systematiska kvalitetsarbetet

Utbildningsnämnden begärde att huvudmarìnen ftir Tankeborgen Svartlå Fra
forskola senast den I augusti20IT till Utbildningsnämnden skulle redovisa
vilka åtgarder som vidtagits eller planerats. Huvudmannen ftir Tankeborgen
Svartlå Fria ftirskola har den l8 maj 2017 inkommit med redovisning som
visar på vidtagna åtgärder med anledning av påtalade utvecklingsområden.
Av redovisningen framgår att huvudmannen har utarbetat rutiner

- ffir att säkerställa att ftiräldrarnas behov av fürskola kontinuerligt
följs upp och tillgodoses

- vid utflykter

Huvudmannen har även lämnat in en kvalitetsrapport.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Uppftiljning av regelbunden tillsyn av Tankebogen Svartlå
Fria ft)rskola

För kännedom
Tankeborgen Svartlå fria forskola

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Sammanträdesprotokol I

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2017-09-21

Utbildningsnämnden

S 70 Redovisning delegerade beslut
UBN 2017-2

Beslut
Utbildningsnämnden godkåinner redovisningen av de delegeringsbeslut som
ft)rtecknats i protokoll 2017-09-21 ç 70

Beskrivning av ärendet
Utbildningsnåimnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordftirande,
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 åirende av den som fatt beslutanderätten genom att själv ta
över åirendet och fatta beslut.

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut, 20 17 -09 -2I

Sida
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Bodens kommun

20 september
25 oktober
22november
13 december

Samma nträdesprotokoll
Sammantrådesdãtum

2017-09-21

Sida
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Utbildningsnämnden

Näm ndens sammanträdesdatum 2018
UBN 2017-261

Beslut
Utbildningsnåimnden fastställer sammanträdesdagar ftir 20 1 8.

Beskrivning av ärendet
Nämnden beslutar om datum och tid ftir sammanträden under 2018.

25 januari kl. 13.15
22 februari kl. 13.15
22mars kl. 13.15
12 april kl. 13.15
24 maj kl. 13.15
l4juni kl. 13.15

kl. 13.15
kl. 13.15

kl. 13.15
kl. 13.15

Antagningsutskottet sammanträder i mars och i juni

Barnchecklista och checklista jämställda beslut
I detta ärende är barnchecklistan och checklistan för jämställda beslut inte
tillåimpliga.

Beslutsunderlag
Tj änsteskrivelse Utbildningsnåimndens sammanträdesdagar 20 1 8.

För kännedom
Personalkontoret
Kommunledningsftirvaltningen

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur
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