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Britt-Marie Loggert-Andrén (S) ordförande, Maria Sellin (KD) vice ordförande, Johan
Sellin (M), Robert Andersson (S), Niclas Ståhl (M) tom $ 92, Hans Grönberg (S) from $
93, Lennart Synnergren (S), Johan Johansson (MP), Matilda Lundström (C), lnger
Westman Arvesen (V), Anders Lund (L), Elisabet Nilsson (SD) tom $ 86 och Bert
Johansson (SD) from $ 87

Hans Gronberg (S) tom $ 92, Niclas Ståhl (M)from $ 93, Sara Johansson (S), Erika
Sjöö (NS), Elisabet Nilsson (SD) from $ 87

Tjänstemän

Magnus Akerlund skolchef, Kathrun Magito rektor $ 86, Lars-Göran Pekkari rektor $ 87,
Johanna Lindblad kostchef $ 88, Maria Kvarnström Söderström kvalitetsansvarig $ 91-
93, Stina Leden avdelningschef HR- och kansliet $ 94
Personalföreträdare

Jenny Lindealv Lärarförbundet

Maria Sellin (KD)
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Kulturstrategi Bodens kommun 2016-2020
Aterrapportering av uppdrag till kommunstyrelsen om ökad andel
ekologisk mat ..........

Yttrande över motion om att forverkliga den ursprungliga visionen för
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Redovisning delegeringsbeslut

Svar till Skolinspektionen efter granskning av språkintroduktion vid
Björknäsgymnasiet, dnr 400-201 5:6585
Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 201 6, kvalitetsrapport 2
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Utbildningsnämnden

S 85 Rapport och informat¡on

Magnus Äkerlund skolchef låimnar en chefsrapport.

Maria Kvarnström Söderström kvalitetsutvecklare informerar om att
Skolinspektionens kommer att genomfüra en regelbunden tillsyn av under
2017.

/ Expedierat
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Utbildningsnämnden

S 86 Biblioteksplan 2016-2020 Bodens kommun
UBN 2016-278

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden ftireslår att kommunfullmäktige fastställer ftirslag till
biblioteksplan ftjr Bodens kommun avseende utbildningsnämndens ansvar
ftir skolbibliotek inom grundskola och gymnasieskola.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige uppdrog 2015-06-15 $ 91 till kultur, fritids- och
ungdomsnåimnden att tillsammans med utbildningsnämnden arbeta fram ett
ftirslag till biblioteksplan für Bodens kommun.

Utbildningsftirvaltningen lämnar ftirslag till biblioteksplan avseende
utbildningsnämndens ansvar ftir skolbibliotek inom grundskola och
gymnasieskola.

Beslutsunderlag
Biblioteksplan 20 I 6 -2020 fr ån kultur, fritids- och ungdomsnämnden
Beslut KFU 2016-09-07 $ 73

!änsteskrivelse Utbildningsftirvaltningens ftirslag till Biblioteksplan 2016-
2020

För beslut
Kommunfullmäktige

För kåinnedom
Kultur, fritids- och ungdomsnämnden

/ Expedierat
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Utbildningsnämnden

s87

tjÐ.

Kulturstrategi Bodens kommun 2016-2020
UBN 2016-325

Beslut
1. Utbildningsnämnden lämnar till kommunfullmäktige sitt ñrslag på
Kulturstrategi Bodens kommun 2016-2020 avseende utbildningsnämndens
ansvar ftir ftirskola, grundskola och gymnasieskola.

2. Under rubriken ftir- och grundskola, under mål fürsta punkten, formulerar
utbildningsnämnden om målet så att den lyder: Skapa möjlighet ftjr ett
instrumentftnåd med kostnadsfri utlaning av instrument.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmåiktige uppdrog 2015-06-15 $ 92 till kultur, fritids- och
ungdomsnÈimnden att upprätta en kulturstrategi für Bodens kommun für
perioden 2016-2020. Planen beskriver hur kulturlivet i kommunen kan växa
och utvecklas.

Utbildningsfürvaltningen lämnar ftirslag på kulturstrategi med mål fiir
fürskola, grundskola och gymnasieskola.

Vid sammanträdet beslutar utbildningsnämnden att ett av målen under
rubriken ftir- och grundskola ska omformuleras.

I ärendet är delar av barnchecklistan tillämplig. I ärendet är checklistan für
jämställda beslut inte tillämplig.

Beslutsunderlag
Kulturstrategi Bodens kommun 20I 6-2020
Tj änsteskrivelse Utbildningsnämndens fürslag till Kulturstrategi avseende
utbildningsnämndens ansvar, 2016-12-05

För beslut
Kommunfullmäktige

För kännedom
Kultur, fritids- och ungdomsnämnden

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

s88 Aterrapportering av uppdrag t¡ll kommunstyrelsen om
ökad andel ekologisk mat
UBN 201s-296

Förslag till beslut
1 . Utbildningsnämnden ftireslar att kommunstyrelsen godkänner
återrapporteringen av uppdraget.

2. Kommunstyrelsen uppdrar till ekonomikontoret att dehniera nyckeltalet
ekologisk mat och hur det ska mätas für Bodens kommun

Beskrivning av ärendet
Utbildningsnämnden fick i strategisk plan 2015-2017 i uppdrag att utreda
ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser av att öka andelen
ekologisk mat, med ambitionen att under mandatperioden nå en andel om
minst 30%. Uppdraget avrapporterades i ärende 2016-02-15 ç6.

Vid avrapporteringen av ärendet fick utbildningsnämnden ytterligare
uppdrag att till kommunstyrelsen redovisa nödvändiga organisatoriska
åtgärder ft)r att nå minst 30 % ekologisk mat.

Beslutsunderlag
1jåinsteskrivelse.A.terrapportering av uppdrag till kommunstyrelsen, 2016-
10-01

För beslut
Kommunstyrelsen

Signatur
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Utdragsbestyrkande / Expedierat

Yttrande över mot¡on om att förverkliga den
ursprungliga visionen för Gentralskolan och
sam lokal isera utbi Id n ingsförvaltn i ngen
UBN 2016-314

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden ftireslår att kommunfullmäktige avslår motionen i den
del som avser att utbildningsftirvaltningens administrativa personal ska
fl¡ta in i Björknäsgymnasiets lokaler. Detta med motiveringen att all
administrativ personal inte skulle rymmas.

Reservation
Johan Sellin (M), Niclas Ståhl (M) och Matilda Lundström (C) reserverar sig
mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Rigmor Åström (M) och Lili-Mari Lundström (C) ftireslar i en motion att
utbildningsftirvaltningens personal i stadshuset flyttar in i
Bj örknäsgymnasiet. En samlokalisering av gymnasiets administration med
ftirvaltningens övriga administration i stadshuset skulle ge ekonomiska och
administrativa fürdelar. Trycket på parkeringsplatser vid stadshuset skulle
minska då det finns gott om tillgängliga parkeringsytor vid
Björknäsgymnasiet.

Förvaltningen säger i sitt ¡trande att Språkintroduktionen Blomdalen,
placerad i Björknäsgymnasiets lokaler, var under våren 2016 i stort behov av
fler undervisningslokaler eftersom elevantalet hade ökat mer än vad
Björknäsgymnasiet kunde avvata. Den yta som behövdes uppskattades till ca
500 m2. Eftersom Björknäsgymnasiet inte kunde awaîaden yta som
behövdes flyttade Blomdalen sin verksamhet till externt hyrda lokaler på
Garnisionsgatan 6.

Förvaltningens administrativa personal omfattar ca 45-47 personer. Där
ingår ffirvaltningsledningsgruppen, ekonomiadministration, IT- och
studieadministration, HR- och kansliadministration, delar av elevhälsans
personal samt delar av kostens personal. Verksamheterna är ftirlagda till
statshuset plan 8 och 9, i Björknäsgymnasiet, i Folkets hus och i
Centralskolan. De lokaler språkintroduktionen lämnade på
Björknäsgymnasiet är inte tillräckligt ftir att inrymma all administrativ
personal.

Förvaltningen har ingen awikande åsikt i frågan om tillgång till
parkeringsplatser. I dagläget finns det 22 lediga parkeringsplatser vid
Björknäsgymnasiet samt l9 vid ishallen. Förvaltningen nyttjar i dagsläget l4
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Forts. $ 89

parkeringsplatser vid stadshuset, så parkeringsmöj ligheter vid
Björknäsgymnasiet är inget hinder.

Förvaltningen är positiv till en samlokalisering av all administrativ personal
och ser stora fürdelar ftir verksamheten. Förvaltningen ser fram emot det
arbete som pågår i kommunen med att finna bra och hållbara lösningar på
lokalfrågan avseende hela kommunen.

Förvaltningen ftirslar att motionen om att flytta administrativ personal till
Bj örknäsgymnasiet avslås med motiveringen att fü rvaltningens
administration inte ryms i Björknäsgymnasiets lokaler.
Motionen anses härmed besvarad.

I ärendet är checklistan för jåimställda beslut inte tillåimplig.

Utbi ld n i n gsförvaltn i n gens förslag ti I I besl ut
Utbildningsfürvaltningen har lämnat ett fürslag som överensstämmer med
utbildningsnåimndens beslut

Yrkanden
Johan Sellin (M), Niclas Ståhl (M) och Matilda Lundström (C) tillstyrker
motionen.

Beslutsgång
Ordftiranden ställer ftirslag och yrkanden mot varandra och finner att
utbildningsnämnden beslutar enligt fÌirvaltningens fürslag

Beslutsunderlag
Motion, 2015-04-01
Yttrande över motionen, 201 6-l I -02

För beslut
Kommunfullmäktige

/ Expedierat
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se0 Redovisn i ng delegeri ngsbeslut
UBN 2016-2

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som
ftjrtecknats i protokoll 2016-12-05 $ 90

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

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

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut, 20 I 6-12-1 5
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I elevemas individuella studieplan behöver målen eleverna har
framgà, på såväl kort som längre sikt.
Eleverna behöver få tillgång till elevhälsa som bedriver ett
hälsofrämjande, ftirebyggande och åtgärdande arbete på skolenheten.
Skolan behöver erbj uda eleverna på språkintroduktionsprogrammet
minst ett hälsobesök, som innefattar en allmän hälsokontroll.
Samarbetet mellan elevhälsan och skolenhetens övriga personal
behöver också utvecklas, så att det fiirebyggande, hälsofrämjande och
åtgärdande arbetet kan underlättas.
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Utbildningsnämnden

se1 Svar till Skolinspekt¡onen efter granskning av
språkintroduktion v¡d Björknäsgymnasiet, dnr 400-
2015:6585
UBN 2016-17s

Beslut
Utbildningsnåimnden antar upprättat svar till Skolinspektionen.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har under hösten 2016 genomfürt en kvalitetsgranskning
av utbildningen på språkintroduktionsprogrammet. Syftet med
kvalitetsgranskningen har varit att granska om elevernas utbildningsbehov på
språkintroduktionen tillgodoses, om eleverna på programmet får stöd och
vägledning under sin utbildning och inftir fortsatta studier och yrkesliv.

I syfte att höja verksamhetens kvalitet bedömer Skolinspektionen att ett
utvecklingsarbete i fürsta hand behöver inledas inom ftiljande område:

a

a

Bodens kommun ska senast den2l december 2016 inkomma med en
uppftiljningsbar planering av hur man avser att arbeta ftir att fiirbättra de

identifierade utvecklingsområdena. Huvudmarìnen ska dessutom senast den
12 juni 2017 redovisa en uppftiljning till Skolinspektionen över vilka
åtgtirder som vidtagits eller planerats.

Ärendet är ftirberett enligt barnchecklistan och checklistan ftir jämställda
beslut.

Beslutsunderlag
Skolinspektionens verksamhetsrapport, 2016-10-l I
Beslut efter kvalitetsgranskning, 20 1 6- 1 0- 1 1

Svar till Skolinspektionen, 2016-10-24

{43,

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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För kåinnedom
Skolinspektionen
Chef elevhälsa
Rektor språkintroduktionen
Verksamhetschef gymnasium

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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se2 Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 2016,
kvalitetsrapport 2
UBN 2016-28

Beslut
1. Skolchefen får i uppdrag att omhänderta identifierade utvecklingsområden
i kvalitetsrapporten.

2. Redovisningen av kvalitetsrapporten godkåinns.

Beskrivning av ärendet
Skollagen som trädde ikraft I juli 2011 ställer krav på att huvudmän,
ftjrskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska flolja upp
verksamheten, analysera resultaten i ftirhållande till de nationella målen,
krav och riktlinjer och utifrån det planera och utveckla verksamheten ftir att
nå de uppsatta målen. Systematiskt och kontinuerligt innebär att arbetet ska
bedrivas strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling.
Varje huvudman och varje fürskole- och skolenhet måste därftjr hitta sina
former och rutiner ftir kvalitetsarbetet. Utgangspunkten är alltid densamma,
att identifiera utvecklingsområden ftir ökad måluppfyllelse i ftirhållande till
de nationella målen. Utbildningsnämnden har beslutat om en plan ftir det
systematiska kvalitetsarbete 2015 som ska bidra till att verksamhetema
utvecklas och redovisar ökad måluppfyllelse.
Verksamheterna har lämnat in den andra kvalitetsrapporten für 2016,
därefter har huvudmannen och verksamheterna genomfürt en kvalitetsdialog.
Av rapporterna och dialogen kan konstateras miljön i skolrestaurangerna,
lokala kostråd, elevers inflytande, elevers och ftiräldrars nöjdhet med
verksamheten och elevhälsan är utvecklingsområden.

Beslutsunderlag
Kvalitetsrap port 2, 20 I 6

För genomfürande
Skolchef

För kännedom
Verksamhetschef ftir och grundskola
Verksamhetschef gymnasium
Förskolchefer
Rektorer
Kostchef
Chef elevhälsan

üb'

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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se3 Plan för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete
2017

UBN 2016-327

Beslut
Utbildningsnämnden antar upprättat fü rslag till huvudmannens systematiska
kvalitetsarbete 2017 .

Beskrivning av ärendet
Skollagen som trädde ikraft 1 juli 2011 ställer krav på att huvudmän,
ftjrskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska folja upp
verksamheten, analysera resultaten i ftirhållande till de nationella målen,
krav och riktlinjer och utifrån det planera och utveckla verksamheten och nå
de uppsatta målen. Systematiskt och kontinuerligt innebär att arbetet ska
bedrivas strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling.
Varje huvudman och varje ftirskole- och skolenhet måste d¿irftjr hitta sina
former och rutiner fiir kvalitetsarbetet. Utgångspunkten är alltid densamma,
att identifiera utvecklingsområden ñr ökad måluppfyllelse i ftirhållande till
de nationella målen. Under hösten 2012 gav Skolverket ut allmänna råd och
kommentarer om systematiskt kvalitetsarbete som ska fungera som ett stöd i
arbetet.

Utbildningsftirvaltningen har tagit fram ft)rslag till plan ftir huvudmannens
systematiska kvalitetsarbete 2017 som ska bidra till att verksamheterna
utvecklas och redovisar ökad måluppfyllelse.

Beslutsunderlag
Förslag till huvudmannens systemati ska kvalitetsarb ete 20 17

För kännedom
Verksamhetschef ftir och grundskola
Verksamhetschef gymnasium
Förskolchefer
Rektorer
Chef elevhälsa
Kostchef
Personalspecialister
Studieadministration
Kvalitetsansvarig

Signatur
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Utbildningsnämnden

se4 Permanentande av förstelärarreformen
UBN 2016-326

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att permanenta fü rstelåirarreformen inom
utbildningsftirvaltningen Boden kommun med 3 9 förstelärarbefattningar från
och med 2017-01-01.

Beskrivning av ärendet
Inom utbildningsnämndens ansvarsområde hnns karriärtj änsten fü rstelärare.
Förstelärarens uppdrag ar att göra läraryrket mer attraktivt och säkra god
undervisning für elever. FörstelÊirare måste ha lärarlegitimation och ska
huvudsakligen arbeta med undervisning och uppgifter som hör till
undervisning. Det är huvudmannen som ansvarar ftir rekrytering och
tillsättning av ftirstelärarna.

I Bodens kommun finns idag 39 stycken fiirstelärarbefattningar som
finansieras med statsbidrag. Reformen är framgångsrik och forvaltningen vill
nu ftireslå att permanenta39 ftirstelåirarbefattningar ftir att fortsätta arbetet
med att vara en attraktiv arbetsgivare.

Beslutsunderlag
1jänsteskrivelse 20 1 6 -10-12

För kännedom
Verksamhetschef ft)r och grundskola
Verksamhetschef gymnasium
Rektorer
Personalhandläggare
Ekonom ftir- grund och gymnasieskola

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Utbildningsnämnden

S 95 Upphörande av skolans verksamhet vid Kulturområdet
UBN 2016-338

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att skolans verksamhet vid Kulturområdet
upphör från och med20l7-01-01.

Beskrivning av ärendet
Kulturområdet har verkat für elever i Boden frën 1996. Kulturområdet åir

beläget vid Gruvberget i Boden. Skolan i Boden har bedrivit underhåll och
avsatt personal ftjr besökande. Besökande har under åren varierat från
ftirvaltningens verksamheter, allt från enheter som mer kontinuerligt gjort
besök, till enheter som aldrig besökt området.

Vid utbildningsnämndens möte i oktober 2004 beslutades att överlämna ett
ärende till budgetberedningen avseende perioden 2005-2007 ftir finansiering
av projektledarkostnad pä250 000 kr per år. Budgetberedningen antog
ftirslaget och nämndens driftram utökades med 250 tkr från 2006. En
projektledare anställdes pä75 o/o under perioden 200501-01 -2006-12-3t.
Projektet övergick därefter till ordinarie verksamhet.

Förvaltningens verksamheter bedöms klara sina utbildningsuppdrag utan
Kulturområdet och med anledning av nåimndens budgetunderskott ftjreslås
att skolans verksamhet som bedrivs inom Kulturområdet upphör fran och
med2017-01-01.

För kännedom
Verksamhetschef fiir- och grundskola
Rektor Torpgåirdsskolan
Ekonom ftir- och grundskola
Personalhandläggare

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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