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Paragrafer SS 1-9

Fullmäktigesalen, 13.15 - 17 .00

Ledamöter
Britt-Marie Loggert-Andrén (S) ordförande, Maria Sellin (KD) vice ordförande, Eva
Öhman-Björkman (M), Robert Andersson (S), Johan Sellin (M), Lennart Synnergren
(S), Johan Johansson (MP), Tony Karlsson (V), Matilda Lundstrom (C), Anders Lund
(L) och Elisabet Nilsson (SD

Hans Grönberg (S), Sara Johansson (S), Johan Lund (S) och
Erika Sjöö (NS)

Tjänstepersoner
Magnus Akerlund skolchef, Maria Kvarnström Söderström kvalitetsansvarig,
Personalföreträdare

Nina Sandling Lärarförbundet, Björn Lundström Kommunal

Tony Karlsson (V)

Utbildningskontoret 20 1 9-0 1 -30

Agneta Stenlund

Loggert

Tony Karlsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet år justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Utbildningsnämnden

2018-01-25

2018-01-31 Datum då anslaget tas ned

Utbildningskontoret

Underskrift
Agneta Stenlund

2018-02-22
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Bodens kommun
Sam manträdesprotokol I

Sammantrådesdatum

2018-01-25

Utbildningsnämnden

Ärendelista
S 1 Skolchefens rapport samt information..........

S 2 Riktlinjer för insyn i fristående enheter.....

S 3 Tillsynsplan för regelbunden tillsyn av fristående förskola, fritidshem
och pedagogisk omsorg i Bodens kommun 2018.........

S 5 Regelbunden tillsyn av förskolan BarnCompaniet i Boden

S 6 Uppföljning av nystartad pedagogisk verksamhet Vikingaskeppet....

S 7 Redovisning delegerade beslut...

S I Svar till Skolinspektionen efter genomförd tillsyn av Sture
grundsärskola i Bodens kommun.

S I Ansökan om tillstånd och rätt till bidrag för enskild förskola i Bodens
kommun
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Sammanträdesprotokol I

Bodens kommun Sammantrådesdatum

2018-01-25

Utbildningsnämnden

S f Skolchefens rapport samt information

Magnus Ä,kerlund lämnar en rapport.

Sida
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Utdragsbestyrkande i Expedierat
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Bodens kommun
Sam manträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2018-01-25
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Utbildningsnämnden

S 2 Riktlinjer för insyn i fristående enheter
UBN 2018-3

Beslut
Utbildningsnämnden antar upprättat fürslag till riktlinjer für insyn i
fri stående verksamheter

Beskrivning av ärendet
Revisorernahar, i granskningen "Kontroll, insyn och tillsyn av privata
utfürare", konstaterat att utbildningsnämnden inte har antagit några riktlinjer
ftir hur insynen i fristående skolor ska bedrivas, men i praktiken utövas en

insyn som är systematisk genom samverkansmöten som genomftirs
tillsammans med de fristående huvudmännen. Revisorerna rekommenderade
utbildningsnåimnden att anta ramar/riktlinjer ftir hur insynsrätten i fristående
grundskolor ska utövas.

Utbildningsnämnden beslutade efter granskningen att uppdra till skolchefen
utarbeta riktlinjer für hur insynen i de fristående skolorna ska utövas

Ärendet
Revisoremahar, i granskningen "Kontroll, insyn och tillsyn av privata
utfürare", konstaterat att utbildningsnämnden inte har antagit några riktlinjer
ftir hur insynen i fristående skolor ska bedrivas, men i praktiken utövas en

insyn som är systematisk genom samverkansmöten som genomfürs
tillsammans med de fristående huvudmännen. Samverkansmötena åir

kontinuerliga och verksamhetsinriktade och det finns ett uttalat ansvar och
resurser for genomfü randet. Revisorema rekommenderade
utbildningsnämnden att anta ramarlriktlinjer ftir hur insynsrätten i fristående
grundskolor ska utövas. Utbildningsnämnden beslutade efter granskningen

att uppdra till skolchefen utarbeta riktlinjer ftjr hur insynen i de fristående
skolorna ska utövas.

Riktlinjer
Insynsrätten syftar till att kommunen bland annat ska kunna informera sig
om de fristående skolornas kunskapsresultat, ftlrdelning av undervisningstid
mellan årskurser, elevers fullgörande av skolplikt, inriktningar och
verksamheters utveckling. Kommunen kan inte med stöd av insynsrätten ta
del av en fristående skolas ekonomiska ft)rhållanden.

Offentlighetsprincipen gäller inte flor fristående verksamheter, allmänheten
har därftir inte samma insynsrätt som i den kommunala
utbildningsverksamheten. Kommunen kan därftir, genom insynsrätten, bidra
till allmänhetens kunskap om de fristående verksamheterna.

Insynsrätten regleras i skollagen 9:22,l04l,ll:40,14:18 och l5:34

Utdragsbestyrkande / Expedierat

üh l'î'dn 7t-



Bodens kommun
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Sammanträdesdatum

2018-01-25
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Utbildningsnämnden

Som ett led i Bodens kommuns insynsrätt ska utbildningsftirvaltningen
systematiskt arbeta med samverkan genom att bjuda in de fristående
verksamhetema i kommunen till samverkansträffar. Samverkansträffar
möjliggör att information kan lämnas om vad som ftlr tillftillet är aktuellt
inom de olika huvudmännen. Vid träffarna ska övergripande fürskole- och
skolutvecklingsfrågor behandlas.

Resultatet av samverkan ska årligen återrapporteras till utbildningsnämnden i
juni.

Beslutsunderlag
1j änsteskrivelse, 2017 -12-07

För genomfiirande
Verksamhetschef für- och grundskola
Kvalitetsansvarig

/ Expedierat
I 
UtdragsbestyrkandeI 
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Utbildningsnämnden

s3 Tillsynsplan för regelbunden tillsyn av fristående
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Bodens
kommun 2018
UBN 2018-4

Beslut
Utbildningsnämnden antar upprättat fürslag till tillsynsplan ftir regelbunden
tillsyn av fristående fürskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Bodens
kommun 2018.

Beskrivning av ärendet
Syftet med regelbunden tillsyn är att säkerställa att verksamheten bedrivs
med god kvalitet och i enlighet med de lagar, foreskrifter och riktlinjer som
gäller für verksamheten. Tillsynen inriktar sig på att:

- fttlja upp om verksamheten ftiljer skollagen
- fttlja upp om verksamheten bedrivs i enlighet med gällande läroplan
- fttlja upp om verksamheten grundar sig på Skolverkets allmåinna råd

I tillsynen ingår att ta de beslut om åtgärder som krävs für att den fristående
huvudmannen som bedriver verksamheten ska rätta till eventuella brister
som upptäcks i samband med tillsynen enligt skollagen 26kapitel.
Utbildningsn?imnden genomfür regelbunden tillsyn vart tredje år. Under
2018 ska ftiljande verksamheter få tillsynsbesök:

- Kids Corner
- Skogså friforskola
- Små hopp
- Trollskogen

Beslutsunderlag
1j änsteskrivelse, 20 17 - I I -29

För genomfÌirande
Kvalitetsansvarig
Birgitta Johansson ftjrskolechef

Utdragsbestyrkande / Expedierat

ì1,

Signatur
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Bodens kommun Sammanträdesdatum

2018-01-25

Utbildningsnämnden

$ 4 Regelbunden tillsyn av Mimers brunn, Vittjärvsgårdens
förskola och Klätterträdets förskola
UBN 2018-s

Beslut
1. Utbildningsnämnden förelägger huvudmannen ftir Mimers brunn,
Vittjärvsgårdens fürskola, aft senast den 1 april 2018 till utbildningsnämnden
visa på hur all undervisning vid samtliga avdelningar organiseras så att den

bedrivs under ledning av legitimerade ftirskollärare.

I syfte att höja verksamhetens kvalitet vid Mimers btunn, Vittjärvsgardens
ftirskola och Klätterträdets ftirskola bedömer utbildningsnämnden att ett
utvecklingsarbete i ftirsta hand behöver inledas inom foljande områden:

Huvudmannen måste säkerställa att ftiräldrarnas behov av fürskola
kontinuerligt ftiljs upp och tillgodoses
Huvudmannen måste säkerställa att all personal vet vad
anmälningsplikten till socialnämnden innebär och hur de ska agera

vid oro für ett barn.

2. Huvudmannen für Mimers brunn ska senast l juli 2018 till
utbildningsnämnden redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller planerats

utifrån de utvecklingsområden som ovan presenterats.

Beskrivning av ärendet
Utbildningsnämnden i Bodens kommun är, enligt skollagen 26 kapitlet 4$,

tillsynsmyndighet ftir de fristående fürskolor som finns belägna i kommunen.

Bodens kommun har genomftirt regelbunden tillsyn av Mimers brunn,
Vittjärvsgårdens fürskola och Klätterträdets ftirskola. Tillsynen har bestått av

tre delar
o Granskning av inlämnat material, t.ex. rutiner, kvalitetsrapport och

genomftird enkätundersökning med ftiräldrar och personal
o Samtal med fürskolechef och pedagoger
o Besök i verksamheten och rundvandring i lokaler

Vid tillsynen görs en bedömning av i vilken utsträckning verksamheten lever
upp till de krav och ftirväntningar som uttrycks i skollagen, läroplanen och

övriga ftirfattningar. Vid tillsynen framkom att fürskolan i huvudsak
uppfuller de krav som kan ställas på en förskola av god kvalitet, vissa

utvecklingsområden finns dock.

Beslutsunderlag
Tj änsteskrivelse, 20 17 -l | -27

l1g, lä;,- r,,
Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Utbildningsnämnden

För kännedom
Huvudmannen für Mimers Brunn, Vittjärvsgårdens fürskola och

Klätterträdets ffirsko la
Kvalitetsansvarig
Birgitta Johansson ftirskolechef

I 
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Sammanträdes protokol I

Sammanträdesdatum
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Utbildningsnämnden

s5

Utdragsbestyrkande / Expedierat

Regelbunden tillsyn av förskolan BarnGompan¡et ¡

Boden
UBN 2018-6

Beslut
I . Utbildningsnämnden förelägger huvudmannen für ftirskolan
BarnCompaniet att senast den 1 april 2018 till utbildningsntimnden visa att
avgifterna och urvalsregler ftir verksamheten ftiljer gällande rätt.
I syfte att höja verksamhetens kvalitet bedömer utbildningsnämnden att ett
utvecklingsarbete i ftirsta hand behöver inledas inom ftiljande områden:

Huvudmannen måste säkerställa att füräldrarnas behov av ftirskola
kontinuerligt ftljs upp och tillgodoses
Huvudmannen måste utarbeta skriftliga rutiner och säkerställa att all
personal vet vad anmälningsplikten till socialnämnden innebär och
hur de ska agera vid oro ftir ett bam.

2. Huvudmannen für fürskolan BamCompaniet ska senast l juli 2018 till
utbildningsnämnden redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller planerats
utifrån de utvecklingsområden som ovan presenterats.

Beskrivning av ärendet
Utbildningsnämnden i Bodens kommun är, enligt skollagen 26 kapitlet 4$,
tillsynsmyndighet ftir de fristående fürskolor som finns belägna i kommunen.
Bodens kommun har genomfürt regelbunden tillsyn av Mimers brunn,
Vittjärvsgårdens fürskola och Klätterträdets fürskola. Tillsynen har bestått av
tre delar

o Granskning av inlämnat material, t.ex. rutiner, kvalitetsrapport och
genomft)rd enkätundersökning med ftiräldrar och personal

o Samtal med ftirskolechef och pedagoger
o Besök i verksamheten och rundvandring i lokaler

Vid tillsynen görs en bedömning av i vilken utsträckning verksamheten lever
upp till de krav och frrväntningar som uttrycks i skollagen, läroplanen och
övriga ftirfattningar. Vid tillsynen framkom att fürskolan i huvudsak
uppfrller de krav som kan ställas på en ftirskola av god kvalitet.

Beslutsunderlag
'lj änsteskrivelse, 20 17 -l | -29

R3
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Utbildningsnämnden

För kännedom
Huvudmannen fü r Bamcompaniet
Kvalitetsansvarig
Birgitta Johansson fü rskolechef

wb,

lS¡gnatur
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Bodens kommun
Sam manträdesprotokol I

Semmantrådesdatum

2018-01-25

Utbildningsnämnden

s6 Uppföljning av nystartad pedagogisk verksamhet
Vikingaskeppet
UBN 2018-7

Beslut
Utbildningsnämnden bedömer att huvudmannen för Vikingaskeppets
pedagogiska verksamhet har vidtagit tillräckliga åtgärder, ftir att

verksamheten ska vara godkänd.

Beskrivning av ärendet
Utbildningsnämnden i Bodens kommun är, enligt skollagen 26 kapitlet 4$,

tillsynsmyndighet ñr de fristående pedagogisk omsorg som finns belägna i
kommunen.

Bodens kommun har genomftirt uppftiljning av nystartad pedagogisk

omsorgsverksamhet och lokaler. Uppfoljningen har bestått av två delar
o Samtal med ansvariga dagbarnvårdare
o Besök i verksamheten och rundvandring i lokaler

Vid uppftiljningen görs en bed<imning av i vilken utsträckning verksamheten

lever upp till de krav och ftirväntningar som uttrycks i skollagen, läroplanen

och övriga ftirfattningar. Vid uppftljningen framkom att den pedagogiska

omsorgen i huvudsak uppfyller de krav som kan ställas på verksamhet av
god kvalitet.

Beslutsunderlag
Tj änsteskrivelse, 2017 -t I -28

För kännedom
Huvudmannen ftir Vikingaskeppet
Kvalitetsansvarig
Birgitta Johansson ftirskolechef

Utdragsbestyrkande / Expedierat

fr¡
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Bodens kommun Semmanträdesdatum

2018-01-25

Utbildningsnämnden

S 7 Redovisning delegerade beslut
UBN 2018-8

Beslut
Utbildningsnämnden godkåinner redovisningen av de delegeringsbeslut som

ftirtecknats i protokoll 2018-01-25 $ 8

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

Dessa beslut ska anmälas till utbildningsnämnden. Redovisningen innebär

inte att utbildningsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten.
Däremot far utbildningsnämnden återta låimnad delegering eller ftiregripa ett

beslut i ett enskilt ärende av den som fätt beslutanderätten genom att själv ta
över ärendet och fatta beslut.

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut, 201 8-01 -25

/ Expedierat

ftläit,,
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Sammantrådesdatum

2018-01-25

Utbildningsnämnden

s8 Svar till Skolinspektionen efter genomförd tillsyn av
Sture grundsärskola i Bodens kommun
UBN 2017-233

Beslut
Utbildningsnåimnden beslutar atl arftaupprättat fürslag till svar till
Skolinspektionen efter genomñrd tillsyn av Sture grundsåirskola i Bodens

kommun, dnr 43 -2016:10961

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har under hösten 2017 genomftirt tillsyn av Sture
grundsärskola i Bodens kommun. I samband med tillsynen har framkommit
brister inom områdena "trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande
behandling" och "styrning och utveckling av verksamheten". Inom
områdena "underyisning och lärande", "extra anpassningar och särskilt
stöd", "bedömning och betygssättning" och "fürutsättningar ftir lärande och
trygghet" konstaterar Skolinspektionen att skolenheten uppfyller
fürfattningama.

Skolinspektionen har lorelagt Bodens kommun med stöd av 26 kapitlet 10 $

skollagen (2010:800) att senast den 31 januari 2018 vidta åtgärder ftir att
avhjälpa påtalade brister. Utbildningsnämnden har med anledning av

ftireläggandet upprättat svar till Skolinspektionen ftir att redovisa vidtagna
åtgärder.

Beslutsunderlag
1jåinsteskrivelse, 2017 -12-11. Svar till Skolinspektionen efter genomftird
tillsyn av Sture grundsärskola i Bodens kommun.

Skolinspektionens beslut ftir grundsärskola efter tillsyn av Sture
grundsärskola i Bodens kommun, dnr 43-2016 10961.

För kännedom
Skolinspektionen
Rektor Sture grundsärskola
Kvalitetsansvarig

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur
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Bodens kommun
SammanträdesProtokol I

Sammanträdesdatum

2018-01-25

Utbildningsnämnden

se Ansökan om tillstånd och rätt till bidrag för enskild
förskola i Bodens kommun
UBN 2017-384

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner ansökan från Eco Care North AB org.nr. nr\, ,

556940-8510, Kids Corner, att få starta och erhålla bidrag ftir enskild Éòft aJf¿SS
forskola vid adressen{*sil*sÃ¡i[g€e2 i Harads från och med 2018-04-01 . fg\lSlþnffi ¿ .

Tillståndet gäller ftir barn boende i upptagningsområdet Sandträsk, Harads, ' ,/
Bodträskfors och Svarrlå. 

AO(¡S_02-Oî

Utbildningsnämnden godkänner att verksamheten anv¿inder syskonfürtur och ú?1vfetCt 1r¡ullUtú
kötid som urvalsregler.

Godk¿innandet flor start av verksamhet gäller 1 år fran utbildningsnämndens

beslut om godkännande.

Utbildningsnämnden beslutar att Eco Care North AB org.nr. 556940-8510,

Kids Corner, har rätt att fram till och med den 1 augusti 2018 även bedriva

verksamhet på adressen Gunnabergsvägen 14 i Harads detta für att

möjliggöra iordningsställande av verksamhetens nya lokaler på adressen

t¡+sit<tsv¿iger*.

Utbildningsnämnden upphäver nämndens tidigare beslut 5 17, 201 4-02-21

från 2018-03-31.

Beskrivning av ärendet
Eco Care North AB org.nr. 556940-8510, Kids Corner, har inkommit med

ansökan om att fran och med den I april2018 få utöka sin verksamhet.

Ansökan innebär att huvudmannen vill bedriva en förskola i Harads där alla

barn som vistas i upptagningsområdet Sandträsk, Harads, Bodträskfors och

Svartlå tas emot. Enligt ansökan kommer bamens trygghet, glädje och hälsa

stå i fokus. Förskolans mål är att erbjuda en trygg, intressant och utmanande

miljö där barns nyfikenhet står i fokus. Tillsammans med den medforskande

pedagogen ges barnen möjlighet attpäett lustfyllt sätt vidareutveckla sina

idéer och tankar genom att möta olika material och miljöer både inom- och

utomhus. Uterummet ses som en viktig tillgång i den pedagogiska miljön
året om - "det finns inga dåliga väder, det finns bara dåliga kläder".

Beslutsunderlag
Ansökan med bilagor
Tj änsteskrivelse, 2017 -l I -22

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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För kännedom
Eco Care North AB
Birgitta Johansson ftirskolechef
Utbildningsftirvaltningens ekonomer
Barnomsorgsadministratörer
Chef Blomdalen
Förvaltningssekreterare
Jenny Rönnqvist Östlund rektor/ftjrskolechef
Personalhandläggare
Personalspecialist
Verksamhetschef ftir- och grundskola
Avdelningschef kosten
Miljökontoret

lYlun T-


