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Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 1 3. I S-1 6. 30
Ajourneríng 14.40 - 14.55

Ledamöter

Britt-Marie Loggert-Andrén (S) ordförande, Maria Sellin (KD) vice ordförande, Rigmor
Aström (M), Robert Andersson (S), Johan Seilin (M), Agnes'Midbjer (S), Johan 

-
Johansson (MP), Magdalena Resare sandberg (M), lngerwestman Arvesen (v),
Anders Lund (L) och Bert Johansson (SD)

Ersättare

Hans Grönberg (S), Matilda Lundström (C) och Etisabet Nilsson (SD)

Tjänstepersoner
Vivianne Lindgren verksamhetschef gymnasium g 1 och g 2, Stina Leden
avdelningschef HR- och kansliet g 1, Kjeil selinder avdetningschef ekonomi g 3,
Magnus Akerlund skolchef from g 2

Personalföretrådare

Lärarförbundet Nina Sandling
0vriga

Rigmor Aström (M)
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Rigmor Aström

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkånnagetts genom anslag.
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Utbildningsnämnden

S I Rapport och information

Vivianne Lindgren verksamhetschef gymnasium lämnar en rapport från
skolchefen

Stina Leden avdelningschef HR- och kansli informerar om kompletterande
kompetenser och SKL:s projekt "Att fürebygga stress och utmattning"
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Utbildningsnämnden

s2 Redovisning av gymnasieskolans kvalitetsrapport t¡ll
kommunfullmäktige
UBN 2017-8

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av gymnasieskolans
kvalitetsrapport.

Beskrivning av ärendet
Kommuntullmäktige beslutade 2016-06-20 $ 83 i Strategisk plan20l6-2018
att utbildningsnämnden ska lämna en uppftiljning i februari av
gymnasieskolans kvalitetsrapport.

Bilden av Björknäsgymnasiet har inte alltid varit positiv, nöjd- medborgar-
index visar att nöjdhetsgraden ökat, detta framkommer också i medarbetar-
och elevenkäterna. Skolan har medvetet jobbat med samverkan mellan
rektorer, lärare, elever, vårdnadshavare, studie- och yrkesvägledare och
elevhälsan fü r att omhänderta utvecklingsområden.
Andelen elever som klarar sin examen på tre år har ökat, detta hade inte varit
möjligt utan den kompetenta och engagerade personal som skolan har. En
utmaning ftir skolan ar att alla elever ska ta en gymnasieexamen inom 3 år
trots att elevernas ftjrutsättningama är olika.

Björknäsgymnasiets samarbete med branschen genom programråd gynnar
arbetsmarknadens behov av arbetskraft i den noffa regionen. Samverkan
bidrar bland annat till att elevernas utbildning på yrkesprogrammen svarar
upp mot branschens behov. På så vis skapas arbetstillftillen i kommunen så

att ungdomar stannar kvar i Roden och därmed bidrar till kommunens vision
om 30 000 invånare till år 2025.
Programstrukturen med fem yrkesprogram av tio resulterar i att
gymnasieskolan kräver en högre l¿irartathet eftersom undervisningen bygger
på små elevgrupper. En förutsättning ftir att kunna behålla
programstrukturen med fem yrkesprogram är att ekonomiskt riktade medel
tillskjuts.

Beslutsunderlag
Björknäsgymnasiets kvalitetsrapport till kommunfullmäktige
1j änsteskrivelse, 20 l7 -0 I -17

För kännedom
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Bodens kommun Sammanträdesdatum
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Utbildningsnämnden

S 3 Svar på medborgarförslag om utbetalning av elevpeng
UBN 2016-363

Beslut
Utbildningsnämnden avslår medborgarftirslaget med de motiveringar som
ftirvaltningen anger.

Reservation
Bert Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Berith ÖnrvaU med flera har tidigare pätalatproblem gällande kommunens
utbetalningar av elevpeng till de füretag som driver fria verksamheter inom
skola och barnomsorg. Problemet ar att utbetalningsdatum varierar varje
månad och medftjr stora problem att lösa varje månad. Öhrvall med flera
ftireslår att utbetalning ska ske senast den 8:e varje månad. De fria
verksamheterna är beredda att lämna in sina barnrapporter den fürsta eller
andra i varje månad. En regelbundenhet i såväl rapportering som utbetalning
önskas.

Förvaltningen säger i sitt svar att tidplanen für utbetalning av elevpeng till
fristående enheter är beslutad av utbildningsnämnden enligt IPF-2017. Vid
träffen med fristående enheter den 28 november 2016 informerades och
diskuterades tidplanen ftir utbetalning av elevpeng 2017.Inga
menings skilj akti gheter upp stod kring tidplan en 20 | 7 . Det finns många
orsaker till att utbetalningsdagarna ftir ersättning für elever inom fristående
enheter ligger där de ligger enligt tidsplan. Orsakerna är bland annat
ftiljande:

- Vårterminens startdatum vilket är kopplat till läsårsschemat inom ftir-
och grundskola. Vi behöver kvalitetssäkra de elevlistor som kommer in
till oss fran fristående enheter. Vi utflor manuell kontroll mot vårt

elevregister att eleverna finns i registret samt registrerar de nya elever

som börjat samt att alla uppgifter finns pä aff båda vårdnadshavarna har

godkänt den nya skolenheter/ftirskolan.
- Påsklovet infaller olika tidpunkter varje år vilket påverkar tidplanen ftir

utbetalning eftersom det är röda dagar som innebär att personalen är

ledig.

- Lördagar och söndagar ligger olika ftir varje år vilket också påverkar

tidplanen.

- Höstterminens start påverkas av barns nya placeringar i ftirskola och

fritids samt klassuppflyttningar där det framftir allt ¿ir många elever som
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Utbildningsnämnden

Fort $ 3

ska börja i ftirskoleklass och forsta klass där vårdnadshavarna väljer

olika ftirskolor/skolenheter. Här måste vi vara grundliga och kontrollera

att båda vårdnadshavarna har godkänt elevens nya fürskola/skolenhet.

I juli och augusti gör vi preliminÈira utbetalningar till fristående enheter

och kontrollerar att inga avgångselever kommer med på de preliminära

utbetalningarna.

I september korrigeras de preliminära utbetalningama ftir juli och

augusti vilket innebär att vi behöver fler dagar att gä igenom

utbetalningsunderlagen.

I snitt använder vi2-3 dagar varje månad till att avstämma inkomna

elevlistor mot elevregistret och ätgärda felaktigheter.

Asylsökande elever och elever som fått beslut om uppehållstillstånd

påverkar tiden for hantering mot elevregistret. Underlag ftir registrering

krävs.

Efter avståimningen mot elevregistren skickas en fil till ekonomisystemet

ftir utbetalning vilket sker dagen efter om ingen helg kommer emellan

som fürsenar utbetalningen.

I dagsläget ligger de flesta utbetalningsdagarna inom ramen für de

önskemål som finns fran friskolorna fürutom januari, augusti och

september då vi behöver mer till ftr hantering av utbetalningarna enligt

ovan. April utbetalning påverkas av lördag och söndag ligger mitt

emellan koll mot elevregister och inskickad fil till ekonomisystemet.

I detta ärende är barnchecklistan och checklistan för jämställda beslut inte

tillämpliga. Utbildningsförvaltningen foreslår att mcdborgarfürslaget avslås

med hänvisning till ovanstående motivering. KommunfullmÊiktige har

överlåtit beslutanderätten till utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Medborgarfürslag, 201 6- I 0- 1 3

Svar på medborgarftirslag, 201 6-12-22

För kännedom
Berit Öhrvall Tankeborgen Svartlå Fria
Fria Emilia,
Norrskenets friskola
Klätterträdets florskola
BarnCompaniet
Fröets ftirskola och Kids Corner
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2017-07-26

Reservation rnot utbildningsnämndens svar på medborgarförslag ang utbetalning av

elevpeng

Sverigedemokraterna reserverar sig mot utbildningsnämndens svar ang. utbetalningsdatum av

elevpeng till friskoleverksamheten.

Det borde finnas en regelbundenhet i de datum då friskolor får elevpeng utbetalad. Ett sista datum

Om den 8:e varje månad är ett svårt administrativt datum så borde kommunens ansvarige för
utbetalning av elevpeng med lätthet kunna hitta ett annat datum i närliggande tid där

ekonomikontoret har färdig-administrerat underlagslistorna och utbetalnings order till
friskoleverksamheten./ Elisabet Nilsson ersättare utbild ningsnä m nden

.€J
Bert Johansson
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Bodens kommun Sammanträdesdatum

2017-01-26

Utbildningsnämnden

S 4 Redovisning av delegeringsbeslut
UBN 2017-2

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som

ftirtecknats i protokoll 2017-01-26 ç

Beskrivning av ärendet
Utbildningsnåimnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordfü rande,

antagningsutskott och skolchef i enlighet med nåimndens delegationsordning.

Dessa beslut ska anmälas till utbildningsnåimnden. Redovisningen innebär

inte att utbildningsnåimnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten.

Dåiremot får utbildningsnämnden återta lämnad delegering eller ftiregripa ett

beslut i ett enskilt arende av den som fätt beslutanderätten genom att själv ta

över ärendet och fafta beslut.

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut, 2017 -01 -26
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Bodens kommun Sammanträdesdatum

2017-01-26

Reviderad struktur för utbildningsnämndens
verksam hetsbesök
UBN 2017-10

Beslut
1. Utbildningsnämnden antar reviderad struktur für verksamhetsbesök att
gälla från och med 2017-02-01.

2. Fördelning av kontaktpolitiker och verksamhetsområden upphör att gälla
20t7-01-31.

Beskrivning av ärendet
Utbildningsnämnden beslutade 2015-12-17 ç 127 om ny struktur flor

kontaktpolitikers uppdrag. Enligt den nya strukturen ska två kontaktpolitiker
gör gemensamma verksamhetsbesök två gånger per ar. Under 2016har
verksamhetsbesök genomfürts den 10 mars och den 5 oktober. Vid dessa

tillftillen har inte alla representanter från utbildningsnämnden haft möjlighet
att delta, detta har medftirt att den beslutade strukturen ftir kontaktpolitiker
har frangåtts.

Under hösten har nämnden återigen lyft frågan om att forändra strukturen für
verksamhetsbesöken. Önskemålet om att två representanter gör
gemensamma verksamhetsbesök står fast. Förvaltningen har giort en översyn
och lämnar ftirslag på reviderad struktur ftir verksamhetsbesök.

Förslag
Syftet och uppläggen med verksamhetsbesöken åindras inte. På ftirmiddagen
besöker nämndens representanter två och två gemensamt en ftirskola/skola.
Förskolechef/rektor är då väl ftirberedd på besöket. Varje besök kommer ha

ett i ftirväg utsett område att fokusera på som har sitt ursprung i
verksamheternas kvalitetsredovisningar. Syftet med särskilda fokusområden
är att skapa delaktighet och samsyn kring måI, resultat och analys. På

eftermiddagen genomftirs dialog mellan nåimndens representanter och

d änstepersoner ur ftirvaltningsledningsgruppen. Dialogen utgör ett
betydelsefullt forum ftir styrning och utveckling av verksamheten.

Datum für verksamhetsbesöken fastställs i samband med att
utbildningsnämnden fastställer mötesordningen for kommande år. Nämndens
representanter far efter inbjudan meddela om de avser att delta vid det
planerade verksamhetsbesöket. Förvaltningen ftirdelar nämndens

representanter efter anmälan så att verksamhetsbesöken genomftirs i grupper

om två. Förvaltningen utser vilka enheter som ska besökas utifrån det

SignaturUtdragsbestyrkande / Expedierat
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Utbildningsnämnden

Forts $ 5

fastställda fokusområdet. Ersättning vid dessa verksamhetsbesök utgår enligt
kommunfullmZiktige beslutade -Bestämmelser om ekonomiska ftjrmåner ftir
fortroendevalda, kf 2012-06-18 $ 69.

Om nämndens representanter utöver ovanstående strukturerade
verksamhetsbesök önskar besöka verksamheten kontaktas berörd
ftirskolechef/rektor. Vid dessa besök utgår dock ej ersättning fran
utbildningsnämnden.

I detta ärende är checklistan fiir jämställda beslut inte tillåimplig

Beslutsunderlag
1j åinsteskrivelse 20 1 7-0 1 -03, Reviderad struktur för utbildningsnämndens
verksamhetsbesök

För kännedom
Rektorer
Förskolechefer

/ Exped¡erat
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