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Hans Grönberg (S) och Berith Ekervhén (S)
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Svanberg avdelningschef lT- och studieadministration.
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Utbildningsnämnden

S 22 Rapport

Magnus Äkerlund skolchef lämnar en rapport
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-04-12

Utbildningsnämnden

S 23 Månadsrapport mars, utfall
UBN 2017-1ls

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

2. Målet att nå en budget i balans kvarstår.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten redovisar utbildningsnämndens resultaträkning, resultat
per ansvar, resultat per verksamhet samt investeringar. I månadsrapporten
ingår aktuellt utfall och prognos med kommentarer.

Beslutsunderlag
Månadsrapport utbildningsnämnden mars 20 I 7
Bilaga månadsrapport utbildningsnämnden mars 20 1 7

För kännedom
Ekonomikontoret
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Utbildningsnämnden

S 24 Utbildningsnämndens budgetförslag 2018-2020
UBN 2017-116

Förslag till beslut
1 . Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar
utbildningsnämndens budgetflorslag ft r perioden 20 I I -2020 .

2. Budgetftirslaget revideras med att alla målindikatorer ska vara lika oavsett
kön.

Reservation
Rigmor Äström (M), Johan Sellin (M) och Matilda Lundström (C) lägger en
blank reservation.

Beskrivning av ärendet
Utbildningsnämnden har utarbetat ett budgetftirslag für åren 2018-2020.
Förslaget innehåller fü rutom utbildningsnämndens drifts- och
investeringsbudget även utbildningsnämndens styrkort, utvecklingsområden,
uppdrag till fu llm¿iktige, uppftilj ningsplan samt serviceftirklaringar.
Utbildningsnämnden har valt att minska antalet målindikatorer då
verksamheten ftiljs upp även inom ramen for det systematiska
kvalitetsarbetet.

I detta ärende åir barnchecklistan inte tillämplig.

Beslutsunderlag
Utbildningsnåimndens budgetftirslag 201 8 -2020
1j änsteskrivelse, 201 7 -03 -24

tr'ör beslut
Kommunfullmäktige

Aj ournering 1 4.05- 1 4.50
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Utbildningsnämnden

s25 Andring i föredragningslistan

Beslut
Ä¡ende 7 - Redovisning av rapport Skolbarns hälsa och levnadsvanor
behandlas på nåimndens sammanträde i maj

Ärende 10 - Inforande av Office365 och skoltjåinster behandlas som ärende
t2
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Utbildningsnämnden

s26

Utdragsbestyrkande / Expedierat

Yttrande på ansökan från Nya läroverket Luleå AB om
godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Luleå kommun, dnr 32-2017:874
UBN 2017-82

Beslut
UtbildningsnËimnden ftireslar att Skolinspektionen avslår ansökan fran Nya
låiroverket Luleå AB om godkännande som huvudman für en nyetablerad
fristående gymnasieskola i Luleå kommun.

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

Beskrivning av ärendet
Nya läroverket Luleå AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman ftir en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Nya
läroverket Gymnasium i Luleå kommun fran och med läsåret201812019.
Ansökan avser det nationella estetiska programmet med inriktning estetik
och media, naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap och
teknikprogrammet med inriktningen informations- och medieteknik. Planerat
antal elever åir totalt 225 vid fullt utbyggd verksamhet2020.

Beslutsunderlag
Ansökan om godkännande som huvudman für en etablering av en fristående
gymnasieskola, dnr 32-217 :874
Tj änsteskrivelse Yttrande på ansökan, 2017 -03 -08

För kännedom
Skolinspektionen

Ãf," fLb



Bodens kommun
Samma nträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-04-12

S¡da

8(16)

Utbildningsnämnden

s27 Yttrande över rev¡s¡onsgranskning
utbild ni ngsnäm ndens ekonom istyrn ing
UBN 2017-37

Beslut
Utbildningsnämnden antar upprättat svar till kommunrevisorema.

Beskrivning av ärendet
Förtroendevalda revisorer i Bodens kommun har granskat
utbildningsnämndens ekonomistyrning. Syftet med granskningen har varit att
bedöma om utbildningsnämnden har en ändamålsenlig styrning och
tillräcklig kontroll över sin ekonomi. Granskningen har biträtts av
sakkunniga från PwC.

Revisorernas saÍrmanfattande bedömning är att nämndens styrning över sin
ekonomi inte fullt ut åir ändamålsenligl. Vidare bedömer de att nåimndens
kontroll över sin ekonomi inte i alla avseenden är tillräcklig. Bedömningen
grundar sig bland annat på 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
då det finns verksamheter och aktiviteter som inte åir finansierade

o styrningen över beslutsunderlagens innehåll är otillräcklig.
Rapporteringens innehåll (underlag till beslut) bedöms inte vara
fullstrindiga vad avser analys i form av ekonomiska effekter,
finansiering och konkreta åtgärdsftirslag vid befarande
budgetawikelser

o rapporteringen endast i viss utsträckning resulterar i beslut/ny
styrning som sifüerställer attbudget nås

. riktlinjerna kring uppftiljande ekonomisk rapportering vad avser
frekvens i stort sett har ftiljts

Beslutsunderlag
Revisionsrapport Utbildningsnämndens ekonomistyrning
Tj änsteskrivelse Yttrande över revisionsrapporten, 2017 -03 -09

För kännedom
Kommunrevisionen

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammantrâdesdatum

2017-04-12

Utbildningsnämnden

S 28 Redovisning delegerade beslut
UBN 2017-2

Beslut
utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som
ftirtecknats i protokoll 2017-04-12 ç 28

Beskrivning av ärendet
utbildningsnåimnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordfürande,
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 ftlregripa ett
beslut i ett enskilt åirende av den som fätt beslutanderätten genom att själv ta
över ärendet och fatta beslut.

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut, 20 17 -04- 12

S¡da
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Sammantr¿ldesdatum
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S¡da

r 0(1 6)

Utbildningsnämnden

s2e Svar på ungdomsmotion om grat¡s mensskydd under
lingonvecka
UBN 2017-52

Beslut
utbildningsnämnden avslår ungdomsmotionen med det svar som biträdande
rektor anger

Beskrivning av ärendet
och ftireslår i en ungdomsmotion att de ska få

gratis sanitetsprodukter med hänvisning till att kvinnor spenderar mycket
pengar på detta under sin livstid.

Biträdande rektor stureskolan säger att skolan tyvärr inte kan tillgodose
önskemålet. Det är ingen fråga som skolan ansvarar ftir. Av den anledningen
ftireslår rektor att ungdomsmotionen avslås.

I detta ärende är barnchecklistan och checklista fiir jåimställda beslut inte
tillämplig.

Beslutsunderlag
Ungdomsmotion, 2016-ll -17
1j änsteskrivelse, Svar på ungdomsmotion, 2017 -02-17

För kännedom
och

Biträdande rektor Stureskolan
Kultur- fritid- och ungdomsftirvaltningen

Expedierat
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Utbildningsnämnden

S 30 Svar på ungdomsmotion om grat¡s mensskydd
UBN 2017-51

Beslut
Utbildningsnämnden avslår ungdomsmotionen med det svar som
verksamhetschef ger.

Beskrivning av ärendet
ftreslår i en ungdomsmotion att tjejer som går i skolan ska

fa gratis mensskydd.

Verksamhetschef gymnasiet säger att skolan tyvärr inte kan tillgodose
önskemålet. Skolan ansvarar inte ftir att tillhandahåll sanitetsprodukter.
Förslaget från verksamhetschefen Èir därftir att avslå ungdomsmotionen.

I detta ärende är barnchecklistan och checklista ftir jämställda beslut inte
tillämplig.

Beslutsunderlag
Ungdomsmotion, 2016-l l -17
Tj åinsteskrivelse, Svar på ungdomsmotionen, 2017 -03 -06

För kännedom

Kultur- fritid- och ungdomsftirvaltningen

1'¡ \u It t'æ



Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-04-12

Utbildningsnämnden

S 31 Regelbunden tillsyn av förskolan Fröet
UBN 2017-120

Beslut
I syfte att höja verksamhetens kvalitet vid Förskolan Fröet bedömer
utbildningsnämnden att ett utvecklingsarbete i ftrsta hand behöver inledas
inom ftljande områden:

Huvudmannen måste säkerställa att föräldrarnas behov av ftirskola
kontinuerligt ftiljs upp och tillgodoses
Huvudmannen måste säkerställa att all personal inkommer med
utdrag ur belastningsregistret infü r anställning
Huvudmannen måste säkerställa att all personal vet vad
anmälningsplikten till socialnåimnden innebär och hur de ska agera
vid oro für ett barn.
Huvudmannen måste säkerställa att fürskolan erbjuder en såiker
verksamhet med en trygg omsorg i en god miljö.
Huvudmannen måste utarbeta slaiftliga rutiner fiir att ta emot och
utreda klagomål mot utbildningen

Huvudmannen für Förskolan Fröet ska senast I augusti 2017 till
utbildningsnåimnden redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller planerats
utifrån de utvecklingsområden som ovan presenterats.

Beskrivning av ärendet
utbildningsnåimnden i Bodens kommun är, enligt skollagen 26 kapitlet 4$,
tillsynsmyndighet ftr de fristående ft)rskolor som finns belägna i kommunen.
Bodens kommun har genomftirt regelbunden tillsyn av Förskolan fröets
verksamhet. Tillsynen har bestått av tre delar

. Granskning av inlåimnat material, t.ex. rutiner, kvalitetsrapport och
genomftird enkätundersökning med ftiräldrar och personal

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

Vid tillsynen görs en bedömning av i vilken utsträckning verksamheten lever
upp till de krav och fürväntningar som uttrycks i skollagen, läroplanen och
övriga ftirfattningar. vid tillsynen framkom att ftirskolan i huvudsak
uppfyller de krav som kan ställas på en ft)rskola av god kvalitet, vissa
utvecklingsområden finns dock.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Regelbunden tillsyn av fürskolan Fröet

Sida
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Utbildningsnämnden

Forts $ 32

X'ör kännedom
Förskolan Fröet
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Utbildningsnämnden

s32 Regelbunden tillsyn av Tankeborgen Svartlå fria
förskola
UBN 2017-121

Beslut
I syfte att höja verksamhetens kvalitet vid Tankeborgen Svartlå Fria ftirskola
bedömer utbildningsnåimnden afi etL utvecklingsarbete i ftirsta hand behöver
inledas inom fÌiljande områden:

Huvudmannen måste såikerstËilla att ftiräldrarnas behov av ftirskola
kontinuerligt ftiljs upp och tillgodoses
Huvudmannen måste säkerställa att ftjrskolan erbjuder en säker
verksamhet med en trygg omsorg i en god miljö
Huvudmannen måste utveckla det systematiska kvalitetsarbetet

Huvudmannen für Tankeborgen Svartlå fria ftirskola ska senast 1 augusti
2017 till utbildningsnämnden redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller
planerats utifran 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 genomft)rt regelbunden tillsyn av Tankeborgen Svartlå
Fria fürskolas verksamhet. Tillsynen har bestått av tre delar

. Granskning av inlämnat material, t.ex. rutiner, kvalitetsrapport och
genomftird enkätundersökning med ftiräldrar och personal

o Samtal med fürskolechef och ftirskolepedagog
r 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 ftjrskolan i huvudsak
uppfuller de krav som kan ställas på en ftirskola av god kvalitet, vissa
utvecklingsområden finns dock.

Beslutsunderlag
1jänsteskrivelse Regelbunden tillsyn av Tankeborgen Svartlå Fria forskola

För kännedom
Tankeborgen Svartlå Fria ftirskola

S¡gnatur
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Utbildningsnämnden

S 33 lnförande av Office365 och skoltjänster
UBN 2017-119

Beslut
1. Utbildningsnämnden antar risk- och sårbarhetsanalys av onlinetjåinsterna
Offrce3 6 5 och skoltj änster fü r utbildningsftirvaltningen

2. Utbildningsnåimnden ger skolchefen i uppdrag att inft)ra Office365 och
tillhörande skoltjrinst inom all skolverksamhet inom utbildningsft)rvaltningen

Beskrivning av ärendet
Utbildningsnämnden ser stora ftirdelar med att kunna erhålla funktionalitet
via molndänst i en digitaliserad skolverksamhet. I kommunen finns
ambitioner att skapa rätt ftirutsättningar, für att med stöd av IT underlätta
och effektivisera samverkan, informationsdelning och kommunikation, såväl
inom organisationen och med externa intressenter. Detta gäller ftir hela
utbildningsn?imndens ansvarsområde.

Bodens kommun har beslutat att anvåinda Microsoft Offrce 365 fiir hantering
av den information som genereras inom skolans verksamhet. Skolans
verksamhet innefattar ftirskola, ftjrskoleklass, fritidshem, grundskola,
gymnasium och särskola. Grundinformation om elever och medarbetare
h¿imtas fran skoladministrativt respektive personaladministrativt system für
att skapa elev- och personalkonton i Offrce 365. Elever och medarbetare
under utbildningsnåimnden, kommer att fa tillgång till specifika skolsidor via
SharePoint ftir hantering av dokument, bilder, film, och annat pedagogiskt
arbetsmaterial. Dessutom finns övriga molntjänster i Microsoft Offlrce365
som kan stödja arbetet i skolan.
Personal och elever får tillgang till e-postkonto via tjänsten Exchange.

Ekonomiska konsekvenser
Office365 kommer att inftiras på samtliga ftirvaltningar i Bodens kommun,
detta innebär att lT-kontoret tecknar avtal på licenser ftir alla anställda. För
skolverksamhet tecknas ett speciellt skolavtal där all personal och elever
inom utbildningsforvaltningen ingår. Kostnaden ftir detta ingår i den
interntaxa som betalas månadsvis till lT-kontoret.

Den anpassade skoltjrinsten åir ett tillägg utöver Office365, für denna
anpassning finns årsvis avtal med extern leverantör. Kostnaden für denna
tjänst är 96 000 kr (2017).

Barnchecklista
Ä¡endet är till vissa delar ftirberett enligt barnchecklistan med ftiljande
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Utbildningsnämnden

Forts. $ 33

Infürandet innebär att barn och ungdomar fär utveckla sitt lärande via
moderna digitala medier. Eftersom denna lärresurs, både åir en yta für
samarbete och individuella anpassningar finns stora möjligheter alltahänsyn
till elevens aktuella och speciella behov.

Beslutet innebär att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet i och
med att inftirandet ger möjligheter till att alltid ha aktuellt skolrelaterat
material tillgängligt. Samt att anpassningar av Office365 innebär att de
enkelt kan samarbeta digitalt elev-låirare och elev-elev.
Med kraftfulla informations- och kommunikationskanaler stärks även
möjligheter für barns/elevers möjligheter till att uttrycka sin mening och
påverka sin situation i det dagliga arbetet.

Checkl ista jämställda beslut
I detta ärende åir checklistan ftir jämställda beslut inte tillämplig

Beslutsunderlag
Tj tinsteskrivelse, 2017 -03 -09 Risk- och sårbarhetsanalys
Risk- och sårbarhetsanalys av onlinetjänsterna Office 365 och skoltjänster
ft r utbildningsftirvaltningen
Informationssåikerhetsanalys av onlinetj åinster fü r skolan, en bilaga

För genomfìirande
Skolchef

För kännedom
ITchef Bodens kommun
Förskolechefer
Rektorer
Förvaltningslednings grupp
Förvaltningens administration
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