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Utbildningsnämnden

S 78 Skolchefens rapport

Magnus Ä.kerlund lämnar en rapport

Information om beslut av Skolinspektionen på huvudmannanivå avseende
regelbunden tillsyn av systematiskt kvalitetsarbete i ftirskolan, ftirskoleklass
och grundskola, fritidshem, grundsärskolan, gymnasie särskolan och
gymnasiet.

Sida

3(26)

Utdragsbestyrkande / Expedierat lSignatur

I @ï '3 rl¿ rl



Bodens kommun
Sam manträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2017-11-23

Sida

4(26)

Utbildningsnämnden

S 79 Månadsrapport oktober
UBN 2017-115

Beslut
I . Utbildningsnåimnden godkänner månadsrapport oktobe r 20 17

2.l|l4.ëúet attnä en budget i balans kvarstår.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten redo gör ftir utbildningsnämndens ansvar fü r
resultatråikning, resultat per ansvar, resultat per verksamhet med
kommentarer och investeringsredovisning

Beslutsunderlag
Månadsrapport utbildningsnämnd oktober 20 I 7
Periodens resultat och prognos helår, bilaga till manadsrapport oktober 2017
Bilaga till manadsrapport oktober 2017

För kännedom
Ekonomikontoret

üb.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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2017-11-23

Utbildningsnämnden

S80 Verksamhetsplan 2018-2020utbildningsnämnd
UBN 2017-361

Beslut
Utbildningsnämnden fastställer verksamhetsplan 2018-2020.

Reservation
Rigmor Äström (M), Johan Sellin (M) och Ewa Öhman Björkman (M)
lämnar en blank reservation.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 19 juni 2017 ç 80 fastställt den strategiska
planen for 2018-2020. Den strategiska planen innehåller
planeringsfürutsättningar, ekonomiska ramar och uppdrag till n?imnderna. I
den strategiska planen finns ett kommunövergripande styrkort med
gemensamma utvecklingsområden. För alla utvecklingsområden har

målindikatorer fastställts som används ftir att mäta måluppfyllelsen på

kommunövergripande nivå. På nämndsnivå har det kommunövergripande

styrkortet fortydligats till ett verksamhetsnära styrkort med nämndernas egna

målindikatorer.

Enligt Bodens kommuns styrsystem ska nåimnderna utforma en

verksamhetsplan som ska ange de aktiviteter som planeras ftir att målen i den

strategiska planen ska nås. Verksamhetsplanen ska även innehålla
servicefü rklaringar och en ftirdelning av utbildningsnämndens ekonomiska

ram ftjr både drift och investeringar. Uppftiljning av aktiviteterna i
verksamhetsplanen sker löpande under året i höstens delårsrapport samt vid
årets slut i årsredovisningen.

Beslutsunderlag
Förslag till verksamhetsplan 201 6-2018
Tj änsteskrivelse Verksamhetsplan 201 8-2020 utbildningsnåimnd

För kännedom
Kommunfullmäktige
Ekonomikontoret
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Utbildningsnämnden

s8r lnterna planeringsförutsättninga r 2018, interna riktlinjer
för fördelning av resurser till kommunala och
fristående verksam heter
UBN 2017-366

Beslut
Utbildningsnämnden fastställer intema planeringsförutsättningar, IPF ftir
2018.

Reservation
Rigmor Åström (M), Johan Sellin (M) och Ewa Öhman Björkman (M)
lämnar en blank reservation.

Beskrivning av ärendet
Interna planeringsftirutsättningar är riktlinjer für fördelning av resurser till
kommunala och fristående verksamheter.

utbildningsnämnden har av fullmäktige tilldelats en total resursram ftir
2018. Den största delen av resursramen ftirdelas via en
resursfürdelningsmodell ftir elevpeng inom für- och grundskola och
gymnasieskola utifrån antal avlästa elever under september månad 2017.
Resterande del ftjrdelas som riktade resurser t ex administration, såirskola,
särskilda undervisningsgrupper samt genom procentuella påslag, strategiska
resurser och särskilda tillägg. Uppdraget für den kommunala verksamheten
är att prioritera en budget i balans. Kommunen har sedan ett par år ett
socioekonomiskt ftirdelningssystem.

Beslutsunderlag
IPF 2018 med bilagor
Tj åinsteskrivelse, 2017 -l I -l 4

Utdragsbestyrkande / Exped¡erat
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Utbildningsnämnden

s82 I nterna planeri ngsförutsättn i nga r 2018,
Barncom pa n iets förskola
UBN 2017-343

Beslut
Barncompaniets fürskola erhåller elevpeng per avdelning enligt fastställda
belopp i Interna planeringsftirutsättning ar 2018.

Beskrivning av ärendet
Interna planeringsftirutsättningar är riktlinjer ftir ftirdelning av resurser till
kommunala och fristående verksamheter.

Utbildningsnämnden har av fullmdktige tilldelats en total resursram fiir
2018. Den största delen av resursramen ftirdelas via en
resursfürdelningsmodell ftlr elevpeng inom ftir- och grundskola och
gymnasieskola utifrån antal avlästa elever under september månad 2017.
Resterande del ftirdelas som riktade resurser t ex administration, särskola,

särskilda undervisningsgrupper samt genom procentuella påslag, strategiska
resurser och särskilda tillägg. Uppdraget för den kommunala verksamheten
åir att prioritera en budget i balans. Kommunen har sedan ett par år ett
socioekonomiskt ftirdelningssystem.

Beslutsunderlag
IPF 2018 med bilagor
Tj änsteskrivelse, 20 17 - I I -l 4,
Underrättelse Hur du kan överklaga beslutet
Delgivning 2017
Riktlinjer ftir extraordintira stödåtgärder

För kännedom
Barncompaniets fürskola

Utdragsbestyrkande / Expedierat lSignatur
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Utbildningsnämnden

S 83 Interna planeringsförutsättningar 2018, Fröets förskola
UBN 2017-344

Beslut
Fröets florskola erhåller elevpeng per avdelning enligt fastställda belopp i
Interna planeringsftirutsättningar 20 1 8.

Beskrivning av ärendet
Interna planeringsft)rutsättningar är riktlinjer für ftirdelning av resurser till
kommunala och fristående verksamheter.

Utbildningsnämnden har av fullmäktige tilldelats en total resursram ftir
2018. Den största delen av resursramen ftirdelas via en
resursfürdelningsmodell ftir elevpeng inom ftir- och grundskola och
gymnasieskola utifrån antal avlästa elever under september månad 2017.
Resterande del ftrdelas som riktade resurser t ex administration, särskola,
särskilda undervisningsgrupper samt genom procentuella påslag, strategiska
resurser och särskilda tillägg. Uppdraget ftir den kommunala verksamheten
är att prioritera en budget i balans. Kommunen har sedan ett par år ett
socioekonomiskt fördelningssystem.

Beslutsunderlag
IPF 2018 med bilagor
Tj änsteskrivelse, 2017 -l I -l 4
Underrättelse Hur du kan överklaga
beslutet
Delgivning 2017
Riktlinjer für extraordinära stödåtgärder

För kännedom
Fröets fürskola
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Utbildningsnämnden

s84 lnterna planeringsförutsättningar 2018, Kids corner
förskola
UBN 2017-345

Beslut
Kids corner fürskola erhåller elevpeng per avdelning enligt fastställda belopp
i Interna planeringsftirutsättningar 20 1 8.

Beskrivning av ärendet
Intema planeringsftirutsättningar är riktlinjer ftjr fördelning av resurser till
kommunala och fristående verksamheter.

Utbildningsnämnden har av fullmäktige tilldelats en total resursram ftir
2018. Den största delen av resursramen fürdelas via en
resursfürdelningsmodell ftir elevpeng inom ftir- och grundskola och
gymnasieskola utifrån antal avlästa elever under september månad 2017.
Resterande del ftirdelas som riktade resurser t ex administration, s?irskola,
särskilda undervisningsgrupper samt genom procentuella påslag, strategiska
resurser och särskilda tillägg. Uppdraget ft)r den kommunala verksamheten
är att prioritera en budget i balans. Kommunen har sedan ett par år ett
socioekonomiskt ftlrdelningssystem.

Beslutsunderlag
IPF 2018 med bilagor
1j åinsteskrivelse, 20 I 7 -l | -1 4
Underrättelse Hur du kan överklaga beslutet
Delgivning 2017
Riktlinjer für extraordinära stödåtgärder

För kännedom
Kids corner fürskola

/ Expedierat
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Utbildningsnämnden

S 85 lnterna planeringsförutsättningar 2018, Vikingaskeppet
UBN 2017-346

Beslut
Vikingaskeppet erhåller elevpeng ft)r pedagogisk omsorg 0-5 år enligt
fastställda belopp i Interna planeringsftirutsättningar 2 0 1 8.

Beskrivning av ärendet
Interna planeringsftirutsättningar är riktlinjer für fördelning av resurser till
kommunala och fristående verksamheter.

Utbildningsnämnden har av fullmäktige tilldelats en total resursram för
2018. Den största delen av resursramen fürdelas via en
resursfördelningsmodell ftir elevpeng inom ftjr- och grundskola och
gymnasieskola utifrån antal avlästa elever under september månad 2017.
Resterande del ftirdelas som riktade resurser t ex administration, särskola,
särskilda undervisningsgrupper samt genom procentuella påslag, strategiska
resurser och särskilda tillägg. Uppdraget für den kommunala verksamheten
är att prioritera en budget i balans. Kommunen har sedan ett par år ett
socioekonomiskt ftirdelningssystem.

Beslutsunderlag
IPF 2018 med bilagor
Tjänsteskrivelse, 2017 -l I -I 4
Underrättelse Hur du kan överklaga beslutet
Delgivning 2017
Riktlinjer für extraordinära stödåtgärder

För kännedom
Vikingaskeppet
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Utbildningsnämnden

S 86 lnterna planeringsförutsättningar 2018, Trollskogen AB
UBN 2017-347

Beslut
Trollskogen AB erhåller elevpeng ftir pedagogisk omsorg 0-5 år enligt
fastställda belopp i Interna planeringsfÌirutsättningar 20 1 8.

Beskrivning av ärendet
Interna planeringsftirutsättningar är riktlinjer für fördelning av resurser till
kommunala och fristående verksamheter.

Utbildningsnämnden har av fullmäktige tilldelats en total resursram für
2018. Den största delen av resursramen fürdelas via en
resursftirdelningsmodell för elevpeng inom für- och grundskola och
gymnasieskola utifran antal avlästa elever under september månad 2017.
Resterande del ftrdelas som riktade resurser t ex administration, särskola,
särskilda undervisningsgrupper samt genom procentuella påslag, strategiska
resurser och särskilda tillägg. Uppdraget ftir den kommunala verksamheten
är att prioritera en budget i balans. Kommunen har sedan ett par år ett
socioekonomiskt ftirdelningssystem.

Beslutsunderlag
IPF 2018 med bilagor
Tj änsteskrivelse, 20 17 -l I -l 4
Underrättelse Hur du kan överklaga beslutet
Delgivning 2017
Riktlinjer ftir extraordinära stödåtg¿irder

För kännedom
Trollskogen AB
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Utbildningsnämnden

s87

Utdragsbestyrkande / Expedierat

Interna planeringsförutsättningar 2018, Små Hopp i

Boden
UBN 2017-348

Beslut
Små Hopp i Boden erhåller elevpeng ftir pedagogisk omsorg 0-5 år enligt
fastställda belopp i Interna planeringsftirutsättningar 20 1 8.

Beskrivning av ärendet
Interna planeringsftirutsättningar är riktlinjer für fördelning av resurser till
kommunala och fristående verksamheter.

Utbildningsnämnden har av fullmäktige tilldelats en total resursram für
2018. Den största delen av resursramen ftirdelas via en

resursftirdelningsmodell ftir elevpeng inom für- och grundskola och
gymnasieskola utifrån antal avlästa elever under september månad 2017.
Resterande del ftirdelas som riktade resurser t ex administration, särskola,
särskilda undervisningsgrupper samt genom procentuella påslag, strategiska
resurser och särskilda tillägg. Uppdraget ftir den kommunala verksamheten
är att prioritera en budget i balans. Kommunen har sedan ett par år ett
socioekonomiskt ftirdelningssystem.

Beslutsunderlag
IPF 2018 med bilagor
Tj åinsteskrivelse, 20 17 -I l -l 4
Underrättelse Hur du kan överklaga beslutet
Delgivning 2017
Riktlinjer für extraordinära stödåtgärder

För kännedom
Små Hopp i Boden
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Utbildningsnämnden

S 83 Interna planeringsförutsättningat 2018, Skogså
Aktivitetscenter AB
UBN 2017-349

Beslut
Skogså Aktivitetscenter AB erhåller elevpeng flor pedagogisk omsorg6-12
ar samt elevpeng per avdelning i ftirskola enligt fastställda belopp i Interna
planeringsft)rutsättningar 20 1 8.

Beskrivning av ärendet
Interna planeringsforutsättningar ar riktlinjer fiir fordelning av resurser till
kommunala och fristående verksamheter.

Utbildningsnämnden har av fullmåiktige tilldelats en total resursram fiör

2018. Den största delen av resursramen ftirdelas via en

resursfürdelningsmodell ftir elevpeng inom för- och grundskola och
gymnasieskola utifrån antal avlästa elever under september månad 2017.
Resterande del fiirdelas som riktade resurser t ex administration, särskola,

särskilda undervisningsgrupper samt genom procentuella påslag, strategiska
resurser och särskilda tillägg. Uppdraget für den kommunala verksamheten
är att prioritera en budget i balans. Kommunen har sedan ett par år ett

socioekonomiskt ft)rdelningssystem.

Beslutsunderlag
IPF 2018 med bilagor
Tj änsteskrivelse, 20t7 -l | -l 4
Underrättelse Hur du kan överklaga beslutet
Delgivning 2017
Riktlinjer für extraordinära stödåtgärder

För kännedom
Skogså Aktivitetscenter AB

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur (
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Utbildningsnämnden

s8e lnterna planeringsförutsättningat 2018, Mimers Vittjärv
AB, friskola och förskola
UBN 2017-350

Beslut
Mimers Vittjärv AB, friskola och ftjrskola erhåller elevpeng per elev och per

ftirskoleavdelning enligt fastställda belopp i Interna planeringsft)rutsättningar

2018.

Beskrivning av ärendet
Interna planeringsflorutsättningar är riktlinjer für ftirdelning av resurser till
kommunala och fristående verksamheter.

Utbildningsnämnden har av fullmäktige tilldelats en total resursram fiir
2018. Den största delen av resursramen ftirdelas via en

resursftirdelningsmodell ftir elevpeng inom ftir- och grundskola och
gymnasieskola utifran antal avlästa elever under september månad 20t7.
Resterande del ftirdelas som riktade resurser t ex administration, särskola,

särskilda undervisningsgrupper samt genom procentuella påslag, strategiska
resurser och särskilda tillägg. Uppdraget für den kommunala verksamheten
är att prioritera en budget i balans. Kommunen har sedan ett par år ett
socioekonomiskt ftirdelningssystem.

Beslutsunderlag
IPF 2018 med bilagor
Tj änsteskrivelse, 2017 -l l -l 4
Underrättelse Hur du kan överklaga beslutet
Delgivning 2017
Riktlinjer für extraordinära stödåtgärder

För kännedom
Mimers Vittjärv AB

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Utbildningsnämnden

se0 I nterna planeri ngsförutsättn i n ga r 2018, Tan keborgen
Svartlå Friskola och förskola
UBN 2017-351

Beslut
Tankeborgen Svartlå friskola och ftirskola erhåller elevpeng per elev och per
ftirskoleavdelning enligt fastställda belopp i Interna planeringsftirutsättningar
2018.

Beskrivning av ärendet
Interna planeringsftirutsättningar är riktlinjer ftir fördelning av resurser till
kommunala och fristående verksamheter.

Utbildningsnämnden har av fullmäktige tilldelats en total resursram für
2018. Den största delen av resursramen fördelas via en
resursfürdelningsmodell ftir elevpeng inom für- och grundskola och
gymnasieskola utifrån antal avlästa elever under september månad 2017.
Resterande del ñrdelas som riktade resurser t ex administration, särskola,
särskilda undervisningsgrupper samt genom procentuella påslag, strategiska
resurser och särskilda tillägg. Uppdraget ftir den kommunala verksamheten
är att prioritera en budget i balans. Kommunen har sedan ett par år ett
socioekonomiskt ftirdelningssystem.

Beslutsunderlag
IPF 2018 med bilagor
1j einsteskrivelse, 2017 - | | - I 4
Underrättelse Hur du kan överklaga beslutet
Delgivning 2017
Riktlinjer ftir extraordinära stödåtgärder

För kännedom
Tankebogen Svartlå Friskola och fürskola

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Utbildningsnämnden

sel

Utdragsbestyrkande / Expedierat

ü¡'

Interna planeringsförutsättningar 2018, Fria Emilia
skola
UBN 2017-352

Beslut
Fria Emilia skola erhåller elevpeng per elev enligt fastställda belopp i Interna
planeringsftirutsättning ar 20 18.

Beskrivning av ärendet
Interna planeringsftirutsättningar är riktlinjer ftir fördelning av resurser till
kommunala och fristående verksamheter.

Utbildningsnämnden har av fullmäktige tilldelats en total resursram ftir
2018. Den största delen av resursramen fürdelas via en
resursftirdelningsmodell ftir elevpeng inom ftir- och grundskola och
gymnasieskola utifran antal avlästa elever under september månad 2017.
Resterande del ftirdelas som riktade resurser t ex administration, särskola,
särskilda undervisningsgrupper samt genom procentuella påslag, strategiska
resurser och särskilda tillägg. Uppdraget ftir den kommunala verksamheten
åir att prioritera en budget i balans. Kommunen har sedan ett par år ett
socioekonomiskt ftirdelningssystem.

Beslutsunderlag
IPF 2018 med bilagor
Tj åinsteskrivelse, 20 17 - | I - I 4
Underrättelse Hur du kan överklaga beslutet
Delgivning 2017
Riktlinj er ftir extraordinåira stödåtgärder

För kännedom-¿
Fna -trmrlra skola
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Utbildningsnämnden

se2 lnterna planeringsförutsättninga r 2018, Norrskenets
Friskola i Boden
UBN 2017-353

Beslut
Norrskenets friskola i Boden erhåller elevpeng per elev enligt fastställda
belopp i Interna planeringsfü rutsättning ar 201 8.

Beskrivning av ärendet
Interna planeringsfürutsättningar är riktlinjer ftir fördelning av resurser till
kommunala och fristående verksamheter.

Utbildningsnämnden har av fullmäktige tilldelats en total resursram ftir
2018. Den största delen av resursramen fördelas via en
resursfördelningsmodell ftir elevpeng inom für- och grundskola och
gymnasieskola utifrån antal avlästa elever under september månad 2017.
Resterande del ftirdelas som riktade resurser t ex administration, särskola,
särskilda undervisningsgrupper samt genom procentuella påslag, strategiska
resurser och särskilda tillägg. Uppdraget ft)r den kommunala verksamheten
är att prioritera en budget i balans. Kommunen har sedan ett par år ett
socioekonomiskt ftirdelningssystem.

Beslutsunderlag
IPF 2018 med bilagor
Tj änsteskrivelse, 2017 -l | -l 4
Underrättelse Hur du kan överklaga beslutet
Delgivning 2017
Riktlinjer ftir extraordinära stödåtgärder

För kännedom
Norrskenets Friskola i Boden

Utdragsbestyrkande / Expedierat lSignatur
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S 93 lnternkontrollplan 2018
UBN 2017-342

Beslut
Utbildningsnåimnden fastställer Internkontrollplan ftir 2 0 1 I
Beskrivning av ärendet
Utbildningsnämnden ska enligt kommunens internkontrollplan ftilj a upp
ansökan om statsbidrag, efterlevnad av systematiskt arbetsmiljöarbete samt
trygghet och säkerhet.

Utbildningsffirvaltningen har själv valt ut uppftiljning och inköp av
ekologiska livsmedel.

Beslutsunderlag
Internkontrollplan 20 I 8
Tj änsteskrivelse, 20 17 -l I -l 4

För kännedom
Kommunfullmäktige
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande i Expedierat
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Utbildningsnämnden

se4 Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 2017,
kvalitetsrapport 2
UBN 2017-146

Beslut
1. Skolchefen fär i uppdrag att omhänderta identifierade
utvecklingsområdena i kvalitetsrapporten.

2. Redovisningen av kvalitetsrapporten godkänns.

Beskrivning av ärendet
Skollagen som trädde ikraft 1 juli 201I ställer krav på att huvudmÊin,
ffirskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska ftilja upp
verksamheten, analysera resultaten i ftirhållande till de nationella målen,
krav och riktlinjer och utifrån det planera och utveckla verksamheten für 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 d¿irftir hitta sina
former och rutiner ftir kvalitetsarbetet. Utgångspunkten åir alltid densamma,
att identifiera utvecklingsområden ftir ökad måluppfullelse i fiirhållande till
de nationella målen. Utbildningsnämnden har beslutat om en plan ftir det
systematiska kvalitetsarbete 2017 som ska bidra till att verksamheterna
utvecklas och redovisar ökad måluppfyllelse.

Verksamhetema har lämnat in den andra kvalitetsrapporten für 2017,
dåirefter har huvudmannen och verksamheterna genomfürt en kvalitetsdialog.
Av rapporterna och dialogen kan konstateras miljön i skolrestaurangerna,
lokala kostråd, elevers och ftiräldrars nöjdhet med verksamheten, arbetet
med normer och våirden och elevhälsan är utvecklingsområden.

Beslutsunderlag
Kvalitetsrap port 2, 2017
1jänsteskrivelse Kvalitetsrapport 2

För genomftirande
Skolchef

För kännedom
Avdelningschef kosten
Chef elevhälsan
Rektorer
Förskolechefer

Exped¡erat
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Utbildningsnämnden

ss5 Svar till revisorerna efter granskning av
kostverksam heten
UBN 2017-281

Beslut
Utbildningsnämnden antar upprättat svar till kommunrevisorema.

Beskrivning av ärendet
De fürtroendevalda revisorerna i Bodens kommun har genomftirt en

granskning av hur utbildningsnämnden bedriver kostverksamheten.

Revisorernas silnmanfattande bedömning tir att utbildningsnämnden inte
bedriver kostverksamheten på ett ändamålsenligt sätt, att den interna
kontrollen inte bedöms vara tillräcklig samt att verksamheten till
övervägande del bedrivs på ett ekonomiskt tillfredställande sätt.

o Det finns ingen langsiktig genomförandeplan für kostverksamheten
vilket kommunfullmäktige gett nämnden i uppdrag att ta fram.

o Nåimnden har inte fångat upp fullmäktiges beslut avseende
omorganisationen och inte såikerställt verkställigheten av beslutet.

o Hela kostverksamheten är samlad under en huvudman vilket i teorin
ger ökade möjligheter till politisk styrning men granskningen visar
att den politiska styrningen har minskat jämftirt med tidigare.

o Ansvarsft)rdelningen avseende kostverksamheten är inte tydliggjord
eller dokumenterad.

o Den nya organisationen har fürbättrat informationen och dialogen till
utbildningsftirvaltningen men bara avseende vissa delar av
socialfürvaltningen.

o Det saknas idag system för kundundersökningar.
. Idag finns inga rutiner für vad som ska ftiljas upp avseende

kostpolicyn eller när detta ska ske. Ett årshjul är dock under
framtagande där dessa delar ska framgâ.

o Nämndens målstyrning avseende kostverksamheten åir begränsad
eftersom det i verksamhetsplanen endast finns ett mål som berör
kostverksamheten.

o Nämnden når inte måluppfyllelse gällande mål om andelen
ekologiska livsmedel eller gällande utfall mot budget.

För att utveckla området lämnar revisorerna ftiljande rekommendationer für
utbildningsnåimnden:

Utarbetar en genomftirandeplan i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut avseende omorganisationen i syfte att säkerställa verkställighet

a

Uldragsbestyrkande i Expedierat
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Utbildningsnämnden

i beslutet samt att organisationen motsvarar kommunfullmäktiges
direktiv om ökad styrning, uppftiljning och kontroll.
Tydliggör samt dokumenterar ansvarsfü rdelningen avseende
kostverksamheten med fokus på gränsdragning mellan nÈimnden och
ft)rvaltningen.
Följer upp och utvärderar omorganisationen samt vidtar nödvändiga
åtgärder for att sfüerställa att organiseringen motsvarar fullmäktiges
direktiv samt ger ft)rutsättningar für ökad politisk styrning,
uppfloljning och kontroll.
Arbetar fram ändamålsenliga system och rutiner for genomfürande av

kundundersökningar.
Stikerställer ändamålsenliga rutiner och system for uppftiljning av
kostpolicyn, exempelvis genom säkerställande av att arbetet med
årshjulet slutftirs och att resultatet av detta implementeras i
verksamheten.
Särskilt ftiljer utvecklingen av kostnader och intäkter under 2017 och
framåt i syfte att säkerställa ett ekonomiskt tillfredställande och
effektiv verksamhet.
Säkerställer en ändamålsenlig målstyrning av kostverksamheten med
utgångspunkt i kommunens övergripande måI.

Följer utvecklingen och vidtar nödvändiga åtgärder flor att nå målet
om andelen ekologiska livsmedel.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport Kostverksamheten
1jänsteskrivelse Svar till revisorerna efter granskning av kostverksamheten

För kännedom
Kommunrevisorerna

a
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Utbildningsnämnden

se6 Ansökan om tillstånd och rätt till bidrag för annan
pedagogisk omsorg, Trollskogen
UBN 2017-362

Beslut
Utbildningsnämnden bedömer att Anna och Theresas familjedaghem i Boden

AB org.nr. 556839-3267, Trollskogen uppfyller kraven ftir att få tillstånd till
att bedriva annan pedagogisk omsorg i form av familjedaghem i
Heden/Hamptj ärnmoran/Trångfors området fiir 1 6 heltidsplatser. För ett

slutligt godkännande om tillstand krävs att huvudmannen kan uppvisa en

lokal som uppfuller nämndens riktlinjer fiir motsvarande verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Trollskogen bedriver sedan 2008 annan pedagogisk omsorg på två adresser,

hemma hos füreträdarna für huvudmannen, i Hamptjämmoran.
Huvudmannen har ansökt om att få flytta dagens verksamheter till en

gemensam lokal i HederVHamptj åirnmorarVTrångfors området. Enligt
ansökan planeras verksamheten drivas i samma omfattning och inriktning
som tidigare.

Bedömningen är att huvudmannen har ftirutsättningar att ftilja de ftireskrifter
som gäller für motsvarande offentlig verksamhet och de av

utbildningsnämnden beslutade villkoren. Verksamheten bedöms inte
påtagligt negativt påverka den kommunala verksamheten. Personalens

utbildning och tidigare erfarenhet av attbedriva annan pedagogisk omsorg,

familjedaghem, bedöms ge fürutsättningar ftir att bedriva familjedaghem

med kvalitet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ansökan om tillstånd och rätt till bidrag für annan

pedagogisk omsorg
Ansökan Trollskogen

För kännedom
Trollskogen AB

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Utbildningsnämnden

se7 Yttrande över mot¡on om införande av verksamma
riktlinjer och rutiner för att bekämpa barnäktenskap
UBN 2017-267

Förslag till beslut
l.Kommunfullmäktige füreslås anse motionen som besvarad då gällande
lagstiftning ger tillräckligt skydd ftir bam som riskerar attfara illa i olika
avseenden.

2.Utbildningsnämnden beslutar att skolchefen får i uppdrag att ta fram en
kompetensutvecklingsplan ft)r utbildningsforvaltningen inom aktuellt
område.

Reservation
Rigmor Ä.ström (M), Johan Sellin (M) och Ewa Öhman Björkman (M)
reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet

I en motion till kommunfullmäktige yrkar Rigmor A,ström (M) att
socialnämnden tillsammans med andra berörda nämnder ges i uppdrag att
skyndsamt skapa verksamma riktlinjer och rutiner ftir att bekåimpa
barnäktenskap. Socialnämnden och utbildningsnämnden har fått motionen på
remiss från kommunstyrelsen. Nedanstående utgör nämndernas samordnade
yttrande.

Utbildningsnämnden beslutade 2017-10-26 $ 75 att återremittera ärendet.

Yttrande

Den 1 juli2014 ståirktes skyddet mot tvångsäktenskap och barnåiktenskap i
Sverige genom nya straffrättsliga och civilrättsliga bestämmelser i
brottsbalken och fütenskapsbalken.

Straffrättsliga bestämmelser

De straffrättsliga beståimmelserna om äktenskapstvång gäller den som genom
olaga tvang eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmår en person att ingå
ett tiktenskap eller en äktenskapsliknande ftirbindelse. Straffet filr füten-
skapstvång åir fÌingelse i högst fyra år. Äktenskap genom olaga tvång var
sedan tidigare kriminaliserat men har genom det stärkta skyddet
kompletterats med rekvisitet utnyttjande av utsatt bekigenhet När vuxna
som ett barn är beroende av pressar barnet aIt gifta sig mot sin vilja eller
arrangerar ett åiktenskap utan hänsyn till vad barnet vill, kan det vara fråga
om att barnets utsatta belägenhet utnyttjas. Bestämmelsen gäller svenska och
vissa utlåindska juridiskt giltiga åiktenskap. Straffbarhet ftir äktenskapstvång
fürutsätter inte att brottet är fullbordat, utan även försök, ftirberedelse eller
vil seledande till tvangstiktenskapsresa åir straf'fbara gärningar.

Utdragsbestyrkande i Expedierat
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Utbildningsnämnden

Äktenskapstvång far prövas av svensk domstol även om gärningen inte är
straffbar i det land där den begicks.

Civilrättsliga bestämmelser

Möjligheten till äktenskapsdispens ftir personer under 18 år togs bort den

I juni 2014 i samband med att det stärkta skyddet mot tvångsäktenskap och
barnäktenskap inftirdes. Den lägsta åldern für att ingå äktenskap i Sverige är
nuutanundantag l8 år.

Möjligheten att erkänna utländska barnäktenskap där minst en av parterna
har ankn¡ning till Sverige samt tvångsäktenskap medges endast om det
finns synnerliga skäl vilket omfattar endast rena undantagsfall. Frågan om
barnäktenskap åir komplicerad och uppmärksammad nationellt. Regeringen
utreder für nåirvarande en ny lag som innebär att barnäktenskap som ingåtts
utomlands inte ska erkåinnas.

Anmälningssþldighet vid misstanke om att ett barn far illa
Ett flertal myndigheter och verksamheter är enligt socialtjänstlagen skyldiga
att genast anmäla till socialnåimnden om de i sin verksamhet far kännedom
eller misstänker att ett barn far illa (s.k. orosanmälan). Bland dessa ingår
myndigheter och yrkesverksamma vars arbete berör barn och unga. I
skyldigheten ingår att lämna uppgifter som kan vara av betydelse
für utredningen av ett barns behov av skydd och stöd.
Anmälningsskyldigheten gäller även utan att det är klarlagf. att
socialnåimnden behöver ingripa - dvs. redan vid oro fiir att ett barn far illa.

Anmälningsskyldigheten är av stor betydelse ftir socialtjänstens möjligheter
att ingripa om ett barn far illa. Detta eftersom myndigheter och verksamheter
som möter barn och unga i det dagliga arbetet - exempelvis skolan - har
forutsättningar att uppmärksamma missftirhållanden i ett tidigt skede.

Genom skolans anmälningsskyldighet har socialtjänsten i Bodens kommun
uppmärksammats om när misstanke om barntiktenskap ftirelegat och har
genom anmälan kunnat vidta nödvändiga åtgärder.

I Bodens kommun finns dessutom en mer formaliserad samverkan mellan
socialftirvaltningen, utbildningsftirvaltningen samt arbetsmarknadsffirvalt-
ningen. Syftet med denna samverkan är att fürvaltningarna ska kunna lyfta
gemensamma frågor där vid regelbundna möten.

Möjligheter att ingripa med stöd av lagen om vård av unga
Lagen om vård av unga (LVU) är en skyddslagstiftning där beviskraven är
lägre ställda än beviskraven ftir att fastställa att ett brott har begåUs. Genom
denna lag kan socialnämnden ingripa i situationer där barn eller unga
riskerar att bli bortgifta mot sin vilja. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd
om tillämpningen av lagen med såirskilda bestämmelser om vård av unga
(SOSFS 1997:15) bör hemsändning av en svensk medborgare till ett
ursprungsland ftir fütenskap mot den unges vilja kunna utgöra grund flor

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Utbildningsnämnden

vard med stöd av LVU med åberopande av rekvisitet annat förhållande i
hemmet.

Socialnåimnden ftiljer LVU och Socialstyrelsens allmänna råd om
tillämpningen av lagen. Skyddslagstiftningen omfattar således såväl
barnfütenskap som andra ftirhållanden där den unge påtagligt riskerar att
skadas på grund av ftirhållanden i hemmet.

Mot bakgrund av att LVU är en skyddslagstiftning har socialnämnden redan
idag ftirutsättningar att ingripa mot barnäktenskap genom lagens formulering
och dess intentioner om att barn i alla sammanhang ska behandlas som de

bam de är.

Socialnämnden och utbildningsnämnden anser att de nödvändiga
ftjrutsättningarna ftir att uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgärder
redan finns ftir att alla omyndiga flickor i Bodens kommun ska behandlas
som barn enligt svensk lagstiftning och ges samma möjlighet till utbildning,
fritid, god hälsa och yttrandefrihet.

Utbi Id n i ngsförvaltn ¡ n gens förs lag ti I I beslut
Utbildningsfürvaltningen har lämnat ett ftirslag som överensståimmer med
utbildningsnämndens beslut.

Yrkande
Maria Selin (KD) yrkar bifall till utbildningsfürvaltningens ftirslag till beslut.
Rigmor Åström (M), Johan Sellin (M) och Ewa Öhman Björkman (M) yrkar
bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordftiranden ställer ftirslag och yrkanden mot varandra och finner att
utbildningsnåimnden beslutar enligt ftirvaltningens ftlrslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion om infürande av verksamma riktlinjer och
rutiner fü r att bekåimpa barnäktenskap, 2017 -1 0-3 I
Rigmor Ä,ströms (M) motion

För beslut
Kommunfullmäktige

För genomftirande
Skolchef

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Utbildningsnämnden

S 98 Redovisning av delegeringsbeslut
UBN 2017-2

Beslut
Utbildningsnåimnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som

ftirtecknats i protokoll 2017-11-23 $ 98.

Beskrivning av ärendet
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordforande,

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 utbildningsnämnden 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, 2017 -l I -23

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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