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BrittMarie Loggert-Andrén (S) ordforande, Maria Sellin (KD)vice ordförande, Rigmor
Aström (M), Hans Gronberg (S), Eva Öhman-BjOrkman (M), Sara Johansson (S), Johan
Johansson (MP), Johan Lund (S), lngerWestmanArvesen (V), Anders Lund (L)och
Bert Johansson (SD)

Ersåttare

Tjänstemän

Magnus Akerlund skolchef, Maria Kvarnström SöderstrÖm kvalitetsansvarig, Anders
Vallchef Blomdalen
övriga
Nina Sandling Lärarförbundet

Anders Lund (S)
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Utbildningsnämnden

S 53 Skolchefens rapport och informat¡on

Magnus,Ä.kerlund låimnar en rapport.

UtvËirdering av Tillgänglighetspol icy 2013-20 1 7, UBN 20 1 8- I 5 5

Information om vikarieftirmedling

SignaturUtdragsbestyrkande / Expedierat
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Utbildningsnämnden

S 54 Mimers brunn ansöker om utökning av platser v¡d
förskolan Vittjärvsgården i Vittjärv
UBN 2018-125

Sida

4(1 5)

Beslut
Utbildningsnålmnden godkänner Mimers brunns ansökan om utökning av
antalet platser vid ftirskolan Vittjärvsgården i Vittjärv från nuvarande 40 till
43 heltidsplatser. Utökningen av tillståndet gäller fran och med den I augusti
2018.

Beskrivning av ärendet
Huvudmannen Mimers brunn ansöker om en utökning av platserna från
nuvarande 40 till 43 platser vid ftirskolan Vittjärvsgården i Vittjärv. I
ansökan uppger de att de har en kö med barn som alla bor i närområdet eller
redan har syskon inskrivna i verksamheten som önskar fä plats i
verksamheten. Då hur,udmannen har omstrukturerat grupperna till två
syskonavdelningar och en storbarnsgrupp uppger att de har möjlighet att
erbjuda plats till dessa barn under ftirutsättning att Utbildningsnämnden
utökar antalet platser i verksamheten med tre platser.

Under hösten 2017 har utbildningsnåimnden genomftirt regelbunden tillsyn
vid Vittjärvsgårdens ftirskola. Tillsynen resulterade i att Mimers brunn
fürelades att redovisa hur undervisningen vid alla avdelningar organiseras så

att den bedrivs under ledning av legitimerad ftirskollärare. Vidare pekade
tillsynen på ett behov hos huvudmannen att säkerställa väl fungerande
rutiner ftir anmälan till socialtjänsten enligt 14 $ socialtjänstlagen samt att
s?ikerställa att ftiräldrarnas behov av frjrskola kontinuerligt ftiljs upp och
tillgodoses.

En utgångspunkt i ftirskoleutredningen som genomfürts under 2017 var att
den verksamhet som bedrivs i privat regi kvarstår i oftirändrad omfattning
under hela planperioden 2016-2025. I Vittjärv finns idag ingen kommunal
verksamhet, privat ftirskola motsvarar i princip medborgarnas behov i detta
område. Enligt befolkningsprognosen ftr Vittjrirv ökar antalet barn i åldern
1-5 tu mellan ären2017-2018 från 39 till42.
Utbildningsnämnden bedömer att Mimers brunn har ftjrutsättningar att ftilja
de ftireskrifter som gäller ftir utbildningen i fiirskola och att en utökning av
verksamheten inte innebär pätagliganegativa ftljder på lang sikt ftir barnen i
den del av skolväsendet som anordnas av det allmåinna i Bodens kommun.

Beslutsunderlag
1jänsteskrivelse Mimers brunn ansöker om utökning av platser vid ftirskolan
Vittj ärvsgården i Vittj åirv

Ansökan från Mimers Brunn

Utdragsbestyrkande /

,i -
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Utbildningsnämnden

För kännedom
Huvudmannen Mimers brunn
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Utbildningsnämnden

s55

Utdragsbestyrkande / Exped¡erat

Byte av Iokal för dagbarnvårdare och daglokal, Små
hopp
UBN 2018-136

Beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner att Stjärnholm Medical AB små hopp
bedriver annan pedagogisk omsorg familjedaghem på heltid i den nya
lokalen vid Smultronstigen 4 framtill och med den 31 december 2018 och
har rätt till bidrag enligt skollagen 25 kap. 10 $.

2. Utbildningsnämnden beslutar att Stjärnholm Medical AB Små Hopp får
använda den nya lokalen vid Smultronstigen 4 som daglokal.
Dagbarnvårdarna har rätt att ngtja daglokalen en daglvecka ft)r att där
samverka med barngrupperna och vid eventuellt uppkommen akut frånvaro
kunna vistas där med barngruppen och vikarierande dagbarnvårdare. Det
innebär att daglokalen ffir nyttjas i snitt en dag/vecka. Bidrag enligt
skollagen 25 kap. l0 $ medges ej ftir daglokalen då den sökande har bidrag
enligt beslutat tillstand ftir fyra familjedaghem.

Beskrivning av ärendet
Stjärnholm Medical AB (Små Hopp) ansöker om godkännande och rätt till
bidrag ftir att bedriva pedagogisk omsorg, familjedaghem i ny lokal och på
heltid vid Smultronstigen 4 i Sävast. Verksamheten kommer att bedrivas i
lokalen på heltid och de tre övriga dagbarnvårdarna kommer att nyttja
lokalen som daglokal ca 10 timmar/vecka.

Ansökan uppfyller samtliga villkor enligt av utbildningsnämnde n 20I I -12-
15 $ 113 antagna riktlinjer - villkor ftir ftirskoleverksamhet,
skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg i enskild regi. Den planerade
pedagogiska verksamheten bedöms vara av godtagbar kvalitet.

Beslutsunderlag
Ansökan fran Små hopp

För kännedom
Stjärnholm Medical AB Små Hopp

n-
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Utbildningsnämnden

s56 Kvaliteten inom Blomdalens verksamhet och dess
betydelse för framtiden, en uppföljning till
kommunfullmäktige
UBN 2018-169

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner rapporten "Kvaliteten inom Blomdalens
verksamhet och dess betydelse für framtiden".

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmdktige har i sin uppftiljningsplan frir 2018 gett
utbildningsnämnden i uppdrag att redovisa kvaliteten inom Blomdalens
verksamhet och dess betydelse ftir framtiden.

Utbildningsnämnden beslutade i februari 2015 (UBN 2015-19) att inrätta en
enhet für mottagande av nyanlända bam och ungdomar från ftirskoleklass
upp till och med gymnasiet. I den nya enhetens uppdrag skulle även ingå
ansvar ffir modersmålsundervisning och studiehandledning.

Enheten kom sedermeraatt Ë namnet CMN Blomdalen och verksamheten
startade upp i begråinsad omfattning i augusti samma år. Uppstarten kom att
sammanfalla med det omfattande flyktingmottagandet som blev en realitet
hösten 2015.

Verksamheten vid Blomdalen är nu inne på sitt tredje arbetsår. Uppstarten
har präglats av en ftirhållandevis hög tillströmning av nyanlända barn och
familjer där fokus har varit att skapa struktur och rutiner für arbetet.
Utbildningsnämnden har under läsåret 201712018 gett Blomdalen ett utökat
ansvar att även omfatta insatser i fürskolan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Kvaliteten inom Blomdalens verksamhet och dess betydelse
ftir framtiden
Rapport Kvaliteten inom Blomdalens verksamhet och dess betydelse ftir
framtiden

För kännedom
Kommunfullmfütige

Ajournering 1 5.05 - 15.25

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur
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Utbildningsnämnden

S 57 Samlad kostorganisation för förskola och grundskola,
ett inriktningsbeslut
UBN 2018-r67

Beslut
1. Utbildningsnämnden beslutar att kostavdelningen från och med
2019-01-01 tar över ansvaret ftir kostverksamheten i Björkdungens fürskola.

2. Ansvaret für resterande ft)rskolors kök samt Älvskolans och Unbyns
skolors kök övertas av kostavdelningen fran och med 2019-09-01, under
ftirutsättning att de ekonomiska fürutsättningarna inom nämndens
ansvarsområde möj liggör detta.

Reservation
Rigmor Ä.ström (M), Inger Westman Arvesen (V) och Johan Johansson
(MP) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Av utbildningsnämndens reglemente framgår att utbildningsnämnden
ansvarar ftir kostftirsörjningen till kommunens fürvaltningar.

I april2014 beslutade kommunfullmåiktige att kostverksamheten skulle bli
en del av utbildningsnÊimndens ansvarsområde. I sitt beslut uppdrog
kommunfullmäktige till utbi ldningsnämnde n att ta fram en
genomft)randeplan med syfte att öka styrning, ledning och kontroll av
kostverksamheten. Fullmäktige beslutade även att nämnden skulle utveckla
ett gemensamt system ftir styming, uppftiljning och kontroll.

Fullmäktiges beslut om en ny organisation fürändrade inte
kostverksamhetens produktionsform. Enheten ftirblev en beställarenhet
varifrån socialftirvaltning och utbildningsft)rvaltning köper kost till sina
verksamheter.

Undantaget är ftirskoleköken som är den enskilde ftirskolechefens ansvar
och finansieras via ftjrskoleenhetens budget. Undantaget är även köken i
Unbyns skola och Älvskolan i Gunnarsbyn där ansvaret ftir köken ligger hos
rektor.

För att skapa frirutsättningar für en tydlig gemensam styrning av hela
kostverksamheten och ha ett gemensamt system ftir uppftiljning och kontroll
füreslås nu nämnden attta ett inriktningsbeslut om en samlad
kostverksamhet.

I ett fürsta steg füreslås kostavdelningen överta ansvaret ftir Björkdunges
ftirskola från och med 2019-01-01 nåir den är fÌirdigbyggd och åter tas i drift.
Denna ftirändring kan genomftiras med befintligt antal tjänster inom den
centrala kostavdelningen

le,
^J 
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Utbildningsnämnden

I ett andra steg ftireslås kostavdelningen överta ansvaret filr resterande
fürskolors kök samt köken i Gunnarsbyn och Unbyn från och med hösten
2019. Steg två kan genomfüras under ftjrutsättning att kostavdelningen
tillskjuts medel ftir att kunna bemanna med ylterligare en tjänst inom den
centrala kostavdelningen.

Ytterligare en ftirutsättning som måste utredas innan ftirändring av båda
stegen är finansieringsform ftjr kost inom ftirskola, ska tillkommande
verksamheter utgöra resultatenheter eller ska volymbaserad- eller
anslagsfinansiering galla?

Utredning pågår inom ftlrvaltningen gällande alternativa fi nansieringsformer
samt hur budgetftirdelning kan se ut für en samlad kostverksamhet.

Förvaltningens ffirslag åir att nämnden i budgetarbetet och de interna
planeringsft)rutsättningarna ftir 2019 bedömer om en samlad
kostorganisation ftir både ftirskola och skola inom nämndens ansvarsområde
ekonomiskt kan genomfüras.

Utbi ld n i n gsförva ltn i n gens förs lag ti I I beslut
Utbildningsftirvaltningen har låimnat ett ftirslag som överensstämmer med
utbildningsnämndens beslut

Förslag under sammanträdet
Rigmor Äström (M) ftireslår att beslutssatsema utökas med nr 3.

Administrationen får inte utökas på grund av beslutet.

Ajournering 1 5.50- I 6.00

Beslutsgång

Ordftiranden ställer ftirslag och yrkanden mot varandra och finner att
utbildningsnämnden beslutar enligt fiirvaltningens ftirslag

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Samlad kostorganisation ftir ftirskola och grundskola, ett
inriktningsbeslut

För kännedom
Utbildningsftirvaltningens ledningsgrupp

Signatur

i^
Í\-7,
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Utbildningsnämnden

s58 Beslutet att aweckla NIU skidskytte samt ldrott och
hälsa specialisering ishockey I och 2 upphävs
UBN 2017-278

Beslut
Utbildningsnåimnden upphäver beslutet om att aweckla NIU skidskytte samt
Idrott och hälsa specialisering ishockey 1 och 2, under ft)rutsättning att
nämnden ges begärd ramökning.

Beskrivning av ärendet
Utbildningsnämnden beslutade 2017-09-21 $ 66 att aweckla NIU skidsk¡te
samt Idrott och hälsa specialisering ishockey 1 och 2 frän och med
höstterminen 2018. Awecklingen var en åtgärd med anledning av skolans
underskott och ftir att ffi en budget i balans.

I planeringsfürutsättningarna anges att utbildningsnämnden kan utgå från att
kompenseras für kostnader kopplat till de nationella idrottsutbildningama
och specialidrottsutbildning som ges inom Björknäs gymnasieskola.
Utbildningsnämndens beslut om aweckling av NIU skidskytte samt
specialidrott hockey är inte tindrat. Nåimnden behöver ramökning även ftir
2018 ftir att fortsatt kunna bedriva dessa utbildningar.

Utbildningsnåimnden begär en ramökning ftir NIU utbildningar inom
gymnasieskolan from 2018-01-01 med2 000 tkr. NIU utbildningarna avser
skidskytte samt specialidrott ishockey.

I detta ärende är checklistan ftir jåimställda beslut och barnchecklistan inte
tillämplig.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslutet om att avveckla NIU skidskytte samt
idrottsspecialisering 1 och 2 ishockey upphävs.
Utbildningsnämndens beslut 2017-09-21 ç 66.

För kännedom
Kommunfullmäktige
Verksamhetschef gymnasium

^ß

/ Expedierat
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Utbildningsnämnden

S 59 Redovisning delegerade beslut
UBN 2018-8

Beslut
Utbildningsnåimnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som
ftirtecknats i protokoll 201 8-06-1 9 $ 59

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 füregripa ett
beslut i ett enskilt ärende av den som ffitt beslutanderätten genom att själv ta
över Èirendet och fatta beslut.

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut, 201 8-06- I 9

Signatur
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Utbildningsnämnden

s60 Samverkan mellan kommun och fristående
verksam heter, en återrapporter¡ng
UBN 2018-r68

Beslut
Utbildningsnämnden godkåinner återrapporteringen

Beskrivning av ärendet
Samverkan med fristående huvudmåin har under läsåret 201712018
genomftirts vid 4 tillfÌillen, september, november, februari och april. Vid de
möten som hållits har en hel del aktuella frågor berörts som någon av
huvudmännen haft intresse att samtala kring. Lagstiftning, füråindringar,
tillämpning och konsekvenser är ett återkommande område. Under perioden
har bland annat ny stadieindelad timplan, obligatorisk ftirskoleklass, GDPR
och skolplikt berörts. Utbildningsftirvaltningens grundskoleutredning har
varit upp fijr information och dialog.

Fristående huvudmän har lyft ett område som parterna är eniga om att arbeta
vidare med nästa läsar. Överlämningar mellan olika huvudmän och
information, skriftliga bedömningar är ett område som für att underlätta
framgång ftir barn och elever vid b¡e av huvudman. De mest frekventa
deltagama från fristående enheter har varit Barncompaniet, Mimers Brunn,
Fria Emilia, och Tankeborgen i Svartlå. Bedömningen är att de som deltar
upplever samverkan som givande och intressant varftir en fortsättning nästa
läsår kan bli utvecklande och ftirhoppningsvis resultera i gemensanìma
ftirbättringar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Âterrapportering av samverkan mellan kommun och
fristående verksamheter

För kännedom
Barncompaniets ftirskola
Fröets fürskola
Kids comer ftirskola
Vikingaskeppet
Trollskogen AB
Små hopp i Boden
Skogså Aktivitetscenter AB
Mimers Vittjärv AB
Tankeborgen Svartlå friskola och ftirskola
Fria Emilia skola
Norrskenets friskola i Boden

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Utbildningsnämnden

S 6f lnformation om samverkan Avan - Unbyn
UBN 2018-170

Beslut
Utbildningsnåimnden lägger informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Information om framtagen rapport avseende samverkan med Luleå kommun
om ffirskola och skola i Avan och Unbyn.

Rapporten kommer att utgöra underlag für eventuellt beslut om
medborgardialog.

Beslutsunderlag
Rapport om samverkan Avan-Unbyn, STIMO
Tjänsteskrivelse Information om samverkan Avan och Unbyn

För kännedom
Utbildningsftirvaltningens ledningsgrupp

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Utbildningsnämnden

S 62 Förslag till beslut om medborgardialog
UBN 2018-l7t

Beslut
1. Utbildningsnämnden beslutar att genomftira medborgardialog om ftirskola
och skola i Unbyn.

2. Representanter i styrgruppen für Bodens kommun åir utbildningsnåimndens
ordftirande Britt-Marie Loggert-Andrén (S), vice ordfürande Maria Selin
(KD) samt en representant från oppositionen som nämnden utser och det åir

Rigmor Åström (M).

Beskrivning av ärendet
Under 2018 har en utredning genomftirts tillsammans med Luleå kommun
avseende ftirskola och skola i Avan och Unbyn. Ordftirande i
utbildningsnåimnden har i samråd med utbildningsförvaltningen sett behov
av att genomfüra en medborgardialog när utredningen åir klar.
Medborgardialogen ska samordnas med Luleå kommun.

Medborgardialogen syftar till att fä underlag ftir beslut i frågan om
skolstruktur i området.

Medborgardialogen planeras att genomfüras under september och oktober
2018. Styrgruppen består av Bodens kommuns ordftirande i
utbildningsnåimnden, vice ordfürande samt en representant fran
oppositionen. Från Luleå kommun utses lika många representanter till
styrgruppen.

Till stöd ftir styrgruppen utses utbildningsftirvaltningens kommunikatör och
skolchef i Boden. Luleå kommun utser motsvarande stöd samt
verksamhetscontroller från Luleås bam- och utbildningsftirvaltning.

Medborgardialogen genomfürs inom befintlig ekonomisk ram.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Förslag till beslut om medborgardialog

För kännedom
Utbildningsftirvaltningens ledningsgrupp

Utdragsbestyrkande / Signatur
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Utbildningsnämnden

S 63 Månadsrapport utbildningsnämnd 2018 maj
UBN 2018-1

Beslut
I .Utbildningsnåimnden godkänner månadsrapport maj 20 1 8.

2.i|l{åúet att nå en budget i balans kvarstar.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten redogör ftir utbildningsnämndens resultatråikning, resultat
per ansvar, resultat per verksamhet med kommentarer och
investeringsredovisning.

Beslutsunderlag
Månadsrapport utbildningsnåimnden 20 1 8 maj

För kännedom
Ekonomikontoret

Sida
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