
Bodens kommun Sammanträdesdatum

2018-03-22

kommunstyrelsens sammanträdesrum, 1 3.1 5-1 5.55

Ledamöter
Britt-Marie Loggert-Andrén (S) ordförande, Maria Sellin (KD)vice ordförande, Rigmor
Aström (M), Robert Andersson (S), Johan Sellin (M), Lennart Synnergren (S), Johan
Johansson (MP), Eva Öhman-Björkman (M), lngerWestman Arvesen (V), Anders Lund
(L) och Bert Johansson (SD)

Ersåttare

Hans Grönberg (S), Sara Johansson (S), Erika Sjöö (NS) och Elisabet Nilsson (SD)

Ersättare
Magnus Akerlund skolchef, Maria Kvarnström Söderström kvalitetsansvarig
Personalfðreträdare

Nina Sandling Lärarförbundet
Eva Jansson Låirarnas Riksftirbund

RigmorAström (M)

Utbi ld n i n gskontoret 20 1 8-03-27

Samma nträdesprotokol I

Sida

1(15)

Paragrafer SS 21-30

Utbildningsnämnden

Plats och tid

Beslutande

Ersättare

Övriga närvarande

plats och tid

Underskrifrer

Sekreterare

Ordförande

Justerare

nträdesdatum

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

fìqrrdfr åklùl,rìd,

t\¡,,;ll 
- ulla^í"-(*,r,'^/ 4r,l;

Britt-Marie Loggert And/eó
..)1

t4 ¿ q¿ zrc't ¿/ yê.r)". -.'
RigmorAström

û4ffi SIuMltn,tL

Agneta Stenlund

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

Utbildningsnämnden

2018-03-22

2018-03-28 Datum då anslaget tas ned

Utbildningskontoret

nderskrift
Agneta Stenlund

2018-04-19



Sida

2(15)

Bodens kommun
Sam manträdesprotokoll
Sammanhädesdatum

2018-03-22

Utbildningsnämnden

Ärendelista
S 21 Skolchefens rapport... ......................3

$ 22 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2017 ..................................4

$ 23 Yttrande över motion om anvisande av mark för privata förskolor.......6

$ 24 Beslut om åtgärder för högre måluppfyllelse, kvalitetsrapport 3 och 4 I
$ 25 Verksamhetsråd vid förskolor och skolor i Bodens kommun upphävs.9

$ 26 Förändringar i bilaga 2 kommunala samverkansavtalet om
gymnasieutbildning för 4-kantens kommunala gymnasieskolor
gällande månatlig fakturering av interkommunala medel .................. 11

$ 27 Kost som erbjuds barn och elever ..................12

$ 28 Redovisning delegerade beslut........ ............... 13

$ 29 Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning ..,...............14

$ 30 Aterrapportering av uppdrag till kommunfullmäktige om överföring av
budget för skolskj utsfrågor från utbildningsnäm nden till
kommunstyrelsens tekniska förvaltning .......... 15

Signatur/ Expedierat

7+'tta Qq,



Sammanträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2018-03-22

S¡da

3(15)

Bodens kommun
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S 21 Skolchefens rapport

Magnus Ä,kerlund låimnar en rapport.
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Bodens kommun
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Sammanträdesdatum
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Utbildningsnämnden

s 22 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2017
UBN 2018-16

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av Patientsäkerhetsberättelse

ftir vårdgivare2ïl7.

Beskrivning av ärendet
Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 trädde i kraft | jan20l1. Syftet är att

främj a hö g patientsäkerhet genom systematiskt förebyggande

sakeihetsarbete. Vårdgivaren, nämnden, är rapport/anmälningsansvarig och

upprättande av patientsäkerhetsberättelsen. Senast den I mars varje år ska

uåtdgi rur.n, eller den som vårdgivaren delegerat till, upprätta en

patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur patientsäkerhetsarbetet har

bedrivits, åtgärder som är vidtagna, vilka resultat som har uppnåtts samt

övergripande mål och strategier för kommande år'

Sammanfattning av 2017

o Utifrån hälsosamtalens resultat har ett arbete påbörjats med att ta

fram aktuellt och evidensbaserat material att jobba med i klasser för

att främja hälsosamma levnadsvanor och därmed ge ökade

möj ligheter till bättre studieresultat.

o Ett arbete med att kvalitetssäkra de medicinska insatserna kring de

nyanlända eleverna pågår. Dels samarbetsrutiner med primärvården

samt egna rutiner for informationsöverfüring och

vaccinationsförfarande.

o patientsäkerheten har ftljts upp genom egenkontroll. Säkerställande

av attalla elever erbjuds lagstadgade hälsobesök och vaccinationer

enligt rutiner. Elevhälsans årliga utvärderingsenkät och

hälsosamtalsstatistik ger information om hur elevhälsans medicinska

insatser uppfattas och har effekt. Svaren har varit övervägande

positiva.

. Risker for vårdskador identifieras genom avvikelserapportsystemet

och riskanalyser där all personal deltar. Inga vårdskador har inträffat

under året.

o Samverkan med elever och vårdnadshavare påbörjas i samband med

skolstart och hälsobesök i ftirskoleklass och fortsätter under hela

skolgången utifran elevers individuella behov. Föräldrasamverkan

utgör en viktig del för elevens framgångar i skolan'

Signatur
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a

Sammanställning och analys av hälsosamtalsstatistik har gett

möjligheter till relevanta hälsofrämjande och ftirebyggande insatser i
klasser och ger även större möjligheter ftir skolpersonal och
beslutsfattare atttaviktiga beslut ftir de hälsofrämjande och
lorebyggande insatser som behövs ftir en hälsofrämjande
skolutveckling.

Marknadsftiringen av elevhälsans verksamhet har varit uppskattat
och syftar till att få en större efterfrågan pävära främjande och
ftirebyggande insatser samt tidiga insatser ftir att skapa så positiva
lärmilj öer som möj ligt.

Utmaningar für kommande år är bland annat att jobba med en del
oroande resultat fran hälsosamtalsstatistiken. Manga elever varit
utsatta ftir kränkningar av olika slag samt att de flesta av de äldre

eleverna sover ftir lite vilket riskerar att påverka skolgången negativt.

a

S¡da
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Utbildningsnämnden

a

Beslutsunderlag
Sammanhållen kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse fiir elevhälsans
medicinska insats
Tj änsteskrivelse, 20 18 -02-19

SignaturUtdragsbestyrkande / Expedierat
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Utbildningsnämnden

s23

Utdragsbestyrkande / Expedierat

Yttrande över mot¡on om anv¡sande av mark för privata
förskolor
UBN 2018-88

Beslut
Utbildningsnämnden ftire slår att kommunfullmäkti ge avslår motionen.

Beskrivning av ärendet
Enligt ftirskoleutredningen kommer ett antal nya ftirskolor att byggas.
Kommunen har identifierat flera platser där behoven av fürskolor åir stora i
framtiden. Moderaterna i Boden har ftirstått att kommunen avser bygga och
driva dessa i egen regi men det ställer stora krav på den kommunala
organisationen samtidigt som investeringsbudgeten belastas hårt. En bra
metod att avlasta kommunen är attläta andra aktörer ta
investeringskostnaderna. Rigmor Å.ström (m) ftireslår därftjr i en motion att
Bodens kommun anvisar mark där florskole ftiretag i samverkan med
bygghenar erduds att med anbud bygga och driva nya enskilda ftirskolor.
De fristående aktörerna utformar själva sina lorskolor och påverkar därmed
både profil, inre och yttre miljö. De har fran början kontroll över alla
kostnader.

Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till
kommunledningsftirvaltningen ftjr beredning. Utbildningsnämndens yttrande
överlämnas till kommunledningsftirvaltningen for beredning av ärendet till
kommunfullmäktige.

Utbi ld n i n gsförvaltn i n gens förslag ti I I bes I ut

Utbildningsft)rvaltningen har lämnat ett ftirslag som överensstämmer med
utbildningsnämndens beslut

Yrkanden

Rigmor.A.ström (M) yrkar bifall till motionen

Beslutsgång

Ordftiranden ställer ft)rslag och yrkanden mot varandra och finner att
utbildningsnämnden beslutar enligt ftirvaltningens fürslag

Omröstning begärs. Utbildningsnämnden godkänner ftiljande beslutsgång.
Ja-röst ftir utbildningsftirvaltningens ftirslag.
Nej-röst for Rigmor Ä.ströms ftirslag.

{lþ n +'lta {4¿'
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Bodens kommun
Sammanträdes protokoll
Sammantrådesdatum

2018-03-22

Utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande / Expedierat

Omröstningsresultat

Med 8 ja-röster ftir utbildningsftirvaltningens ftirslag och 3 nej-röster ftir
Ri gmor Ä.ströms ftirslag be slutar utbildningsnämnden bifalla
utbildningsftirvaltningens ftirslag.

Beslutsunderlag
Motion om anvisande av mark für privata aktörer, 2017-05-01
Tjänsteskrivelse Yttrande över motion av Rigmor,Å.ström (M) om anvisande

av mark ftir privata aktörer

För beslut
Kommunfullmriktige

Signatur

Ledamot Ja-röst Nej-röst Avstår att
rösta

Rigmor Åström (M) x

Robert Andersson (S) x

Johan Sellin (M) X

Lennart Synnergren (S) X

Johan Johansson (MP) x

Eva Öhman Björkman (M) X

Inger Westman Arvesen (V) X

Anders Lund (L) x

Bert Johansson (SD) x

Maria Selin (KD) x

Britt-Marie Loggert Andrén (S) X

Summa 8 J
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Utbildningsnämnden

s24 Beslut om åtgärder för högre måluppfyllelse,
kvalitetsrapport 3 och 4
UBN 2017-146

Beslut
Utbildningsnämnden ger skolchefen i uppdrag att omhänderta identifierade
utvecklingsområdena i kvalitetsrapporten.

2. Redovisningen av kvalitetsrapport 3 och 4 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Skollagen som trädde ikraft l juli 2011 ställer krav på att huvudmåin,
ftjrskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska folja 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 därftir hitta sina
former och rutiner ftir kvalitetsarbetet. Utgangspunkten är alltid densamma,
att identifiera utvecklingsområden ftir ökad måluppfyllelse i ftjrhållande till
de nationella målen. Utbildningsnämnden har beslutat om en plan ftir det
systematiska kvalitetsarbete20IT som ska bidra till att verksamheterna
utvecklas och redovisar ökad måluppfyllelse.

Verksamheterna har lämnat in den tredje och fiärde kvalitetsrapporten für
2017, därefter har huvudmannen och verksamheterna genomfürt en
kvalitetsdialog. Av rapporterna och dialogen kan konstateras att ett
utvecklingsarbete måste vidtas inom ftiljande områden:

- Överftiring av information
- Skolpliktsbevakning
- Utveckla huvudmannens och verksamheternas systematiska

kvalitetsarbete
- Säkerställa en god personalftirsörjning

Beslutsunderlag
Kvalitetsrapport 3 och 4
Tj änsteskrivelse, 20 | 8-02-20

För genomfärande
Ledningsgruppen

Signatur
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Utbildningsnämnden

s25

Utdragsbestyrkande / Exped¡erat

Ês.

Verksamhetsråd vid förskolor och skolor i Bodens
kommun upphävs
UBN 2018-89

Beslut
I . Utbildningsnåimnden upphäver barn- och utbildningsnämndens tidigare
beslut 2010-04-28 $ 32 om struktur ftir verksamhetsråd vid ftjrskolor och
skolor i Bodens kommun.

2. Beslutet ftlljs upp i samband med delarsrapport 22018 och årsredovisning
20rL

Beskrivning av ärendet
Enligt skollagen ska det vid ftirskole- och skolenheterna finnas forum für
samråd med barnen, eleverna och vårdnadshavarna. Där ska de kunna flora
fram fürslag och synpunkter i olika frågor och få information om kommande
beslut i frågor som är av intresse. Det innebär att skolan eller verksamheten
har ansvar ftir att aktivt informera barnen, eleverna och vårdnadshavarna i
god tid om ftirändringar som kommer att beröra dem och att lyssna på deras
åsikter. Rektorn och ftirskolechefen ansvarar ftir att det finns forum für
samråd och ftjr att informations- och samrådsskyldigheten fullgörs.

Bodens kommun har sedan 2005 haft verksamhetsråd. 2010 beslutade barn-
och utbildningsnämnden om ny struktur ftir verksamhetsråden. I beslutet
framgick bland annat att verksamhetsrådets uppgifter är att utarbeta, fülja
upp och revidera ordningsregler, lämna forslag av stipendiater till
kommunala stipendier för elver i årskurs 3-9 och föra en dialog om
avgiftsfrihet i skolan. Verksamhetsråden ska även vara remissinstans och ha
en rådgivande funktion.

I utbildningsnÈimndens verksamhetsplan 2018-2020 beslutades under
utvecklingsområdet "Har talar vi med medborgarna, inte till dem" att
verksamheterna ska utveckla samrådsforum ftir att skapa reellt infl¡ande för
ftiräldrar och elever. För att verksamhetema ska kunna genomfüra aktiviteten
behöver beslutet om verksamhetsråd i nuvarande form upphävas.
Verksamheterna ges då möjligheten att fritt utveckla samrådsforum som på
bästa sätt kan anpassas till barnen, eleverna och vårdnadshavarna.
Aktiviteten kommer att ftljas upp i samband med delårsrapport2 och
årsredovisning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 20 1 8 -02-12
Barn och utbildningsnämndens beslut 2010-04-28 S 32
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Utbildningsnämnden

t46.

För kännedom
Verksamhetschef ftir- och grundskola
Rektorer
Förskolechefer

Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-22
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Bodens kommun
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Sammanträdesdatum

2018-03-22

Utbildningsnämnden

s26

ils

Förändringar i bilaga 2 i Samverkansavtalet om
gymnasieutbildning för 4-kantens kommunala
gymnasieskolor
UBN 2016-239

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner ftirändringen i bilaga 2 i Samverkansavtalet
om gymnasieutbildning för 4-kantens kommunala gymnasieskolor gällande
månatlig fakturering av interkommunala medel.

Beskrivning av ärendet
Ledningsgruppen ftir 4-kantens gymnasiesamverkan, nämndsordftiranden för
barn- och utbildning i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn ftireslår fürändringar
i samverkansavtalet.

Under 2017 beslutades bland samverkanskommunerna om att det
gemensamma Interkommunala ersättningssystemet skulle uppgraderas hos

nuvarande leverantör IST. Med anledning av det har vissa rutiner i systemet

ftirändrats på grund av övergång till månatlig fakturering samt att
fakturafilerna utgår från respektive ekonomisystem i kommunerna. Dåirftir
krävs omskrivning av: Tidplan gemensam fakturering interkommunala
ersättningar, fürsta stycket punkterna l-3 ibiIaga2.

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

Beslutsunderlag
Förslag till nya skrivningar i bilaga 2 i samverkansal'talet som är markerat
med rött
Nuvarande skrivning bilaga 2 samverkansavtalet som är markerat med blått
Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning ft)r 4-kantens
kommunala gymnasieskolor.

För kännedom
Kansliet for 4-kantens gymnasiesamverkan
Avdelningschef ekonomi
Ekonomerna
Verksamhetschef gymnasium

Signatur
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Utbildningsnämnden

S 27 Kost som erbjuds barn och elever
UBN 2018-49

Beslut
1. Utbildningsnämnden beslutar att de olika koster som erbjuds barn och
elever, utöver den ordinarie maträtten och lakto-ovo vegetarisk rätt, är
specialkost som behövs på medicinska grunder.

2. Specialkost på medicinska grunder ska styrkas av intyg fran legitimerad
läkare eller legitimerad dietist, med undantag fiir laktosfri kost.

Beskrivning av ärendet
Kostavdelningen serverar i genomsnitt ungefÌir 2600 elever per dag varav ca
600 portioner till gymnasiet och ca2000 portioner till grundskolan och
ftirskoleklass. Eleverna erbjuds varje dag två alternativ varav det ena är
lakto-ovo vegetariskt dvs det är vegetariskt och innehåller mjölk och ägg.

Andelen specialkoster ökar och behovet blir allt mer komplext. De allvarliga
füdoämnesallergierna ökar och är en utmaning ftir skolorna Vi har bl a en
skola som behöver vara helt fiskfri ftir att alla elever ska må bra. Samtidigt
har vi en oroande utveckling där olika mat trender avlöser varandra och
påverkar vårdnadshavare och elever. Man tror sig må bättre genom att
utesluta vissa livsmedel och det finns önskemål om koster som helt saknar
vetenskaplig grund och där hälsovården inte är inkopplade für att utreda
elevernas behov. Det f,rnns ftir närvarande 666 elever som av något skäl
serveras kost som avviker från de två rätter som vi erduder varje dag. Det
motsvarar ca25o/o av eleverna.

Största andelen av specialkostema är fläskfri kost, vilket är ca 385 elever.
Med nuvarande matsedel innehåller ett av de ordinarie alternativen fläskkött
vid ca 10 tillfüllen per termin. Kostavdelningen ftireslår att eleverna vid de
tillfüllena hänvisas till det andra, lakto-ovo vegetariska altemativet och att
möjligheten att få särskild fläskfri kost upphör. Från Livsmedelsverket är det
uttalat att ett lakto-ovo vegetariskt alternativ som uppfyller kraven på
näringsriktighet är ett fullgott alternativ. Några kommuner väljer att servera
enbart lakto-ovo vegetarisk mat till alla elever någon dag i veckan. I Boden
har vi valtatt servera ett vegetariskt alternativ varje dag.

Beslutsunderlag
Tj åinsteskrivelse, 201 8 -02- 12

För kännedom
Rektorer och ftirskolechefer
Chef elevhälsan
Avdelningschef kosten

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2018-03-22

Utbildningsnämnden

S 28 Redovisning delegerade beslut
UBN 2018-8

Beslut
utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som
ftirtecknats i protokoll 2018-03-22 S 28.

Beskrivning av ärendet
utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt til I ordft)rande,
antagningsutskott och skolchef i enlighet med nämndens delegationsordning.

Dessa beslut ska anmälas till utbildningsnåimnden. Redovisningen innebär
inte att utbildningsnÈimnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten.
Däremot får utbildningsnämnden återta lämnad delegering eller ftiregripa ett
beslut i ett enskilt Èirende av den som fätt beslutanderätten genom att sjÈilv ta
över åirendet och fatta beslut.

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut, 20I 8 -03 -22

Signatur
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Bodens kommun

Utbildningsnämnden

S 29 Revidering av utbildningsnämndens
delegationsord n ing
UBN 2018-90

Beslut
1 . Utbildningsnämnden antar füreslagen delegationsordning.

2. Skolchefen far i uppdrag att särskilt återrapportera delegationsbeslut 4.14
Anställning av obehörig personal under en längre tid än sex månader.

Beskrivning av ärendet
Utbildningsnämnden får med stöd av kommunallagen uppdra åt ett utskott,
ftirtroendevalda eller tjänstemän att besluta på nämndens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden. Beslut som fattas med stöd av

delegation är att jämställa med ett beslut fattat av nämnden.

Utbildningsnämnden kan inte ompröva ett taget delegationsbeslut men kan
när som helst återkalla en given delegation. Syftet med att delegera

beslutsmandat är att avlasta Utbildningsnämnden med rutinärenden ftir att på

så sätt skapa en effektivare kommunal fürvaltning genom att beslutsvägama
blir kortare och handläggningen snabbare.

Utbildningsfi)rvaltningen har tagit fram ett ft)rslag till revidering av

utbildningsnåimndens dele gationsordning med anledning av forändringar i
kommunallagen och skollagen.

Beslutsunderlag
1jåinsteskrivelse Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning
Förslag till delegationsordning

För kännedom
Skolchef

För genomfìirande
Verksamhetschef ftir- och grundskola
Verksamhetschef gymnasium

fla
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-22

Utbildningsnämnden

s30 Aterrapportering av uppdrag t¡ll kommunfullmäktige
om överföring av budget för skolskjutsfrågor från
utbi Idni ngsnäm nden til I komm unstyrelsens tekniska
förvaltning
UBN 2017-207

Beslut
Utbildningsnlimnden ftireslår att kommunfullmäktige godkänner

återrapporteringen av uppdrag om överft)ring av budget ftir skolskjutsfrågor
fran utbildningsnåimnden till kommunstyrelsen teknisk ftirvaltning.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige gav 2017-10-16 $ 99 utbildningsnåimnden och tekniska
utskottet i uppdrag att återkomma med forslag på vilken budget som från och

med 2018 ska flyttas från utbildningsnämnden till kommunstyrelsens

tekniska ftirvaltning avseende ändrat ansvar ftir skolskjutsfrågor.

Tekniska ft)rvaltningen och utbildningsforvaltningen har i samverkan

kommit överens om ftiljande: flytt av budget ftir skolskjutsar 2018,

asylersättning kopplat till skolskjuts, budget ftir skolskjutsplanerare 2018,
differens mellan kostnader och budget for skolskjuts, exkl. kostnad ftir
skolskjutsplanerare enligt bokslutet 2017, konsekvens av om ytterligare
medel utöver 17 010,3 tkr ska flyttas över till tekniska ftirvaltningen från
utbildningsftirvaltningen, möjliga åtgärder som kan leda till minskade

kostnader ftir skolskjuts i framtiden samt tekniska ftirvaltningen önskemål

vid flytt av budget fiir skolskjuts.

I detta ärende åir checklistan ftr jämställda beslut och barnchecklistan inte

tillämplig.

Beslutsunderlag
Tj änsteskrivelse 20 I 8 -02-09
Flytt av budget ftir skolskjutskostnader från och med 2018-01-01

För beslut
Kommunfullmäktige

För kännedom
Tekni ska lorvaltningen
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