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BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-05

§1
Information - Storvretskolan samt förvaltningens
åtgärdspaket
Beslut

Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Mikael Caiman Larsson, Utbildningsdirektör, sammanfattar händelseförloppet som lett till Skolinspektionens beslut den 9 januari 2019 om statliga åtgärder för rättelse på Storvretskolan.
Beslutet innebär att staten genomför åtgärder i Botkyrka kommuns skolverksamhet i form av två rådgivare som jobbar nära skolledningen på plats i
Storvretskolan men under ledning av rektor. Förvaltningen har dessutom beslutat om ett separat åtgärdspaket som innefattar bl.a att Storvretskolan får
en ny rektor och ytterligare biträdande rektor för att möjliggöra starkare
skolledning och utveckling. Våldförebyggande arbete, Tåget och Mentors in
violence prevention, har påbörjats i samverkan med socialförvaltningen. Systemet för systematiskt kvalitetsarbete kompletteras med:
-

en modell för avvikelsekontroll det vill säga, tidig upptäckt och ansvarsupptrappning i form av konsekvenstrappa.

-

en ny funktion, grundskoleutvärderare, rekryteras till kvalitetsstöd och
kopplas till det nya systemet.

På ledningsnivå kommer dessutom samarbetet med Skolverket att intensifieras för att fortsätta utveckla styrning och ledning på samtliga nivåer.
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§2
Information - Ekonomisk rapportering 2018
Beslut

Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Förvaltningen lämnar ett överskott på 0,4 miljoner kronor vid årets slut.
Resultatet är 2 miljoner kronor bättre än föregående prognos. Resultat är i
linje med tidigare prognoser under året.
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§3
Internkontroll, uppföljning 2018 (UF/2019:29)
Beslut

Utbildningsnämnden godkänner avrapportering av internkontroll för 2018.
Sammanfattning

Utbildningsnämnden följer årligen upp internkontrollplanen. Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och
skador. Internkontrollplanen innehåller både förvaltningsspecifika och
kommungemensamma kontrollmoment, sammanlagt 22 punkter. Som grund
för internkontrollplanen har en risk- och konsekvensanalys gjorts, vilken
ligger till grund för vilka områden/rutiner/processer som ska granskas särskilt under året.
Uppföljningen av 2018 års internkontrollplan visar på att åtgärder måste
vidtas inom förvaltningen för att hantera riskerna som kontrollmomentet är
avsedda att förhindra. Som ett förbättringsarbete kommer förvaltningen
bland annat att genomföra utbildningsinsatser och andra kompetenshöjande
åtgärder inom ekonomi-, HR- samt upphandlingsområdet för bättre följsamhet. Även inom förvaltningens egna kontrollmoment finns avvikelser. Flertalet av kontrollmomenten föreslås därför ingå i 2019 års plan.

4[17]

BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-05

§4
Internkontrollplan 2019 (UF/2019:30)
Beslut

Utbildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till internkontrollplan
för 2019.
Sammanfattning

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador. Kommunstyrelsen har fastställt 13 förvaltningsövergripande kontrollmoment som gäller för samtliga nämnder. Förvaltningen
föreslår 11 egna kontrollmoment. Som grund för dessa har förvaltningen
gjort en riskanalys för att identifiera områden/rutiner/processer som ska
granskas särskilt under året. Samtliga kontrollmoment kommer att återrapporteras till utbildningsnämnden senast i samband med Årsredovisningen
2019.
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§5
Val av ledamöter till Gunhild och Nils Eks stiftelse
(UF/2019:31)
Beslut

Utbildningsnämnden väljer följande personer till styrelseledamöter i Gunhild och Nils Eks stiftelse för utbildning 2019:
Ledamot: Lars-Gustaf Jonsson
Ledamot: Per Jansson
Suppleant: Karl-Henrik Lindström
Uppdragen gäller till och med 2019-12-31.
Sammanfattning

Sedan 1999 förvaltar Botkyrka kommun Gunhild och Nils Eks stiftelse efter
en donation av makarna Ek. Stiftelsens syfte är att lämna ekonomiskt bidrag
till studiemotiverade ungdomar i Botkyrka kommun att möjliggöra och slutföra en utbildning.
Gunhild och Nils Eks stiftelse för utbildning förvaltas av en styrelse med
fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Enligt stiftelsens stadgar ska
en ledamot utses av Botkyrka Socialdemokratiska Arbetarekommun (vald
ledamot är Leyla Öztürk (S)) och två styrelseledamöter och en suppleant ska
utses av Botkyrka kommun.
Då de nuvarande ledamöternas uppdrag upphört vid årsskiftet behöver utbildningsnämnden utse ledamöter för 2019. Utbildnings-förvaltningen föreslår att följande personer väljs:
Ledamot: Lars-Gustaf Jonson (nyval)
Ledamot: Per Jansson (nyval)
Suppleant: Karl-Henrik Lindström (nyval)
Beslutet delges Gunhild och Nils Eks stiftelse för utbildning.
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§6
Riktlinjer för elevhälsan i Botkyrka (UF/2019:22)
Beslut

1. Utbildningsnämnden fastställer riktlinjer för elevhälsan i Botkyrka.
2. Riktlinjerna börjar gälla från och med den 1 mars 2019 och gäller tills
vidare.

Sammanfattning

I Skolinspektionens regelbundna tillsyn i Botkyrka 2016 samt vid en revision som genomfördes av PwC framkom brister i elevhälsans organisation.
Mot bakgrund av det har förvaltningen tagit fram riktlinjer för elevhälsan i
Botkyrka.
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att elever får tillgång till en likvärdig elevhälsa av god kvalitet i Botkyrkas kommunala grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskolor och gymnasiesärskolor. Riktlinjerna ska främja
alla elevers utveckling och lärande samt fungera som ett stöd för skolornas
elevhälsoarbete. Riktlinjerna omfattar bland annat förtydligande om vilka
funktioner som ingår i elevhälsan samt beskrivningar av elevhälsans insatser. I riktlinjerna tydliggörs också att det på varje skola ska finnas en elevhälsoplan och att den är en viktig del av skolans systematiska arbete. Riktlinjerna bidrar på så sätt till att stärka huvudmannens uppföljning och styrning av elevhälsoorganisationen.
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§7
Slutrapportering Aktivitetsplan värdegrund och jämlikt
Botkyrka (UF/2018:225)
Beslut

Utbildningsnämnden antar aktivitetsplan Värdegrund och jämlikt Botkyrka
UF 2018 – 2021 och godkänner slutredovisning i ärendet med revidering att
tillägg görs till aktivitetsplanen om hedersrelaterat våld och förtryck.
Sammanfattning

Alla nämnder har fått i uppdrag att ta fram en aktivitetsplan och en kommunikationsplan kopplade till förvaltningarnas arbete med värdegrund och jämlikt Botkyrka. Aktivitetsplanen delredovisades till kommunledningsförvaltningen i samband med delår 2 2018 samt slutredovisas i samband med Årsredovisning 2018.
Utbildningsförvaltningens aktivitetsplan för värdegrund och jämlikt Botkyrka återremitterades vid delredovisningen i nämnden i september 2018.
Medskick från nämnden var att tydligare lyfta fram det interkulturella perspektivet som är en central del av Botkyrkas jämlikhetsarbete samt förtydligande gällande på vilket sätt detta dokument kommer gynna barn och elevers lärande. Kommunledningsförvaltningen har analyserat nämndernas aktivitetsplaner och lämnat specifika medskick inför slutredovisningen. Dessa
medskick har så långt det varit möjligt beaktats i aktivitetsplanen.
Aktivitetsplanen innehåller tre delar: Jämlik verksamhet, jämlik arbetsplats
och värdegrund med pågående och nya aktiviteter inom respektive område.
Fokus i aktivitetsplanen har varit att lyfta fram det arbete och de aktiviteter
som redan bedrivs och som till stora delar är lagstyrt genom skollag och läroplaner.
I slutredovisningen kan konstateras att en majoritet av aktiviteterna är pågående och följs upp i ordinarie process eller projekt. En kolumn i aktivitetsplanen med status i respektive aktivitet har kompletterats det ursprungliga dokumentet. Ett flertal av de nya aktiviteterna kommer att påbörjas och
genomföras under 2019 vilket innebär att någon utförlig rapportering inte
går att genomföra ännu. De har dock påbörjats i olika grad.
Yrkande

Emanuel Ksiazkiewicz (S) och Ing-Marie Viklund (L) yrkar att tillägg görs
till aktivitetsplanen om hedersrelaterat våld och förtryck.
Willy Viitala (M) yrkar på bifall av reviderat ordförandeförslag.
Propositionsordning

Utbildningsnämndens ordförande ställer reviderat ordförandeförslag under
proposition och finner att utbildningsnämnden beslutar i enlighet med det
reviderade ordförandeförslaget.
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§8
Kompetensförsörjningsplan 2020-2023 (UF/2019:18)
Beslut

Utbildningsnämnden antar kompetensförsörjningsplan 2020 – 2023.
Sammanfattning

Varje förvaltning tar årligen fram en kompetensförsörjningsplan som blir en
del av den övergripande mål- och budgetprocessen. Syftet med kompetensförsörjningsplanerna är att skapa förutsättningar för en långsiktig och strategisk helhetssyn och skapa tydlighet kring bakomliggande skäl för kommunens prioriterade satsningar.
Utbildningsförvaltningens kompetensförsörjningsplan beskriver nuläge,
omvärldsanalys med prognoser om förvärrad lärarbrist i framtiden och
kommande kompetensbehov. Den identifierar också behov av satsningar på
kompetens- och behörighetsgivande utbildningar samt lönebildning för
2020-2023. Den lyfter också insatser med behov av extra medel utöver egen
budget som uppgår till 6 429 tkr.
Särskilt yttrande

Bekir Uzunel och Anna Kristoffersson (V) lämnar ett särskilt yttrande,
bilaga.
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Kompetensförsörjningsplan 2020–2023 (UF/2019:18)
I förslaget till kompetensförsörjningsplan för 2020–2023 framgår att det
finns en mängd stora utmaningar på utbildningsförvaltningens område vad
gäller brist på legitimerad personal, personalomsättning och för snålt tilltagna resurser. Inom flera yrkeskategorier sjunker andelen anställda som
uppfyller legitimationskraven, ofta från redan låga nivåer. Angående det gällande effektiviseringskravet framgår att de ”för att ge ekonomisk effekt även
har påverkan på personalens numerär”. Därför finns ”risk för att kvaliteten
kan påverkas negativt i mer utsatta situationer”.
Mot bakgrund av ovanstående finns anledning att arbeta för att mildra de
besparingsbeting som utbildningsförvaltningen för närvarande är satta att
hantera. I Vänsterpartiets förslag till mål och budget för 2019 med flerårsplan 2020–2022 föreslog vi att utbildningsnämndens ram skulle höjas med
8,5 miljoner kronor. Medlen skulle användas till handledare, verksamhetsutvecklare, komplettering till lärarlegitimation och därav följande löneökningar samt för att i övrigt mildra ett effektiviseringsbeting som framstår
som orealistiskt.

Bekir Uzunel (V)
Anna Kristoffersson (V)

BOTKYRKA KOMMUN
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§9
Förändrad ledning- och enhetsorganisation, förskola
(UF/2019:28)
Beslut

1. Utbildningsnämnden inrättar tolv förskoleenheter som en ny nivå i
ledningsorganisationen i förskolan i enlighet med förvaltningens
förslag.
2. Utbildningsnämnden inrättar två nya ledningsfunktioner i förskolan,
rektor och biträdande rektor i enlighet med förvaltningens förslag.
3. Den nya organisationen gäller från och med den 1 juli 2019.

Sammanfattning

Verksamhetsområde förskola är idag organiserat så att varje förskolechef
ansvarar för en eller flera förskolor beroende på förskolans storlek. Det finns
49 förskolor och 36 förskolechefer. Nuvarande organisation medför en hög
arbetsbelastning för förskolecheferna som arbetar nära verksamheten och
har ansvar för ett stort antal medledare. Enligt Skollagen kommer benämningen förskolechef att försvinna och ersättas av benämningen rektor.
Förvaltningen föreslår att det inrättas förskoleenheter som består av flera
förskolor. Varje förskoleenhet företräds av en rektor. Under varje rektor
finns flera biträdande rektorer, dessa ansvarar i sin tur för en eller flera förskolor beroende på förskolans storlek.
Förvaltningens bedömning är att en ny struktur i ledningsorganisationen för
förskolan skulle ge cheferna bättre förutsättningar att vara bra ledare. Genom att uppdraget fördelas på två ansvarsnivåer kan arbetsuppgifter renodlas och den pedagogiska ledningen få större utrymme.
Tjänsteskrivelsen revideras till att inkludera förskolan Måsen.
Verksamhetsområde förskola har stämt av med ekonomichefen, utbildningsförvaltningen angående eventuella merkostnader för den nya organisationen.
Förändringen i sig själv ger inga kostnadsökningar och på sikt bör det snarare vara en effektivare styrning som ska leda till bättre måluppfyllelse
vilket är positivt. Vad som kan lyftas fram är att lönenivån för de 12
rektorerna ligger högre än för de tidigare förskolecheferna. Den bedömning
ekonomi-chefen gör är att det neutraliseras av att befattningen som
biträdande verk-samhetschef tas bort i den nya organisationen.
Yrkande

Bertil Rolf (TuP) återtar sitt yrkande om återremittering.
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§ 10
Lilla Edessa - godkännande och rätt till bidrag till fristående förskola - bordlagt ärende (UF/2018:274)
Beslut

Utbildningsnämnden godkänner och beviljar Lilla Edessa AB rätt till bidrag
för 42 barn på Tomtbergavägen 12 i Norsborg.
Sammanfattning

Lilla Edessa AB inkom 14 september 2018 med en komplett ansökan om
godkännande för fristående förskola. Huvudmannen planerar att öppna en
förskola på Tomtbergavägen 12 i Norsborg. Lilla Edessa AB ansöker om
godkännande för 42 platser för barn i åldrarna 1 - 5 år.
Förvaltningen har utrett ansökan i enlighet med kommunens riktlinjer för
godkännande av fristående förskola. Förvaltningens bedömning är att huvudmannen för Lilla Edessa har förutsättningar att följa de föreskrifter som
gäller för motsvarande offentlig verksamhet utifrån kraven i styrdokumenten
och att verksamheten skulle påverka befintliga kommunala förskoleverksamheter i liten utsträckning. Förvaltningen föreslår därför att huvudmannens ansökan om godkännande ska beviljas.
Yrkande

Bekir Uzunel (V) yrkar på avslag av Lilla Edessas ansökan.
Bilaga

Brev från Edessa skolans rektor, Robert Abraham, med bemötande av Vänsterpartiets yrkande.
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Lilla Edessa - godkännande och rätt till bidrag till fristående förskola (UF/2018:274)
Enligt kommunens antagna riktlinjer vid godkännande och bidrag för fristående förskola ska huvudmän som godkänts följa dessa riktlinjer. För bedrivande av fristående förskola ska också Regler för förskoleverksamhet och
all annan tillämplig lagstiftning och styrdokument följas.
Godkännande skall lämnas om huvudmän har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och inte innebär påtagliga negativa
följder på lång sikt för barnen.
Med anledning av kännedom om att aga har förekommit på Edessaskolan
och att huvudmannen, Lilla Edessa AB, har tydliga kopplingar till Edessaskolan ansåg Vänsterpartiet vid utbildningsnämndens sammanträde 2018-1204 att det inte fanns förutsättningar för huvudmannen att följa föreskrifterna
varför ytterligare utredning efterlystes. Nämnden beslutade att bordlägga
ärendet.
I dagens ärende har det inte kunnat avläsas att ytterligare utredning har skett.
Skolinspektionen har med anledning av signal från utbildningsförvaltningen
om förekomst av aga på Edessaskolan påbörjat en utredning.
Med hänsyn till den pågående utredningen samt att huvudmännen inte själva
har tagit initiativ till att utreda frågan om förekomsten av aga på skolan anser
Vänsterpartiet att huvudmännen inte har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningar.
Mot bakgrund av detta yrkar Vänsterpartiet
att ansökan om godkännande och rätt till bidrag till den fristående förskolan
Lilla Edessa avslås.
Bekir Uzunel (V)

Edessaskolan
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uttalande till vänsterpartiets yrkande vid utbildningsnämnden sammanträde 5 februari
2019.
Edessaskolan inkommer härmed med bemötande av vänsterpartiets (Bekir Uzunel) yrkande
att avslå Lilla Edessas ansökan om godkännande och rätt till bidrag.
Först ett tydliggörande. Förskolan Lilla Edessa är en helt fristående verksamhet från
Edessaskolan och ska inte blandas ihop. Det finns ingenting organisatoriskt eller i ägarskapet
som gör dem till samman enhet och därför är det helt felaktigt att koppla ihop
verksamheterna på det sätt som vänsterpartiet gör.
Enligt yrkandet påstår sig vänsterpartiet (Bekir Uzunel) ha fått kännedom om att aga
förekommit på Edessaskolan och använder detta som förevändning att föreslå avslag av
huvudmannens, Lilla Edessa AB, ansökan om förskoleverksamhet. Vänsterpartiet kopplar
ihop förskoleverksamheten till Edessaskolan, och menar då att huvudmannen inte har
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningar. Vänsterpartiet har inte
något belägg för sitt påstående eller vilken kännedom/kompetens som upphovsmännen
bakom Lilla Edessa har om lagar och föreskrifter. Vänsterpartiet borde kanske kolla upp
detta först och skaffa sig rätt uppfattning om hur saker och ting ligger till innan man kommer
med sina invändningar.
Edessaskolan tar kraftigt avstånd från vänsterpartiets (Bekir Uzunel) yrkande och det
påstådda ”ryktet” om att aga ska ha förekommit på Edessaskolan. Edessaskolan ser mycket
allvarligt på dessa påståenden och ser det som mycket märkligt att ett politiskt parti kommer
med sådana uppgifter utan att styrka dessa. Det är också mycket anmärkningsvärt att varken
polis eller Skolinspektion inte hört av sig gällande någon anmälning mot Edessaskolan. Så
man kan undra vilken substans som ligger bakom vänsterpartiets påstående och varifrån de
hämtat sina uppgifter. Är det så att det är fråga om principiell ställningstagande från V:s sida
mot fristående verksamheter och därmed bygger sina påståenden på lösa rykten eller rena
fabriceringar?
Edessaskolan bedriver en verksamhet som bygger på trygghet och tillit, och detta avspeglas
på den vardagliga verksamheten samt på den respons skolan får genom både elever och
föräldrar (via samtal, enkäter etc.). Edessaskolan har sedan man startat sin verksamhet
(hösten 2008) haft tydliga förhållningssätt mot kränkande särbehandling och dåligt

bemötande av skolans målgrupper. Aga tillhör de kränkningsområden som Edessaskolan
kraftigt tar avstånd från och bestrider att något sådant ska ha ägt rum i sin verksamhet.
Skolan bedriver sin verksamhet utifrån de föreskrifter och lagar som gäller för utbildning och
har inte fått några anmärkningar eller motsvarande vid de inspektioner som
Skolinspektionen gjort.
Edessaskolan har sedan man fått kännedom om detta (vänsterpartiets yrkande) genomfört
en intern utredning bland personal och elever ( via både grupp- och enskilda samtal), och
utredningen visar inget annat än det ovan nämnda d.v.s. att detta inte framkommit tidigare
och att det inte förekommer i dagsläget heller.
Datum: 2019-02-01

Robert Abraham
Rektor

------------------------------------------------------------------------------------------------Edessaskolan
Borgvägen 10
145 68 Norsborg
Telnr: 08531-84912
www.edessaskolan.se
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§ 11
Beslut om öppna sammanträden för utbildningsnämnden
under mandatperioden 2019-2022 (UF/2019:25)
Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att nämndsammanträdena ska vara öppna för
allmänheten under mandatperioden 2019-2022.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har medgett att utbildningsnämnden får fatta beslut om
att hålla offentliga nämndsammanträden, med de begränsningar som framgår av Kommunallagen.
Enligt Kommunallagen 19 a § 1 st. ska en nämnds sammanträden hållas
inom stängda dörrar. Nämnden får besluta om att dess sammanträden ska
vara offentliga under förutsättning att fullmäktige medgett det.
Enligt 19 1 § 3 st ska sammanträden dock alltid hållas inom stängda dörrar i
ärenden som avser myndighetsutövning eller innehåller sekretessbelagda
uppgifter.
Utbildningsnämnden hade offentliga sammanträden under mandatperioden
2015-2018.

12[17]

BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-05

§ 12
Redovisning av delegationsbeslut (UF/2019:43)
Beslut

Utbildningsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagit del av
besluten.
Sammanfattning

Utbildningsnämnden fattar i huvudsak beslut i frågor som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning, kvalitet eller i principiella ärenden.
Nämnden beslutar också om yttranden eller liknande till fullmäktige. Av
praktiska skäl får andra ärenden inom utbildningsnämndens ansvarsområde
delegeras till någon annan. Delegaten får då besluta å nämndens vägnar.
Alla beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden för
att tiden för överklagande kan passera och beslutet träda i laga kraft. På så
sätt kan också nämnden följa hur delegaten utför uppdraget att besluta i
nämndens ställe.
Förvaltningen anmäler följande listor över delegeringsbeslut:

Utbildningsdirektör, december 2018 – januari 2019
Specialiststöd, december 2018 – januari 2019
Tullingegymnasium, december 2018
Tuna skolan, oktober 2018
Förskolan Ametisten, december 2018
Skogsbacksskolans förskola, december 2018
Skogsbacksskolan, augusti-december 2018
Broängsskolan, november-december 2018
S:t Botvids gymnasium, november
Förskolan Bäverhyddan, juni-december 2018
Förskolan Bikupan, juni-december 2018
Förskolan Fröhuset, juni-december 2108
Förskolan Myrstacken, juni-december 2018
Förskolan Karlavagnen, juni-december 2018
Förskolan Sörgården, juni-december 2018
Förskolan Grindstugan, juli-december 2018
Förskolan Kometen, juni-december 2018
Förskolan Luna, juni-december 2018
Förskolan Nova, juni-december 2018
Förskolan Nyängsgården, juni-december 2018
Förskolan Rodret, juni-december 2018
Förskolan Römossen, juli- 2018
Förskolan Solliden, juni-december 2018
Förskolan Björkbacken, juni-december 2018
Förskolan Kungstäppan, juni-december 2018
Förskolan Nackdala, juni-december 2018
Förskolan Trollet, juni-oktober 2018
Förskolan Älvan, juni-december 2018
Förskolan Humlan, augusti-december 2018
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Förskolan Lysmasken, juni-december 2018
Förskolan Myran, juni-december 2018
Förskolan Måsen, april-november 2018
Förskolan Solen, september-december 2018
Förskolan Staren, januari-december 2018
Förskolan Svalan, januari-december 2018
Förskolan Tranan, juni-december 2018
Förskolan Tunnlandsgården, januari-december 2018
Förskolan Ugglan, juni-december 2018
Förskolan Ängsgården, januari-december 2018
Förskolan Vreta, januari-december 2018
Förskolan Örnen, januari-december 2018
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§ 13
Redovisning av anmälningsärenden (UF/2019:44)
Beslut

Utbildningsnämnden har tagit del av anmälda skrivelser.
Sammanfattning
Inkomna ärenden från Skolinspektionen
- Begäran om yttrande i ärende gällande anmälan om kränkande behand-

ling vid Fittjaskolan Botkyrka Norra (UF/2018:356)
Beslut om att överlämna anmälan mot Grindtorpsskolan (UF/2018:367)
Begäran om yttrande i ärende gällande anmälan mot Tullingebergsskolan (UF/2018:368)
Beslut om att överlämna anmälan mot Grindtorpsskolan (UF/2018:380)
Begäran om yttrande i ärende gällande anmälan mot Grindtorpsskolan
(UF/2019:15)
Beslut om statliga åtgärder för rättelse efter uppföljning i Storvretskolan
(UF/2019:27)
Begäran om yttrande i ärende gällande anmälan mot Brunnaskolan
(UF/2019:37)

Avslutade ärenden från Skolinspektionen

- Beslut om att avsluta tillsyn på Kvarnhagsskolans särskola
(UF/2017:71)
- Beslut om att avsluta tillsyn på Kvarnhagsskolan (UF/2017:71)
- Beslut om att avsluta uppföljning av beslut gällande Kassmyraskolan
(UF/2017:160)
- Beslut om att avsluta uppföljning av beslut gällande Parkhemsskolan
(UF/2017:357)
- Beslut om att avsluta uppföljning av beslut gällande Malmsjö skola
(UF/2018:74)
- Beslut om att avsluta uppföljning av beslut gällande anmälan till
Botkyrka kommuns klagomålshantering (UF/2018:283)
- Beslut om att avsluta ärende gällande anmälan mot Brunnaskolan
(UF/2018:325)
- Beslut om att avsluta uppföljning av beslut gällande anmälan till
Botkyrka kommuns klagomålshantering (UF/2018:326)
- Beslut om att avsluta uppföljning av beslut gällande anmälan till
Botkyrka kommuns klagomålshantering (UF/2018:367)

Beslut från Skolverket

- Beslut om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och
när det gäller specialpedagogiska insatser, samt för fortbildning när
det gäller sådana insatser (UF/2018:61)
- Beslut om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger
och motsvarande för 2018 (UF/2018:102

15[17]

BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-05

- Beslut om statsbidrag för ett fjärde tekniskt år för 2019/2023
(UF/2018:314)
- Beslut om fastställda bidragsramar för maxtaxa under 2019
(UF/2018:375)
- Beslut om delvis beviljande av statsbidrag för elever från nordiska
länder för 2018 (UF/2018:395)

Beslut från Diskrimineringsombudsmannen
Beslut från Förvaltningsrätten

- Dom i mål nr 22800-18, avslag av överklagande av beslut gällande
skolkort (UF/2018:301)
- Dom i mål nr 24510-18, avslag av överklagande av beslut gällande
skolkort (UF/2018:320)
- Dom i mål nr 24792-18 samt 24797-18, avslag av överklagande av
beslut gällande skolkort (UF/2018:331)
- Dom i mål nr 25352-18, avslag av överklagande av beslut gällande
skolskjuts (UF/2018:336)
- Dom i mål nr 26618-18, avslag av överklagande av beslut gällande
skolkort (UF/2018:352)

Beslut från Migrationsverket

- Beslut om beviljande av ersättning för asylsökande barn m.fl. i förskola HT 2017 (UF/2018:24)
- Beslut om beviljande av ersättning för asylsökande barn m.fl. i förskoleklass HT 2017 (UF/2018:25)
- Beslut om beviljande av ersättning för asylsökande barn m.fl. i
grundskola HT 2017 (UF/2018:26)
- Beslut om beviljande av ersättning för asylsökande barn m.fl. i gymnasieskola HT 2017 (UF/2018:27)
- Beslut om beviljande av ersättning för asylsökande barn m.fl. i förskola VT 2018 (UF/2018:359)
- Beslut om beviljande av ersättning för asylsökande barn m.fl. i förskoleklass VT 2018 (UF/2018:360)
- Beslut om beviljande av ersättning för asylsökande barn m.fl. i
grundskola VT 2018 (UF/2018:361)

Beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och andra
Nämnder
- § 200 Revidering av reglemente för arvoden och ersättningar till för-

troendevalda (KS/2018:178)
Författningssamling, reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda
- Bilaga, Årsarvoden
- § 218 Regler för VA-lån i Botkyrka kommun (KS/2018:607)
- Styrdokument, regler för VA-lån
-
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Övrigt

§ 221 Delrapportering och analys av nämndernas aktivitetsplaner för
värdegrund och jämlikt Botkyrka (KS/2018:575)
§ 252 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
(KS/2018:580)
Yrkande från Tullingepartiet, § 252
§ 208 Skattesats 2019 (KS/2018:192)
Särskilt yttrande från Vänsterpartiet, § 208
Särskilt yttrande från Tullingepartiet, Skattesats 2019
Yrkande från Moderaterna, Skattesats 2019
§ 274 Val av ledamöter till Gunhild och Nils Eks stiftelse för utbildning 2019 (KS/2018:666)
§ 212 Återrapportering av uppdrag – Tobacco Endgame
(KS/2016:181)
§ 213 Antagande av regler för kommunens ANT-arbete
(KS/2017:751)
§ 254 Internkontrollplan 2019 – Kommunstyrelsens övergripande ansvar (KS/2018:634)
Bilaga, Internkontrollplan 2019
§ 221 Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022
(KS/2018:192)
Yrkande från Moderaterna, § 221
Förslag till beslut från Tullingepartiet, Mål och budget 2019
Sverigedemokraternas förslag till beslut, Mål och budget 2019
Vänsterpartiets förslag till beslut, Mål och budget 2019
§ 273 Riktlinje för investeringar (KS/2018:609)
Styrdokument, Riktlinje för investeringar i Botkyrka kommun
Yrkande från Moderaterna, § 273
§ 275 Öppna nämndsammanträden mandatperioden 2018-2022
(KS/2018:663)
§ 276 Riktlinje för kompetensfond (KS/2018:676)
Styrdokument, Riktlinje för kompetensfond

- Beslut från Justitieombudsmannen, JO, om att ärende gällande handläggning av skolplatsansökan avslutas (UF/2017:223)
- Beslut från Barn- och elevombudet om att inte pröva ärende gällande
anmälan om diskriminering (UF/2018:10)
- Information från Storsthlm om programinriktat val, IMV
(UF/2018:10)
- Brev från Skolverket med information till huvudmän som utsett samordnare för nyanländas lärande, om det fortsatta arbetet utan samordnarbidrag 2019 (UF/2018:358)
- Information från Skolverket om nya regelverk för ansökan om vissa
statsbidrag (UF/2019:5)
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