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§1
Uppföljning av internkontrollplan 2017 (UF/2017:35)
Utbildningsnämndens beslut

Avrapportering av internkontroll för 2017 godkänns.
Sammanfattning

Karl-Henrik Lindström, chef ekonomistöd, föredrar i ärendet.
Utbildningsnämnden följer årligen upp sin internkontrollplan för förvaltningen. Syftet
med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador. Som grund för internkontrollplanen har en risk- och väsentlighetsanalys gjorts, vilken ligger till grund för vilka områden/rutiner/processer som ska granskas särskilt under
2017. Internkontrollplanen innehåller kommungemensamma kon-trollmoment inom områdena ekonomi, HR och upphandling. Därtill tillkommer förvaltningens egna kontrollmoment.
Uppföljningen av 2017 års internkontrollplan visar en förbättring inom flertalet kon-trollmoment, men avvikelser uppvisas på flertalet av kontrollmomenten. Som ett förbättringsarbete kommer förvaltningen bland annat att genomföra utbildningsinsatser och andra
kompetenshöjande åtgärder inom representation och företroendekänsliga kostnader. Utbildningsinsatser planeras också att genomföras inom upp-handlingsområdet för bättre
följsamhet. Inom förvaltningens egna kontrollmoment uppvisas också avvikelse. Flertalet
av kontrollmomenten föreslås därför ingå i 2018 års plan.
Särskilt yttrande

Moderaterna anmäler ett särskilt yttrande, se protokollsbilaga UN 2018 § 1:1.
Expedieras till

Kommunstyrelsen

protokollsbilaga UF 2018 § 1:1

Utbildningsnämnden

SÄRSKILT YTTRANDE
2018-02-06

Ärende 1

Uppföljning av internkontrollplan 2017 (UF/2017:35)

Vi moderater kan, återigen, konstatera att utbildningsförvaltningen har stora problem
med bl.a. hantering av fakturor, redovisning av representation, inköp och upphandling
med mera. Det står i tjänsteskrivelsen att förbättringar har skett under 2017, men vi vill
ändock starkt påtala att det förblir mycket bekymmersamt, samt att det är oförståeligt att
detta inte hanteras bättre.
När en representation har hanterats fel, borde det inte vara så att den sänds tillbaka till
den som skrivit den för att ”göra om och göra rätt”? Att en stickprovskontroll resulterar
i att hela 64% av fakturorna har hanterats fel, kan aldrig accepteras. Samma sak gäller
vid användning av kommunens poolbilar, där borde det inte kunna gå att göra fel,
beskrivningen kring hanteringen av poolbilar är tydlig.
Detta år tillkommer även från HR att introduktion av nyanställda inte heller hanteras
rätt. Vi arbetar hårt från politiken med att vi ska ha en plan för att rekrytera de bästa
lärarna/pedagogerna (men även rektorer och förskolechefer) och att vi sedan ska lyckas
behålla dem kvar i kommunen. Vi kan inte slarva med introduktionen då detta ger ett
oseriöst intryck av oss som arbetsgivare.
Vi ställer stora krav på att våra skolor och förskolor ska vara varsamma med sin budget
och sköta den, det borde därför ställas ännu högre krav på att förvaltningen gör
detsamma och är goda förebilder.

Gül Alci

Boban Pejic

Helle Larsson
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§2
Internkontrollplan 2018 (UF/2017:363)
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsförvaltningens förslag till internkontrollplan för 2018 fastställs enligt tjänsteskrivelse daterad 23 januari 2018.
Sammanfattning

Karl-Henrik Lindström, chef ekonomistöd, föredrar i ärendet.
Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och
skador. Kommunstyrelsen har fastställt 14 förvaltningsövergripande kontrollmoment som
gäller för samtliga nämnder. Förvaltningen föreslår 8 egna kontrollmoment. Som grund för
dessa har en risk- och väsentlighetsanalys gjorts för områden/rutiner/processer som ska
granskas särskilt under 2018.
Samtliga kontrollmoment kommer att återrapporteras till utbildningsnämnden i samband
senast i samband med Årsredovisning för 2018.
Expedieras till

Kommunstyrelsen
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§3
Förskola inom planområdet Sandstugan (UF/2018:36)
Utbildningsnämndens beslut

Under förutsättning att Liljestrand Fastigheter AB påbörjar en byggnation av förskola i
Sandstugan senast januari 2019, avstår utbildningsnämnden från att beställa en kommunal
förskola i området.
Sammanfattning

Dejan Smiljanic, chef lokalenheten, föredrar i ärendet.
Det finns behov av att bygga en förskola i området Sandstugan. Förskolan ryms inom detaljplanen för området. I samband med att detaljplanen vann laga kraft i november 2014
tecknade Botkyrka kommun avtal med Liljestrand Fastigheter AB (exploatören), som
äger marken i planområdet Sandstugan. Optionen behöver avropas senast i november
2019.
I samtal med exploatören har det framkommit att de är intresserade av att bygga förskolelokaler. I det fall exploatören uppför en förskola kommer förskolan stå färdig årsskiftet
2019/2020.
Genom att avstå optionen och villkora detta med att exploatören bygger en förskola kan
en sådan vara på plats inom kortare tid än om kommunen själva bygger. Med tanke på
tidsaspekten förespråkar utbildningsförvaltningen att utbildningsnämnden beslutar att avstå från att beställa en kommunal förskola i området.
Yrkanden

Moderaterna (M) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut.
Vänsterpartiet (V) inlämnar ett avslagsyrkande till föreliggande förslag till beslut med
motiveringen att invånare i hela Botkyrka kommun bör ha tillgång till kommunal förskoleverksamhet, se protokollsbilaga UN 2018 § 3:1.
Propositionsordning

Ordföranden ställer föreliggande förslag till beslut mot Vänsterpartiets (V) avslagsyrkande, och finner att utbildningsnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag till
beslut.
Expedieras till

Samhällsbyggnadsnämnden
Liljestrand Fastigheter AB
Fastighetschef

Yrkande

protokollsbilaga UF 2018 § 3:1

Utbildningsnämnden 2018-02-06

§ 3, Ny förskola inom planområdet Sandstugan – beslut att inte
nyttja byggoption (UF/2018:36)

Jag yrkar att utbildningsnämnden avstyrker förslaget om att avstå från att beställa
en kommunal förskola i området Sandstugan.
Motivering
Vänsterpartiets uppfattning är att förskolor ska bedrivas utan vinstintresse, med
barnens bästa i fokus. Det bästa sättet att säkerställa detta är att arbeta för att
förskolorna drivs kommunalt. Därigenom möjliggörs att verksamheten är fullt ut
påverkbar genom demokratiska beslut.
Förslaget att avstå från att beställa en kommunal förskola i området Sandstugan,
utan att ännu veta vilket företag som ska driva den privata förskola som istället
kommer att byggas, innebär att kommunen riskerar att öppna upp för det privata
vinstintresset. De riktlinjer som finns för att godkänna en fristående förskola ger
obefintliga eller mycket begränsade möjligheter att neka aktören på grunder
som Vänsterpartiet anser borde vara tillräckliga. Detta gäller exempelvis
skatteplanering, om företaget gjort sig känt för att plocka ut stora vinster ur
verksamheten på bekostnad av lärartäthet mm eller andra missförhållanden som
uppmärksammats gällande den privata förskolebranschen.
Erik Jon-And
Vänsterpartiet
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§4
Hallunda – godkännande att påbörja projektering av ny grundskola
(UF/2018:37)
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsförvaltningens förslag till projektering av ny grundskola i Hallunda godkänns
enligt tjänsteskrivelse daterad 25 januari 2018.
Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta
i enlighet med föreliggande förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. En ny grundskola i Hallunda ska byggas på Brunnaskolans nuvarande tomt.
2. Investeringsbeloppet tidigareläggs till 10 000 000 kr för år 2018 och 226 200 000 kr
för år 2019.
Sammanfattning

Utbildningsförvaltningen föreslår att ny skola i Hallunda (enligt tidigare beslut i utbildningsnämnden, UN § 71 2016-09-06), byggs på nuvarande Brunnaskolans tomt. Skolan
kommer att vara en högstadieskola Åk 7-9 för 590 elever inom grundskola och grundsärskola.
Ambitionen är att skolan ska kunna byggas genom industriell byggprocess, det vill säga
industriellt modulbyggd skola. För att komma igång med projekteringen är det nödvändigt att investeringsmedel tidigareläggs, 10 000 000 kronor för år 2018 och 226 200 000
kronor år 2019.
Expedieras till

Kommunstyrelsen
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§5
Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning 2018
(UF/2018:35)
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden fastställer delegationsordningen enligt tjänsteskrivelse daterad 26
januari 2018.
Sammanfattning

Ett antal förändringar av utbildningsnämndens delegationsordning föreslås i syfte att förenkla utbildningsnämndens och utbildningsförvaltningens beslutsfattande och att säkerställa att delegationsordningen följer nu gällande regler. De huvudsakliga förändringsförslagen rör beslutanderätten avseende tjänsteresor, vissa personalärenden, avstängning av
elev i de frivilliga skolformerna samt tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg.
Expedieras till

Kommunstyrelsen

BOTKYRKA KOMMUN
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§6
Botkyrkas gymnasieskolor och gymnasiesärskola läsåret 2018/19 –
förändring av programutbud (UF/2017:180)
Utbildningsnämndens beslut

Förändring av programutbudet för Botkyrkas gymnasieskolor och gymnasiesärskola läsåret 2018/2019 fastställs i enlighet med utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat
den 16 januari 2018.
Beskrivning av ärendet

Tumba gymnasium erbjuder idag utbildning med aspergerstöd (AST-stöd) på fyra olika
nationella program: naturvetenskapsprogrammet (NA), teknikprogrammet (TE), samhällsprogrammet (SA) samt estetiska programmet (ES): samtliga med olika inriktningar.
Tumba erbjuder även ett individuellt alternativ med AST-stöd.
Ansökan sker via gymnasieantagningen och mottagande görs av utredare på utbildningsförvaltningen i samråd med biträdande rektor för AST-enheten. Sökanden folkbokförda i
Botkyrka kommun har prioriterats, men vid lediga platser så har även elever från andra
kommuner tagits emot.
Expedieras till

Xenter
Tumba gymnasium
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§7
Antagning till nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) – revidering
av riktlinjer (UF/2018:28)
Utbildningsnämndens beslut

Reviderade riktlinjer för antagning till nationellt godkänd idrottsutbildning antas i enlighet med utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 26 januari 2018.
Riktlinjerna enligt tjänsteskrivelsens bilaga 2 fastställs och börjar gälla tillsvidare från
och med den 10 februari 2018.
Sammanfattning

Samverkansavtal för nationellt godkända idrottsutbildningar, NIU med kommuner utanför samverkansområdet Stockholms län samt Håbo kommun, ska endast tecknas i de fall
idrotten inte erbjuds inom samverkansavtalet med Storstockholm. Ingen förändring från
gällande riktlinjer (UF/2016:80).
En medborgare som ansöker om inackorderingstillägg till CSN (eleven är antagen av en
friskola) och får avslag på sin ansökan av CSN, ska inte beviljas inackorderingstillägg av
Botkyrka kommun. Botkyrka kommun följer därmed gällande lagstiftning.
Riktlinjerna gäller från och med den 10 februari 2018 och tillsvidare.
Expedieras till

Kommunledningsförvaltningen
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§8
Årets pedagoger i Botkyrka – inrättande av pedagogiskt pris
(UF/2018:42)
Utbildningsnämndens beslut

1. Ett pedagogiskt pris med namnet Årets pedagoger inrättas enligt utbildningsförvaltningens förslag till utformning i tjänsteskrivelsen daterad den 31 januari 2018.
2. Utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningsförvaltningen att ta fram riktlinjer inför utdelningen år 2019 av priset Årets pedagoger.
3. Under tjänsteutlåtandes rubrik ”Kriterier” ändras formuleringen ”Mottagare av
priset ska på ett tydligt sätt skapa värde för barn/elever samt kombinera kunskap,
trygghet och handlingskraft” till följande formulering:
”Mottagare av priset ska på ett tydligt sätt kombinera kunskap, trygghet och
handlingskraft”
Under samma rubrik byter kriterium nummer 2 plats med kriterium nummer 1.
Sammanfattning

Annelie Mårdh, HR operativ chef, föredrar i ärendet.
Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta ett pris för att
synliggöra skickliga pedagoger i Botkyrkas förskolor och skolor. Enligt forskning har läraren/pedagogen det enskilt största inflytandet över barnens resultat. Samtidigt står vi inför en situation med lärarbrist och svårigheter att rekrytera. Det är därför viktigt att synliggöra och uppmuntra alla Botkyrkas pedagoger.
En viktig faktor för skolutveckling och för många lärare är kollegialitet. Tydliga forskningsrön talar om att det är genom kollegialt samarbete och utveckling av undervisning
som elevers lärande ökar. Även statliga utvecklingssatsningar som t.ex. Läslyftet har fokus på att utveckla det kollegiala lärandet.
Alla lärare är varandras och elevernas förutsättningar. En välfungerande förskola lägger
grunden för ett lyckat skolresultat, en lärare i fritidshem kan vara den som får en elev att
se hela skoldagen i ett nytt sammanhang. Det är därför viktigt att nomineringen kan ske
inom alla skolformer inklusive fritidshem.
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Yrkanden

Gül Alci (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Emanuel Ksiazkiewicz (S) yrkar att utbildningsnämnden beslutar att ändra i kriterierna
för Årets pedagoger enligt följande:
Under tjänsteutlåtandes rubrik ”Kriterier” ändras formuleringen ”Mottagare av priset ska
på ett tydligt sätt skapa värde för barn/elever samt kombinera kunskap, trygghet och
handlingskraft” till följande formulering: ”Mottagare av priset ska på ett tydligt sätt kombinera kunskap, trygghet och handlingskraft”. Under samma rubrik byter kriterium nummer 2 plats med kriterium nummer 1.
Propositioner

Ordförande ställer propositioner mot varandra, att besluta enligt föreliggande formuleringar i tjänsteutlåtandet mot att ändra formuleringarna enligt Emanuel Ksiazkiewicz (S)
yrkande, och finner att utbildningsnämnden beslutar att bifalla Emanuel Ksiazkiewicz (S)
yrkande.
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§9
Bredda yrkeskategorin barnskötare i Botkyrka kommun - förtydligande av befattningar (UN/2018:43)
Utbildningsnämndens beslut

1. Utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningsförvaltningen att upprätta en genomförandeplan, precisera yrkesnivåerna och genomföra en risk- och konsekvensanalys
inför breddandet av yrkeskategorin barnskötare.
2. Återrapportering av slutfört uppdrag enligt beslutspunkt 1 sker senast vid utbildningsnämndens sammanträde den 6 november 2018.
Sammanfattning

Annelie Mårdh, HR operativ chef, föredrar i ärendet.
Utbildningsnämndens ordförande har uppdragit åt utbildningsförvaltningen att utreda en
breddning av yrkeskategorin barnskötare. Anledningen är att det idag finns stora skillnader i arbetsuppgifter och kompetens mellan barnskötare. Genom att utöka antalet befattningar inom förskolan kan det skapas fler karriärvägar, tydligare arbetsfördelning och på
sikt bättre kompetensförsörjning i Botkyrkas förskoleverksamhet.
Yrkanden

Emanuel Ksiazkiewicz (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget och yrkar att det ska
framgå i utbildningsnämndens beslut att återrapportering av slutfört uppdrag enligt beslutspunkt 1 ska ske senast vid utbildningsnämndens sammanträde den 6 november 2018.
Propositioner

Ordföranden ställer propositioner mot varandra, att besluta enligt ordförandeförslaget mot
att besluta enligt Emanuel Ksiazkiewicz (S) yrkanden, och finner att utbildningsnämnden
beslutar att bifalla Emanuel Ksiazkiewicz (S) yrkanden.
Expedieras till

Verksamhetschef förskola
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§ 10
Kompetensförsörjningsplan utbildningsförvaltningen/utbildningsnämnden 2019-2022 (UF/2018:44)
Utbildningsnämndens beslut

Kompetensförsörjningsplan för utbildningsförvaltningen/utbildningsnämnden år 2019 –
2022 fastställs i enlighet med utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 6 februari
2018.
Sammanfattning

Sofia Berger, HR-strateg, föredrar i ärendet.
Från och med år 2018 ska varje förvaltning i Botkyrka kommun ta fram en kompetensförsörjningsplan som blir en del av den övergripande mål- och budgetprocessen. Tidigare
har extra medel avsatts genom följdprocesser till kompetensutveckling och lönebildning.
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 kompletterar tidigare antagen Strategi för kompetensförsörjning i utbildningsförvaltningen (UN beslut 2017 § 129,
UF/2017:332) avseende identifierade behov av satsningar på kompetens- och behörighetsgivande utbildningar samt lönebildning för 2019-2022. Den anger också insatser med
behov av extra medel utöver egen budget som uppgår dessa till 5 805 tkr.
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§ 11
Beslut om anmälan av delegationsbeslut till utbildningsnämnden
(UF/2018:29)
Utbildningsnämndens beslut

Samtliga beslut som fattas genom delegation med stöd av utbildningsnämndens uppdrag
enligt 6 kap. 37 § samt 7 kap. 8 § kommunallagen (2017:725), ska anmälas till utbildningsnämnden.
Beskrivning av ärendet

I och med den nya kommunallagens (KL) (2017:725) ikraftträdande den 1 januari 2018
gäller nya regler för anmälan om delegationsbeslut.
De nya reglerna innebär att varje nämnd ska besluta i vilken utsträckning beslut som har
fattats med stöd av uppdrag enligt 6 kap. 37 § KL och 7 kap. 5 och 6 §§ KL ska behöva
anmälas till nämnden.
Det betyder att utbildningsnämnden ska fatta beslut om i vilken utsträckning beslut som
delegerats till presidiet, ett utskott, en ledamot, ersättare, anställd hos kommunen samt
beslut som delegerats till en förvaltningschef (som i sin tur får uppdras åt en annan anställd), ska anmälas till nämnden. Beslut som nämnden beslutar inte ska anmälas ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. KL, det
vill säga genom laglighetsprövning.
Beslut som har delegerats till ordföranden (eller en annan ledamot) som är så brådskande
att nämndens avgörande inte kan avvaktas, måste däremot alltid anmälas till nämnden.
Detta framgår av 6 kap. 40 § KL samt 7 kap. 8 § KL.
Med anledning av det som anges ovan föreslås utbildningsnämnden fatta beslut om att
samtliga beslut som fattas genom delegation med stöd av uppdrag enligt 6 kap. 37 § KL
samt 7 kap. 8 § KL ska anmälas till utbildningsnämnden.
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§ 12
Dialogforum – Fortsatta satsningar på Alby (UF/2018:9)
Utbildningsnämndens beslut

Tjänsteskrivelsen överlämnas som utbildningsnämndens yttrande över Alby dialogforum
den 14 december 2017.
Sammanfattning

Mikael Caiman Larsson, förvaltningschef, föredrar i ärendet.
Dialogforum Alby hölls den 14 december 2017 och fokuserade på Botkyrka kommuns
pågående uppdatering av Albys utvecklingsprogram. Mötet handlade om att diskutera
och fånga upp ungdomarnas åsikter kring vad som krävs för att utveckla Alby. Utvecklingsprogrammet innehåller insatser för barn och unga, ökade jobbchanser och en trevligare stadsmiljö. I grupper diskuterades bland annat Alby centrum, skolan och uppväxtmiljön för tjejer och killar.
Dialogforumet bad utbildningsnämnden bemöta ett antal punkter som uppkom vid mötet:




Möjliggöra för förebilder att besöka skolorna med syfte att vägleda och inspirera elever i val av vidarestudier.
Resursbrist på skolor får inte leda till att eleverna inte kan utföra skoluppgifter.
Föräldraråd med vårdnadshavare kan ha en positiv inverkan i skolan.

Utbildningsnämnden svarar att kommunens skolor har fungerande demokratiska forum
(t.ex. elevråd), där elever som har synpunkter och förslag om skolans verksamhet uppmuntras att lyfta dem i elevråden på sina respektive skolor. På samtliga kommunala
gymnasieskolor i Botkyrka får gymnasieeleverna årligen möjlighet att träffa studenter
från olika högskolor/universitet.
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§ 13
Beslut avseende ansökan för statsbidrag (UF/2018:59)
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ansöka om statsbidrag för ”Skapande skola
2018/2019”.
Sammanfattning

Susanne Englund, verksamhetschef grundskola, föredrar i ärendet.
Enligt rutin ska ansökan om statsbidrag över 1 miljon som kräver åtaganden beslutas av
utbildningsnämnden.
Bidraget söks från Statens kulturråd. Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan
och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla
uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Skapande skola utgör ett
komplement till skolornas egen kulturbudget. Tolv skolor har inkommit med egna ansökningar om att bedriva projekt ute på skolorna med hjälp av detta bidrag. En ansökan för
centralt utbud är också gjord.
Ansökan omfattar ca 2 700 tkr och sammantaget omfattas 10 000 barn i ansökan.
Åtagandet består i att redovisa för Statens kulturråd hur medlen har använts och lämna de
uppgifter som Statens kulturråd begär. Statens kulturråd får besluta att helt eller delvis
kräva tillbaka ett statsbidrag om mottagaren av statsbidraget genom att lämna oriktiga
uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt.
Expedieras till

Akten
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§ 14
Redovisning av delegationsbeslut (UF/2018:4)
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagit del av delegationsbeslut redovisade i tjänsteskrivelsen daterad 15 januari 2018.
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.
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§ 15
Redovisning av anmälningsärenden (UF/2017:5)
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden noterar till protokollet att nämnden tagit del av anmälningsärenden
redovisade i tjänsteskrivelsen daterad 26 januari 2018.
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§ 16
Information - Ekonomisk rapportering 2017
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Karl-Henrik Lindström, chef ekonomistöd, informerar om ärendet.
För helåret 2017 redovisar utbildningsförvaltningen ett överskott på 3 miljoner kronor.
Årsredovisningen är under bearbetning och presenteras för utbildningsnämnden i mars
2018.
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§ 17
Information - Gemensam timplan i grundskolan för läsåret 2018-2019
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Susanne Englund, verksamhetschef grundskola, informerar om ärendet.
Grundskolorna i Botkyrka kommun har för första gången beslutat om en gemensam timplan för läsåret 2018-2019, vilket kommer att underlätta verksamheternas samspel.
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§ 18
Information - Uppföljning av betyg HT 17, grundskolan
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Susanne Englund, verksamhetschef grundskola, informerar om ärendet.
Englund redovisar behörighetsgraden till gymnasiet för elever i Botkyrkas högstadieskolor år 2016 och år 2017. I Botkyrka kommun är det 20 % av eleverna som inte är behöriga till gymnasiet, likt snittet i riket.
Nu satsar utbildningsförvaltningen på nya arbetssätt för att höja behörigheten till gymnasiet, bland annat genom att skolorna informerar central förvaltning om särskilda insatser
för enskilda elever. Målet är att kunna utveckla former att tidigt följa upp elever på individnivå.
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§ 19
Förvaltningschefen informerar
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Mikael Caiman Larsson, förvaltningschef, Susanne Englund, verksamhetschef grundskola, Christina Carlsson, verksamhetschef förskola och Anna Widing Niemelä, verksamhetschef gymnasieskola, informerar om ärendet.
 Organisationsöversyn centrala utbildningsförvaltningen
Med anledning av omorganisationen inom centrala utbildningsförvaltningen år 2014 kommer
en organisationsöversyn att genomföras av KPMG. Syftet med organisationsöversynen är att
säkerställa den centrala förvaltningens ändamålsenlighet och att omfattningen står i proportion till verksamhetens behov och volym efter effektiviseringen år 2014/2015.
Intervjuer kommer att genomföras med flertalet befattningar inom centrala utbildningsförvaltningen. Preliminärt kommer en slutrapport från KPMG att vara färdig i april/maj 2018.

 Ny enhetschef kvalitetsstöd
Rekryteringen av ny chef för enheten för kvalitetsstöd är färdig. Tjänsten kommer att bemannas april 2018.
 Verksamhetsområde grundskola
Malmsjö skola
Malmsjö skola har från och med januari 2018 en tillförordnad rektor, Mats Dahl, som har
tagit sig an förändringsarbetet på skolan med lugn och tillförsikt.
Storvretskolan
Efter incidenten vid lunchtid torsdagen den 11 januari, då en så kallad banger (en smällare med högt ljud) kastades in i Storvretskolans matsal i Tumba, har åtgärder vidtagits
för att säkra tryggheten på skolan. Skolan har anlitat väktare och övervakningskameror
har satts upp. Projektet ”Kraftsamling” har aktualiserats och skolledningen har fått ökat
stöd.
I Skolinspektionens tidigare beslut om vitesföreläggande har vitet reducerats till följd av
att skolan vidtagit flertalet åtgärder för att förbättra situationen på skolan. Det som återstår att arbeta med är trygghet och studiero, samt arbetet med elever i behov av särskilt
stöd.

BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

22 [22]

2018-02-06

Brunnaskolan
I Skolinspektionens tidigare beslut om vitesföreläggande är majoriteten åtgärdade. Ett vitesföreläggande som rör elever i behov av särskilt stöd kvarligger.
 Verksamhetsområde förskola
Vid utbildningsnämndens kvalitetsdag den 12 december 2017 önskade nämnden fler vidareutbildningar för personal i kommunens förskolor. Verksamhetsområde förskola kan
nu meddela att pedagogerna i kommunens förskolor nu erbjuds utbildning i följande kurser:
- flerspråkighet och interkulturalitet
- språkutveckling för barn i behov av särskilt stöd
- natur och teknik
- utmana och stödja
 Verksamhetsområde gymnasium
I Skolinspektionens tidigare beslut om åtgärder är särskolan nu helt klar och inga vitesförelägganden finns på någon av de gymnasiala verksamheterna.
S:t Botvids gymnasium ska åtgärda trygghet och studiero med återrapportering till Skolverket i maj 2018.

