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BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-12-04

§ 105
Information – Verksamhetsplan förskola
Beslut

Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Christina Carlsson, verksamhetschef förskola informerar tillsammans med
Henrik Einemo, digitaliserings samordnare och Martin Gråfors, pedagogisk
samordnare om verksamhetsplanen för förskolan.
Med utgångspunkt i det nationella uppdraget, utbildningsnämndens mål och
budget, enheternas kvalitetsrapporter, resultatdialoger samt verksamhetsområdets övergripande kvalitetsrapport formuleras en övergripande verksamhetsplan för verksamhetsområdet. Planen fungerar som en gemensam arbetsplan för området. Planen är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet.
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BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-12-04

§ 106
Ekonomisk uppföljning per oktober månad med
helårsprognos 2018 (UF/2018:2)
Beslut

Utbildningsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per oktober med
helårsprognos för året.
Sammanfattning

Förvaltningen beräknar att en negativ budgetavvikelse på 2 miljoner kronor
kan uppvisas vid årets slut. Den större delen är att hänföra till egenregin,
grundskolan där flera enheter redovisar negativa avvikelser. I bilagd rapport
redovisas resultat och prognos i sin helhet. Mer fördjupade analyser kommer
att redovisas i årsbokslut 2018.
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§ 107
Mål och internbudget 2019 (UF/2018:354)
Beslut

1. Under förutsättning att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige antar
kommunledningsförvaltningens förslag till Mål och budget 2019 med
flerårsplan 2020-2022 fastställer utbildningsnämnden Mål och intern
budget för 2019 i enlighet med förvaltningens förslag.
2. Utbildningsnämnden noterar kommunfullmäktiges justeringar i
utbildningsnämndens Mål och internbudget 2019 samt Mål och budget
2019 med flerårsplan 2020-2022 under förutsättning att
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige antar
kommunledningsförvaltningens förslag till Mål och budget 2019 med
flerårsplan 2020-2022.
3. Utbildningsnämnden antar utbildningsförvaltningens förslag till
nämndmål och målsatta mått under utvecklingsmål 5:2 i enlighet med
denna tjänsteskrivelse.
Deltar ej

(M), (TUP), (SD) och (V) deltar ej i beslutet.
Sammanfattning

Förvaltningen har till utbildningsnämnden lämnat förslag till Mål och internbudget 2019. I ett led för ökad tydlighet lämnas förslag om resursfördelning och bidragsbelopp för 2019 som ett separat ärende. Den 4 september
fattade nämnden beslut om yttrande till Mål och budget 2019. Internbudgeten ska säkerställa att förvaltningen uppnår de mål och åtaganden som beskrivs där. Den 18 december kommer kommunfullmäktige att fatta beslut om
Botkyrka kommuns övergripande Mål och budget 2019 med flerårsplan
2020-2022. Kommunfullmäktiges beslut omfattar även alla nämnders Mål
och budgetdokument. Det innebär att utbildningsnämndens Mål och budgetdokument kan komma att få en annan lydelse än det yttrande över Mål och
budget som nämnden fattade beslut om den 4 september 2018.
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§ 108
Resursfördelning och bidragsbelopp 2019
Beslut

Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp för 2019 inom förskola,
grundskola, grundsärskola samt fritidshemsverksamhet i enlighet med förvaltningens förslag, under förutsättning att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige antar kommunledningsförvaltningens förslag till Mål och
budget 2019 med flerårsplan 2020-2022.
Deltar ej

(SD) deltar ej i beslutet.
Sammanfattning

Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun fastställer årligen beslut om
bidragsbelopp för skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola. Bidragsbeloppen gäller för barn och elever som är
folkbokförda i Botkyrka kommun och tillämpas för såväl kommunal som
enskild/fristående förskola och grundskola.
När det gäller bidragen till fristående verksamheter ska kommunen fatta ett
särskilt beslut om bidrag för varje enskild huvudman där det finns barn och
elever hemmahörande i kommunen. Dessa beslut ska fattas senast i december inför det kommande året. Utbildningsförvaltningen beräknar att folkbokförda förskolebarn och grundskoleelever är placerade på nära 90 friskolor
samt cirka 80 fristående förskolor/dagbarnvårdare. Utbildningsförvaltningen
nyttjar möjligheten att nämnden fattar beslut om själva principerna för hur
bidragen ska fastställas och att bidragsbeslutet för var och en av de enskilda
fattas av förvaltningschefen.
Den enskilde huvudmannen som beslutet riktar sig till kommer att underrättas om beslutet per post eller e-post efter utbildningsnämndens beslut vunnit
laga kraft. Varje beslut ska ha ett eget diarienummer och vara skriftliga. Innehållet i de olika besluten kommer i flertalet fall vara likalydande men
skilja sig till följd av socioekonomisk viktning. Fristående huvudmän har
rätt att överklaga nämndens beslut till allmän förvaltningsdomstol genom
förvaltningsbesvär. I beslutet kommer att framgå hur beslutet kan överklagas.
Särskilt yttrande

(SD) inkommer med särskilt yttrande, se bilaga 1.
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§ 109
Statsbidrag för fjärde tekniskt år för gymnasiet
(UF/2018:314)
Beslut

Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att ansöka om statsbidrag för
ett fjärde tekniskt år läsåren 2019/20–2022/23.
Sammanfattning

Enligt rutin, ska ansökan om statsbidrag över 1 miljon som kräver åtaganden, beslutas av nämnd.
Bidraget söks från Statens Skolverk för fyra antagningsomgångar. Beviljat
bidrag ska lämnas med ett belopp för varje elev som den 15 oktober varje år
deltar i utbildningen. Tumba gymnasium bedriver fjärde tekniskt år och har
så gjort även tidigare. Ansökan omfattar sammantaget 8,2 miljoner kronor
fördelat på fyra år.
Åtagandet består i att bedriva utbildningen i enighet med gällande lagar och
förordningar. Fjärde tekniskt år regleras specifikt av förordning (2014:854)
om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan
utbildning.
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§ 110
Beslut avseende ansökan om statsbidrag (UF/2018:186)
Beslut

1. Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att ansöka om statsbidrag
för karriärtjänster.
2. Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att ansöka om statsbidrag
för lärarlönelyftet.
Sammanfattning

Enligt rutin, ska ansökan om statsbidrag som kräver åtaganden över 1 miljon kronor beslutas av nämnd.
Statsbidraget för lärarlönelyftet söks för höstterminen med ett belopp om
cirka 12 miljoner. Åtagandet består i att UF/UN kan komma att bli återbetalningsskyldiga om villkoren som anges i ”Förordning (2016:100) om
statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier” inte
efterföljs. Skolverket gör stickprovskontroller i sin uppföljning.
Statsbidraget för karriärtjänster söks för höstterminen 2018 med ett belopp
om cirka 5 miljoner. Åtagandet består i att UF/UN kan komma att bli återbetalningsskyldiga om villkoren som anges i ”Förordning (2013:70) om
statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare” inte efterföljs. Skolverket gör stickprovskontroller i sin uppföljning.
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§ 111
Verksamhetsberättelse läsår 2017-2018 (UF/2018:350)
Beslut

Utbildningsnämnden godkänner Verksamhetsberättelse 2017-2018.
Sammanfattning

Verksamhetsberättelse för 2017-2018 visar att det varit fortsatt hög personalomsättning inom EMI på olika nivåer och att skolor stått utan skolsköterska och skolläkare vilket inneburit brister i verksamheten. Det finns förbättrings-områden som behöver åtgärdas för att vi ska kunna erbjuda en
god, säker och jämlik hälso- och sjukvård till alla elever i kommunen.
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§ 112
Bredda yrkeskategorin barnskötare i Botkyrka kommun
(UF/2018:43) - Återrapportering
Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att bredda yrkeskategorin enligt förslag.
Sammanfattning

Utbildningsnämnden har uppdragit åt utbildningsförvaltningen att upprätta
en genomförandeplan, precisera yrkesnivåerna och genomföra en risk och
konsekvensanalys och att återrapportera uppdraget till nämnden.
Sammanfattningsvis preciseras de tre yrkesnivåerna på följande sätt
• Assistent med uppdrag som i huvudsak fokuserar på omsorg och
praktiskt utförande.
• Barnskötare vars uppdrag kvarstår oförändrat men förtydligas i
kommande reviderad läroplan. Utbildningskrav är motsvarande
gymnasieskolans Barn- och fritidsprogram.
• Pedagog är i grunden barnskötare med kompletterande eftergymnasial
utbildning som kan bidra i verksamheten med sin särskilda kunskap.
I dokumentet beskrivs också hur breddandet av yrkeskategorin påverkar
våra nuvarande barnskötare och framtida rekrytering. I genomförandeplanen
listas de aktiviteter som krävs för ett införande samt tidplan för dessa. I riskoch konsekvensanalysen beskrivs identifierade risker både utifrån en arbetsmiljöaspekt samt andra risker av betydelse.
De nya kategorierna föreslås införas under våren när de formella och administrativa stegen genomförts, dock senast 1 juli 2019. Tillsvidareanställda
barnskötare behåller befattningen barnskötare vid införandet av de nya kategorierna.
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§ 113
Utbildningsförvaltningens kvalitetsrapport 2017/2018
(UF/2018:351)
Beslut

Utbildningsnämnden godkänner kvalitetsrapport 2017/2018.
Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra, följa upp och
utvärdera kvalitetsarbetet i enlighet med det som framkommer i kvalitetsrapport 2017/2018.
Sammanfattning

Kvalitetsrapporten för läsåret 2017/2018 på huvudmannanivå är den samlade nulägesbeskrivningen för skolformerna som bedrivs inom utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun. Den bygger på verksamhetsområdenas
kvalitetsrapporter, dialoger med representanter från verksamhetsområdena
samt ett aktivt arbete av utbildningsförvaltningens ledningsgrupp.
I analysarbetet har mönster, vilka främst kan kopplas till brister i det systematiska kvalitetsarbetet samt till huvudmannens bristande styrning och ledning, framträtt.
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§ 114
Revisionsskrivelse - Granskning av kommunens arbete för
att motverka och hantera hot och våld mot anställda och
förtroendevalda (KS/2018:483, UF/2018:278)
Beslut

Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse
daterad den 20 november 2018 som svar på revisionsskrivelse Granskning
av kommunens arbete för att motverka och hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda.
Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Botkyrka kommun har PwC
genomfört en granskning av kommunens arbete för att motverka och hantera
hot och våld mot anställda och förtroendevalda. Revisionsfrågan som
besvaras är huruvida kommunstyrelsen och nämnderna:
bedriver ett tillräckligt arbete med att förebygga, förhindra och hantera
hot och våld mot anställda och förtroendevalda.
Revisorerna identifierar ett flertal brister och gör den sammanfattande bedömningen att kommunstyrelsen och nämnderna endast delvis bedriver ett
tillräckligt arbete med att förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot
anställda och förtroendevalda. Revisorernas samlade rekommendation till
kommunstyrelsen och nämnderna är att:
1) Säkerställa att samtliga verksamheter arbetar fram tydliga och aktuella
säkerhetsrutiner för att så långt som möjligt reducera och förebygga risken
för hot och våld.
2) Säkerställ att säkerhetspolicyn efterlevs fullt ut.
3) Säkerställ ett systematiskt och strukturerat förebyggande arbete som
baserar sig på genomförda och dokumenterade riskanalyser.
4) Tillse kontinuerliga informationsinsatser avseende riktlinjer och rutiner
inom området samt avseende vilket stöd som ges vid uppkommen situation.
5) Tillse system och rutiner för uppföljning avseende tillbud och arbetsskador, som ett underlag för att analysera risker och vidta åtgärder för en trygg
och säker arbetsmiljö.
6) Förbättra kommunikationen kring det stöd som kommunen kan erbjuda
förtroendevalda vid inträffade händelser med koppling till hot eller våld.
Vidare bör tydliggörande rutiner för hur förtroendevalda ska hantera situationer med koppling till hot och våld arbetas fram.
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§ 115
Yttrande över remiss: Program för mikro- och makroplaster
2018 (KS/2018:596, UF/2018:337)
Beslut

Utbildningsnämnden överlämnar yttrandet den 20 november 2018 till kommunstyrelsen som nämndens svar på remiss Program för mikro- och makroplaster 2018.
Sammanfattning

För att möta de nationella målen har miljö- och hälsoskyddsnämnden i samband med Mål och budget 2018 fått i uppdrag från kommunfullmäktige att
ta fram en handlingsplan för mikro- och makroplast. Program för mikrooch makroplaster är översänt till utbildningsnämnden för yttrande.
Programmet omfattar en rad områden och utbildningsnämnden berörs
främst av punkterna nedskräpning, engångsprodukter av plast, primär
mikroplast samt möjligheten i att nå ut till alla barn och elever i Botkyrka.
Utbildningsnämnden ställer sig positiv till Program för mikro- och makroplaster. Klimatfrågan är ytterst angelägen och angår alla. Det är bra att samtliga nämnder och förvaltningar förväntas bidra till att uppnå både de nationella och de kommunala målen. Utbildningsnämnden har ett särskilt ansvar i
att bidra genom kunskapsspridning till kommande generationer.
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§ 116
Lilla Edessa - godkännande och rätt till bidrag till fristående förskola (UF/2018:274)
Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att bordlägga ärendet.
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.
Särskilt yrkande

(V) yrkar att ärendet bordläggs för ytterligare utredning, se bilaga 2.
(M) yrkar att i första hand bordlägga ärendet, i andra hand avslag av
ärendet.
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§ 117
Redovisning av delegationsbeslut (UF/2018:4)
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:

Förvaltningschef, november
Specialiststöd, november
Tullinge gymnasium, oktober
S:t Botvids gymnasium, oktober
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§ 118
Redovisning av anmälningsärenden (UF/2018:5)
Beslut

Utbildningsnämnden har tagit del av anmälda skrivelser.
Sammanfattning
Inkomna ärenden från Skolinspektionen

-

Begäran om yttrande med anledning av anmälan mot Brunnaskolan
(UF/2018:325)
Beslut om att överlämna anmälan mot Hammerstaskolan (UF/2018:326)
Begäran om yttrande i ärende gällande anmälan om kränkande
behandling vid Karsby International School (UF/2018:330)
Begäran om yttrande med anledning av anmälan mot
Tullingebergsskolan (UF/2018:340)
Begäran om yttrande med anledning av anmälan gällande en elev
folkbokförd i Botkyrka kommun (UF/2018:347)
Begäran om yttrande gällande situationen på Rikstens skola, angående
inkommen information om avsaknad av skolkurator eller skolpsykolog
samt hårt klimat på skolan (UF/2018:353)

Avslutade ärenden från Skolinspektionen

-

Beslut om att avsluta kvalitetsgranskning av Gymnasieskolans
demokratiuppdrag, Tumba gymnasium (UF/2018:95)
Beslut om att avsluta uppföljning av ärende gällande anmälan om
skolsituationen för elev vid Björkhaga skola (UF/2018:126)
Beslut om att avsluta uppföljning av ärende gällande anmälan mot
Rikstens skola (UF/2018:323)

Beslut från Skolverket

-

Beslut om beviljande av statsbidrag för Entreprenörskap i skolan
Huvudmän för 2018/2019 (UF/2018:108)
Beslut om beviljande av statsbidrag för Ökad undervisningstid för
nyanlända elever för 2018 (UF/2018:313)
Beslut om beviljande av statsbidrag för Vissa barn och ungdomar som
inte är folkbokförda i Sverige för 2018 (UF/2018:343)
Beslut om beviljande av statsbidrag för Undervisning under skollov för
sommarlovet 2018 (UF/2018:346)

Beslut från Boverket

-

-

Beslut om slutlig utbetalning av bidrag för upprustning av skolgårdar,
Karsby International School (UF/2016:288)
Beslut om slutlig utbetalning av bidrag för upprustning av skolgårdar,
Fittjaskolan (UF/2016:288)
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Beslut från Diskrimineringsombudsmannen
Beslut från Förvaltningsrätten

-

Dom i mål 20676-18, avslag på överklagande av beslut om ej beviljat
tilläggsbelopp för Vittraskolorna AB, Vittra Södermalm (UF/2018:269)

Beslut från Migrationsverket
Beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och andra Nämnder

-

Särskilt yttrande i ärende 189 Delårsrapport 2 2018 (KS/2018:540)
§ 189 Kommunens delårsrapport 2 2018 (KS/2018:540)
Yrkande i ärende 190 Redovisning och förlängd beredningstid för
motioner (KS/2018:155)
§ 190 Redovisning och förlängd beredningstid för motioner
(KS/2018:155)
§ 191 Redovisning och förlängd beredningstid för medborgarförslag
(KS/2018:155)
§ 192 Redovisning av lämnade uppdrag från Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige (KS/2018:562)
§ 193 Tillbakatagande av planuppdrag för Hallunda 4:33 och 4:34
(KS/2018:576)

Övrigt

-

-

Nämnden ska årligen, i samband med beslut om internbudget,
informeras om utsedda budgetansvariga:
Attestlista för Utbildningsförvaltningen centralt för 2019
Attestlista för Verksamhetsområde Förskola för 2019
Attestlista för Verksamhetsområde Grundskola för 2019
Attestlista för Verksamhetsområde Gymnasium för 2019
Information från Barnombudsmannen om kommande undersökning
Barns röster från förskolan (UF/2018:10)
Information från Regeringskansliet om kommande enkätundersökning
rörande Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet
(UF/2018:10)
Information från Skolverket gällande åtgärder för att motverka
spridning av nationella prov (UF/2018:10)
Brev till Utbildningsnämndens ordförande från Internationella Engelska
Skolan, information inför kommande beslut om skolpeng för år 2019
(UF/2018:10)
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§ 119
Information – Förvaltningschefen informerar
Beslut

Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Mikael Caiman Larsson, förvaltningschef, informerar om ärendet.
Kenny Fredholm blir ny verksamhetschef för grundskolan och har sin första
dag 7 januari 2019. Nu är Kenny Fredholm verksamhetschef i Marks kommun med ansvarar för område förskola, grundskola och gymnasieskola.
Den årliga kraftsamlingsdagen har ägt rum den 30 november. Årligt återkommande höjdpunkten gällande att kraftsamla för att bättre hjälpa barn och
unga som far illa, genom samverkan. Denna samverkan består bl.a av skola,
socialtjänst, polis, räddningstjänst.
Tallidsskolan har råkat ut för ras av fasadtegel vid matsalen, ingen kom till
skada. Birgitta Zelezny Ulvered, tf verksamhetschef för grundskolan, berättar om åtgärder som gjordes omgående och att det nu kommer att ersättas
med träpanel.
Mikael tackar nämnden från förvaltningens sida för denna mandatperiod och
för ett gott samarbete.
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Botkyrka

Särskilt yttrande
7/12/18

Ärende 4 Resursfördelning och bidragsbelopp. 2019

Mot bakgrund av Botkyrka Kommuns undermåliga skolresultat i jämförelse
med riksgenomsnittet, samt även kommunens strama budget; så anser Sverigedemokraterna Botkyrka att modersmålsundervisning inte ska bifallas ett tillläggsbelopp.
Resurserna bör istället satsas på att öka kunskapen om det svenska språket,
detta för att främja kommunikationen mellan elever och lärare och på detta
sätt, öka skolresultaten.
Modersmålsundervisning föreslås istället bedrivas i hemmet.
Undertecknad,
Anne Rosensvärd
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YRK AN D E

Godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola Lilla Edessa (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 Edessa skolan och
huvudman, Lilla Edessa Ab för ansökan har tydliga kopplingar till Edessa skolan anser Vänster partiet att det i nuläget inte finns förutsättningar för huvudmän att följa föreskrifter varför ytterligare utredning efterlyses.
Mot bakgrund av detta yrkar Vänster partiet
Yrkande:
att ärendet bordläggs för ytterligare utredning i ärendet
Bekir Uzunel (V)
Erik Olof Jon- And (v)

