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§ 72
Aktivitetsplan för värdegrund och jämlikt
Botkyrka (UF/2018:225)
Beslut

1. Ärendet återremitteras för vidare beredning.
Sammanfattning

Alla förvaltningar har fått i uppdrag att ta fram en aktivitetsplan och en
kommunikationsplan kopplade till förvaltningarnas arbete med värdegrund
och jämlikt Botkyrka. Aktivitetsplanen ska redovisas till kommunledningsförvaltningen senast 14 september 2018 för sammanställning och delrapportering till kommunfullmäktige.
Aktivitetsplanen innehåller tre delar: Jämlik verksamhet, jämlik arbetsplats
och Värdegrund med pågående och nya aktiviteter inom området. 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 läroplan.
Utbildningsförvaltningen kommer också välja ut och anpassa det stödmaterial som tagits fram av kommunledningsförvaltningen med hänsyn till
verksamheternas förutsättningar och behov.
Yrkande

Emanuel Ksiazkiewicz (S) yrkar att ärendet återremitteras.
Propositionsordning

Utbildningsnämndens ordförande ställer Emanuel Ksiazkiewiczs (S) återremitteringsyrkande mot avslag och finner att utbildningsnämnden beslutar att
bifalla återremitteringsyrkandet.
Utbildningsnämndens ordförande ställer Emanuel Ksiazkiewiczs (S) återremitteringsyrkande under proposition och finner att utbildningsnämnden beslutar att ärendet ska återremitteras för vidare beredning.
Protokollsanteckning

Den politiska majoriteten i utbildningsnämnden anser att dokumentet behöver kompletteras med ytterligare skrivningar om de jämlikhetsdimensioner
som lyfts upp i dokumentet Strategi för jämlikt Botkyrka. Det interkulturella
perspektivet som särskilt lyfts fram i strategidokumentet är, och har länge
varit, en central del av Botkyrkas jämlikhetsarbete. Det är därför viktigt att
nämnden i fastställandet av aktivitetsplanen inte missar att fram detta perspektiv. Det saknas dessutom en tydlig koppling till på vilket sätt detta dokument kommer gynna barn och elevers lärande.
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§ 73
Programutbud vid Botkyrkas gymnasieskolor och gymnasiesärskola läsåret 2019/20 (UF/2018:271)
Beslut

1. Utbildningsnämnden beslutar att erbjuda program i Botkyrkas gymnasieskola och gymnasiesärskola, med planerad start läsåret 2019/2020 i
enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-08-21.
Sammanfattning

Utbildningsförvaltningen har skrivit fram ett förslag avseende utbud av
nationella program och inriktningar samt introduktionsprogram inom
gymnasieskolan samt nationella program och individuella programmet inom
gymnasiesärskolan i Botkyrka för läsåret 2019/2020.
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§ 74
Utbildningsnämndens uppföljning och prognos per juni
månad 2018 (UF/2018:2)
Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per juni med
helårsprognos för året.
Sammanfattning

Förvaltningen beräknar att en negativ budgetavvikelse på 6 miljoner kronor
kan uppvisas vid årets slut. Den större delen är att hänföra till egenregin,
grundskolan där några enheter redovisar negativa avvikelser. I bilagd rapport redovisas resultat och prognos i sin helhet. Mer fördjupade analyser
kommer att redovisas i rapporten för delår 2.
Protokollsanteckning

Den politiska majoriteten i utbildningsnämnden anser att det budgetarbete
som pågår för att uppnå en budget i balans är på god väg. Det är dock oroväckande att nämnden fortsätter att prognostisera negativa resultat, främst i
grundskolan. Det är av stor vikt att vi på sikt ser till att säkerställa att grundskolans budgetram matchar behovet och att ramen efterlevs.
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§ 75
Mål och budget 2019 med flerårsplan år 2020 – 2022
(UF/2018:267)
Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner reviderat yttrande till Mål och budget
2019 med plan för 2020-2022.
2. Utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till vision som Mål
och budget utgår ifrån, vilken lyder, ”Botkyrkas barn och elever skapar
världen, bygger kunskap och mening, utmanar och öppnar gränser, visar solidaritet och tilltro till andra”.
Deltar ej

Samtliga ledamöter för (M), (SD), (L), (TUP) deltar ej i beslut avseende
första beslutssatsen.
Samtliga ledamöter för (M) deltar ej i beslut avseende andra beslutssatsen.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2018 om förutsättningar för
nämndernas arbete med Mål och budget 2019 med plan för 2020-2022.
Nämnderna ska senast i september 2018 till kommunstyrelsen redovisa hur
de ska bidra till att uppnå kommunfullmäktiges mål genom att ange egna
mål, mätbara mål och åtaganden.
De mätbara mål och åtaganden som yttrandet utgår ifrån bygger på förvaltningens förslag till vision vilken lyder: ”Botkyrkas barn och elever skapar
världen, bygger kunskap och mening, utmanar och öppnar gränser, visar
solidaritet och tilltro till andra”.
Nämnderna ska även redovisa förslag till eventuella justeringar av preliminära budgetramar och investeringar 2020-2022. Under september och oktober arbetar kommunstyrelsens budgetberedning fram förslag till ”Mål och
budget 2019 med flerårsplan 2020-2022” som sedan fastställs av kommunstyrelsen i november och av kommunfullmäktige i december. I slutet av januari ska nämnderna rapportera en internbudget till kommunstyrelsen.
Utbildningsnämnden har enligt beslut i kommunfullmäktige en preliminär
nettoram för driftbudgeten 2019 på 2 575, 2 miljoner kronor. Nämnden
lämnar förslag till justeringar av preliminär ram på sammanlagt 16,5 miljoner kronor för 2019.
Nämnden beslutade om följande revideringar:

Digitalisering av lärmiljöer är ett område där förvaltningen måste lägga
stora resurser under planperioden. Det handlar om att rusta barn och elever
med digital kompetens för att möta framtida behov. Detta är också tydliggjort i nationella styrdokument samt i utbildningsnämndens fastslagna digi-
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taliseringsstrategi. Nämnden ställer sig inte bakom det äskande för detta
som är gjort i budgetprocessen.
Det målsatta måttet: Andelen elever som svarar positivt (”stämmer ganska
bra” eller ”stämmer mycket bra”) på ungdomsenkätens påstående ”Jag trivs
bra i skolan.” ökar i gymnasieskolan, procent. Justeras för flickor år 2022
till 93 procent.
Propositionsordning

Utbildningsnämndens ordförande ställer reviderat ordförandeförslag under
proposition och finner att utbildningsnämnden beslutar i enlighet med reviderat ordförandeförslag.
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§ 75

Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022

Tilläggsyrkande

Digitalisering av lärmiljöer är ett område där förvaltningen måste lägga stora resurser under
planperioden. Det handlar om att rusta barn och elever med digital kompetens för att möta framtida
behov. Detta är också tydliggjort i nationella styrdokument samt i utbildningsnämndens fastslagna
digitaliseringsstrategi.
Jag yrkar att:
1. Nämnden inte ställer sig bakom det äskande för detta som är gjort i budgetprocessen.

Emanuel Ksiazkiewicz (S)
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§ 76
Ansökan om statsbidrag för likvärdig skola (UF/2018:272)
Beslut

1. Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att ansöka om statsbidrag
för likvärdig skola.
Sammanfattning

Enligt rutin, ska ansökan om statsbidrag som kräver åtaganden över 1 miljon kronor beslutas av nämnd.
Statsbidraget för likvärdig skola söks för 2018 med ett belopp om 9 645
945. Åtagandet består i att UF/UN kan komma att bli återbetalningsskyldiga
om villkoren som anges i ”Förordning (2018:49) om statsbidrag för stärkt
likvärdighet och kunskapsutveckling inte efterföljs. Statsbidraget kommer i
sin helhet att hanteras inom förvaltningens nya resursfördelningsmodell som
implementeras från och med höstterminen 2018.
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§ 77
Registerförteckning över behandlingar enligt dataskyddsförordningen, GDPR (UF/2018:270)
Beslut

1. Utbildningsnämnden fastställer registerförteckningen över behandlingar
enligt dataskyddsförordningen, GDPR, inom nämndens verksamhetsområde 2018-09-04.
2. Utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningsförvaltningen att hantera
fortlöpande uppdateringar i registerförteckningen såsom verkställighetsåtgärder.
Sammanfattning

Enligt dataskyddsförordningens artikel 4 är det den personuppgiftsansvarige
som ensam eller tillsammans med andra ska bestämma ändamål och medel
för behandling av personuppgifter. Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingar inom nämndens verksamhetsområde i Botkyrka kommun. I bifogad registerförteckning framgår vilka personuppgifter som hanteras inom utbildningsförvaltningen, samt ändamål
och medel för behandlingarna.
Utbildningsnämnden uppdrar vidare åt utbildningsförvaltningen att hantera
fortlöpande uppdateringar i registerförteckningen såsom verkställighetsåtgärder.
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§ 78
Beslut om flytt av verksamhet samt utökning av antalet
platser i enskild pedagogisk omsorg, Lilla bruket
(UF/2018:204)
Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner att Lilla bruket flyttar sin verksamhet
till Klockhuset vid Tumba bruk.
2. Utbildningsnämnden godkänner Lilla brukets ansökan om att utöka antalet platser i verksamheten från 13 till 16.
Sammanfattning

Pedagogisk omsorg Lilla bruket har inkommit med en anmälan om förändring av verksamheten. Huvudmannen uppger i sin anmälan att verksamheten
har fått möjlighet att flytta till en större lokal i Tumba bruk, precis intill den
lokal de nu använder. I samband med anmälan om flytt av verksamhet ansöker huvudmannen även om att utöka antalet platser i verksamheten från 13
till 16. Lilla bruket startade sin verksamhet 2011 och bedrivs sedan 2013 i
lokaler i Tumba bruk. Verksamheten har en tydlig utomhuspedagogik där de
använder naturen som en utvecklande och lärande miljö.
Förvaltningens bedömning är att lokalen och närområdet är väl lämpat för
den verksamhet som ska bedrivas. Vidare är bedömningen att verksamheten
kan tillgodose tillsynsansvaret för en utökning till 16 barn i den nya lokalen
och att personaltätheten är tillräcklig för verksamhetens behov. Utökningen
av verksamheten bedöms inte påverka befintliga kommunala förskoleverksamheter. Förvaltningen föreslår därför att huvudmannens anmälan om flytt
av verksamhet och ansökan om utökning av antalet platser ska beviljas.
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§ 79
Riktlinjer för Trygghet och studiero i Botkyrka kommuns
skolor (UF/2018:257)
Beslut

1. Ärendet återremitteras för vidare beredning.
Sammanfattning

Utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer
för trygghet och studiero (UN 2017-10-10, § 95). I skollagen (2010:800, kap
5. §3) anges att utbildningen ska utformas så att eleverna har en skolmiljö
som präglas av trygghet och studiero. Förvaltningen har tagit fram riktlinjer
för trygghet och studiero i grundskola, grundsärskola och fritidshem respektive gymnasieskola och gymnasiesärskola. Riktlinjerna har tagits fram genom intervjuer med verksamhetsledning, rektorer, elevhälsopersonal, socialtjänsten och elever. Riktlinjerna utgår från lagstiftning och syftar till att vara
ett stöd för rektorer i arbetet med att skapa en trygg och utvecklande studiemiljö. Riktlinjerna tydliggörs ansvar och befogenheter på olika nivåer inom
utbildningsförvaltningen och blir ett konkret stöd till verksamheterna. Riktlinjerna syftar även till ökad likvärdighet i kommunens grundskolor och
gymnasieskolor.
Yrkande

Emanuel Ksiazkiewicz (S) yrkar att ärendet återremitteras.
Willy Viitala (M) yrkar bifall till återremiteringsyrkandet.
Propositionsordning

Utbildningsnämndens ordförande ställer Emanuel Ksiazkiewiczs (S) återremitteringsyrkande mot avslag och finner att utbildningsnämnden beslutar att
bifalla återremitteringsyrkandet.
Utbildningsnämndens ordförande ställer Emanuel Ksiazkiewiczs (S) återremitteringsyrkande under proposition och finner att utbildningsnämnden beslutar att ärendet ska återremitteras för vidare beredning.
Särskilt yttrande

Emanuel Ksiazkiewicz (S) och Willy Viitala (M) lämnar ett gemensamt
särskilt yttrande, bilaga.
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§ 79

Riktlinjer för Trygghet och studiero

Särskilt yttrande

Ärendet återremitteras för att riktlinjerna behöver kompletteras med bland annat ökad
tydlighet kring rutiner för hur arbetet mot kränkande behandling och diskriminering, till
exempel anmälan, utredning, åtgärder och dokumentation, ska bedrivas.
Vi anser dessutom att riktlinjerna på ett tydligare sätt behövs sättas i en kontext kring hur
arbetet bedrivs idag och på vilket sätt det gynnar den enskilda läraren och eleven.
Emanuel Ksiazkiewicz (S)
Willy Viitala (M)
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§ 80
Redovisning av delegationsbeslut (UF/2018:4)
Beslut

1. Utbildningsnämnden har tagit del av anmälda delegationsbeslut.
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:
Bäverhyddan och Bikupan, förskolor, maj
Skogsbacksskolan, mars-maj
Förvaltningschef, juni-augusti
Specialiststöd, juni-augusti
Tullinge gymnasiet, juni
Tuna skolan, juni-augusti
Kassmyraskolan, januari-juli
S:t Botvids gymnasium, april
S:t Botvids gymnasium, maj
S:t Botvids gymnasium, juni
Fröhuset och Myrstacken, förskolor, maj
Björkbacken, förskola, maj
Kungstäppan, förskola, maj
Nackdala, förskola, maj
Trollet, förkola, maj
Älvan, förskola, maj
Myran, förskola, maj
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§ 81
Redovisning av anmälningsärenden (UF/2018:5)
Beslut

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

-

Anmälan Trädgårdsstadsskolan (UF/2018:246)
Anmälan om kränkande behandling för en elev vid Rikstens skola
(UF/2018:250)
Anmälan om skolsituationen för ett barn vid förskolan Rodret
(UF/2018:232)
Anmälan om skolsituationen för en elev vid Malmsjö skola
(UF/2018:233)
Anmälan om bristande tillsyn för ett barn på Skäcklinge gård förskola
(UF2018:221)

Avslutade ärenden från Skolinspektionen

-

Beslut om att avsluta ärendet gällande skolsituationen för en grundskoleelev vid Skogsbacksskolan (UF/2017:348)
Beslut om att avsluta ärendet gällande skyldighet att motverka kränkande behandling vid Falkbergsskolan (UF/2017:361)
Beslut om att avsluta ärendet gällande skyldigheten att motverka kränkande behandling vid Falkbergsskolan (UF2017:368)
Beslut om att avskriva ärendet gällande anmälan mot Fittjaskolan
(UF/2018:229)
Beslut om att avskriva ärende gällande elev vid Rikstens skola
(UF/2018:262)
Beslut om att avsluta ärende gällande skyldigheten att motverka kränkande behandling vid Storvretskolan
(UF/2018:90)
Beslut om att avsluta ärendet för Stiftelsen Bar Hebreus
(UF/2018:217)

Beslut från Skolverket

-

Beslut om beviljande av ansökan om statsbidrag för Fritidshemssatsningen 2018/2019 (UF/2018:122)
Beslut om beviljande av ansökan om statsbidrag för fler anställda i lågstadiet för 2018/2019 (UF/2018:122)
Beslut om att avslå ansökan om statsbidrag för specialpedagogik för lärande för 2018/2019 (UF/2018:139)
Beslut om att godkänna nationellt godkänd idrottsutbildning för handboll vid Tumba gymnasium (UF2018:223)
Beslut om beviljande av rekvisition av ansökan om statsbidrag för ökad
jämlikhet i grundskolan 2018 (UF/2018:200)
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-

Beslut om att bevilja rekvisition av ansökan om statsbidrag till skolhuvudmän om inrättar karriärsteg för lärare för 2017/2018 (UF/2017:299)
Beslut om att bevilja rekvisition av ansökan om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier för 2018/2018
(UF/2017:299)
Beslut om att godkänna riksrekryterande estetisk spetsutbildning på
Tumba gymnasium, estetik och media (UF/2018:63)
Beslut om att godkänna riksrekryterande estetisk spetsutbildning på
Tumba gymnasium, Bild och form (UF/2018:64)
Beslut om beviljande av ansökan gällande statsbidrag till huvudmän för
elever från nordiska länder VT 2018 (UF/2018:120)
Beslut om att bevilja rekvisition av ansökan om statsbidrag för kostnader för samordnare av frågor som rör utveckling av verksamhet för nyanlända elever för 2018 (UF/2018:226)
Beslut om beviljande av statsbidrag för vidareutbildning i form av ett
fjärde tekniskt år för läsåren 2018/19-2021/22 (UF/2018:246)
Beslut om att godkänna särskild variant och riksrekryterande estetisk
spetsutbildning på S:t Botvids gymnasium, Cirkus (UF/2018:65)
Beslut om beviljande av statsbidrag för ökad undervisningstid för nyanlända elever 2018 (UF/2018:152)
Beslut om beviljat statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är
folkbokförda i Sverige för 2018 (UF/2018:218)

Beslut från Diskriminerings ombudsmannen

Inga inkomna beslut.
Beslut från Förvaltningsrätten

-

Beslut om att avslå överklagan om skolplacering, Falkbergsskolan
(UF/2018:163)
Beslut om att avslå överklagan om skolplacering, Björkhaga skola
(UF/2018:165)
Beslut om att avslå överklagan om skolplacering, Björkhaga skola
(UF/2018:171)
Beslut om att avslå överklagan om skolplacering, Eklidsskolan
(UF/2018:160)
Beslut om att avslå överklagan om skolplacering, Kassmyraskolan
(UF/2018:167)
Beslut om att avslå överklagan om skolplacering, Kassmyraskolan
(UF/2018:162)
Beslut om att avslå överklagan om skolplacering, Tullingebergsskolan
(UF/2018:169)
Beslut om att avslå överklagan om skolplacering, Tullingebergsskolan
(UF/2018:144)
Beslut om att avslå överklagan om skolplacering, Karsby International
school (UF/2018:173)
Beslut om att avslå överklagan om skolplacering, Brunnaskolan
(UF/2018:173)
Beslut om att avslå överklagan om skolplacering, Kvarnhagsskolan
(UF/2018:157)
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-

Beslut om att avslå överklagan om skolplacering, Tullingebergsskolan
(UF/2018:150)
Beslut om att avslå överklagan om skolplacering, Eklidsskolan
(UF/2018:178)
Beslut om att avslå överklagan om skolplacering, Tullingebergsskolan
(UF/2018:146)
Beslut om att avslå överklagan om skolplacering, Tullingebergsskolan
(UF/2018:158)
Beslut om att avslå överklagan om skolplacering, Botkyrka Friskola
(UF2018:177)
Beslut om att avslå överklagan om skolplacering, Eklidsskolan
(UF/2018:180)
Beslut om att avslå överklagan om skolplacering, Skogsbacksskolan
(UF/2018:184)
Beslut om att avslå överklagan om skolplacering, Banslättskolan
(UF/2018:164)
Beslut om att avslå överklagan om skolplacering, Eklidsskolan
(UF/2018:161)
Beslut om att avslå överklagan om skolplacering, Tullingebergsskolan
(UF/2018:175)

Beslut från Migrationsverket

Inga inkomna beslut.
Beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och andra
nämnder

-

Delårsrapport 1 2018 - kommunen, KS/2018:346
Svar på motion, Undersökning gällande extremism i Botkyrkas skolor
(SD) KS/2017:284
Aktualiserad klimatstrategi för Botkyrka, KS/2018:140
Antagande av detaljplan för område vid Brotorpsvägen, KS/2018:420
Översyn av nämndorganisation inför mandatperiod 2018-2022: Ny politisk organisation KS/2018:383
Utvärdering ny organisation av kommunledning och införandet av ett
processtyrt arbetssätt, KS/2018:180
Stärkt närdemokrati genom nya former för dialog med kommuninvånarna, KS/2017:96
Stärkt närdemokrati genom utvecklad form av synpunktshantering,
KS/2017:96
Översyn av arvodesregler och ersättningsreglementen, KS/2018:178
Riktlinjer för service till Botkyrkaborna via Botkyrkas medborgarcenter,
KS/2018:46

Övrigt

-

Beslut ifrån Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att avsluta ärendet
gällande elevhälsans medicinska insats (UF/2017:347)
Beslut ifrån Skolinspektionen om återkallelse av godkännande efter tillsyn av Gryningeskolan (UF/2018:132)
Mottaget information gällande nedläggning av Thorén Innovation school
AB, Stockholm 2018
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§ 82
Muntlig information – redovisning av skolresultat
Beslut

1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Anders Magnusson, kvalitets controller, Susanne Englund, verksamhetschef
grundskola och Bo Karlsson, tf verksamhetschef gymnasieskolan informerar
om ärendet.
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§ 83
Muntlig information – processorientering livslångt lärande
Ärendet utgår.
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§ 84
Förvaltningschefen informerar
Beslut

1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Mikael Caiman Larsson, förvaltningschef, informerar om ärendet.
Willy Viitala, (M) ställde följande frågor till förvaltningschefen:
Det finns uppfattningar som nått politiken att överlämningar mellan privata
förskolor, i bland annat Fittja, och kommunala grundskolor inte fungerar optimalt. Vad gör förvaltningen åt detta?
Stämmer det att nya lärare anställts på visstidsavtal över sommaren (så att
de ska kunna vara hemma med lön), för att sedan teckna nya avtal vid terminsstart?
Mikael Caiman Larsson undersöker frågorna och åtar sig att återkomma
med svar.
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