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BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-09

§ 32
Information – Utbildningsdirektören informerar
Beslut

Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Mikael Caiman Larsson, utbildningsdirektör, informerar om ärendet.
Förvaltningen ser över kompetensförsörjningen och spår att år 2035 sakna
ca 80 000 examinerade lärare, fördelade på skolformerna. För att förebygga
detta ser förvaltningen över alternativ så som Teach of Sweden, Dalamodellen och har en dialog med Stockholms universitet för att framöver locka
utbildade lärare till Botkyrka.
Utbildningsdirektören berättar också kort kring analysdagarna och medskick
från MPLG för Livslångt lärande:
Medskick till kommunstyrelsens budgetberedning
Processen livslångt lärande har det övergripande medskicket att ökad likvärdighet och det kompensatoriska uppdraget måste vara i fokus. För att
åstadkomma detta har processen några underordnade medskick.
- Skolstruktur – Kommunen behöver bättre möta de utmaningar vi står
inför. Det handlar om att skapa pedagogisk och ekonomisk hållbarhet
relaterat till bland annat kompetensförsörjning,
lokalförsörjning och ändamålsenlig skolorganisation.
- Framtidsval – Vägledning inför studie- och yrkesval och behovet av att
bryta strukturella mönster är en viktig del i det kompensatoriska
uppdraget.
- Behov av skickliga lärare – Den viktigaste komponenten i elevers
lärande är att möta skickliga lärare. För att våra elever ska lyckas är det
därför av stor betydelse att förskollärare och lärare ges bra
förutsättningar i sitt uppdrag.
- Språkutveckling – Ungefär hälften av eleverna i grundskolan har ett
annat modersmål än svenska. Tidiga språk- och läsutvecklande insatser
spelar roll och är avgörande för möjligheterna till skolframgång.
Den 12 mars återremitterade utbildningsnämnden tre ärenden som rör organisationsförändringar inom verksamhetsområde förskola. De ärenden som
rör Myrstackens och Lysmaskens lokaler arbetar förvaltningen för närvarande vidare med. Ärendena har kompletterats med fler befintliga underlag
och beräkningar som ligger till grund för förslag till beslut. Myrstacken och
Lysmasken planeras att tas upp på nämndsammanträdet den 7 maj 2019.
Ärendet som rör förskolan Blåsippans lokaler är försenat på grund av förändrad tidplan. Samråd har skett med berörda vårdnadshavare på alla tre
förskolorna.
Till protokollet biläggs information kring öppna jämförelser för gymnasieskolan.
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§ 33
Rapport om utdömande av vite på Brunnaskolan
(UF/2019:141)
Beslut

Utbildningsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning

Skolinspektionen har den 28 februari 2018 ansökt om utdömande av vite om
300 000 kr efter regelbunden tillsyn av Brunnaskolan hösten 2016. Förvaltningsrätten har den 13 mars 2019 bifallit Skolinspektionens ansökan.
De brister Skolinspektionen påtalat är åtgärdade.
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§ 34
Rapport om Skolinspektionens beslut efter kvalitetsgranskning av grundskolans arbete för att utbildningen ska
vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vid
Skogsbacksskolan (UF/2019:167)
Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner rapporten och lägger den till
handlingarna.
2. Utbildningsnämnden uppdrar åt Utbildningsförvaltningen att
återkomma med åtgärdsplan under våren 2019.

Sammanfattning

Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av grundskolans arbete för att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Skogsbacksskolan har ingått i granskningen. Granskningen har omfattat såväl rektorns som huvudmannens arbete.
Skolinspektionen har hittills endast fattat beslut avseende huvudmannen och
därvid identifierat utvecklingsområden på huvudmannanivå.
Huvudmannen ska senast 27 september 2019 redovisa vidtagna åtgärder och
effekter av dessa.
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§ 35
Rapport om Skolinspektionens beslut efter riktad tillsyn i
Skogsbacksskolan (UF/2019:168)
Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner rapporten och lägger den till
handlingarna.
2. Utbildningsnämnden uppdrar åt Utbildningsförvaltningen att
återkomma med åtgärdsplan under våren 2019.

Sammanfattning

Skolinspektionen har genomfört riktad tillsyn på Skogsbacksskolan och därefter förelagt Botkyrka kommun att vidta åtgärder inom områdena kartläggning av nyanlända elevers kunskaper, studiehandledning på modersmålet
och trygghet.
Jäv

Willy Viitala (M) anmäler jäv i ärendet och deltar ej i överläggning och beslut.
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§ 36
Redovisning av huvudmannens svar till Skolinspektionen
efter tillsynen 2016 (UF/2017:71)
Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna komplettering till Skolinspektionen daterad den 12 mars 2019.
Sammanfattning

Den 10 april 2017 förelade Skolinspektionen Botkyrka kommun, att i egenskap av huvudman, vidta åtgärder så att de i beslutet påtalade bristerna avhjälps. Den 20 september 2017 redovisade huvudmannen vidtagna åtgärder.
Skolinspektionen beslutade att avvakta med uppföljning av beslutet om huvudmannens ansvarstagande för grundskolan i Botkyrka kommun. Den 27
december 2018 meddelade Skolinspektionen att man avser att genomföra
uppföljningen under våren 2019. Med anledning av den aktualiserade uppföljningen har huvudmannen möjlighet att komplettera sin tidigare redovisning.
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§ 37
Utnämnande av skolchef (UF/2019:23)
Beslut

1. Utbildningsnämnden utser respektive verksamhetschef till skolchef
inom sitt verksamhetsområde.
2. Utnämnandet gäller med omedelbar verkan.

Sammanfattning

Från och med den 1 januari 2019 ska varje huvudman enligt Skollagen
(2010:800) utse en eller flera skolchefer.
Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten. Såväl kommunala som fristående huvudmän ska utse skolchefer. Skolchefens uppgift är att hjälpa huvudmannen
med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Förvaltningen föreslår att respektive verksamhetschef utses till skolchef.
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§ 38
Fler elever ska nå målen - jämlik kompetensförsörjning
(UF/2019:130)
Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare
med föreslagna insatser i enlighet med utbildningsförvaltningens förslag daterat 2019-03-22.
Sammanfattning

Utbildningsförvaltningen har efter beslut om tilldelade medel i Mål och
budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag av nämnden att ta
fram konkreta förslag på insatser som kan förbättra elevers skolresultat genom att stärka kompetensförsörjningen i skolor med störst kompensatoriskt
uppdrag.
Yrkanden

Willy Viitala (M) och Bo Claesson (KD) yrkar på bifall till förslaget.
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§ 39
Ansökan om godkännande och rätt till bidrag,
Rimas familjedaghem (UF/2019:13)
Beslut

Utbildningsnämnden godkänner och beviljar Rimas familjedaghem rätt till
bidrag för sex barn på Storvretsvägen 56 i Tumba.
Sammanfattning

Rimas familjedaghem lämnade den 3 januari 2019 in en ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg. Huvudmannen
ansöker om att öppna ett familjedaghem i sitt radhus på Storvretsvägen 56 i
Tumba. Ansökan gäller sex platser för barn i åldrarna 1-5 år.
Förvaltningen har utrett ansökan i enlighet med kommunens riktlinjer för
rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg. Förvaltningens bedömning är
att huvudmannen för Rimas familjedaghem har förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet utifrån kraven i
styrdokumenten. Huvudmannen har erfarenhet av att arbeta med barn, antalet platser i verksamheten följer kommunens riktlinjer och lokalen är ändamålsenlig för den verksamhet som ska bedrivas. Förvaltningen bedömer vidare att verksamheten inte kommer att påverka befintliga kommunala förskoleverksamheter. Förvaltningen föreslår därför att huvudmannens ansökan
om godkännande och rätt till bidrag ska beviljas.
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§ 40
Ansökan för statsbidrag, skapande skola (UF/2019:133)
Beslut

Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att ansöka om statsbidrag för
”Skapande skola 2019/2020”.
Sammanfattning

Enligt rutin, ska ansökan om statsbidrag över 1 miljon som kräver åtaganden, beslutas av nämnd.
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.
Nytt för årets ansökan är att ansökan endast omfattar ett centralt utbud, vilket innebär att utbildningsförvaltningen tillsammans med kultur och fritidsförvaltningen erbjuder skolorna och förskolornas 4-5 åringar ett utbud som
de kan boka in sig på. Bakgrunden till detta är att kunna säkerställa att kraven kulturrådet ställer ska kunna uppfyllas
Ansökan omfattar 2 859 tkr.
Ansökan omfattar sammantaget drygt 10 000 barn och samtliga grundskolor
samt förskolans 4-5 åringar.
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 eller med för högt belopp, statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och
mottagaren borde ha insett detta, statsbidraget inte används för det ändamål
det har beviljats, den som har mottagit statsbidraget inte lämnar återredovisning, eller villkor i beslutet inte har följts.
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§ 41
Ansökan för statsbidrag, personalförstärkning inom elevhälsan och specialpedagogik (UF/2019:134)
Beslut

Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att ansöka om statsbidrag för
”personalförstärkning inom elevhälsan och specialpedagogik”.
Sammanfattning

Enligt rutin, ska ansökan om statsbidrag över 1 miljon som kräver åtaganden, beslutas av nämnd.
Bidraget söks från Skolverket och avser kostnader för personalförstärkning
inom elevhälsan och specialpedagogik i grundskolan (inkl. grsär) och gymnasieskolan (inkl. gysär). Förstärkningen ska avse anställning eller uppdrag
med viss varaktighet på heltid eller deltid. Förstärkningen ska innebära att
den genomsnittliga personaltätheten inom elevhälsan hos huvudmannen faktiskt ökar jämfört med personaltätheten under de två kalenderår som närmast
har föregått den period som huvudmannen ansöker om bidrag för, räknat i
årsarbetskrafter.
Bidrag får även sökas för kostnader för att bibehålla det utökade antal årsarbetskrafter som huvudmannen tidigare har fått bidrag för om antalet elever
inte har sjunkit markant.
Utbildningsförvaltningen söker främst för att bibehålla den förstärkning som
kunde behållas 2018. Det sammantagna beloppet som sökts är ca 2 800 tkr.
De skolor som tidigare haft personalförstärkning inom elevhälsan är Tumba
gymnasium, Tullinge gymnasium, St. Botvids gymnasium, Broängsskolan,
Banslättskolan, Fittjaskolan, Karsby International School, Trädgårdsstadsskolan, Björkhaga skola, Borgskolan, Kassmyra, Kvarnhagsskolan, Brunnaskolan, Falkbergsskolan, Rikstens skola, Grindtorpskolan, Tallidsskolan,
Tullingeber och Hammerstaskolan.
Åtagandet består i att redovisa för Statens skolverk hur medlen har använts
och lämna de uppgifter som Statens skolverk begär. Den som har tagit emot
statsbidrag enligt förordningen är återbetalningsskyldig om bidraget har
lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp, bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats
för, redovisning inte har lämnats, eller mottagaren inte har följt villkor som
framgår av beslutet om bidrag.
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§ 42
Ansökan om statsbidrag, karriärtjänster och lärarlönelyftet
(UF/2019:135)
Beslut

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

Enligt rutin, ska ansökan om statsbidrag som kräver åtaganden över 1 miljon kronor beslutas av nämnd.
Statsbidraget för lärarlönelyftet söks för vårterminen 2019 med ett belopp
om cirka 12 miljoner. Samtliga skolor tar del av bidraget. 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 vårterminen 2019 med ett belopp
om cirka 5 miljoner. Samtliga skolor tar del av bidraget. 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.
Nytt för denna gång är att Botkyrka kommun inte längre tilldelas statsbidrag
för 139 karriärtjänster utan endast 137 tjänster. Förvaltningen kommer att
genomföra en översyn av riktlinjer för karriärtjänster för att säkerställa att
tilldelat antal karriärtjänster inte överskrids.
När det gäller karriärtjänsterna även några ord om att förvaltningen avser att
genomföra en översyn av riktlinjer för karriärtjänsterna och återkomma till
nämnden med detta.
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§ 43
Ansökan för statsbidrag, lågstadiesatsningen
(UF/2019:137)
Beslut

Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att ansöka om statsbidrag för
lågstadiesatsningen.
Sammanfattning

Enligt rutin, ska ansökan om statsbidrag över 1 miljon kronor som kräver
åtaganden, beslutas av nämnd.
Bidraget söks från Skolverket och ska användas till att anställa mer personal
i förskoleklass och lågstadiet i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan
och sameskolan. Syftet är att personalen ska få mer tid för varje elev. Bidrag
får även sökas för kostnader som avser att bibehålla det utökade antal årsarbetarbetare som huvudmannen tidigare har fått bidrag för om antalet elever
inte har sjunkit markant.
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§ 44
Ansökan för statsbidrag, fritidshemssatsningen
(UF/2019:138)
Beslut

Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att ansöka om statsbidrag för
fritidshemssatsningen.
Sammanfattning

Enligt rutin, ska ansökan om statsbidrag över 1 miljon som kräver åtaganden, beslutas av nämnd.
Bidraget söks från Skolverket och ska användas till kostnader för att anställa
mer personal i förhållande till antalet elever i fritidshemmet, alternativt
täcka de kostnader som uppstått till följd av en tidigare personalförstärkning.
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§ 45
Ansökan för statsbidrag, gymnasieskolans introduktionsprgram (UF/2019:139)
Beslut

Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att ansöka om statsbidrag för
introduktionsprogram.
Sammanfattning

Enligt rutin, ska ansökan om statsbidrag över 1 miljon som kräver åtaganden, beslutas av nämnd.
Bidraget söks från Skolverket och får användas till insatser för att stärka utbildningen på gymnasieskolans introduktionsprogram. För ansökan 2019
gäller att insatserna ska genomföras under kalenderåret 2019. En huvudman
kan beviljas högst 3 miljoner kronor. Fördelningen av statsbidraget baseras
på den andel elever som respektive huvudman har av samtliga sökande huvudmäns elever.
Utbildningsförvaltningens ram, kopplat till antalet elever på introduktionsprogrammet, är 2 695 000 kr. Hela ramen kommer att sökas. Alla kommunala gymnasieskolor kommer att få ta del av bidraget.
Åtagandet består i att redovisa för Statens skolverk hur medlen har använts
och lämna de uppgifter som Statens skolverk begär. Den som har tagit emot
statsbidrag enligt förordningen är återbetalningsskyldig om bidraget har
lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp, bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats
för, redovisning inte har lämnats, eller mottagaren inte har följt villkor som
framgår av beslutet om bidrag.
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§ 46
Ansökan för statsbidrag, entreprenörskap (UF/2019:140)
Beslut

Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att ansöka om statsbidrag för
entreprenörskap.
Sammanfattning

Enligt rutin, ska ansökan om statsbidrag över 1 miljon som kräver åtaganden, beslutas av nämnd.
Bidraget söks från Skolverket och får användas till insatser som främjar entreprenörskap i skolan. Entreprenörskap i skolan främjas genom att ge förutsättningar, stöd och kompetensutveckling till skolpersonal med syftet att genomföra undervisning där eleverna i ett aktivt lärande får möjlighet att arbeta med sina entreprenöriella kompetenser.
Utbildningsförvaltningen söker tillsammans med AVUX. Utbildningsförvaltningens andel av ansökan uppgår till ca 2 miljoner. Skolor som sökt bidraget är Grindtorpskolan, Fittjaskolan, Falkbergskolan, Brunnaskolan och
Tumba gymnasium. Utöver det har central förvaltning sökt ett projekt som
skolor efterfrågar men inte mäktat med att ansöka om själva. Skolverket bedömer varje projekt för sig, vilket innebär att det inte är säkert att alla ovan
nämnda skolor kommer att beviljas medel för sina tänkta projekt.
Åtagandet består i att redovisa för Statens skolverk hur medlen har använts
och lämna de uppgifter som Statens skolverk begär. Den som har tagit emot
statsbidrag enligt förordningen är återbetalningsskyldig om bidraget har
lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp, bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats
för, redovisning inte har lämnats, eller mottagaren inte har följt villkor som
framgår av beslutet om bidrag.
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§ 47
Redovisade delegationsbeslut 2019 (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, mars 2019
Specialiststöd, mars 2019
Kvarnhagsskolan, januari 2019
Broängsskolan, januari-februari 2019
S:t Botvids gymnasium, februari 2019
Förskolan Prästkragen, januari-februari 2019
Förskolan Ringblomman, januari-februari 2019
Förskolan Tunnlandsgården, januari-mars 2019
Förskolan Violen, januari-februari 2019
Förskolan Vreta, januari-mars 2019
Förskolan Ängsgården, januari-mars 2019
Förskolan Örtagården, januari-februari 2019
Förskolan Karlavagnen, februari 2019
Förskolan Römossen, februari 2019
Förskolan Kungstäppan, januari-februari 2019
Förskolan Nackdala, januari-februari 2019
Förskolan Trollet, januari-februari 2019
Förskolan Älvan, januari-februari 2019
Förskolan Måsen, januari-februari 2019
Förskolan Solen, januari-februari 2019
Förskolan Staren, januari-februari 2019
Förskolan Ugglan, februari 2019
Skogsbacksskolans förskola, januari-februari 2019
Förskolan Björkbacken, januari-februari 2019
Förskolan, Diamanten, januari-februari 2019
Förskolan Hjorten, januari-februari 2019
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Kassmyraskolan, januari-juli 2018
Kassmyraskolan, februari 2019
Förskolan Lövholmen, januari-februari 2019
Förskolan Skäcklinge gård, januari-februari 2019
Förskolan Fröhuset och Myrstacken, februari 2019
Förskolan Bikupan och Bäverhyddan, februari 2019
Förskolan Grindstugan, februari 2019
Förskolan Kometen, februari 2019
Förskolan Luna, februari 2019
Förskolan Nova, februari 2019
Förskolan Nyängsgården, februari 2019
Förskolan Humlan, februari 2019
Förskolan Myran, februari 2019
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§ 48
Redovisning av anmälningsärenden 2019 (UF/2019:44)
Beslut

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

- Beslut efter kvalitetsgranskning, Skogsbacksskolan
- Beslut efter riktad tillsyn av Skogsbacksskolan
- Beslut om förläggande att vidta åtgärder för att motverka kränkande behandling, Fittjaskola (UF/2018:356)
Avslutade ärenden från Skolinspektionen

- Beslut om avskrivning av ärendet gällande riktad tillsyn av Edessaskolan
- Beslut om att överlämna uppgifter om en elevs skolfrånvaro
(UF/2019:149)
- Beslut om att överlämna uppgifter om en elevs skolfrånvaro
(UF/2019:150)
Beslut från Skolverket

- Beslut gällande statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd för
2019
- Beslut om statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för 2019
- Beslut om statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för 2019
- Beslut om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och
motsvarande för 2019
- Beslut om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen 2019
- Beslut om statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte
erbjuds 2019
- Beslut om statsbidrag för Läslyftet VT 2019/2020
- Beslut om statsbidrag för Likvärdig skola 2019
- Beslut om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför
ordinarie undervisningstid – Huvudmän 2019
- Beslut om statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram 2019
- Beslut om statsbidrag för karriärtjänster 2019/2020
Beslut från Diskrimineringsombudsmannen
Beslut från Förvaltningsrätten

-Dom gällande Skolinspektionens ansökan om utdömande av vite, Brunnaskolan (UF/2018:117)
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Beslut från Migrationsverket

- Beslut om ersättning för asylsökande barn m.fl i gymnasieskola
(UF/2018:397)
Beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och andra
Nämnder
Övrigt

- Anhållan om extra bidrag till Kunskapsskolan (UF/2019:147)
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