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§ 51 
Utbildningsdirektören informerar  
 
Anette Älmdalen, utbildningsdirektör, inleder med att informera om 
Skolinspektionens pågående inspektion av de kommunala grundskolorna i 
Botkyrka. Inledningsvis var sju skolor utsedda för granskning, 
Skolinspektionen meddelade dock tidigt i processen att S:t Botvids 
gymnasium och Björkhagaskolan inte längre inkluderas i tillsynen. Dessa 
två skolors tillsyn avslutades utan anmärkning redan efter Skolinspektionens 
dokumentations-inhämtning.  De kvarstående fem skolorna har en omfattade 
tillsyn med återkommande besök, dokumentstudier och protokoll från 
Skolinspektionen. Precis innan nämndsammanträdet fick vi det glädjande 
beskedet att Borgskolan är helt godkänd utan anmärkningar och 
Skolinspektionen stänger därmed ärendet på Borgskolan. Jämfört med 2016 
så upplever jag att förvaltningen har ett arbetssätt som ger oss god 
kännedom om kvalitén på våra förskolor och skolor. Förvaltningen har ett 
avvikelsehanteringssystem med systematisk och regelbunden uppföljning. 
Exempelvis genomför förvaltningen en bastillsyn, som liknar den tillsyn 
som Skolinspektionen utför. Genom avvikelsehanteringssystemet och 
tillsynen kan förvaltningen sätta in insatser där det behövs, det kan 
exempelvis vara insatser som oberoende rådgivare som kommer ut och 
stödjer rektorer på skolorna. Det viktiga är att identifiera avvikelserna och 
att det görs i tid för att på bästa sätt kunna hantera dem. På så vis blir vi inte 
heller överraskade när Skolinspektionens beslut kommer. Vidare har 
förvaltningen redan nu påbörjat insatser på Kvarnhagsskolan och 
Grindtorpsskolan utifrån att förvaltningen har identifierat negativa 
avvikelser. Skolinspektionens beslut för de återstående fyra skolorna 
kommer antagligen efter sommaren. 

 
På den nya grundskolan Hallunda/Norsborg händer det saker. Under hösten 
ska Borgskolan flytta till de nya fina paviljongerna på Prästkragens tomt och 
den gamla Borgskolan ska rivas.  En namntävling för den nya grundskolan i 
Hallunda/Norsborg är i gång. Det har varit ett stort intresse från allmänheten 
och tvåhundra namnförslag har kommit in. Det har varit en process med att 
gå igenom alla namnen och ungdomsfullmäktige har agerat 
nomineringskommitté och nominerat ett antal namn till juryn. Beslutet om 
vilket namn det blir kommer senare i höst.  
 
I samband med valet i år bjuds grundskolor och gymnasieskolor in för att 
göra skolval. Vi har tidigare haft ett högt valdeltagande och vi ser framemot 
att genomföra detta med eleverna. Poängen är att eleverna ska prata om 
politik och demokrati, samt att eleverna får möjlighet att öka sin förståelse 
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av demokratiska val. När det sedan är dags för riksdagsval följer skolorna 
valet och regeringsbildningen.  
 
Skolstarten för läsåret 2022/2023 är den 18 augusti men lovskolan startar 
redan nu för grund- och gymnasieskolan. Under lovskolan är det mycket 
undervisning som sker på flera skolor runtom i Botkyrka. Inom ramen för 
projektet ”Läsa äger” kommer även fyrtio sommarjobbare att arbeta med att 
läsa för fritidshemmets elever. Detta för att eleverna inte ska tappa språket 
under sommaren, och läsningen kombineras med olika rörelseaktiviteter. 
”Läsa äger” och våra sommarjobbare kommer åka runt på alla fritidshem 
under sommaren. 
 
Utgångspunkten till kommande läsår är stabila rektorsgrupper i alla 
verksamhetsområden. Detta tillsammans med att personalomsättningen har 
gått ner ytterligare gör att planeringen för nästa läsår har mycket goda 
förutsättningar.  
 
Avslutningsvis behöver jag informera om att Joel Axberg, biträdande 
utbildningsdirektör, avslutar sin anställning och han gör sin sista arbetsdag 
den 12 augusti. Joel tackar för sig och sin tid i Botkyrka.  
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§ 52 
 

 

Riktlinjer för rörelse och hälsa i grundskolan och 
grundsärskolan UN/2022:00225 
Beslut 
1. Utbildningsnämnden fastställer riktlinjer för rörelse och hälsa i 

grundskolan och grundsärskolan. 
2. Riktlinjerna gäller från och med den 1 augusti 2022. 

 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer 
för rörelse och hälsa i grundskolan och grundsärskolan (UN/2021:00239). 
 
Syftet med riktlinjerna är att beskriva hur rörelse påverkar barns och elevers 
hälsa och hur skolor kan främja elevers möjlighet till rörelse under skoltid. 
 
Riktlinjerna beskriver ansvar på olika organisatoriska nivåer och anger hur 
huvudman, rektor och medarbetare gemensamt ska verka för elevers fysiska 
aktivitet under skoldagen. Det innebär bland annat att skapa medvetenhet 
om sambandet mellan rörelse och hälsa och ge möjlighet till olika sorters 
fysisk aktivitet.  
 
Arbetet med rörelse och hälsa i skolan ska följas upp i det systematiska 
kvalitetsarbetet på enhetsnivå och huvudmannanivå. 

 

Yrkande/yrkanden 
Willy Viitala (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 
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§ 53 
 

 

Rapport nyanlända barns och elevers lärande 
UN/2022:00255 
Beslut 
1. Utbildningsnämnden godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna. 
2. Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att årligen 

återrapportera arbetet med nyanlända barns och elevers lärande. 
3. Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag 

med inriktningen att utöka verksamheten avseende nyanlända 
barnfamiljer. Uppdraget ska återrapporteras till nämnden under 2022. 
 
 

 

Sammanfattning 
Botkyrka kommun har under en lång tid tagit emot en stor andel nyanlända 
elever. För att öka måluppfyllelsen för kommunens nyanlända elever måste 
kompetens och strukturer finnas i alla led i mottagandet och undervisningen. 
Uppföljningen och utvärderingen behöver säkerställas för att fördelning av 
resurser och kompetenser ska kunna styras dit behoven är som störst. 
 
Botkyrka kommuns skolor har ett gemensamt ansvar för mottagandet av 
nyanlända elever. Det måste säkerställas att alla skolor har den kompetens 
och beredskap som krävs för att möta dessa elever på ett likvärdigt sätt.  
 
Rapporten visar tydligt att det finns behov av ett fortsatt riktat 
utvecklingsarbete på huvudmannanivå i syfte att öka nyanlända elevers 
måluppfyllelse. Vidare bör likvärdigheten i mottagande, organisation och 
undervisning mellan Botkyrka kommuns skolor öka. Utvecklingsarbetet 
bedöms medföra ett behov av en genomlysning av finansieringen av 
nyanlända elevers skolgång. 
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§ 54 
 

 

Rapport kränkningsärenden UN/2022:00247 
Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.   

 

Sammanfattning 
Förskolan och skolans anmälningsplikt samt åtgärdande och förebyggande 
arbete mot kränkande behandling regleras i skollagen. Även 
diskrimineringslagen reglerar arbete mot kränkningar och diskriminering i 
utbildningsverksamhet. 
 
Arbetet mot kränkningar är en del i det systematiska kvalitetsarbetet och 
nämndens årshjul. Kränkningsärenden på en aggregerad nivå rapporteras till 
utbildningsnämnden årligen. Det ger utbildningsnämnden insyn och 
möjliggör för nämnden att vidta åtgärder på en strukturell nivå. 
 
I rapporten ges en nulägesbeskrivning gällande kränkande behandling och 
diskriminering av barn och elever i Botkyrkas förskolor och skolor. 
Rapporten används som ett verktyg för att kunna analysera läget på 
kommunens förskolor och skolor. Den möjliggör för huvudmannen att se 
mönster och förändringar över tid.  
 
Sammanfattningsvis syns en förflyttning framåt i förskolornas och skolornas 
utvecklingsarbete med tillämpning av anmälningsplikt och utredning av 
kränkande behandling. Förvaltningen gör bedömningen att arbetet med ökad 
samsyn i och mellan verksamheterna behöver fortsätta för att stärka 
likvärdigheten. 
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§ 55 
 

 

Avrop av tilläggsmedel för lokalrelaterade kostnader 2022 
UN/2022:00253 
Beslut 

Utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beviljar utbildningsnämnden 3 671 000 kronor för år 
2022 för att täcka ökade lokalkostnader i egenregin och ökat lokalbidrag till 
annan huvudman. 

 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden står inför betydande utmaningar vad gäller 
lokalbeståndet för kommunens förskolor och grundskolor. 
Moderniseringsbehovet av befintliga lokaler medför ökade hyreskostnader 
för nämnden, vilka i dagsläget saknar finansiering.  
 
I kommunens budget finns anslag avsatta för att kompensera nämnden för 
ökade lokalkostnader. Utbildningsnämnden ämnar avropa 3 671 000 kronor 
för år 2022. Detta för att täcka de ökade lokalkostnaderna för ombyggnation 
av Falkbergsskolan. 
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§ 56 
 

 

Rapport om systematiskt arbetsmiljöarbete UN/2022:00169 
Beslut 
Utbildningsnämnden har tagit del av rapporten och lägger den till 
handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är ett verktyg och stöd för att 
förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt för att uppnå en god 
arbetsmiljö. Den årliga uppföljningen av SAM är en grund för 
arbetsplatsens fortsatta utveckling av arbetsmiljö och verksamhet. Syftet 
är att se om arbetssätt och andra förutsättningar stödjer arbetsmiljöarbetet. 
Uppföljningen ska säkerställa att nämnden lever upp till föreskrifterna om 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Den årliga uppföljningen är ett underlag för 
arbetsmiljöarbetet nästkommande år. 

 
Arbetsgivaren har ett ansvar att årligen följa upp hur det systematiska 
arbetsmiljöarbetet fungerar. Om den årliga uppföljningen visar att det finns 
brister ska dessa åtgärdas. Resultatet av den årliga uppföljningen ska 
dokumenteras. I denna rapport redovisas uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2021. 
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§ 57 
 

 

Justering lednings- och enhetsorganisation förskola i 
HallundaNorsborg UN/2022:00249 
Beslut 
Utbildningsnämnden justerar lednings- och enhetsorganisation för förskola i 
Hallunda/Norsborg i enlighet med förvaltningens förslag.  

 
 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden beslutade den 5 februari 2019 om en förändrad 
lednings- och enhetsorganisation för förskola. Förändringen innebar att det 
inrättades tolv förskoleenheter som består av flera förskolor. 
 
Med anledning av förändringarna avseende förskolor i Hallunda/Norsborg 
behöver lednings- och enhetsorganisationen för förskola justeras. För att 
åstadkomma en jämnare fördelning föreslås en ny enhetsorganisation i två 
steg. Med den nya lednings- och enhetsorganisationen kommer varje enhet 
att ha kapacitet för 300-400 barn. 
 
Organisationen i steg 1 gäller från och med 1 augusti 2022. Organisationen i 
steg 2 gäller och från och med att den nya förskolan Anemonen är 
färdigställd, vilket är beräknat till augusti 2023. Förvaltningen kommer 
framöver löpande att justera lednings- och enhetsorganisationen för 
förskolan utifrån förändrade förutsättningar. 
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§ 58 
 

 

Yttrande över motion, övervikt och fetma (TUP) 
UN/2022:00154 
Beslut 
Utbildningsnämnden anser motionen besvarad och överlämnar yttrandet till 
kommunfullmäktige.  

 

Sammanfattning 
Tullingepartiet (TuP) har lämnat in en motion avseende att öka 
medvetenheten om problematiken kring övervikt och fetma då 55 procent av 
Botkyrkas kommuninvånare lider av det. Motionen har remitterats till 
utbildningsnämnden för yttrande.  
 
Utbildningsnämnden instämmer i motionens ansats om att öka 
medvetenheten om problematiken kring övervikt och fetma i kommunen. 
Nämnden anser att motionens föreslagna beslutspunkter avseende mål och 
strategier samt deklarering av Botkyrka som en ”Hälsokommun” faller inom 
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ansvarsområden. Mot 
bakgrund av detta kan nämnden inte yttra sig över beslutspunkterna. 
 
Utbildningsnämnden verkar för att inom sitt ansvarsområde utveckla ett 
strukturerat och strategiskt arbete med rörelse och hälsa genom riktlinjer. 
Vidare är övervikt och fetma ett prioriterat område inom ramen för det 
främjande och förebyggande arbetet inom elevhälsan.  
 
Utbildningsnämnden anser motionen besvarad.  
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§ 59 
 

 

Nämnduppdrag - Språkkrav i skolan UN/2022:00301 
Beslut 
1. Utbildningsförvaltningen ska genomföra en språkinventering i 

grundskolan. 
2. Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda 

införandet av språkkrav i grundskolan och tester vid nyrekrytering. 
3. Utbildningsförvaltningen ska återrapportera uppdraget vårterminen 

2023. 
 

Sammanfattning 
Det svenska språket är avgörande för skolframgång. Botkyrka kommun 
behöver som skolhuvudman göra allt för att säkra en god språkutveckling 
för kommunens barn och unga. Ett viktigt led i detta arbete är att säkra upp 
att barnen möts av skickliga pedagoger med ett starkt svenskt språk. I 
Botkyrkas förskolor har ett språkkrav redan implementerats och 
kombinerats med ett kraftfullt utbildningspaket för befintlig personal som 
behöver bättra på sina svenska kunskaper.   

  
 

Yrkande/yrkanden 
Willy Viitala (M) och Helena Jonasson Widerberg (TuP) yrkar bifall till 
ordförandeförslaget.  

Särskilt yttrande 
Willy Viitala (M) och Östen Granberg (SD) har inkommit med ett särskilt 
yttrande, yttrandet ligger som bilaga.   
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§ 60 
 

 

Redovisning av delegationsbeslut juni UN/2022:00001 
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: 
Delegationsbeslut verksamhetsområde grundskola maj 2022 
Delegationsbeslut verksamhetsområde förskola maj 2022  
Delegationsbeslut Trädgårdsstadsskolan maj 2022 
Delegationsbeslut Brunnaskolan april-maj 
Delegationsbeslut Tumba gymnasium maj 2022 
Delegationsbeslut Skyttbrinks gymnasium maj 2022 
Delegationsbeslut Eklidsskolan maj 2022 
Delegationsbeslut Hammerstaskolan maj 2022 
Delegationsbeslut förskolan Humlan maj 2022 
Delegationsbeslut förskolan Myran maj 2022 
Delegationsbeslut Kvarnhagsskolan maj 2022 
Delegationsbeslut Skäcklinge gård maj 2022 
Delegationsbeslut Kärrspiran maj 2022 
Delegationsbeslut Falkbergsskolan maj 2022 
Delegationsbeslut förskolan Nackdala maj 2022 
Delegationsbeslut Tunaskolan maj 2022 
Delegationsbeslut Broängsskolan maj 2022 
Delegationsbeslut förskolan Måsen maj 2022 
Delegationsbeslut Riksstensskola  maj 2022 
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§ 61 
 

 

Redovisning av anmälningsärenden juni UN/2022:00002 
Beslut 
Utbildningsnämnden har tagit del av anmälda skrivelser 

 

Sammanfattning 
 

 
Avslutade ärenden från Skolinspektionen 
- (SEK) Beslut gällande anmälan om kränkande behandling 

Broängsskolan, (Si 2022:3967)((UN/2022:00163) 
 

Beslut från Skolverket  
-Statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som   
andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare för 
2021 ((8.1.2-2022:0009725) (UN/2022:00289) 
- Statsbidrag för elever från nordiska länder för 2022 (8.1.2-
2022:0019801) (UN/2022:00290) 
 

 
Beslut från Förvaltningsrätten 

 
Beslut från Migrationsverket 
 
Beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
och andra nämnder 
- Antagande av detaljplan Prästviken (KS/2022:00260) 

  

Övrigt 
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Utbildningsnämnden                      SÄRSKILT YTTRANDE 

 
2022-06-14 

 
Ärende 9 Språkkrav grundskolan 

 
Vi står fullt bakom denna reform om utökade krav på svenskkunskaper i grundskolan, 
precis som för förskolan. I Sverige talar man svenska och man ska utöver det även ställa 
upp på det svenska samhällets värderingar.  
 
Vi måste ständigt värna våra svenska värderingar, för att de utmanas.  
 
Vi ska därför inte tolerera sådant som slöjor på småflickor och separata badtider för 
kvinnor. Vi kan inte gå med på religiöst eller etniskt motiverade särkrav i skolans värld 
eller i lagstiftningen. Går vi kulturrelativisterna till mötes går det vi älskar och det vi vill 
försvara förlorat och det ska inte få hända. 
 
Skattemedel ska inte heller gå till skolor, samfund eller föreningar som marknadsför 
värderingar som inte hör hemma i det svenska samhället. 
 
 
Willy Viitala (M)  
 
Östen Granberg (SD) 
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