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§ 49
Utbildningsdirektören informerar
Beslut

Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S) informerar om att utbildningsdirektör Mikael Caiman Larsson har valt att lämna sin tjänst efter samråd med
kommunledningen. Anette Älmdalen, chef för specialiststöd, går in som tf
utbildningsdirektör och rekrytering för ny utbildningsdirektör inleds omedelbart.
Anette Älmdalen informerar tillsammans med Kenny Fredholm, verksamhetschef för grundskolan, kring läget på Grindtorpsskolan efter beslutet
från Skolinspektionen om föreläggande om vite på 1 mkr. Kenny meddelar att arbete pågår kring en tydligare ledning och styrning på Grintorpsskolan och att detta kommer att göras bl.a genom förstärkning i ledningen
med ännu en person och att även handledning kommer att genomföras.
Åtgärdsplan är påbörjad och kommer att redovisas till nämnden i juni.
Anette Älmdalen informerar även kring arbetet med Skolverket och samverkan för bästa skola (SBS) där enheten för kvalitetsstöd och Skolverket
nu ser över var vi befinner oss och hur vi processen går vidare. Mer information kring detta kommer.
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§ 50
Organisationsförändring av förskolan Myrstacken
(UF/2019:86)
Beslut
1. En successiv avveckling, genom att inte ta in nya barn, kommer ske av
Myrstacken.
2. För barn med syskon på Myrstacken kommer det kunna göras undantag.
3. Förskolan Myrstacken ska vara avvecklad höstterminen 2021.
Samtliga ledamöter för (M) och (TUP) reserverar sig mot beslutet.
Samtliga ledamöter för (SD) deltar ej i beslutet.
Motivering

Som politiker och som kommunal organisation är det viktigt att alltid ha
Botkyrkabornas intressen med sig i alla avvägningar och prioriteringar som
görs. Därför behöver beslut och planer vara väl kommunicerade och ske i
samråd med de vårdnadshavare vars barn direkt berörs av beslutet eller planen.
Det finns ett behov av effektiviseringar i kommunens ekonomi och verksamheter. För utbildningsnämnden kommer detta innebära effektiviseringar
om 2,2 %. Lokaler är en viktig del av effektiviseringsarbetet de kommande
åren. En total avveckling av Myrstacken kommer innebära en effektivisering
på 2,2 miljoner per år.
Politikens mål är att tillmötesgå vårdnadshavare i så stor utsträckning som
budgetbegränsningar och andra politiska åtaganden tillåter. Politiken går
därför fram med ett alternativt förslag till förvaltningens tidigare nedläggningsförslag. Det nya förslaget innebär istället en successiv avveckling av
Myrstacken i Tullinge.
Den successiva avvecklingen kommer innebära att barn som redan går på
förskolan kommer få gå kvar, men inga nya barn tas in. För barn med syskon på förskolan kommer det kunna göras undantag. Detta betyder att förskolan går från fyra avdelningar till tre avdelningar i augusti 2019. I augusti
2020 minskar antalet avdelningar ytterligare med en. Den slutgiltiga avvecklingen av Myrstacken kommer att ske 2021. Inför avvecklingen är det
viktigt att i god tid informera och föra dialog med vårdnadshavare. Biträdande rektor och rektor för enheten kommer löpande att ha nära dialog med
vårdnadshavare för att säkerställa en bra övergång.
I den succesiva avvecklingen av Myrstacken kommer personalen stärka
upp där behov finns inom eller utanför förskoleenheten, i samråd med berörd personal.
Yrkanden

(M) och (TUP) yrkar på avslag av ordförandeförslaget.
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Propositionsordning

Beslutsgång 1
Ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S) ställer avslagsyrkanden och ordförandeförslaget mot varandra och finner att utbildningsnämnden beslutar
enligt ordförandeförslaget
Votering

Votering är begärd och verkställs. Utbildningsnämndens ordförande ställer
följande voteringsproposition: Den som önskar bifalla ordförandeförslaget
röstar ja. Den som önskar avslagsyrkandet röstar nej. Voteringen utfaller
med 6 ja-röster, 4 nej-röster och 1 avstår. Därmed har utbildningsnämnden
beslutat i enlighet med ordförandeförslag.
Ärende § 50
Organisationsförändringar av förskolan Myrstacken
Ja: 8. Nej: 4.
Ledamot/tjänstgörande
Jaersättare
röst
Emanuel Ksiazkiewicz
(S)
Ing-Marie Viklund (L)
Willy Viitala (M)
Daud Sargon (S)
Thomas Vakili (S)
Anna Gestblom Bottner
(M)
Bertil Rolf (TUP)
Karin Nakamura Lindholm (TUP)
Anneli Andersen (SD)
Bekir Uzunel (V)
Bo Claesson (KD)
Rahand Kader (MP)
Göran Melander (C)

X

Summa

8

Propositionsordning

X
X
X

Nej
röst

Avstår

X
X
X
X
X

X
X
X
X
4

Beslutsgång 2
Utbildningsnämndens ordförande ställer ordförandeförslaget mot avslagsyrkanden och finner att utbildningsnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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Vi förstår att många föräldrar är besvikna över hur detta ärende har hanterats av den styrande
majoriteten i Botkyrka. Det är svårt att motivera varför en välfungerande verksamhet där barn och
pedagoger är trygga ska behöva stängas. Ett rimligt krav är att erbjuda förskoleplatser jämnt
fördelade i kommunen. Detta krav bryts dock om Myrstacken stängs.
Teoretiskt kan det låta bra med stordrift och stora barngrupper som pedagogerna sedan kan dela upp
i mindre grupper. Men detta är en chimär som sällan stämmer överrens med verkligheten. I
praktiken blir det ofta tvärtom då pedagoger saknas p.g.a. sjukdom, möten och utökad planeringstid
m.m.
Samtidigt konstaterar vi att skolsituationen som helhet är besvärlig i Botkyrka. Många skolor,
inklusive förskolorna, brottas med små resurser och hårda besparingskrav. Alla dessa parallella
processer sätter en enorm press på pedagoger och lärare som går på knäna samtidigt som byråkratin
ökar.
Kommunfullmäktige har visserligen tagit beslut om besparingskrav som enligt osthyvelsprincipen
är procentuellt lika stor för alla förvaltningar. Men när vi nu ser hur detta slår mot kommunens
skolor måste ansvariga politiker erkänna att det har blivit fel och därmed göra om och göra rätt.
Vi menar att utbildningsnämnden bör ansöka hos kommunfullmäktige om att minska sitt
besparingskrav. Det finns andra verksamheter där större besparingar kan göras. Exempelvis kan
kommunen se över sitt deltagande i internationella konferenser. Kommunen kan även minska sitt
stöd till Mångkulturellt centrum, MKC, som inte tillhör den kommunala kärnverksamheten.
Forskning om migration är snarare en statlig angelägenhet och därmed bör den kommunala
finansieringen successivt trappas ned med ett antal miljoner per år samtidigt som MKC ges
möjlighet att ansöka om medel från den statliga forskningssfären.
Botkyrka har den högsta skattesatsen i länet och vi framhåller att pengarna ska satsas på att hålla
uppe standarden inom skola, vård och omsorg. Med hänsyn till de kommande årens ekonomiska
utveckling är det viktigt att kommunens kärnverksamhet prioriteras.
Vi föreslår utbildningsnämnden besluta
att

avslå ordförandeförslaget

Bertil	
  Rolf	
  (TUP)	
   	
  

Karin	
  Nakamura	
  Lindholm	
  (TUP)	
  	
  

Utbildningsnämnden
YRKANDE
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Ärende 2

Organisationsförändring av förskolan Myrstacken (UF/2019:86)

Vi moderater yrkar avslag på ordförandeförslaget. Detta gör vi av flera anledningar.
För det första, har kommunikationen gällande organisationsförändringen varit
anmärkningsvärd och oduglig då den ej har följt praxisen vid en sådan situation.
Informationsgivningen till föräldrarna var från början obefintlig, personal har inte fått
informera föräldrarna och planen verkar ha varit att klubba igenom en nedläggning i det tysta.
Men även efter att föräldrarna och oppositionen i nämnden blivit medvetna om majoritetens
och förvaltningens ambitioner har det inte blivit någon större ändring. Man fortsätter ignorera
Botkyrkabornas åsikter.
För det andra, saknar de första underlagen såväl vältänkta kostnadskalkyler som en
genomlysande barnkonsekvensanalys. Det är uppenbart att alldeles oavsett invändningar eller
berättigade frågor liksom förslag från föräldrarna har målet varit en nedläggning av
Myrstacken. Nu har ärendet byggts runt just den huvudtesen, att Myrstacken ska läggas ner.
För det tredje, blir detta en marginell besparing, sett till nämndens omslutning, men också sett
till kommunens totala ekonomi. Majoriteten och förvaltningen lägger gärna sex miljoner per
år på en tillfällig lösning i Lysmasken i Fittja, men vill spara in en tredjedel av det beloppet på
att lägga ner Myrstacken.
För det fjärde, en besparing på 1,5 miljoner kronor motsvarar två tjänster på förvaltningen.
Botkyrkas nya kommundirektör pekade ut en effektiviseringspotential på de centrala
förvaltningarna på tio procent (på kommunens analysdagar). Vi håller med, det vore en mer
rimlig effektivisering än att lägga ner Myrstacken.
Tullinge växer, och vi köper argumentet att de olika delarna av Tullinge behöver ha rimliga
avstånd till närmaste förskola. Förslaget att exempelvis bibehålla en del av Myrstacken och
kombinera detta med förskoleklass är ett av flera föräldraförslag som hade varit värda att
kolla närmare på.
För det femte, Botkyrka mittenmajoritet använder inte bara onödigt mycket av skattemedel på
för stora förvaltningar. Man lägger skattepengar på en hel del som är icke-kärnverksamheter.
Exemplen är många men det handlar om bl.a. mötesplatsföreningsbidragen, konsthallar,
cirkussatsningar på Subtopia, nästan tio miljoner kronor till Mångkulturellt Centrum och
mycket annat.

För oss moderater måste kärnverksamheten värnas före valfria satsningar som de ovan. Skola,
vård, omsorg och sådant som underhåll av VA-ledningar och fastigheter måste prioriteras
högst. Det är att värna om välfärden.
Det är för oss märkligt att en majoritet som befriats från Vänsterpartiets inflytande och
innehåller tre fjärdedelar av den forna Alliansen kan välja att fortsatt förslösa skattemedel på
icke-kärnverksamheter före förskolan.
Vi föreslår Utbildningsnämnden
att avslå ordförandeförslaget och istället ge förvaltningen i uppdrag att hitta motsvarande
besparing på att avveckla tjänster på den centrala förvaltningen istället.
Willy Viitala (M)
Anna Gestblom Bottner (M)

Utbildningsnämnden
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S ÄR S K ILT Y T T R AN D E

Organisationsförändring av förskolan Myrstacken
(UF/2019:86)
Vänsterpartiet har sedan tidigare kritiserat majoriteten för att det effektiviseringsbeting som ålagts utbildningsförvaltningen framstår som orealistiskt.
Förvaltningen har satts under hård press att snabbt sänka sina kostnader motsvarande totalt 57,3 miljoner kronor (mkr). Inför det att kommunens budget
skulle antas i december redovisades sättet nedskärningarna skulle ske på
mycket vagt. 22,5 mkr skulle hanteras genom ”övriga effektiviseringar inom
förskolans, grundskolans och gymnasiets verksamhetsområden” vilket bland
annat kunde innebära ”mer optimalt lokalutnyttjande”. Antingen har det inte
funnits någon plan för hur detta skulle gå till mer exakt, eller också har man
valt att inte vara transparant med den.
Det framstår som sannolikt att denna effektiviseringspress bidragit märkbart
till den hastiga – och av föräldrar med rätta kritiserade – process som i mars
ledde fram till förslaget om en snabb nedläggning av förskolan Myrstacken.
Ansvaret för den bristande processen i ärendet är därmed politiskt och faller
på den sittande majoriteten (S, MP, C, KD och L).
Med detta sagt så är underlaget till detta möte betydligt mer informativt än
det som presenterades förra gången. Vi noterar också att majoriteten tar ställning mot förvaltningens förslag och istället förespråkar en succesiv nedläggning av förskolan som av allt att döma påverkar barnen i mindre utsträckning. Vänsterpartiet anser också att en mer ordnad avveckling är att föredra.
Majoriteten bör dock redovisa hur man anser att förvaltningen istället ska
klara de ålagda effektiviseringarna med anledning av att man nu avvisar delar av förvaltningens förslag. Vad kommer att få stryka på foten istället?
Notera att detta ställningstagande från Vänsterpartiet om en succesiv nedläggning bygger på den ekonomiska situation som majoriteten har försatt
nämnden i. Vår ståndpunkt hade eventuellt sett annorlunda ut om vårt budgetförslag hade gått igenom vilket hade inneburit ett minskat effektiviseringsbeting. Då hade kanske förskolan – som av föräldrar genomgående beskrivs som välfungerande – kunnat få vara kvar.

Bekir Uzunel (V)
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§ 51
Ekonomisk rapport, mars (UF/2019:178)
Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per mars med
helårsprognos för året.
2. Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med åtgärdsplan
för budget i balans och fördjupad analys i delår 1.
Sammanfattning

Vid årets första prognostillfälle bedömer förvaltningen att underskott i storleksordningen 12 miljoner kronor kommer att redovisas vid årets slut. Befarat underskott inkluderar planerade åtgärder. Främsta orsakerna till underskottet uppkommer till följd av lägre statsbidragsintäkter från Migrationsverket än förväntat, ökat antal externplacerade grundskoleelever samt att
planerade effektiviseringar inte beräknas få förväntad effekt. Viten från
Skolinspektionen samt tillkommande kostnader för åtgärder på Storvretskolan ingår i resultatet.
Förvaltningen har planerat åtgärder för att hejda det befarade underskottet,
men bedömer att åtgärderna inte helt räcker till för en ekonomi i balans.
Mer fördjupade analyser kommer att redovisas i rapporten för delår 1.
Reviderat ordförandeförslag

1. Utbildningsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per mars med
helårsprognos för året.
2. Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med åtgärdsplan
för budget i balans och fördjupas analys i delår 1.
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§ 52
Ansökan om statsbidrag, mindre barngrupper i förskolan
(UF/2019:176)
Beslut
Utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningsförvaltningen att ansöka om
statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan.

Sammanfattning
Enligt rutin, ska ansökan om statsbidrag över 1 miljon som kräver åtaganden, beslutas av nämnd.
Bidraget söks från Skolverket och ska gå till insatser som minskar eller
motverkar en ökning av barngruppernas storlek i förskolan. Huvudmannen
ska prioritera de yngsta barnen som är högst två år den 31 december 2019.
Med barngrupp menar Skolverket de barn som ingår i en avdelning, det vill
säga den grupp som barnet ingår i under större delen av sin dag i förskolan.
Gruppens sammansättning ska vara densamma under större delen av dagen
och över tid. Det är inte tillåtet att använda bidraget för att skapa mindre
barngrupper under en begränsad del av dagen.
Det måste finnas en tydlig koppling mellan de åtgärder som genomförs och
de kostnader som redovisas. Om man till exempel minskar barngrupperna
genom att skapa en till barngrupp kan man använda bidraget till att anställa
personal, rusta upp lokaler eller köpa inventarier eller pedagogiska verktyg
till den nya barngruppen. Om man skapar en barngrupp med utepedagogisk
inriktning kan man till exempel använda bidraget till att rusta upp utemiljön.
Om man minskar barngrupperna genom att ha färre inskrivna barn kan man
till exempel använda bidraget till personalkostnader.
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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§ 53
Yttrande över ansökan om godkännande för nyetablering,
JENSEN education college AB, Dnr 5.1-SI 2019:1001
(UF/2019:109)
Beslut

1. Utbildningsnämnden överlämnar nedanstående yttrande som kommunens svar till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Yttrande
Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Elever som är folkbokförda i Botkyrka väljer i stor utsträckning andra alternativ än de kommunala skolorna i kommunen. I genomsnitt är det cirka 22
% av eleverna i grundskolan som väljer en annan huvudman. Det får stora
ekonomiska konsekvenser för Botkyrka kommun.
Enligt befolkningsprognosen kommer antalet barn och unga i åldern 6-15 år
att öka de närmaste åren, i Tumba så väl som i Botkyrka som helhet. Det
kan antas att utpendlingen (andel elever som väljer annan huvudman) minst
kommer att ligga kvar på samma nivå. Utöver utpendlingen finns det en viss
inpendling.
Tabell 1. Befolkningsprognos per åldersgrupp Tumba 2019-2027.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Antal elever F-3
1400
1415
1450
1470
1510
1525
Antal elever 4-6
1050
1090
1095
1095
1090
1120
Antal elever 7-9
1000
1020
1055
1075
1115
1115
Totalt
3450
3525
3600
3640
3715
3760
Utpendling från
22 %
22 %
22 %
22 %
22 %
Tumbas kommunala
22 %
skolor
2750
2808
2839
2898
2933
Totalt
2691

2025
1535
1130
1120
3785

2026
1550
1150
1115
3815

2027
1560
1160
1140
3860

22 %

22 %

22 %

2952

2976

3011

I Tumbas kommunala skolor finns det en överkapacitet på grundskoleplatser
(se tabell 2). Botkyrka kommun räknar med att de kommunala skolorna
kommer att ha en överkapacitet med befintligt skolbestånd till minst år 2027
(jämför tabell 1 och 2).
För det fall att utpendlingen skulle upphöra helt och alla folkbokförda elever
skulle gå i Tumbas kommunala skolor skulle tillgången till grundskoleplatser matcha behovet.

BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-05-07

Tabell 2. Placerade elever jämfört med kapacitet per skola i Tumba 2019.
Skola
Placerade elever
Kapacitet
Björkhaga skola
513
621
Broängsskolan
626
621
Kassmyraskolan
526
567
Malmsjö skola
466
540
Skogsbacksskolan
218
216
Storvretskolan
222
540
Tunaskolan
737
750
Totalt Tumba
3308
3855

Överkapacitet
108
-5
41
74
-2
318
13
547

Förutom de kommunala skolorna i Tumba finns:
•
Sverige-Finska skolan årskurs F-9, ca 86 elever
•
Kunskapsskolan årskurs 4-9, ca 330 elever (under utökning)
Överkapacitet på skolplatser innebär kostnader för kommunen. Nuvarande
överkapacitet i Tumba kostar cirka 7,5 miljoner kronor avseende inte fullt
utnyttjade lokaler (se tabell 3). Beräkningarna bygger på den del av elevpengen som avser lokalpeng. Lokalpengen följer med eleven oavsett vilken
huvudman eleven väljer, fristående eller kommunal. Det innebär att varje
elev som väljer en fristående huvudman kostar kommunen 13 679 kr.
En nyetablering av en fristående grundskola om 560 platser skulle innebära
att överkapaciteten på antalet skolplatser ökar. I värsta fall skulle en nyetablering locka samtliga elever från Botkyrka kommun. Det skulle i så fall innebära en fördubblad överkapacitet i kommunens skolor, vilket motsvarar
drygt 15 miljoner kronor per år. En nyetablering skulle därför medföra negativa ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för Botkyrkas kommunala skolor. Ett god-kännande från Skolinspektionen innebär att Botkyrka
kommun behöver se över tillgången på kommunala skolplatser. Det kan bli
nödvändigt att lägga ner en av de kommunala grundskolorna i området.
Tabell 3. Kostnad för nuvarande överkapacitet.
Lokalpeng
Nuvarande överkapacitet åk 1-9
13 679
Eventuell överkapacitet vid nyetable13 679
ring
Totalt

Botkyrka kommuns bedömning

Elevantal
547
560

Totalt
7 482 413
7 660 240

1 107

15 142 653

Med hänvisning till ovanstående konsekvenser är Botkyrka kommuns bedömning att en nyetablering av den sökta utbildningen för JENSEN education college AB skulle medföra en överetablering av grundskoleplatser i
Tumbaområdet.
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BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-05-07

Protokollsanteckning

Vi moderater yrkar avslag på ärendet då vi anser att yttrandet är för politiskt färgat och friskolefientligt. Vi välkomnar en friskoleetablering av
Jensen Education. I bästa fall får fler av Botkyrkaeleverna möjligheten att
gå på en bra skola, med goda studieresultat. Kommunens skolor får därmed incitament att höja sig i konkurrensen. Vi ser till vad som är bäst för
våra unga, inte om förvaltningen ev. måste lägga ner en (sämre) kommunal skola.
Willy Viitala (M)
Propositionsordning

Ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S) ställer avslagsyrkandet och ordförandeförslaget mot varandra och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.
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Utbildningsnämnden
Yrkande

2019-05-07

05 Yttrande över ansökan om godkännande för nyetablering,
JENSEN education college AB, Dnr 5.1-SI 2019:1001 (UF/2019:109)
Sverigedemokraterna ser positivt på JENSEN Education’s etablering. Det måste finnas alternativ till
kommunala skolor, och dessa måste bli konkurrensutsatta på samma villkor.
Sverigedemokraterna föreslår därför nämnden
att yrka avslag för ordförandeförslaget.
För Sverigedemokraterna
Anneli Andersen (SD)

Lana Issakainen (SD)

BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-05-07

§ 54
Yttrande över revisonsskrivelse - Granskning av
nämndadmi-nistration med fokus på allmänna handlingar
(UF/2019:180)
Beslut
Utbildningsnämnden godkänner yttrandet och anser revisionsrapport
Granskning av nämndadministration med fokus på allmänna handlingar besvarad.

Sammanfattning
Kommunens revisorer genom PwC har genomfört en granskning av nämndadministration med fokus på allmänna handlingar i Botkyrka kommun. Revisorerna lyfter fram i sin granskning att övergripande riktlinjer för hantering av allmänna handlingar, såsom handböcker etc, efterlevs till fler delar.
Resultatet av genomförda stickprov av utlämnande av allmän handling visar
på en till övervägande del snabb handläggning i enlighet med riktlinjer och
gällande lagstiftning. Granskningen visar även att det finns en tydlig rolloch ansvarsfördelning som överensstämmer med de övergripande riktlinjerna.
Revisorerna pekar dock på vissa brister vad gäller hur styrdokument och rutiner för registrering och hantering av allmänna handlingar efterlevs i kommunen. Revisorernas samlade bedömning är att styrelsens och nämndernas
hantering av allmänna handlingar är delvis ändamålsenlig.
Förvaltningen konstaterar att flertalet insatser har genomförts och genomförs i syfte att synliggöra och förankra kommunens ärendehandbok, exempelvis vid introduktion av nyanställda i Botkyrka kommun. Förvaltningen
anser att det processorbaserat arbetssättet har möjliggjort en bredare och
djupare förankring av arbetssätt och rutiner.
Vidare har flertalet förvaltnings- och nämndövergripande utbildningar anordnats i syfte att öka kunskapen om bestämmelser i förvaltningslagen,
tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagstiftning. Inom
den kommunala organisationen har även flertalet insatser genomförts kopplat till utbildning i ärendehantering och kommunens
ärendehanteringssystem (Lex).
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BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-05-07

§ 55
Redovisade delegationsbeslut 2019
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, februari - april 2019
Tunaskolan, januari-mars 2019
Förskolan Örtagården, mars 2019
Förskolan Violen, mars 2019
Förskolan Ringblomman, mars 2019
Förskolan Prästkragen mars, 2019
Tullinge gymnasium, februari 2019
Förskolan Grindstugan, mars 2019
Förskolan Kometen, mars 2019
Förskolan Luna, mars 2019
Förskolan Nova, mars 2019
Förskolan Nyängsgården, mars 2019
Förskolan Rodret, mars 2019
Förskolan Römossen, mars 2019
Förskolan Solliden, mars 2019
Kassmyraskolan, mars 2019
Förskolan Tranan, mars 2019
Förskolan Myran, mars 2019
Förskolan Sörgården, mars 2019
Förskolan Bikupan, mars 2019
Förskolan Bäverhyddan, mars 2019
Förskolan Fröhuset, mars 2019
Förskolan Myrstacken, mars 2019
Förskolan Karlavagnen, mars 2019
Förskolan Måsen, mars 2019
Broängsskolan, mars 2019
Förskolan Björkstugan, mars 2019
Förskolan Diamanten, mars 2019
Förskolan Hjorten, mars 2019
Förskolan Lövholmen, mars 2019
Förskolan Skäcklinge gård, mars 2019
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§ 56
Redovisning av anmälningsärenden 2019
Beslut

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

- Beslut om elevs skolfrånvaro vid Hammerstaskolan (UF/2019:149)
- Beslut om elevs skolfrånvaro vid Hammerstaskolan (UF/2019:150)
- Begäran om yttrande med anledning av anmälan mot Kvarnhagsskolan
(UF/2019:160)
- Anmälan om kränkande behandling vid Rikstens skola (UF/2019:162)
- Beslut att överlämna anmälan mot Hammerstaskolan (UF/2019:169)

Avslutade ärenden från Skolinspektionen

- Beslut om att avsluta ärendet om skolsituationen för en elev vid Tullingebergsskolan (UF/2018:212)
- Beslut om avskrivning av ärende riktad tillsyn av Edessaskolan
(UF/2019:159)
- Beslut om att avskriva ärendet riktad tillsyn av Kvarnhagsskolan
(UF/2019:179)
Beslut från Skolverket

- Beslut om redovisning av statsbidrag för introduktionsprogram
(UF/2018:68)
- Beslut gällande ansökan om statsbidrag för handledare i Läslyftet för
2019/2020 (UF/2019:83)
- Beslut om statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd
(UF/2019:161)
- Beslut gällande statsbidrag för skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för
lärare för 2019/2020 (UF/2019:181)
Beslut från Diskrimineringsombudsmannen
Beslut från Förvaltningsrätten

- Beslut efter överklagan av tilläggsbelopp, Skapaskolan (UF/2019:75)
Beslut från Migrationsverket

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

- Uppföljning internkontrollplan 2018 - kommunstyrelsens övergripande ansvar (KS/2019:33)
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