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§ 1 
  
  
Utbildningsdirektören informerar  

  
  
Beslut  
Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  
  
Sammanfattning  
  
Anette Älmdalen, utbildningsdirektör, inleder med att välkomna Lennart 
Gudmark, ny tillförordnad verksamhetschef för gymnasieskola. Lennart är 
sedan tidigare rektor på Tullinge gymnasium och kommer fortsätta deltid 
som rektor parallellt med tjänsten som verksamhetschef för gymnasieskolan. 
 
Det pågår skolval i grundskolan där vårdnadshavare till 1000 barn ska söka 
till förskoleklass till hösten. Skolvalet pågår till den 7 februari och vi kom-
mer återkomma med hur det har gått. Även gymnasievalet har öppnat där 
eleverna ansöker på höstterminens betyg. Det är den första fasen i gymnasi-
evalet och vi får nu en indikation på söktrycket till gymnasieskolornas pro-
gram. Det slutgiltiga urvalet av ansökningar kommer ske när slutbetyget 
sätts i slutet av vårterminen.    
 
Vårterminen startade den 11 januari och började med en normal närvaro på 
våra enheter. Men smittspridning den senaste tiden har påverkat Botkyrkas 
förskolor och skolor hårt. Vår prioritet är att hålla verksamheterna öppna för 
våra barn och elevers skull och riktningen är närundervisning i så stor ut-
sträckning som möjligt, vilket innebär att undervisning ska ske på plats i 
skolan. Smittspridningen accelererade som sagt väldigt snabbt med hög in-
verkan på frånvaron bland personal, barn och elever. Vi har haft ungefär 50 
% frånvaro bland dessa grupper i förskolan och grundskolan och något lägre 
frånvaro i gymnasieskolan. 
 
Sammantaget har det varit ett väldigt ansträngt läge de senaste veckorna. 
Som det framgår i ärendet Rapport av delegationsbeslut med anledning av 
covid-19 har vi fått stänga delar av årskurser på några skolor. Efter nämnd-
utskicket har vi behövt stänga ytterligare en förskola och ett fritidshem. Det 
är kortvariga stängningar på cirka två och en halv dag upp till en vecka. När 
vi stänger förskola och fritidsverksamhet erbjuder vi barnomsorg till föräld-
rar med samhällsviktiga funktioner samt barn som är i behov av särskilt 
stöd. Sammanfattningsvis har vi inte drabbats av för många stängningar och 
vi sticker inte ut i jämfört med andra kommuner. Utbildningsförvaltningen 
har beredskap att hantera situationen och jag känner mig trygg med att vi är 
snabba med att åtgärda där det behövs. Skolorna är fantastiska och har en 
fantastisk förmåga att ställa om verksamheterna utifrån ändrade förutsätt-
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ningar. Vi ser nu att antalet frånvarande sjunker något och vi hoppas att 
trenden håller sig, vilket gör situationen lättare för våra förskolor och skolor.  
 
Jag vill slå ett slag för den digitala utställningen PandeMIN som Botkyrka 
konsthall anordnar. Barn och unga mellan 10 - 25 år får illustrera vad om 
hänt under det första pandemiåret.  

 
Skolinspektionen kommer genomföra riktad tillsyn av sju skolor i Botkyrka. 
Tillsynen är en så kallad systematisk regelbunden tillsyn, senast vi hade en 
regelbunden tillsyn i Botkyrka var 2016. Bland annat syftar tillsynen att se 
på huvudmannens ansvarstagande för regler och lagar. Tillsynen är riktad 
till grundskola och en gymnasieskola, de skolor som ska omfattas är: Borgs-
kolan, Kvarnhagsskolan, Grindtorpsskolan, Karsby international school, St: 
Botvids gymnasium Björkhagaskolan samt Tullingebergsskolan. Tillsynen 
pågår från mars till maj och vi kommer hålla utbildningsnämnden uppdate-
rade. 
 
Frukostsatsningen som kom i gång för en kort tid tillbaka har delvis pausats 
på grund av pandemin, kökspersonal har inte räckt till för att tillgodose skol-
frukost. Alla enheter är dock redo att sätta i gång igen så snart personal i kö-
ket är på plats. Vår inriktning är att fler ska få äta skolfrukost, vi kommer 
återkomma i ärendet vilka riktlinjer skolorna har att utgå ifrån.  
 
Slutligen vill jag informera om invigningen av nya Falkbergsskolan som 
ägde rum den 11 januari. Skolan har varit evakuerade i paviljonger, riktig 
nog fina paviljonger, men det är något alldeles extra att äntligen få komma 
in i den nya fina skolan. Falkbergsskolan är en 6–9 skola med 450 elever.  
Den ursprungliga skolan är i huvudsak riven där endast matsal/kök och aula 
står kvar och är renoverats, i övrigt är skolan helt nybyggd och blev väldig 
fin.  
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§ 2  
 
Skolsatsning Hallunda Norsborg 
 
Beslut  
Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  
 
Anette Älmdalen och Joel Axberg informerar utbildningsnämnden om pla-
nerna för skolsatsningen i Hallunda/Norsborg. Ärendet kommer att behand-
las som beslutsärende på utbildningsnämnden i mars. 
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§ 3 
 
 
Rapport om delegationsbeslut med anledning av 
covid-19 
 
Diarienummer: UN/2022:00003 
 
Beslut 
Utbildningsnämnden har tagit del av rapporten och lägger den till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
För att underlätta utbildningsnämndens hantering av akuta frågor kopplade till 
pandemin beslutar utbildningsdirektören genom delegation om undervisning på 
distans i grundskolan och gymnasieskolan samt om tillfällig stängning av verk-
samhet. 
 
Delegationsbesluten om undervisning på distans och tillfällig stängning ska redo-
visas till utbildningsnämnden i särskild ordning. Av rapporten framgår vilka be-
slut som fattats sedan förra sammanträdet. 
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         § 4 
 
 

Uppföljning av internkontroll 2021  
 
Diarienummer: UN/2022:00008 
 
Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna avrapportering av internkontroll för 
2021. 
 
Sammanfattning 

Utbildningsnämnden följer upp internkontrollplanen årligen. Internkontrollen syf-
tar till att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador. Ut-
bildningsnämndens internkontrollplan 2021 omfattar 16 kontrollmoment.  
Förvaltningen har nio förvaltningsspecifika kontrollmoment i syfte att skapa 
bättre rutiner och säkerställa processer. Förvaltningen konstaterar fortsatt god 
följsamhet på fem av kontrollerna. Två kontroller utgår i 2022 års plan, övriga fö-
reslås kvarstå för fortsatt utveckling. 
Avvikelser uppvisas på fyra av de förvaltningsspecifika kontrollmomenten: 

- Granskningen avseende implementeringen av resursplaneringsverktyget vi-
sar en godtagbar följsamhet.  

- Granskningen gällande löneskulder uppvisar fortsatt avvikelser.  
- Granskningen avseende rutinerna för anmälda delegationsbeslut uppvisar 

avvikelser. Förvaltningen noterar att följsamheten ökat under hösten 2021. 
- Implementering av nya rutiner för skolpliktsbevakningen pågår, vilket inne-

bär att kontrollmomentet bedöms som godtagbart 2021.  
 
Sju gemensamma kontroller inom kommunstyrelsens uppsiktsansvar har grans-
kats. Förvaltningen konstaterar att utfallet har i huvudsak har förbättrats jämfört 
med uppföljning av internkontroll 2020. Avvikelser uppvisas avseende bisyssla 
och fakturagranskning. Granskning avseende webb-tillsyn har inte genomförts.  
Resultatet av genomförd granskning med bedömning av följsamheten finns be-
skrivet mer detaljerat i rapporten. 
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§ 5 
 

Utbildningsnämndens internkontrollplan 2022  
Diarienummer: UN/2022:00009 
 

Beslut 

Utbildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till internkontrollplan 2022. 
 
Sammanfattning 

En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister som 
hindrar att kommunen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. Den interna 
kontrollen bidrar också till att skydda kommunen och dess medarbetare från ris-
ker, förluster, bedrägerier, misstankar och andra skador. Kommunstyrelsen har det 
övergripande ansvaret att se till att det finns en god intern kontroll i kommunen. 
Nämnderna ansvarar inom sina respektive verksamhetsområden för att utforma 
och organisera den interna kontrollen och finna effektiva system för uppföljning. 
Uppföljning av internkontrollen återrapporteras till utbildningsnämnden med sta-
tusuppdateringar i samband med delårsrapporteringarna samt senast i samband 
med verksamhetsberättelse 2022.   

Till 2022 års internkontrollplan har förvaltningen ytterligare förbättrat internkon-
trollarbetet genom att komplettera med en bruttolista med identifierade risker. 
Genom att arbeta med en riskanalys med fokus på verksamheten och enheterna 
synliggörs hinder för nämndens måluppfyllelse. Förvaltningen konstaterar att ma-
joriteten av riskerna är bäst lämpade att hanteras och följas upp i samband med 
förvaltningens månatliga avvikelsehantering. Några av de identifierade riskerna 
ingår sedan tidigare som förvaltningsspecifika kontrollmoment i nämndens in-
ternkontrollplan. 

Förvaltningen konstaterar att identifierade risker i samband med internkontroll-
plan 2022 fortsatt är aktuella och kontrollmomenten föreslå därför kvarstå, även 
om resultaten är goda i samband med uppföljning 2021. Förvaltningen föreslår sju 
förvaltningsspecifika kontrollmoment. Kommunstyrelsen har fastställt sju kom-
munövergripande kontrollmoment som respektive nämnd uppmanas ta in i sina 
internkontrollplaner.  
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§ 6 
 
Handlingsplan för Borgskolans grundskola samt 
grundsärskola  
 
Diarienummer: UN/2021:00324 
 
Beslut 
Utbildningsnämnden har tagit del av handlingsplanen och lägger denna till hand-
lingarna. 
 
 
Sammanfattning 

 
För att komma till rätta med de brister som konstaterats i Skolinspektionens till-
syn 2016 och för att säkerställa att nya inte uppstår i verksamheten har förvalt-
ningen infört en process för avvikelsehantering. 
 
När det konstateras att det finns brister på en skola följer förvaltningen processen 
för avvikelsehantering. Processen innebär åtgärder i tre steg där ansvaret för att 
komma till rätta med bristerna lyfts en organisatorisk nivå för varje steg.   
 
Med anledning av att brister uppmärksammats och att anmälan gjorts till Skolin-
spektionen har Borgskolans grundsärskola sedan tidigare lyfts till steg 2 i avvikel-
sehanteringssystemet. Utbildningsnämnden tog del av handlingsplanen den 31 
augusti 2021.  
 
Sedan handlingsplanen för Borgskolans grundsärskola togs fram har ytterligare 
brister uppmärksammats på Borgskolan. Av den anledningen har nu handlings-
planen i steg 2 utvidgats till att omfatta både Borgskolans grundskola samt grund-
särskola. Verksamhetschef grundskola är därmed ansvarig för hela skolans styr-
ning och ledning.  
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          § 7 
 

Fördelning av medel för fler vuxna i skolan 2022 
 
 
 

Diarienummer: UN/2021:000667      
 

Beslut 
1. Utbildningsnämnden beslutar att fördela medlen 10 miljoner kronor för fler 

vuxna i skolan 2022 i enlighet med förvaltningens förslag. 
 

2. Utbildningsförvaltningen ska återrapportera till utbildningsnämnden vilka 
skolor som fått ta del av medlen.  

 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har inom ramen för mål och budget 2022 med flerårsplan 
2023-2025 beslutat att tilldela utbildningsnämnden 10 miljoner kronor i ramför-
stärkning för fler vuxna i skolan. Efter fördelning till fristående utförare tillfaller 
7,8 miljoner kronor egen regi. Medlen beräknas räcka till ca 10 heltidstjänster. 
 
Förvaltningen föreslår därför att rektorer får ansöka om medlen som ska användas 
till ökad bemanning inom något av följande: 

 

• Kurator eller socialpedagog med högskoleutbildning med uppdrag att sam-
ordna, genomföra och driva det våldsförebyggande arbetet med exempelvis 
Tåget, Mentors in violence prevention (MVP), Positive Behaviour Support 
(PBS) samt skolans samarbete med socialtjänsten. 

• Lärare i fritidshem med riktat uppdrag att öka tryggheten och minska antalet 
kränkningar och konflikter på raster och i skolgårdsmiljö. Lärarna ska arbeta 
med tydlig skolgårdspedagogik.  

 
Som grund för beslut om tilldelning ligger rektors ansökan samt skolans samman-
tagna behov att öka tryggheten på skolan sett till elevenkäter, antal rapporterade 
kränkningar samt skolans förebyggande trygghetsarbete (såsom till exempel MVP 
och Tåget). Vidare ska skolor med socioekonomiska utmaningar och låga studie-
resultat prioriteras vid bedömning av inkomna ansökningar. 
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§ 8 
 

Rapport om tillsyn av fristående förskolor och pedago-
gisk omsorg 
 
Diarienummer: UN/2021:00698  
 

Beslut 

Utbildningsnämnden har tagit del av rapporten och lägger den till handlingarna.  
 
Sammanfattning 

Utbildningsnämnden har beslutat om riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor 
och pedagogisk omsorg. I dessa anges att regelbunden tillsyn av fristående försko-
lor och enskilda pedagogiska omsorgsverksamheter ska genomföras vart tredje år. 
Varje år upprättas en plan för den regelbundna tillsynen och resultatet samman-
ställs i årlig tillsynsrapport. 
 
I regelbunden tillsyn 2021 har tillsyn av fyra pedagogiska omsorgsverksamheter 
och tre fristående förskolor i Botkyrka kommun genomförts. Två planlagda till-
synstillfällen har blivit uppskjutna till nästa år då verksamheterna har bett om 
uppskov på grund av rädsla för externa besök med anledning av Covid19. Av de 
fyra verksamheter som bedriver pedagogisk omsorg har en fått en anmärkning. 
Anmärkningen har åtgärdats.  
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        § 9 

 
Nämnduppdrag – föräldraengagemang 
 
Diarienummer: UN/2021:00:00673 
 
Beslut  
1. Utbildningsnämnden godkänner rapporten.  
2. Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att starta ett ut-

vecklingsarbete avseende kunskapsunderlag för ökat föräldraengagemang i 
förskolor och skolor så snart förutsättningarna finns utifrån läget med covid-
19. 

 
 

Helena Jonassson Widerberg (TUP), Östen Granberg (SD), Willy Viitala (M) re-
serverar sig mot beslutet att avslå tilläggsyrkandet. 
 
Sammanfattning 
Utbildningsnämnden beslutade den 15 juni 2021 att ge förvaltningen i uppdrag att 
inventera hur förskolor och skolor arbetar med föräldraengagemang samt se över 
vilka övergripande möjligheter nämnden har att stärka och förtydliga det arbetet. 
 
Förvaltningen anser att det är viktigt att ha höga ambitioner avseende goda relat-
ioner med vårdnadshavare. Förtroendefulla relationer och en väl fungerande sam-
verkan mellan skola och vårdnadshavare är viktigt för barns och elevers skol-
framgång. Inventeringen visar att Botkyrka kommuns förskolor och grundskolor 
har en väl fungerande samverkan och att de arbetar aktivt för att bibehålla den.  
 
Förvaltningen konstaterar att arbetet med att skapa goda relationer lämpar sig bäst 
för att bedrivas ute på enheterna. Trots att goda relationer i praktiken skapas på 
varje enskild enhet finns vissa förbättringar som kan göras på övergripande nivå 
för att underlätta för enheterna, exempelvis översyn av rutiner och kommunikat-
ion. 
 
 
Yrkanden: 
 Helena Jonasson Widerberg (TUP), Östen Granberg (SD) och Willy Viitala (M) 
yrkar bifall för sitt tilläggsyrkande, se bilaga.  
 
Propositionsordning: 
Ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S) beslutar om omröstning enligt ordförande-
förslagets attsats 1 och 2, följt av omröstning om tilläggsyrkandet från (TUP), 
(SD) och (M).  
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         § 10 

 

Tillfällig fritidsgårdsverksamhet i Rikstens skola 
 
Diarienummer: UN/2022:00031 
 

  Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att den tillfälliga fritidsgårdsverksamheten bedrivs i 
Rikstens skolas lokaler från och med 2022-01-01 till och med 2023-12-31 under 
förutsättning att kultur- och fritidsnämnden: 

- genomför och bekostar nödvändiga åtgärder i lokalerna innan verksamheten 
startar samt 

- betalar hyra under perioden 2022-01-01 till och med 2023-12-31.  
 

Sammanfattning 
Inom ramen för detaljplan 6 i Riksten planeras ytterligare en skola där även sam-
lokaliserade kultur- och fritidslokaler ingår. Detaljplanearbetet har försenats vilket 
medför behov av en tillfällig lösning för fritidsgård (kvällsverksamhet för årskurs 
7-9) i Rikstens skolas lokaler. 
 
Kommunstyrelsen fattade i juni 2021 beslut om finansiering och placering av den 
tillfälliga fritidsgården (KS/2021:00435). Beslutet är villkorat med att förvalt-
ningarna träffar överenskommelse gällande lokalfrågan. 
 
Utbildningsförvaltningen bedömer att det är möjligt att bedriva den tillfälliga fri-
tidsgårdsverksamheten i Rikstens skola under förutsättning att de nödvändiga ju-
steringarna av lokalerna genomförs och bekostas av kultur- och fritidsnämnden. 
Vidare är det en förutsättning att kultur- och fritidsnämnden betalar hyra för hela 
perioden. Den tillfälliga fritididsgårdsverksamheten i skolans lokaler begränsas 
till perioden 2022-01-01 till och med 2023-12-31.  
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        § 11 
 

Statsbidragsansökningar 2022 
 
Diarienummer: UN/2022:00015 
 
 
Beslut 
1. Utbildningsnämnden godkänner rapporten. 
2. Utbildningsnämnden beslutar att ansöka om statsbidrag i enlighet med för-

valtningens förslag. 
 
Sammanfattning 
Staten ger kommuner både generella och riktade statsbidrag. Under de senaste 
åren har det har skett en förskjutning mot fler generella statsbidrag. Statsbidragen 
utgör cirka 6 procent av utbildningsnämndens årliga budget, varav de flesta utgörs 
av riktade statsbidrag från Skolverket. Resterande bidrag erhålls från Migrations-
verket, Kulturrådet och EU.  
 
För att utbildningsnämnden ska få en helhetsbild över statsbidragen samt under-
lätta hanteringen har förvaltningen gjort en sammanställning över de som är aktu-
ella att söka under året. Rapporten innehåller både statsbidrag som nämnden 
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§ 12 
 

Revidering av Mål och internbudget 2022 
Diarienummer: UN/2022:00030 
 
Beslut 
Utbildningsnämnden fastställer revidering av Mål och internbudget 2022 i enlig-
het med förvaltningens förslag. 
 
Östen Granberg (SD) deltar ej i beslutet.  
 
Sammanfattning 
Den 7 december 2021 fattade nämnden beslut om Mål och internbudget 2022. 
Dokumentet som fastställdes i december var inte komplett gällande antalet mått. 
Förvaltningen föreslår att nämnden fastställer reviderad Mål och internbudget 
2022.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comfact Signature Referensnummer: 30535SE



BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  15[18] 
Utbildningsnämnden 

 2021-12-07   
 

 
§ 13 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Diarienummer: 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 Utbildningsdirektör december-januari 2021-2022 
Delegationsbeslut Kvalitetsenheten december 2021-2022 
Delegationsbeslut Ekonomistöd december 2021 
Delegationsbeslut Verksamhetsområde förskola december 2021 
Delegationsbeslut Verksamhetsområde grundskolan december 2021 
Delegationsbeslut Verksamhetsområde gymnasieskola december 2021 
Delegationsbeslut Barnslättsskolan december 2021 
Delegationsbeslut Förskolan Sörgården december 2021 
Delegationsbeslut Förskolan Fröhuset december 2021 
Delegationsbeslut förskolan Bikupan december 2021 
Delegationsbeslut förskolan Bäverhyddan december 2021 
Delegationsbeslut Kvarnhagsskolan december 2021 
Delegationsbeslut Eklidsskolan december 2021 
Delegationsbeslut förskolan Hjorten december 2021 
Delegationsbeslut förskolan Kärrspiran december 2021 
Delegationsbeslut förskolan Skäcklinge gård december 2021 
Delegationsbeslut förskolan Svalan december 2021 
Delegationsbeslut förskolan Måsen december 2021 
Delegationsbeslut Tunaskolan december 2021 
Delegationsbeslut Björkhaga skola januari 2021 
Delegationsbeslut Storvretsskolan december 2021 
Delegationsbeslut Kassmyraskolan december 2021 
Delegationsbeslut Skyttbrinks gymnasium januari 2022 
Delegationsbeslut Tullingebergsskolan december 2021 
Delegationsbeslut förskolan Nova december- januari 2021-2022 
Delegationsbeslut förskolan Luna januari 2022 
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Delegationsbeslut förskolan Rodret januari 2022 
Delegationsbeslut Tullinge södras förskoleenhet december 2022 
Delegationsbeslut förskolan Prästkragen december 2021 
Delegationsbeslut förskolan Violen januari 2022 
Delegationsbeslut Trädgårdsstadsskolan januari 2022 
Delegationsbeslut Hammerstaskolan december 2021 
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         § 14  
 

Redovisning av anmälningsärenden 
 
Diarienummer: UN/2022:00002 
 
Beslut 
Utbildningsnämnden har tagit del av anmälda skrivelser. 
 
Sammanfattning 
 
Inkomna ärenden från Skolinspektionen 
- (SEK)Begäran om yttrande gällande uppgifter om kränkande behandling vid 
Rikstenskola(UN/2021:00638) 
 
Avslutade ärenden från Skolinspektionen 
- 
Beslut från Skolverket 
- Statsbidrag för praktiknära forskning och utveckling för 
2021/2022(UN/2021:00680) 
- Kompensera kommunerna för ökade kostnader för 
prövningar för högre betyg för 2021(UN/2021:00676) 
- Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier för 
2021/2022(UN/2022/00011) 
 
Beslut från Diskrimineringsombudsmannen 
- 
Beslut från Förvaltningsrätten 
-(SEK) Dom från Förvaltningsrätten gällande överklagande av avstängning 
(UN/2021:00270) 
- Dom från Förvaltningsrätten gällande överklagan av skolskjutsbeslut 
(UN/2021:00384) 
- Dom från Förvaltningsrätten gällande överklagan av skolskjutsbeslut 
 
Beslut från Migrationsverket 
- 
Beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och andra nämn-
der 
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige Mål och budget 2022 med flerårs-
plan 2023-2025 
- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen – Informationshanteringsplan för stöd-
processen HR och personal 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen – Intern kontrollplan 2022 för kommun-
styrelsenövergripande ansvar 
- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen - Redovisning av de kommunala nämn-
dernas avtalssamverkan 2021 
- Sammanträdesordning Botkyrka kommuns nämnder 2022 
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Övrigt 
-Revisionsskrivelse Granskning av förutsättningar för rektors pedagogiska ledar-
skap 
(UN/2021:00699) 
- Revisionsrapport Pwc Förutsättningar för rektors pedagogiska ledarskap 
(UN/2021:0699) 
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Utbildningsnämnden         2021-02-01 

Nämnduppdrag - föräldraengagemang 

Tilläggsyrkande 

 

Sverigedemokraterna, Moderaterna och Tullingepartiet ser positivt på nämnduppdraget. 

Däremot ställer vi oss tveksamma till det interkulturella förhållningssättet som omnämns i 

tjänsteskrivelsen på sidan 4, 6 och 7 i dokumentet som ligger till grund för uppdraget. 

 

Det är oklart vad förvaltningen egentligen menar med interkultur här, det framgår inte i 

tjänsteskrivelsen. Det ingen seriös forskning som visar på att skolan skulle gynnas av ett 

interkulturellt förhållningssätt. Vidare har Botkyrka kommun inte nämnt ordet interkultur i sitt 

remissvar till regeringen (SOU 2020:67) som man faktiskt hänvisar till på sida fyra i 

tjänsteskrivelsen. SOU 2020:67 går ut på att förbättra det svenska språket för barnen i 

skolorna och då är interkulturellt förhållningssätt inte att föredra, då det minskar incitamenten 

för nyanlända familjer att lära sig svenska, vår kultur och vårt förhållningssätt.  

Ett interkulturellt förhållningssätt är ett så pass diffust begrepp generellt att vi finner det gott 

att bortse från detta när kunskapsunderlag för ökat föräldraengagemang tas fram, så att arbetet 

blir så kvalitativt som möjligt. 

Ett flertal olika rapporter har visat att nyanlända får svårt att integrera sig där det är få 

svenskar. Ett interkulturellt förhållningssätt skulle snarare kunna minska motivationen till att 

ta till sig majoritetskulturen och det svenska språket om vi anpassar skolornas förhållningssätt 

till respektive familj efter kulturell grund. 

 

Sverigedemokraterna, Moderaterna och Tullingepartiet, vill göra ett tredje tillägg i förslag till 

beslut: 

 

Förslag till beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner rapporten.  

2. Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att starta ett utvecklingsarbete 

avseende kunskapsunderlag för ökat föräldraengagemang i förskolor och skolor så snart 

förutsättningarna finns utifrån läget med covid-19. 

3. Utbildningsnämnden beslutar för förvaltningens räkning att bortse följande 

(genomstruken med rött) ur tjänsteskrivelsen när utvecklingsarbetet avseende 

kunskapsunderlag genomförs: 
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” Vidare kan bristande kommunikation med nyanlända barns vårdnadshavare underlättas av att 

förskolan och skolan utvecklar ett interkulturellt förhållningssätt och att familjens erfarenheter och 

engagemang tas tillvara.” 

(sidan 4). 

” En god och anpassad kommunikation samt interkulturellt förhållningssätt ses också som viktiga 

delar i att skapa goda relationer.” 

(sidan 6). 

 

”Trots att goda relationer i praktiken skapas på varje enskild enhet finns vissa förbättringar som kan 

göras på övergripande nivå för att underlätta för enheterna. I intervjuerna har det framkommit att en 

god och anpassad kommunikation samt interkulturellt förhållningssätt framhålls som viktiga delar i 

att skapa goda relationer.  Sedan tidigare finns beslut om att starta en Unesco LUCS kunskapspilot 

om interkulturellt ledarskap i förskolan och skolan, men arbetet har blivit pausat med anledning av 

covid-19. Förvaltningen föreslår vidare att ett utvecklingsarbete avseende kunskapsunderlag för ökat 

föräldraengagemang i förskolor och skolor startas upp så snart förutsättningarna finns utifrån läget 

med covid-19.”  

(sidan 7). 

 

 

För Sverigedemokraterna, Moderaterna och Tullingepartiet: 

 

Östen Granberg (SD), Willy Viitala (M), Helena Jonasson (TUP) 
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