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Ledamöter 
Emanuel Ksiazkiewicz, ordförande 
Sofia Karström, 1:e vice ordförande 
Willy Viitala, 2:e vice ordförande 
Eva Wedberg, ledamot  
Sargon Daoud tjsg ersättare för Maria Gawell Skog, ledamot § 85-96 
Gül Alci, ledamot 
Helena Jonasson Widerberg, ledamot  
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Ersättare 
Lana Issakainen  
Gunilla Wolfbrandt  
Tomas Bergqvist  
Sargon Daoud  
Tanja Gajic  
Mattias Gökinan  
Lena Tikkanen Fogelberg  
Anett Hansen  
Stefan Teodorovic  
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Övriga deltagare 
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§ 85 
Utbildningsdirektören informerar  
 
 
Ett bombhot ringdes idag in till en grundskola i Botkyrka. Skolan 
kontaktade omedelbart polisen och lokalerna utrymdes, vidare informerades 
förvaltningsledningen och utbildningsnämndens ordförande om den 
pågående händelsen. Polisen var snabbt på plats och gick igenom 
fastigheten och efter ca 45 minuter gavs klartecken att skolverksamheten 
kunde återupptas. Tack och lov var det ett falskt alarm och skolan har 
tillsammans med polisen hanterat det här på ett väldigt bra sätt. Men det är 
givetvis en obehaglig händelse och vi får vara uppmärksamma på om elever 
får reaktion på detta längre fram. Information om det som inträffat gick 
snabbt ut till samtliga vårdnadshavare, händelsen kommer publiceras på 
botkyrka.se. 
 
Tre våningsplan i kommunhuset i Tumba evakuerades förra veckan då det 
framkommit förhöjda nivåer av fukt i en undersökning av inomhusmiljön. 
Detta har inneburit att utbildningsförvaltningen på plan 5 har fått flytta till 
andra delar i kommunhuset och andra lokaler som utbildningsförvaltningen 
har tillgång till. Inga mätvärden visar idag på ohälsosamma nivåer på plan 5, 
men man tar det säkra för det osäkra och evakuerar våningsplanet. Det har 
gått bra att lösa detta under omständigheterna och det finns även möjlighet 
att arbeta på distans. En uppföljande mätning kommer genomföras senare.  
 
Protokollsanteckning 
Emanuel Ksiazkiewicz (S) är ordförande för nämndsammanträdet 2022-11-
29 i stället för Sofia Karström (L). Kallelsen justeras därmed innan mötet 
öppnas.  
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§ 86 
 

 

Ekonomiuppföljning oktober 2022 UN/2022:00483 
Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner ekonomisk rapport oktober 2022. 

 

Sammanfattning 
Förvaltningen bedömer fortsatt att ett större överskott på minst 49 miljoner 
kronor redovisas vid årets slut. Prognosen är oförändrad jämfört med 
föregående prognos. Budgetavvikelsen utgör 1,7 procent av omslutningen. 
 
En stor del av överskottet, 41 miljoner kronor, beräknas vara en följd av 
cirka 240 färre förskolebarn och 220 färre grundskoleelever än budgeterat. 
För verksamhetsområdena prognostiseras totalt ett överskott på 8 miljoner 
kronor, varav den största delen kan förklaras av att årets medel för fri 
frukost i grundskolan inte nyttjats helt. Central förvaltning inklusive 
lokalrelaterade kostnader bedöms lämna ett resultat nära noll vid årets slut. 
 
I helårsprognosen finns osäkerhet i vissa delar som kan påverka utfallet vid 
årets slut. Förvaltningens bedömning är att dessa innebär en risk för ett 
större överskott än prognostiserat. Osäkerheterna består framför allt av 
Skolverkets återkoppling på förvaltningens redovisningar av statsbidragen 
2021, enheternas planerade och pågående aktiviteter samt inköp. 
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§ 87 
 

 

Lokalbehovsplan 2022-2031 UN/2022:00485 
Beslut 
Utbildningsnämnden har tagit del av Lokalbehovsplan 2022–2031 och 
lägger den till handlingarna. 
 

 

Sammanfattning 
I lokalbehovsplanen beskriver utbildningsförvaltningen 
lokalförsörjningsbehoven under planperioden 2023–2031 utifrån nuläget 
2022 för verksamhetsområde förskola, grundskola och gymnasieskola samt 
för verksamhet som har behov av placering i kommunhuset. Planen har 
fokus på analys, beskrivning av förändrade behov samt möjligheter till 
samplanering. 
 
Utbildningsförvaltningen kommer att initiera en rad utredningar och i 
samråd med teknik- och fastighetsförvaltningen analysera möjliga lösningar 
till ökad lokaleffektivitet och minskat platsöverskott. 
 
Utbildningsförvaltningen kommer att återuppta det vilande arbetet med 
frågan om verksamheter med behov av placering i kommunhus.  
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§ 88 
 

 

Plan för ökad inskrivningsgrad i förskolan UN/2022:00491 
Beslut 
1. Utbildningsnämnden godkänner plan för ökad inskrivningsgrad i 

förskolan.  
2. Utbildningsnämnden godkänner återrapportering av uppdraget att utöka 

verksamheten avseende nyanlända barnfamiljer.  
 

Sammanfattning 
Forskning visar att förskolan har positiva effekter för barns utveckling och 
lärande, särskilt för flerspråkiga barn och barn med svag socioekonomisk 
bakgrund. För att öka inskrivningsgraden i förskolan pågår ett 
utvecklingsarbete inom Botkyrka kommun. Detta omfattar insatser på både 
huvudmannanivå och enhetsnivå. 
 
I juni 2022 beslutade riksdagen om ändringar i skollagen som syftar till att 
öka deltagandet i förskolan. Ändringarna innebär bland annat att kommunen 
blir skyldig att bedriva uppsökande verksamhet samt reservera platser till 
barn som har bott i Sverige under en kortare tid. Lagändringarna motsvarar 
till stor del det arbete som Botkyrka kommun redan har påbörjat. 
 
I detta ärende föreslås en plan för ökad inskrivningsgrad i förskolan. 
Förvaltningen föreslår att ambitionsnivån i Botkyrka sätts högre för den 
uppsökande verksamheten jämfört med vad som följer av den nya 
lagstiftningen. Ambitionen bör vara att öka inskrivningsgraden även för 
barn i åldern 1-2 år. 
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§ 89 
 

 

Permanent utökning av antal platser fristående förskolan 
Steget UN/2022:00487 
Beslut 
Utbildningsnämnden avslår huvudmannen Steg för framtidens ansökan om 
permanent utökning med 25 platser på förskolan Steget på Forvägen 15 i 
Fittja. 

 
 

Sammanfattning 
Den ideella föreningen Steg för framtiden inkom den 27 juni 2022 med 
ansökan om permanent utökning med 25 platser på förskolan Steget. 
Huvudmannen bedriver förskoleverksamhet på Forvägen 15 i Fittja och har 
tillstånd för 60 platser. Huvudmannen planerar att ta över en intilliggande 
lokal i samma fastighet.  
 
Förvaltningens sammantagna bedömning är att en utökning med 25 platser 
kommer att bidra till ett utökat platsöverskott i Fittja. Förvaltningen gör 
vidare bedömningen att utökningen innebär påtagliga negativa följder på 
lång sikt för kommunen. Förvaltningen föreslår därför att 
utbildningsnämnden avslår huvudmannen Steg för framtidens ansökan om 
utökning av 25 platser. 
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§ 90 
 

 

Riktlinjer för språkutvecklande arbete i förskolan 
UN/2022:00486 
Beslut 
Utbildningsnämnden fastställer riktlinjer för språkutvecklande arbete i 
förskolan. Riktlinjerna gäller från och med den 1 januari 2023. 

 

Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen har under de senaste åren bedrivit ett 
utvecklingsarbete avseende språkutvecklande arbetssätt i förskolan. Arbetet 
har bland annat lett till att det finns behov av att revidera nuvarande 
riktlinjer för flerspråkighet i förskolan.  
 
Förvaltningen har tagit fram förslag på riktlinjer för språkutvecklande arbete 
i förskolan. Syftet med riktlinjerna är att konkretisera det språkutvecklande 
arbete som ska ske i Botkyrkas kommunala förskolor. Riktlinjerna ska stötta 
ledningsteam och förskolepersonal i att utveckla ett språkutvecklande 
förhållningssätt och en språklig medvetenhet som genomsyrar förskolans 
verksamhet. Riktlinjerna föreslås börja gälla från och med den 1 januari 
2023. 
 
Protokollsanteckning 
Ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S) ger utbildningsförvaltningen i 
uppdrag att återrapportera till att utbildningsnämnden 2023 hur det 
språkutvecklande arbetet genomförts på förskolorna i Botkyrka kommun.  
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§ 91 
 

 

Riktlinjer för godkännande av enskild pedagogisk omsorg 
UN/2022:00490 
Beslut 
1. Utbildningsnämnden fastställer riktlinjer för godkännande av enskild 

pedagogisk omsorg. Riktlinjerna gäller från och med den 1 januari 2023. 
2. Utbildningsnämnden fastställer nämndens delegationsordning i enlighet 

med förvaltningens förslag. Delegationsordningen gäller från och med 
den 1 januari 2023. 

 

Sammanfattning 
Pedagogisk omsorg kan erbjudas i stället för förskola eller fritidshem om 
barnets vårdnadshavare önskar det. I mars 2022 fattade riksdagen beslut om 
tydligare och utökade krav på den pedagogiska omsorgen i syfte att stärka 
kvaliteten och likvärdigheten. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 
2023. 
 
Förvaltningen har tagit fram förslag på riktlinjer för godkännande av enskild 
pedagogisk omsorg utifrån de nya lagändringarna. Riktlinjen gäller för 
enskilda som ansöker om godkännande som huvudman för enskild 
pedagogisk omsorg i Botkyrka kommun. 
 
Förvaltningen föreslår även två nya delegationspunkter i nämndens 
delegationsordning (D2 och D67). Delegationspunkterna avser ägar- och 
ledningsprövning för juridiska personer vid ansökan om godkännande som 
huvudman för fristående förskolor respektive enskild pedagogisk omsorg. 
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§ 92 
 

 

Styrning av hälso- och sjukvårdsarbetet UN/2022:00484 
Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att återrapportering av uppdraget avseende 
styrning av hälso- och sjukvårdsarbetet ska ske under 2023. 

 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden gav den 8 mars 2022 förvaltningen i uppdrag att utreda 
hur styrningen av hälso- och sjukvårdsarbetet kan stärkas. Uppdraget skulle 
återrapporteras under 2022.  
 
Riksdagen har nyligen fattat beslut om lagändringar som syftar till att 
elevhälsan ska stärkas. Förvaltningen har inväntat lagstiftningen för att 
anpassa den kommunala styrningen efter denna.  
 
Förvaltningen föreslår med anledning av detta att utredningstiden förlängs 
och att återrapportering ska göras under 2023. 
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§ 93 
 

 

Gemensam programprislista för gymnasieskolan 2023 
UN/2022:00489 
Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att tillämpa den gemensamma 
programprislistan för gymnasieskolan i enlighet med förvaltningens förslag. 
 

 

Sammanfattning 
Samverkansområdets kommuner beslutar årligen om eventuell justering av 
programpeng för respektive utbildning efter förslag från StorSthlms styrelse. 
Storsthlms styrelse beslutade den 9 juni 2022 om en rekommendation 
avseende programprislista för samverkansområdet. 
 
Överenskommelsen börjar gälla den 1 januari 2023. Förvaltningen föreslår 
att utbildningsnämnden tillämpar den gemensamma programprislistan för 
gymnasieskolan. 
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§ 94 
 

 

Redovisning av Skolinspektionens inspektioner 
UN/2022:00521 
Beslut 
Utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen och lägger den till 
handlingarna.  

 

Sammanfattning 
Skolinspektionen ansvarar för inspektion av skolhuvudmän i syfte att 
säkerställa att de sköter sina verksamheter enligt lagar och förordningar. 
Myndigheten arbetar med olika typer av inspektionsformer som kan delas in 
i två huvudkategorier: tillsyn respektive kvalitetsgranskning.  
 
I oktober 2022 fick nämnden en redovisning av tillsynsbeslut och 
genomförda kvalitetsgranskningar som Skolinspektionen fram till dess hade 
presenterat under 2022. I det ärendet framgick att Botkyrka kommun ännu 
inväntade beslut rörande tre skolor. I detta ärende redovisas dessa. 
 

Särskilt yttrande 
Willy Viitala (M) har inkommit med ett särskilt yttrande, se bilaga.  
 
 
Protokollsanteckning 
Ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S) uppmanar förvaltningen att 
återkomma med en uppdatering av situationen på Karsby international 
school på en kommande utbildningsnämnd.  
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§ 95 
 

 

Redovisning av delegationsbeslut november 
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 oktober 2022 
Delegationsbeslut kvalitetsstöd oktober 2022 
Delegationsbeslut verksamhetsområde grundskola oktober 2022 
Delegationsbeslut verksamhetsområde gymnasieskola oktober 2022 
Delegationsbeslut verksamhetsområde förskola oktober 2022 
Delegationsbeslut ekonomistöd oktober 2022 
Delegationsbeslut förskolan Vallmon september 2022 
Delegationsbeslut Alby östra förskoleenhet oktober 2022 
Delegationsbeslut Skyttbrinks gymnasium oktober 2022 
Delegationsbeslut Kvarnhagsskolan oktober 2022 
Delegationsbeslut Tullingebergsskolan oktober 2022 
Delegationsbeslut Hammerstaskolan oktober 2022 
Delegationsbeslut Skogsbackskolan oktober 2022 
Delegationsbeslut Storvretsskolan oktober 2022 
Delegationsbeslut förskolan Nyängsgården oktober 2022 
Delegationsbeslut förskolan Karlavagnen oktober 2022 
Delegationsbeslut förskolan Römossen oktober 2022 
Delegationsbeslut S:t Botvids gymnasium oktober 2022 
Delegationsbeslut Tullinge gymnasium oktober 2022 
Delegationsbeslut Tumba gymnasium oktober 2022 
Delegationsbeslut Broängsskolan oktober 2022 
Delegationsbeslut förskolan Kärrspiran oktober 2022 
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Delegationsbeslut förskolan Skäcklinge gård oktober 2022 
Delegationsbeslut förskolan Trollet oktober 2022 
Delegationsbeslut förskolan Älvan oktober 2022 
Delegationsbeslut Trädgårdsstadsskolan oktober 2022 
Delegationsbeslut förskolan Aspen oktober 2022 
Delegationsbeslut Falkbergsskolan oktober 2022 
Delegationsbeslut Malmsjö skola oktober 2022 
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§ 96 
 

 

Redovisning anmälningsärenden November UN/2022:00002 
Beslut 
Utbildningsnämnden har tagit del av anmälda skrivelser. 
 
 
Sammanfattning 
Inkomna ärenden från Skolinspektionen 
- Beslut- Skolinspektion riktad tillsyn av Kvarnhagsskolan i Botkyrka 

kommun SI:2022:1941 (UN/2022:00133 
- Beslut- Skolinspektion riktad tillsyn av Grindtorpsskolan i 

Botkyrka kommun SI 2022:2078 (UN/2022:00146) 
- (SEK) Uppgifter om kränkande behandling vid Malmsjö skola dnr SI 

2022:9095 (UN/2022:00474) 
 

Avslutade ärenden från Skolinspektionen 
 
- Beslut - Uppföljning av Skolinspektion riktad tillsyn av Karsby i 

Botkyrka kommun SI 2022:653(UN/2022:00148) 
 
Beslut från Skolverket  
- Beslut om ansökan - Statsbidrag för fortbildning av lärare för 2022 8.1.2-

2022:0026146 (UN/2022:00509) 
- Beslut om redovisning – Statsbidrag för specialpedagogik för lärande för 

2021/2022 dnr 8.1.2-2022:0025255 (UN/2022:00509) 

- Beslut om redovisning – Statsbidrag för handledare i Läslyftet för 
2021/2022 dnr 8.1.2-2022:0025179 (UN/2022:00509) 

- Beslut om ansökan  - Statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik 
för 2022 dnr 8.1.2-2022:0028809 (UN/2022:00509) 

- Beslut om ansökan  - Statsbidrag för fortbildning av förskollärare för 
2022 dnr 8.12-2022:0028797 (UN/2022:00509) 

- Beslut om redovisning – Statsbidrag för bättre arbetsmiljö och 
arbetsvillkor dnr 8.1.2-2022:0025624 (UN/2022:00509) 
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- Beslut om rekvisition – Statsbidrag för undervisning under skollov för 
2022 dnr 8.1.2-2022:0029411 (UN/2022:00509) 

- Beslut om rekvisition  - Statsbidrag för bättre arbetsmiljö och 
arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden för 2022/2023 
dnr 8.1.2-2022:0029442 (UN/2022:00509) 
 

Beslut från Förvaltningsrätten 
- (SEK) Beslut – Överklagan av Botkyrka kommuns fakturering av fritids- 

och barnomsorgsavgift målnr: 35508-21 (UN/2022:00584) 
Beslut från Migrationsverket 
-  

 
Beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
och andra nämnder 
- Sammanträdesordning 2023 – kommunfullmäktige KS/2022:00060 
- Riktlinjer för visselblåsarfunktionen KS/2022:00431 
- Riktlinje för informationssäkerhet KS/2022:00464 
- Plan för informationssäkerhet i Botkyrka kommun 2022-2025 

KS/2022:00467 
- Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Botkyrka 

kommun KS/2022:00353 
- Sammanträdesordning 2022 Uppdaterad 2022-10-25 
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2022-10-27-Delårsrapport 2 - 

Botkyrka kommun KS/2022:00172 
 
 

 
 
Övrigt 
- Remiss - Skolverkets förslag till ändrade programstrukturer för de 

nationella yrkesprogrammen i gymnasieskolan med anledning av ökade 
möjligheter till grundläggande behörighet på alla yrkesprogram (Dnr 
2022:2107) 

- (SEK) Beslut- Överklagande skolplacering till Trädgårdsstadsskolan 
2022:1091 (UN/2022:00185) 

- (SEK) Beslut från Skolväsendets Överklagandenämnden gällande 
Överklagande skolplacering till Rikstens skola Dnr:2022:547 
(UN/2022:00184) 
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Utbildningsnämnden                      SÄRSKILT YTTRANDE 

 
2022-11-29 

 
Ärende 10 Redovisning av Skolinspektionens inspektioner  
  
Vi moderater kan inte nog understryka vikten av att all personal och alla rektorer i alla 
skolor agerar på samma sätt när det sker kränkande behandlingar.  
  
Nu visar det sig att såväl Karsby som Kvarnhagsskolan har tydliga brister. Den senare 
skolan har även ålagts ett föreläggande från Skolinspektionen och åtgärder ska 
redovisas senast den 23/1.   
  
Vidare har delar av nämnden via olika medborgare och föräldrar nåtts av larm om stök 
och kränkande behandlingar även vid Malmsjö skola.  
  
Gör vi verkligen tillräckligt för att säkerställa att alla elever behandlas likvärdigt och 
rättssäkert vid alla skolenheter?  
  
  
Willy Viitala (M)  Gül Alci (M) 
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