SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildningsnämnden

2018-11-06

Kvarnhagsskolans matsal, Servitutsvägen 17, kl 19:00-20:50

Plats och tid

Emanuel Ksiazkiewicz (S), ordförande
Embla Trygg (MP), Willy Viitala (M), Thomas Bergqvist
(S) tjsg ersättare för Juliana Lahdou (S) §§99-104, Thomas
Vakili (S), Nina Lehtola (S) tjsg ersättare för Leyla Öztürk
(S) §§99-104, Sargon Daoud (S), Helle Larsson (M) tjsg
ersättare för Gül Alci (M)§§99-104, Pär Sargren (MP), Ebtesam Zino (KD) tjsg ersättare för Martin Inglot (SD)§§99104, Bekir Uzunel (V), Stig Bjernerup (L) Dag Ahlse (C)
tjsg ersättare för Bertil Rolf (TUP) §§99-104

Beslutande

Nina Lethola (S), Thomas Bergqvist (S), Eva Wedberg (S), Johan
Alkstål (S), Kimiya Espahbodi (S), Helle Larsson (M), Boban Pejcic
(M), Erik Jon-And (V), Ebtesam Zino (KD), Dag Ahlse (C)

Ersättare

Övriga deltagande

Mikael Caiman Larsson, Karl-Henrik Lindström, Peter Skoog, Bo
Karlsson Anette Älmdalen, Eva Hollén, Birgitta Zelezny Ulvered,
Pelle Leuf, Rachel Lahdo och Maria Erhag.
Willy Viitala (M)

Utses att justera
Plats och tid för justering

Sekreterare

Utbildningsförvaltningen, 2018-11-12

Paragrafer

Maria Erhag
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Willy Viitala (M)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-11-06

§ 99
Information – Verksamhetsplan gymnasieskolan
Beslut

Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Bo Karlsson är tillförordnad verksamhetschef gymnasieskola och informerar
om verksamhetsplanen för gymnasieskolan.
Med utgångspunkt i det nationella uppdraget, utbildningsnämndens mål och
budget, enheternas kvalitetsrapporter, resultatdialoger samt verksamhetsområdets övergripande kvalitetsrapport formuleras en övergripande verksamhetsplan för verksamhetsområdet. Planen fungerar som en gemensam arbetsplan för området. Planen är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet.
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§ 100
Utökning av antalet platser i gymnasieskolan mot bakgrund av befolkningsutvecklingen, inriktning på fortsatt
arbete
Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner förslag på fortsatt arbete med Skyttbrinks gymnasium
2. Utbildningsnämnden godkänner förslag på fortsatt arbete med Tumba
gymnasium
3. Utbildningsnämnden godkänner förslag på fortsatt arbete med Tullinge
gymnasium
Sammanfattning

Hösten 2016 beslutade Botkyrkas gymnasiechef om ett utredningsuppdrag att
ta fram beslutsunderlag för kommande strategiska beslut om gymnasieskolan i
kommunen. I framtagen rapport presenterar utredaren fyra olika utvecklingsscenarier för framtidens gymnasieverksamhet i Botkyrka kommun, där kommunen valt att gå vidare utifrån att ”Anpassa till demografin”. Förslaget innebär en kapacitetsökning om 700 platser fram till 2025.
För att möta scenariot beställdes en utredning om hur de 700 plasterna skulle
realiseras.
Utredningen kom fram till följande:
•
Tullinge gymnasium byggs ut med 400 platser
•
Skyttbrink gymnasium byggs ut med 100 platser
•
Tumba gymnasium byggs ut med 200 platser
Tekniska förvaltningen har kostnadsberäknat förslaget.
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§ 101
Redovisning av delegationsbeslut
(UF/2018:4)
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:

Förvaltningschef, oktober
Specialiststöd, oktober
Karsby International school, april-juli
Tullinge gymnasium, september
Falkbergsskolan, januari-oktober
S:t Botvids gymnasium, augusti-september
Verksamhetsområde grundskolan
Verksamhetsområde gymnasieskolan
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§ 102
Redovisning av anmälningsärenden
(UF/2018:5)
Beslut

Utbildningsnämnden har tagit del av anmälda skrivelser.
Sammanfattning
Inkomna ärenden från Skolinspektionen
- Begäran om yttrande med anledning av anmälan mot Kassmyrasko-

lan (UF/2018:297)
Begäran om yttrande med anledning av anmälan mot Freinetskolan
Kastanjen (UF/2018:298)
Beslut om att överlämna anmälan mot Kvarnhagsskolan
(UF/2018:300)
Begäran om yttrande med anledning av anmälan mot Botkyrka kommun gällande rätten till förskola (UF/2018:308)
Begäran om yttrande från Barn- och elevombudet med anledning av
anmälan om kränkande behandling vid Kvarnhagsskolan
(UF/2018:315)
Beslut om att överlämna anmälan mot Tullingebergsskolan
(UF/2018:316)
Beslut om att överlämna anmälan mot Rikstens skola (UF/2018:323)

Avslutade ärenden från Skolinspektionen
- Beslut om att avsluta tillsynen av kommunens förskoleverksamhet
-

(UF/2017:71)
Beslut om att avsluta uppföljning av ärende gällande anmälan om
skolsituationen för elev vid Björkhaga skola (UF/2017:246)
Beslut om att avsluta ärende gällande anmälan mot Hammerstaskolan
(UF/2018:55)
Beslut om att avsluta ärende gällande anmälan mot S:t Botvids gymnasium (UF/2018:135)
Beslut från Barn- och elevombudet om att avsluta ärende gällande
anmälan om kränkande behandling för elev vid Trädgårdsstadsskolan (UF/2018:228)
Beslut från Barn- och elevombudet om att avsluta ärende gällande
anmälan om kränkande behandling vid Storvretskolan (UF/2018:256)
Delbeslut om nekande av prövning av uppgifter gällande stöd, kommunikation och rätt till utbildning, i ärende angående anmälan mot
Tullingebergsskolan (UF/2018:307)
Beslut från Barn- och elevombudet om att avskriva ärende gällande
anmälan om kränkande behandling av elev vid Tunaskolan
(UF/2018:322)
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Beslut från Skolverket

- Beslut om återkrav av ej utnyttjat belopp ur beviljat statsbidrag för
Läslyftet 2017/18 (UF/2016:317)
- Beslut om återkrav av ej utnyttjat belopp ur beviljat statsbidrag för
specialpedagogik för lärande 2017/18 (UF/2017:42)
- Beslut om återkallande av tidigare beslut om återkrav gällande bevil
jat statsbidrag för nyanlända elever 2017 (UF/2017:65)
- Beslut om avslag på begäran om omprövning gällande ej beviljat
statsbidrag för Läxhjälp 2018 (UF/2017:350)

Beslut från Diskrimineringsombudsmannen
Beslut från Förvaltningsrätten

- Dom i målnr 20285-18, beslut om att avslå överklagande av avslag
på ansökan om skolskjuts (UF/2018:275)

Beslut från Migrationsverket
Beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och andra
Nämnder

- Ändring av beslut om bemyndigande av firmatecknare 2018
(KS/2017:774)
- § 169 Stärkt områdesutveckling i Botkyrka (KS/2017:96)

Övrigt

Förfrågan till Utbildningsförvaltningen om medverkan till omprövande av
hyreshöjningsförslag, från Kastanjen (UF/2018:318)
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§ 103
Information – Pågående bygginvesteringar
Beslut

Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Peter Skoog, lokalstrateg och Karl-Henrik Lindström, chef ekonomistöd,
informerar om ärendet.
Inom verksamhetsområdet förskola är projektet ”13 förskolor” igång där
den första förskola som beräknas stå klar är Vallmon. Byggprojektet följer
tidplanen och planerad inflyttning är beräknad till sommaren 2019. Vallmon är en av de tre förskolor som ska utvärderas vid färdigställandet.
Inom verksamhetsområdet grundskola pågår ett antal byggprojekt. Nästa
skola som beräknas stå klar för inflyttning, hösten 2020, är Falkbergsskolan.
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§ 104
Information – Förvaltningschefen informerar
Beslut

Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Mikael Caiman Larsson, förvaltningschef, informerar om ärendet.
Lego League i Botkyrka 2018

First Lego League är världens största skolevent som arrangeras i 88 länder.
Det engagerar knappt 3 miljoner barn i åldern 10-16 år och i år är temat
rymden. Eventet finansieras till stor del av Xenter och Botkyrka deltar med
18 skollag.
Skolledarkonferens 13/11

Utbildningsförvaltningen anordnar två konferenser per år och vid merparten
träffas alla skolledare, enhetschefer och biträdande chefer som blir ca 120
medledare totalt. Systematiskt kvalitetsarbete, undervisningens kvalitet och
ledarskap är alltid i fokus under dessa konferenser. Kommande träff ligger
störst fokus på undervisningens kvalitet.
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