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§ 57
Tf. utbildningsdirektören informerar
Beslut

Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Anette Älmdalen, tf. utbildningsdirektör, ger information om den påbörjade
utredningen med anledning av händelsen på Storvretskolan. Olov Johansson
som driver utredningen har påbörjat sina intervjuer med både politiker och
tjänstemän. Resultatet av utredningen förväntas kunna presenteras i september 2019.
Förvaltningens alla chefer kommer att genomgå en utbildning om krishantering och krisledning under hösten 2019.
Rekrytering av ny utbildningsdirektör är påbörjad och kommer att fortgå
under sommaren. Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har varit med i
kravställning inför rekryteringen.
Tjänsten som chef för kvalitetsstöd är vakant. Förvaltningen avvaktar med
rekrytering tills att ny utbildningsdirektör finns på plats, tillförordnad chef
är Bo Karlsson.
Det har kommit in många nomineringar till ”Årets pedagoger”. Priset kommer att delas ut den 25 augusti på ”Hjärta Botkyrka” av ordförande Emanuel
Ksiazkiewicz (S).
Sommarskolan startar snart och Tunaskolan kommer att ha den största delen
av undervisningen. Det kommer att komma en rapport om sommarskolans
resultat efter sommaren.
Willy Viitala (M) ställer en fråga gällande arbetsmiljön på Karsby International school. Det sägs att det inkommit många anmälningar om kränkande
behandling mot rektor. Kenny Fredholm, verksamhetschef grundskola, svarar att han handhar frågan och har möte inbokat med lokala och centrala
fackliga representanter.
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§ 58
Information om statistik av befolkningsprognos
Beslut

Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Peter Wikman, statistiker från kommunledningsförvaltningen, informerar
om hur kommunens befolkningsprognos tas fram.
Karl-Henrik Lindström, chef ekonomistöd, informerar om hur förvaltningen
jobbar utifrån befolkningsprognosen vad gäller behovet av förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Beräkningarna omfattar bland annat servicegrad, in-och ut pendling samt stadsdelsbehov.

3[15]

BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-06-11

§ 59
Delårsrapport 1 per april med helårsprognos 2019
(UF/2019:207)
Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner delårsrapport per april med
helårsprognos och bifogad åtgärdsplan.

2. Utbildningsnämnden föreslår att 400.000 SEK omfördelas från
Socialnämnden till Utbildningsnämnden avseende förändrad
ansvarsfördelning vad gäller beredningsuppdraget för arbetet med unga
vuxna.
3. Utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningsförvaltningen att till delår 2
återkoppla till nämnden i mer detaljerad form vad det är för
elevgrupper som nämnden inte får finansiering för och hur dessa kan
hanteras inom finansieringsmodellen.
Sammanfattning

I delårsrapport 1 görs ingen fullständig redovisning av måluppfyllelse i förhållande till mål och målsatta mått. Det ska däremot göras en avvikelserapportering i det fall utfallet bedöms avvika kraftigt mot uppsatta mål.
Avseende den ekonomiska prognosen bedömer förvaltningen att underskott
i storleksordningen 15 miljoner kronor kommer att redovisas vid årets slut.
Befarat underskott inkluderar planerade åtgärder. Åtgärdsplaner finns framtagna och redovisas i bilaga.
Beslut har tidigare fattats (KS/2018:633) avveckla mötesplatserna för Unga
Vuxna per den 31 mars 2019 och att det kommunala aktivitetsansvaret i
kommunen, ungdomar 16-19 år som ej studerar, utökas med ett starkare och
intensivare uppsökande arbete, så att alla ungdomar i kommunen nås av
ungdomsgarantin i ett tidigt och förebyggande skede. Utbildningsförvaltningen kommer att genomföra förstärkt sommarskola för målgruppen.
Reviderat ordförandeförslag

1. Utbildningsnämnden godkänner delårsrapport per april med
helårsprognos och bifogad åtgärdsplan.
2. Utbildningsnämnden föreslår att 400.000 SEK omfördelas från
Socialnämnden till Utbildningsnämnden avseende förändrad
ansvarsfördelning vad gäller beredningsuppdraget för arbetet med unga
vuxna.
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3. Utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningsförvaltningen att till delår 2
återkoppla till nämnden i mer detaljerad form vad det är för
elevgrupper som nämnden inte får finansiering för och hur dessa kan
hanteras inom finansieringsmodellen.

§ 60
Organisationsförändring av förskolan Lysmasken
(UF/2019:112)
Beslut

1. Utbildningsnämnden fastställer organisationsförändringen av förskolan
Lysmasken i enlighet med förvaltningens förslag daterat 27 maj 2019.
2. Den nya organisationen börjar gälla från och med 1 januari 2020.
3. Utbildningsnämnden väcker ett nämndinitiativ och föreslår
kommunfullmäktige att tidigarelägga byggnationen av förskola på
tomt Posthagen 1, från näst högsta till högsta prioritet.
4. Utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningsförvaltningen att initiera en
dialog med Samhällsbyggnadsförvaltningen och med EST (Effektiv
samordning för trygghet) för att utreda möjligheten att omvandla
Fittjas förskole tomter från allmän platsmark till kvartersmark.
5. Utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att säkerställa en trygg
övergång för Lysmaskens barn till andra förskolor i området genom
en dokumenterad dialog med vårdnadshavare och personal.
6. Utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningsförvaltningen att ge nämnden en fördjupad redovisning av befolkningsprognosen i Fittja där effekter av tillkommande bebyggelse i området framgår.

Motivering

Grunden till organisationsförändringen av förskolan Lysmasken är den effektivisering utbildningsnämnden har blivit ålagd att göra varje
år. Politikens ambition är att göra smarta effektiviseringar som inte innebär
att dra ner på kvaliteten genom personal eller resurser. I detta fall innebär effektiviseringen att säga upp dyra externa lokaler. Det är viktigt att politik
och förvaltningen under omorganisering och andra effektiviseringsåtgärder
har en god dialog med vårdnadshavare, personal och andra berörda.
Efter flertal dialoger med vårdnadshavare har politiken försökt gå vårdnadshavarna till mötes i så hög utsträckning som möjligt, med hänsyn till andra
politiska förpliktelser och kommunens budget. I dialogerna har, utöver lokal
för förskoleverksamhet, oro kring trygghet på förskolegårdar tagits upp.
I samband med detta vill utbildningsnämnden även inleda en dialog med
Samhällsbyggnadsförvaltningen och EST (Effektiv samordning för trygghet) för att kunna öka tryggheten i våra förskoleområden. Detta genom att
göra om förskolegårdar från allmän platsmark till kvartersmark. Det kommer i sin tur möjliggöra för kommunens väktare att hålla människor borta
under tider som det inte finns någon verksamhet där.
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Utbildningsnämnden går också upp med ett nämndinitiativ till kommunfullmäktige för att kunna skynda på processen för att bygga en ny permanent förskola på Posthagen 1 så snart som möjligt, där förskolan Lysmasken
tidigare låg. Under tiden fram tills den nya förskolan på Posthagen1 står
klar, så kommer barnen i området att erbjudas plats på övriga förskolor i
Fittja.
Övergången för Lysmaskens barn ska göras på tryggast möjliga sätt. Detta
innebär att omsorg tas för att personal och barn i välfungerande grupper flyttas tillsammans. Rektorerna på de berörda förskolorna har
ett särskilt ansvar att säkerställa att kvaliteten på omsorgen bibehålls och att
alla barn får en trygg och pedagogisk förskolemiljö. Förvaltningen kommer
att säkerställa att detta sker genom att ha en kontinuerlig dialog med vårdnadshavare och personal.
Reviderat ordförandeförslag

1. Utbildningsnämnden fastställer organisationsförändringen av förskolan
Lysmasken i enlighet med förvaltningens förslag daterat 27 maj 2019.
2. Den nya organisationen börjar gälla från och med 1 januari 2020.
3. Utbildningsnämnden väcker ett nämndinitiativ och föreslår
kommunfullmäktige att tidigarelägga byggnationen av förskola på
tomt Posthagen 1, från näst högsta till högsta prioritet.
4. Utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningsförvaltningen att initiera en
dialog med Samhällsbyggnadsförvaltningen och med EST (Effektiv
samordning för trygghet) för att utreda möjligheten att omvandla
Fittjas förskole tomter från allmän platsmark till kvartersmark.
5. Utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att säkerställa en trygg
övergång för Lysmaskens barn till andra förskolor i området genom
en dokumenterad dialog med vårdnadshavare och personal.
6. Utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningsförvaltningen att ge nämnden en fördjupad redovisning av befolkningsprognosen i Fittja där effekter av tillkommande bebyggelse i området framgår.
Yrkanden

Willy Vittala och Erik Agnorelli (M) yrkar på bifall av ordförandeförslaget.
Samtliga ledamöter från (TUP) och (SD) ställer sig bakom yrkandet.
Bo Claesson (KD) yrkar bifall av ordförandeförslaget.
Bekir Uzunel (V) yrkar att nämnden ges en fördjupad redovisning av befolkningsprognosen i Fittja där effekter av tillkommande bebyggelse i området framgår samt att byggandet av Posthagen 1 anpassas till denna fördjupade analys av befolkningsutvecklingen i Fittja.
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§ 61
Godkännande av den fristående förskolan, Jensen
(UF/2018:378)
Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner JENSEN Education School AB som
huvudman för fristående förskola på Tant Gredelins väg 4 i Uttran.
2. Godkännandet ger rätt till bidrag för högst 160 barn.
3. Utbildningsnämnden beslutar att verksamheten måste starta senast
under 2020 för att godkännandet ska gälla.

Bekir Uzunel (V) avstår från att delta i beslutet.
Sammanfattning

JENSEN Education School AB lämnade den 11 december 2018 in en ansökan om godkännande som huvudman för fristående förskola. Den blivande
huvudmannen planerar att öppna en förskola på Tant Gredelins väg 4 i
Uttran. JENSEN Education School AB ansöker om godkännande för 160
platser för barn i åldrarna 1 - 5 år.
Enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) får enskilda efter ansökan godkännas
som huvudman för förskola. Utbildningsförvaltningens bedömning är att
huvudmannen för JENSEN Education School AB har förutsättningar att
följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet utifrån
kraven i styrdokumenten. Vidare är bedömningen att JENSEN Education
School AB uppfyller kraven på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar att bedriva förskola. Vad gäller befintliga kommunala förskoleverksamheter kommer det att finnas ett underskott på förskoleplatser i Tumba de
kommande åren. Förvaltningen är därför positiv till den planerade verksamheten. Förvaltningen föreslår att JENSEN Education School AB ska godkännas som huvudman.
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§ 62
Redovisning av utbildningsförvaltningens systematiska
arbetsmiljöarbete (UF/2019:205)
Beslut

Utbildningsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagit del av
rapporten.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har ålagt kommunstyrelsen och respektive nämnd det
yttersta ansvaret för arbetsmiljöarbetet och därmed uppgiften att se till att
arbetsmiljölagstiftning och Kommunens policy med tillhörande riktlinjer
följs. Kommunens förvaltningar ansvarar för att arbetsmiljöarbetsuppgifterna följer linjeorganisationen.
2015 beslutade utbildningsnämnden att en årlig kartläggning av arbetsmiljön och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) skall göras av respektive verksamhetschef och redovisas till nämnden.
Verksamhetsområdenas sammanställningar bifogas som bilagor.
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§ 63
Handlingsplaner för Grintorpsskolan och Malmsjö skola
(UF/2019:219)
Beslut

Utbildningsnämnden har tagit del av handlingsplanerna och lägger dessa till
handlingarna.
Sammanfattning

För att komma till rätta med de brister som konstaterats i Skolinspektionens
tillsyn 2016 och för att säkerställa att nya inte uppstår i verksamheten har
förvaltningen infört en process för avvikelsehantering.
Med anledning av att Skolinspektionen fortfarande bedömer att det finns
brister på Grindtorpsskolan och Malmsjö skola har processen för avvikelsehantering satts igång på dessa skolor. Enligt processen ska utbildningsnämnden informeras i varje steg, detta ärende behandlas på nämnden den 11
juni 2019 för att informera om Grindtorpsskolan respektive Malmsjö skola.
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§ 64
Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning
(UF/2018:220)
Beslut
1. Utbildningsnämnden fastställer delegationsordningen i enlighet med
förvaltningens förslag.
2. Delegationsordningen gäller från och med 1 juli 2019 och gäller tillsvidare.

Sammanfattning
Enligt 7 kap 5-8 § kommunallagen (2017:725) får en nämnd uppdra åt en
anställd hos kommunen att besluta åt nämndens vägnar i ett visst ärende. Ett
antal förändringar av utbildningsnämndens delegationsordning föreslås i
syfte att förenkla utbildningsnämndens och utbildningsförvaltningens beslutsfattande och att säkerställa att delegationsordningen följer gällande regler och lagar.
Reviderat ordförandeförslag

Förslag till beslut, punkt 2 ” Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen
att ändra delegationsordningen i enlighet med nämndens beslut.” utgår.
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§ 65
Val av dataskyddsombud till utbildningsnämnden enligt
dataskyddsförordningen (GDPR)
(UF/2019:208)
Beslut
1. Maria Erhag entledigas från sitt uppdrag som dataskyddsombud för utbildningsnämnden från och med den 12 juni 2019.
2. Hacina Reienskiöld utses till utbildningsnämndens dataskyddsombud
från och med den 12 juni 2019.
3. Utbildningsnämnden ger tf utbildningsdirektör Anette Älmdalen rätt att
underteckna anmälan till Datainspektionen om nytt dataskyddsombud
samt entledigande av befintligt dataskyddsombud.

Sammanfattning
Utbildningsnämnden är ansvarig för att behandling av personuppgifter inom
nämndens ansvarsområde sker i enlighet med gällande lagstiftning. Den
personuppgiftsansvarige (nämnden) ska utse ett dataskyddsombud som ska
se till att personuppgifter behandlas korrekt och lagligt i verksamheten.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att välja förvaltningens digitaliseringsstrateg till nämndens dataskyddsombud.
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§ 66
Utköp av digitala elevenheter som införskaffas läsåret
2019/2020 (UF2019:210)
Beslut
Utbildningsnämnden godkänner priser för utköp av digitala enheter införskaffade under läsåret 2019/2020.

Sammanfattning
Alla elever i årskurs 7-9 och gymnasiet i Botkyrka kommun har tillgång till ett eget digitalt verktyg under sin skolgång. Eleverna kan köpa sitt digitala verktyg (bärbar dator,
iPad) under sin skolgång eller efter avslutad skolgång. Samma möjlighet till utköp finns
även för elever som byter skola. Årligen beslutar utbildningsnämnden om priserna för
utköp av digitala verktyg.
Varje år inför läsårsstart uppdateras priserna utifrån aktuella inköpspriser
och aktuellt utbud. Priserna för utköp sätts samtidigt som elever får sitt digitala verktyg. Priserna för utköp baseras på en beräknad värdeminskning och
ett restvärde. Alla priser är inklusive 25 % moms och gäller för grundskolan
årskurs 7-9 och gymnasiet.
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§ 67
Redovisning av delegationsbeslut (UF/2019:43)
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, maj 2019
Specialiststöd, maj 2019
Verksamhetsområde gymnasieskolan, april 2019
Kassmyraskolan, maj 2019
Karsby International school, april 2019
Förskolan Ugglan, april 2019
Förskolan Måsen, april 2019
Förskolan Violen, april 2019
Förskolan Humla, april 2019
Förskolan Myran, april 2019
Förskolan Karlavagnen, april 2019
Förskolan Diamanten, april 2019
Förskolan Hjorten, april 2019
Förskolan Lövholmen, april 2019
Förskolan Skäcklinge Gård, april 2019
Förskolan Grindstugan, april 2019
Förskolan Luna, april 2019
Förskolan Nova, april 2019
Förskolan Nyängsgården, april 2019
Förskolan Rodret, april 2019
Förskolan Römossen, april 2019
Förskolan Solliden, april 2019
Förskolan Björkbacken, mars-april 2019

13[15]

BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-06-11

Förskolan Kungstäppan, mars-april 2019
Förskolan Nackdala mars-april 2019
Förskolan Trollet, mars-april 2019
Förskolan Älvan, mars-april 2019

§ 68
Redovisning av anmälningsärenden (UF/2019:44)
Beslut

Utbildningsnämnden har tagit del av anmälda skrivelser.
Sammanfattning

Inkomna ärenden från Skolinspektionen
- Anmälan mot Rikstens skola (UF/2019:187)
- Begäran om yttrande med anledning av ärende om förutsättningarna för
anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd (UF/2019:209)
- Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola, Malmsjö
skola (UF/2017:71)
- Beslut om att avsluta ärende om anmälan om kränkande behandling på
Broängsskolan (UF/2019:124)
- Beslut efter tillsyn Grindtorpsskolan (UF/2017:71)
Avslutade ärenden från Skolinspektionen
- Avskrivning av anmälan om kränkande behandling vid Skogsbacksskolan (UF/2019:204)
- Beslut om att överlämna anmälan mot Tumba gymnasium till Botkyrka
kommun (UF/2019:214)
Beslut från Skolverket
- Beslut om godkännande av statsbidrag gällande stärkt likvärdighet och
kunskapsutveckling för 2018 (UF/2018:272)
- Beslut om godkännande av statsbidrag för samordnare av frågor som rör
utveckling av verksamhet för nyanlända (UF/2018:226)
- Beslut om godkännande av statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan
2018 (UF/2018:200)
- Beslut om godkännande av statsbidrag för specialpedagogik för lärande
för 2019/2020 (UF/2019:80)
Beslut från Diskrimineringsombudsmannen
Beslut från Förvaltningsrätten
- Beslut om avslag av överklagan gällande skolskjuts (UF2019:157)
Beslut från Migrationsverket
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Beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och andra nämnder
- Revidering av kommunstyrelsens, socialnämndens och tekniska nämndens reglementen (KS/2018:326)
- Ombudgeteringar från 2018 till 2019 (KS/2019:204)
- Årsredovisning 2018 – kommunen (KS/2019:141)
- Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för år 2018
(KS/2019:262)
Övrigt
- Beslut om godkännande av statsbidrag från Kulturrådet, Skapande skola
läsåret 2019/2020 (UF:2019:57)
- Informationsbrev till huvudman inför granskning av grundskolors arbete
med jämställdhet (UF/2019:203)
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