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§ 20
Svar på medborgarförslag – Gratis kollektiv transport efter skolan
(KS/2017:597, UF/2017:330)
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden avslår medborgarförslaget.
Sammanfattning

Victor-Dara Taghikani har inkommit med ett medborgarförslag om att
alla barn och ungdomar som har någon aktivitet efter skolan ska få gratis
kollektivtrafik till aktiviteten.
Utbildningsförvaltningen delar förslagsställarens mening att alla barn och
ungdomar ska ha möjlighet att ägna sig åt fritidsaktiviteter. Kommunen
har dock ingen skyldighet att anordna skolskjuts eller motsvarande transport till fritidsaktiviteter. Om utbildningsnämnden skulle besluta att införa mer generösa bestämmelser än skollagens krav, och ge elever gratis
kollektiv transport till fritidsaktiviteter, skulle det innebära stora kostnader. Uppskattningsvis skulle det kunna bli runt 13,3 miljoner kr per läsår,
vilket då tas från den ordinarie utbildningsverksamheten i skolorna. Utbildningsförvaltningen föreslår därför att utbildningsnämnden avslår
medborgarförslaget.
Expedieras till

Förslagsställaren
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§ 21
Utbildningsnämndens årsredovisning 2017 – verksamhetens mål och
uppfyllelse (UF/2018:1)
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämndens föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet
med föreliggande förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning avseende projekt 3435 Förskolan
Tranan, som överstiger 100 prisbasbelopp.
Utbildningsnämnden beslutar för egen del:
2. Utbildningsnämnden godkänner årsredovisning 2017 och överlämnar den till
kommunstyrelsen.
3. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsen att 6,6 miljoner kronor avseende investeringsmedel för inventarieinköp och arbetsmiljö budgeteras om till
2018.
4. Utbildningsnämnden godkänner slutredovisning av 10 investeringsprojekt, som
understiger 100 prisbasbelopp.
Sammanfattning

Anette Älmdalen, chef specialiststöd, Anna Widing Niemelä, verksamhetschef gymnasieskola, Susanne Englund, verksamhetschef grundskola och Christina Carlsson, verksamhetschef förskola, föredrar i ärendet.
Måluppfyllelsen bedöms som godtagbar inom fyra av fem målområden och som god
inom ett område. Kunskapsresultaten har sjunkit något i grundskolorna, vilket är samma
utveckling som kan konstateras på nationell nivå. Det är fortfarande stora skillnader i resultat mellan kommunens olika grundskolor. I gymnasieskolan är det fler som tar examen
från nationella program (avgångselever) Analyser av respektive målområde återfinns i
årsredovisningen för år 2017.
Utbildningsförvaltningen vill särskilt lyfta fram fem områden som varit viktiga under året:






Resultatutvecklingen i skolan
Resursfördelning
Samverkan för bästa skola
Lönesatsningar och kompetensförsörjning
Barns och elevers lärande i en digital värld
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Eleverna i Botkyrkas grundskolor och gymnasieskolor känner sig generellt sett relativt
trygga. Det kan dock konstateras att det finns vissa brister i studieron, främst i gymnasiet.
Drygt en tredjedel av eleverna i grundskolan och ungefär hälften av eleverna i gymnasieskolan upplever brister i arbetsron på lektionerna.
Många förskoleenheter som finns i äldre och mindre ändamålsenliga lokaler upplever
dock de fysiska miljöerna som hinder för att skapa en inspirerande miljö. Förvaltningen
har vidtagit en rad åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för de anställda. Insatserna avseende sjukfrånvaron i förskolan har fått effekt och korttidsfrånvaron sjönk från 5,1 % 2016
till 4,6 % 2017.
Utbildningsnämndens satsning på digitalisering förefaller ha fått ett stort genomslag på
grund- och gymnasieskolorna. Elevenkätens index för digitalisering har stigit sedan 2016
och är högt på alla grundskolor. Utbildningsnämnden har under 2017 fattat beslut om digitaliseringsstrategin ”Barns och elevers lärande i en digital värld”.
Skolornas dagliga arbete i Botkyrka kommun går att följa på stafettkontot
@botkyrkaskola på Twitter, och på alla sociala medier under hashtag #botkyrkaskola
Expedieras till

Kommunstyrelsen
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§ 22
Utbildningsförvaltningens omvärldsanalys 2019-2022 (UF/2017:331)
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden noterar till protokollet att nämnden tagit del av
informationen.
Sammanfattning

Karin Josefsson, utredare specialiststöd, föredrar i ärendet.
Utbildningsförvaltningens omvärldsanalys ska ge planeringsförutsättningar för kommande mål- och budgetarbete. Det är en verksamhetsspecifik omvärldsanalys som utgår
från utbildningsförvaltningens kärnverksamhet och uppdrag och belyser dess utmaningar
under planperioden. Utbildningsförvaltningen har i omvärldsanalysen 2019-2022 utifrån
bland annat forskning, statliga utredningar, befolkningsprognos och resultatutveckling
belyst relevanta områden.
Expedieras till

Kommunstyrelsen
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§ 23
Beslut om förändrad resursfördelning och bidragsbelopp 2018 för
grundskola och förskoleklass (UF/2017:345)
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar om revidering av resursfördelning och bidragsbelopp 2018
för grundskola och förskoleklass enligt reviderad bilaga 6.
Sammanfattning

Karl-Henrik Lindström, chef ekonomistöd, föredrar i ärendet.
I reviderad bilaga 6 återfinns strukturbidrag per barn/elev i förskola och grundskola. Det
material som redovisades i bilaga 6 till beslut om resursfördelning och bidragsbelopp
2018 för utbildningsnämnden den 12 december 2017 (UN 2017 § 134, UF/2017:345)
byggde på uppgifter som inte överensstämde med den resursfördelningsmodell som
nämnden tidigare under mötet fattat beslut om (UN 2017 § 132, UF/2017:326). Anledningen var i huvudsak ett missvisande statistikuttag från Statistiska Centralbyrån.
Protokollsbilaga

Moderaterna anmäler ett särskilt yttrande till protokollet, se protokollsbilaga UN 2018 §
23:1.
Expedieras till

Kommunstyrelsen

Protokollsbilaga UN 2018 § 23:1

SÄRSKILT YTTRANDE
Utbildningsnämnden
2018-03-06
Ärende 04
Beslut om förändrad resursfördelning och bidragsbelopp 2018
för grundskola och förskoleklass (UF/2017:345)

Moderaterna kan konstatera att, p.g.a. en felräkning på utbildningsförvaltningen där
nyanlända blivit dubbelt räknade i den resursfördelningsmodell som presenterades på
nämnden i december, så tar man nu ur internbudgeten för grundskolan för att
kompensera de skolorna som blivit ”lovade” en högre budget än vad verkligheten
medger/medgav.
Innan man upptäckte den felräkningen som gjorts så gick den styrande majoriteten ut
stort med den satsning man nu (detta valår) skulle göra för skolorna i Botkyrka
kommun. Vi har ställt oss frågande till vart man nu tar pengarna ifrån och vad de
egentligen skulle ha gått till? Hade de kunnat användas på något annat sätt och till andra
saker än att ”rädda upp” situationen för en felräkning? Men det svar vi får är att medlen
finns i internbudgeten.
Vi skulle även vilja få en redovisning av vilka konsekvenser denna felräkning fått i
verksamheterna samt en redovisning av hur skolenheternas totalbudgetar varierat mellan
de olika varianter som presenterats (totalt fyra olika sedan i december).
Vi är inte emot den resursfördelning som presenteras, inte heller den som vi fick i
december. Det som är sorgligt, det vi vänder oss emot, är att den styrande majoriteten
inte ens verkar ha koll på sin egen budget.

Stina Lundgren (M)

Gül Alci (M)

Helle Larsson (M)

Boban Pejcic (M)

Sid 1 (1)
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§ 24
Tallidskolans träningssärskola – flytt av verksamhet (UF/2018:92)
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens förslag att Tallidskolans träningssärskolas verksamhet flyttas till Storvretsskolan i samband med skolstart höstterminen 2019.
Sammanfattning

Utbildningsförvaltningen beställde år 2014 en grundlig undersökning av fastigheten där
Tallidskolans träningssärskola bedriver sin verksamhet. Resultatet av denna undersökning
visade på att omfattande underhållsåtgärder var nödvändiga att vidta.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-23 att ge utbildningsnämnden en investeringsbudget på 46,8 mkr för anpassning av Storvretsskolans lokaler för att inrymma Tallidsskolans träningssärskola. Lokalanpassningen innebär att det skapas 27 platser för träningssärskolans verksamhet. Idag finns 5 barn inskrivna i förskolan och 20 elever i träningssärskolans verksamhet.
Preliminär tidplan för inflyttning till Storvretskolan är terminsstart HT 2019. Nuvarande
lokaler kommer att sägas upp, där hyran uppgår till 1,2 mkr. Åtgärden ingår i utbildningsförvaltningens lokaleffektiviseringprogram.
Expedieras till

Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
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§ 25
Rikstens skola 100 % ekologisk mat – återrapportering av åtagande
(UF/2018:93)
Utbildningsnämndens beslut

1. Utbildningsnämnden har tagit del av återrapporteringen av åtagandet ekologisk
mat enligt nämndmål 1:3:a, utbildningsnämndens ettårsplan 2015 (UF/2014:107).
2. Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att lägga fram en
plan för en mer hållbar måltidsverksamhet. Planen ska vara nämnden tillhanda under 2018.
Sammanfattning

Kerstin Dahlbäck, koststrateg specialiststöd, föredrar i ärendet.
I ettårsplanen för utbildningsförvaltningen 2015 fick förvaltningen ett åtagande (nämndmål 1:3 UF/2014:107) att utse en pilotskola som senast 2016 skulle servera 100 % ekologisk kost. Den skola som utsågs var Riksten skola, utifrån att det var en grundskola vilka
serverar två rätter till lunch varje dag som kräver särskild planering. Grundskolan är
också den skolform som serverar flest måltider per dag och har det största åldersspannet
på sina matgäster. Riksten som startade hösten 2013, hade redan från början en högre
ekologisk procent och välutbildad måltidspersonal.
Resultatet blev 91 % ekologiska livsmedel vid projekttidens slut. Anledningen till att målet inte kunde uppnås var att det saknades ekologiska alternativ för vissa varugruppgrupper och att utbudet inom vissa varugrupper var begränsat. Brist på ekologiska varor, alltför stora prisskillnader, näringsmässiga aspekter samt skolans övriga verksamheters önskemål bidrog också.
Utbildningsförvaltningen anser att mål på 100 % ekologiskt i nuläget inte bedöms som
möjligt då det finns en hel del aspekter att ta hänsyn till, som tillgång på ekologiska produkter, näringsrekommendationer, matgäster i behov av särskild mat och matgästernas
inställning till mer vegetabilier. Ökad efterfrågan och begränsat utbud ger högre priser
samt, i alla fall initialt kan ge ökade personalkostnader för planering och beredning av
måltiderna, vilket då leder till högre måltidskostnader.
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§ 26
Mattelekförskolan - godkännande och rätt till bidrag till fristående förskola (UF/2017:241)
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden godkänner och beviljar Mattelekförskolan i Stockholm AB rätt till
bidrag för 55 barn på Måntorpsvägen 10-18 i Tullinge.
Sammanfattning

Mattelekförskolan inkom 2017-11-02 med en komplett ansökan om godkännande för fristående förskola. Huvudmannen planerar att öppna en förskola på Måntorpsvägen 10-18 i
Tullinge. Förskolan ansöker om godkännande för 55 platser för barn i åldrarna 1-5 år.
Förvaltningen har utrett ansökan i enlighet med kommunens riktlinjer för godkännande
av fristående förskola. Förvaltningens bedömning är att huvudmannen för Mattelekförskolan har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig
verksamhet utifrån kraven i styrdokumenten och att verksamheten skulle påverka befintliga kommunala förskoleverksamheter i liten utsträckning. Förvaltningen föreslår därför
att huvudmannens ansökan om godkännande ska beviljas.
Överläggning

Moderaterna yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut.
Expedieras till

Kommunstyrelsen
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§ 27
Redovisning av delegationsbeslut (UF/2018:4)
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden har tagit del av delegationsbesluten enligt tjänsteskrivelse daterad
den 20 februari 2018.
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.
Utbildningsförvaltningen anmäler följande listor över delegeringsbeslut:

Utbildningsförvaltningens förvaltningschef, jan 2017
Verksamhetschef gymnasieskola, dec 2017
Enheten för specialiststöd, jan 2018
Banslättskolan, feb 2017-jan 2018
Bikupan och Bävern, jan 2018
Björkbacken, sept-nov 2017
Björkstugan, jan 2018
Broängsskolan dec 2017-jan 2018
Diamanten, jan 2018
Fröet och Myrstacken, jan 2018
Grindstugan, jan 2018
Gullvivan, jan 2018
Hjorten, jan 2018
Karlavagnen, jan 2018
Karsby International School, okt 2017-jan 2018
Kometen, jan 2018
Kungstäppan, sept-dec 2017
Luna, jan 2018
Lysmasken, dec 2017-jan 2018
Lövholmen, jan 2018
Måsen, dec 2017-jan 2018
Nackdala, aug 2017-feb 2018
Nova, jan 2018
Nyängsgården, jan 2018
Rodret, jan 2018
Römossen, jan 2018
Skäcklinge gård, jan 2018
Solliden, jan 2018
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S.t Botvids gymnasium, dec 2017-jan 2018
Staren, jan 2018
Sörgården, jan 2018
Tallidsskolan, jan 2018
Tranan, dec 2017-jan 2018
Trollet, aug 2017-jan 2018
Tumba gymnasium, jan 2018
Ugglan, jan 2018
Violen, jan 2018
Älvan, sept 2017-jan 2018
Örnen, jan 2018
Örtagården, jan 2018
Expedieras till

Berörda enheter
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§ 28
Redovisning av anmälningsärenden (UF/2017:5)
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden har tagit del av anmälda skrivelser enligt tjänsteskrivelse daterad
den 20 februari 2018.
Skrivelser
Inkomna ärenden från Skolinspektionen







Anmälan om kränkande behandling vid Trädgårdsstadsskolan (UF/2018:75)
Anmälan om kränkande behandling vid Storvretskolan (UF/2018:90)
Anmälan om skolsituationen för en elev vid Malmsjö skola (UF/2018:73)
Anmälan om skolsituationen för en elev vid Malmsjö skola (UF/2018:74)
Anmälan om skolsituationen för en elev vid Malmsjö skola (UF/2018:76)

Avslutade ärenden från Skolinspektionen











Uppföljning av Skolinspektionens tillsyn, Brunnaskolan (UF/2017:71)
Uppföljning av Skolinspektionens tillsyn, Brunnaskolans grundsärskola
(UF/2017:71)
Uppföljning av Skolinspektionens tillsyn, Björkhaga skola (UF/2017:71)
Uppföljning av Skolinspektionens tillsyn, Björkhaga grundsärskola (UF/2017:71)
Uppföljning av Skolinspektionens tillsyn, Malmsjö skola (UF/2017:71)
Uppföljning av Skolinspektionens tillsyn, Storvretskolan (UF/2017:71)
Anmälan mot Malmsjö skola (UF/2018:80)
Anmälan mot Kassmyraskolan (UF/2018:85)
Anmälan om skolsituationen för en elev vid Falkbergsskolan (UF/2017:159)

Beslut från Skolverket




Beslut om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie
undervisningstid 2018 (UF/2017:350)
Beslut om ändring av fastställda bidragsramar för maxtaxa 2018 (UF/2018:21)

Beslut från Förvaltningsrätten



Förvaltningsrätten avslår överklagan av beslut om skolkort, elever vid Grindtorpsskolan (UF/2017:341)

Beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och andra nämnder




§ 6 KF Medledar- och arbetsmiljöpolicy (UF/2018:12)
§ 13 KF Höjning av maxtaxa för förskola och fritidshem (UF/2017:349)
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Övrigt





Revisionsskrivelse från kommunrevisionen – Granskning av stöd till barn och elever 2017 (UF/2018:82)
Revisionsrapport från PwC – Granskning av stöd till barn och elever 2017
(UF/2018:82)
Sammanställning av anmälan till huvudmannen vid kränkande behandling, januari
2018 (UF/2018:11)
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§ 29
Förvaltningschefen informerar
Ärendet utgår.
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