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Närvarolista  
Ledamöter 
 

Emanuel Ksiazkiewicz (S), ordförande 
Sofia Johansson (L), Willy Viitala (M), Maria Gawell Skog (S), Eva 
Wedberg (S), Östen Granberg (SD) Bekir Uzunel (V), Bo Claesson (KD), 
Gül Alci (M), Emcel-Kamal Bal (MP), Göran Melander (C), Helle 
Larsson tjsg ersättare för Margareta Zethraeus (TUP)§§ 28-39, Helena 
Jonasson Widerberg (TUP), §§ 28-39 

 
 

           Ersättare 
 

Tomas Bergqvist (S), Tanja Gajic (S), Mattias Gökinan (S), Lana                           
Issakainen (SD), Gunilla Wolfbrandt (L), Aday Bethkinne (KD), 
Helle Larsson (M), Anders Röjerman (MP), Sargon Daod(S), 
Stefan Teodorovic(M), Anna Kristoffersson(V)  

 
 

         Övriga deltagare 
 

Anette Älmdalen, Karl-Henrik Lindström, Birgitta Zelezny-         
Ulvered, Karianne Stensrud, Joel Axberg, Lennart Gudmark, 
Annelie Mårdh, Jens Rosenberg, Björn Andersson, Karianne 
Stensrud, Sara Dahl, Yavuz Hatice 
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§ 28 

Utbildningsdirektören informerar  
 
Anette Älmdalen, utbildningsdirektör, inleder med att informera om beslut 
samt pågående tillsynsärenden från Skolinspektionen under 2022. 
Skogsbacksskolan (en F-3 skola) har haft en tillsyn beträffande skolans 
arbete med särskilt stöd. Vi har nu fått ett godkännande att allt är i sin 
ordning och vi kan lägga tillsynen till handlingarna. I mars kom även beslut 
för Karsby international school och Fittjaskolan utifrån granskning om 
långvarigt låga kunskapsresultat. Vi som huvudman fick i ett tidigare beslut 
utvecklingsområden för att komma till rätta med långvarigt låga 
kunskapsresultat, vi har nu redogjort för våra insatser, vilka insatsers som 
tillkommit och hur vi ska arbeta fortsättningsvis. Skolorna är nu godkända 
av Skolinspektionen. I början på april kom även ett beslutet om att Malmsjö 
skola också är godkända efter en långvarig tillsynsprocess. Skolinspektionen 
har varit på skolan flera gånger med flera förelägganden, strax före årsskiftet 
besökte de Malmsjö skola igen och beslutet är att Malmsjö skola är 
välfungerande.  
 
Skolinspektionen genomför nu en nationell tillsyn med fokus på 
betygsättning och diskrepans mellan slutbetyg och betyg på nationella prov. 
Tillsynen innefattar för Botkyrkas del Falkbergsskolan. Vi återkommer 
framöver med mer information gällande tillsynen för Falkbergsskolan.  
 
Som informerats om på föregående nämndsammanträde har 
Skolinspektionen nu inlett en systematisk kvalitetsgranskning som innebär 
att man tittar på ett antal skolor i Botkyrka. Det är en bredare tillsyn över 
hur väl vi följer skolans styrdokument.  Inledningsvis skulle 
Skolinspektionen göra tillsyn på sju skolor men har nu meddelat att S:t 
Botvids gymnasium och Björkhaga skola inte längre omfattas. Kvar är alltså 
fem skolor; Borgskolan, Karsby international school, Tullingebergsskolan 
Grindtorpskolan och Kvarnhagskolan. I dagsläget tillgodoser vi 
Skolinspektionen med efterfrågad dokumentation för tillsynen. Skolorna har 
gjort ett grundligt arbete med att ta fram det efterfrågade underlaget där vi 
samtidigt behöver granska kvalitén i det vi skickat in. Vi känner oss nöjda 
med den nivå vi håller. Det tar mycket tid och kraft från våra skolor att ta 
fram underlag och hantera processerna vad gäller tillsyn, ett godkännande 
från Skolinspektionen är välkommande. Nu vill vi vidare arbeta proaktivt 
med skolutveckling.  
 
Vi har fått resultat från Stockholms gymnasieenkät - en enkät riktad till 
gymnasieelever som genomförs vartannat år. Resultatet ligger stadigt för 
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varje undersökning och vi ser inga större förändringar. Botkyrka har något 
mer nöjda elever vad gäller utvecklingssamtalen. Vi har sjunkit något i 
resultat och trivsel. Vi ser att vi även behöver jobba mer med hur lärare 
kommunicerar med elever hur de ligger till i studierna.  
 
Skolfrukost – vi har gjort en första mätning för de tre första månaderna över 
hur många elever som äter skolfrukost. Om vi jämför med hösten så låg 
antal skolfrukostar på ungefär 650 skolfrukostar per dag. I den här 
mätningen har skolfrukostar gått upp till ungefär 900, den här positiva 
förflyttningen har skett på ganska kort tid. Vi arbetarar vidare med 
implementeringen av detta och hoppas på att ännu fler ska komma till 
skolfrukosten. Vid nästa uppföljning ska vi titta närmare på vilka elever som 
använder skolfrukosten.  
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§ 29 

Information om nämndsammanträden  
 
Utbildningsnämndens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz informerar 
utbildningsnämnden om förutsättningarna för kommande 
nämndsammanträden. Utbildningsnämnden genomförs i dagsläget som 
digitalt hybridmöte där presidiet och förvaltningen är på plats i 
kommunhuset, och övriga ledamöter deltar digitalt via Teams. Emanuel 
informerar nämnden om att utbildningsnämnden fortsättningsvis kommer 
vara hybrid och att nästa nämndsammanträde kommer vara på plats i 
kommunhuset. Det är alltså fortfarande möjligt att delta digitalt via Teams 
men tanken är att ledamöterna om möjligt ska delta på plats. Eftersom det är 
svårt att genomföra digitala hybridmöten på förskolor och skolor kommer 
nämndsammanträdena framgent vara på kommunhuset.  
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§ 30 
 

 

Rapport om delegationsbeslut med anledning av covid-19 
april UN/2022:00003 
Beslut 

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

2. Utbildningsnämnden beslutar att delegationsbeslut med anledning av 
covid-19 inte längre ska rapporteras i särskild ordning till nämnden. 

 

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 verksamhet. 
 
Delegationsbesluten om undervisning på distans och tillfällig stängning ska 
redovisas till utbildningsnämnden i särskild ordning. Av rapporten framgår 
vilka beslut som fattats sedan förra sammanträdet. 
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§ 31 
 

 

Rapport egentillsyn Storvretskolan UN/2022:00141 
Beslut 
Utbildningsnämnden har tagit del av rapporten och lägger den till 
handlingarna.  

 

Sammanfattning 
Förvaltningen har gjort en egentillsyn på Storvretskolan. Bakgrunden är att 
förvaltningen har beslutat att kontinuerligt följa upp de områden som skolan 
tidigare visat stora brister i och som föranledde de statliga åtgärder för 
rättelse som Skolinspektionen beslutade om den 9 januari 2019. Syftet var 
att säkerställa att all personal har rätt förutsättningar att kunna utföra sitt 
uppdrag samt att det finns tydliga strategier avseende de områden som 
skolan tidigare visat stora brister i.  
 
Den sammantagna bedömningen är att det överlag bedrivs en bra 
verksamhet på Storvretskolan. Det råder bra stämning bland elever och 
personal. Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet har 
skolledningen identifierat några utvecklingsområden som de arbetar med 
kontinuerligt.  
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§ 32 
 

 

Utbildningsförvaltningens medarbetarundersökning 2021 
UN/2022:00061 
Beslut 
Utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen och lägger den till 
handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Medarbetarundersökningen genomfördes mellan den 14 oktober och den 3 
november 2021. Frågorna i enkäten utgår från Botkyrkas politiska mål och 
styrdokument inom personalområdet samt SKR:s modell för att utvärdera ett 
hållbart medarbetarengagemang (HME).  
 
Totalt var svarsfrekvensen för utbildningsförvaltningen 87 procent 2021, 
vilket är den högsta hittills. Det är en ökning med 4 procent i jämförelse 
med 2020. Svarsfrekvensen har sedan 2019 (78 procent) ökat med cirka 10 
procentenheter, vilket indikerar att förvaltningens arbete med att höja 
svarsfrekvensen har gett positiva effekter.   
 
Förvaltningens totala resultat uppvisar en positiv trend gällande totalindex 
(TI) som ökade 2021 (72) i jämförelse med 2020 (70). Den positiva trenden 
återfinns även i resultatet för hållbart medarbetarengagemang (HME) som 
ökade 2021 (79) i jämförelse med 2020 (78). Utbildningsförvaltningen har 
tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen samt vård- och 
omsorgsförvaltningen kommunens högsta HME. 
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§ 33 
 

Ansökan kompetensfonden 2023 och återrapportering av 
medel från kompetensfonden 2021  

           Beslut 
1. Utbildningsnämnden godkänner återrapportering av 

förvaltningens erhållna medel från 2021 års 
kompetensfond. 

2. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till 
ansökan om medel från kompetensfonden för 2023 och 
överlämnar den till kommunfullmäktige. 

 
Sammanfattning 
Respektive nämnd kan ansöka om medel från kommunens 
kompetensfond för utvecklingsinsatser i form av 
kompetenshöjning, fortbildning och andra insatser som stöd för 
utveckling av olika yrkesgrupper inom kommunen. 
Utbildningsförvaltningen har skrivit fram en återrapportering 
av erhållna medel för 2021 samt en ansökan om medel om från 
kompetensfonden 2023. 
 
Att kompetensutveckla medarbetare som saknar behörighet 
eller efterfrågad utbildning är en viktig strategi för att öka 
behörighetsgraden i förvaltningens förskolor, grundskolor och 
gymnasieskolor. Inom utbildningsförvaltningen genomfördes 
under 2021 ett antal kompetensutvecklingsinsatser med stöd av 
medel ur kompetensfonden. Totalt utgavs ersättning 
motsvarande 4 480 720 kronor av de 5 250 000 kr 
förvaltningen erhöll. Det innebar ett överskott på 769 280 
kronor. Dessa medel har nämnden i verksamhetsberättelsen 
begärt att flytta till 2022 års kompetensfond. 
 
För 2023 har behov av kompetensutveckling motsvarande 
8 259 000 kronor identifierats. Likt tidigare år utgörs dessa 
fortsatt av behörighetsgivande utbildningar samt utbildningar 
som ger grundläggande kompetens. 
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         § 34 
 

 

Ekonomiuppföljning mars 
 
Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner ekonomisk rapport med 
helårsprognos. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen bedömer i prognosen för mars att överskott i 
storleksordningen 30 miljoner kronor kan redovisas vid årets slut. 
Överskottet beror till största del på lägre barn- och elevantal än 
budgeterat. Budgetavvikelsen för helåret utgör 1,1 procent av 
budgetomslutningen. Ackumulerat resultat för perioden januari till 
mars månad uppgår till 31,4 miljoner kronor och är främst en 
konsekvens av att kostnader uppstår senare under året jämfört med 
budget. 
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§ 35 
 

 

Utbildning för barn och ungdomar från Ukraina 
UN/2022:00164 
Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att barn och ungdomar från Ukraina ska 
erbjudas plats i grundskola redan innan de fått tidsbegränsat 
uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. 

 

Sammanfattning 
Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har EU:s medlemsstater 
beslutat att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet. Det innebär att 
personer från Ukraina kan få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd 
(uppehållstillstånd med tillfälligt skydd). Barn och ungdomar som har fått 
ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har samma rätt till utbildning i 
Sverige som asylsökande barn och ungdomar. 
 
Det finns dock inget hinder utifrån skollagen att en kommun erbjuder 
utbildning till barn och ungdomar från Ukraina innan de enligt lag har rätt 
till det. 
 
För att kunna ge barn och unga från Ukraina utbildning så fort som möjligt 
föreslår förvaltningen att de ska erbjudas plats i grundskola redan innan de 
fått tidsbegränsat uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. 
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§ 36 
 

 

Yttrande över motion – Samordnad antagning i Botkyrkas 
skolor (SD) UN/2021:00327 
Beslut 
Utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Motionen avslås. 
 

 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion avseende att Botkyrka 
kommun bör ta initiativ till ett samordnat antagningssystem för Botkyrkas 
grund- och gymnasieskolor. 
 
På nationell nivå tillsattes 2018 en statlig utredning om gemensam 
antagning till grundskolan. Utredningen föreslår bland annat ett gemensamt 
skolval där alla vårdnadshavare och alla huvudmän deltar.  

 
Antagningen till gymnasieskolor i Stockholmsområdet sker redan idag 
gemensamt inom regionen. 
 
Förvaltningen föreslår med anledning av detta att motionen avslås. Det 
skulle vara fördelaktigt med en gemensam antagning till grundskolan, men 
eftersom ny lagstiftning sannolikt är att vänta på det området gör 
förvaltningen bedömningen att det inte är aktuellt att ta initiativ till ett 
samordnat antagningssystem för Botkyrkas grundskolor 

 

Yrkande/yrkanden 
Östen Granberg (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S) ställer Östen Granbergs (SD) 
bifallsyrkande mot ordförandeförslaget att avslå motionen. 
Utbildningsnämnden finner att avslå motionen.  
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§ 37 
 

Yttrande över ansökan om godkännande för en 
nyetablering av fristående förskoleklass, grundskola och 
fritidshem vid Utbildia AB, Dnr SI 2022:973 UN/2022:00096 
Beslut 
1. Utbildningsnämnden överlämnar yttrandet som kommunens svar till 

Skolinspektionen. 
2. Beslutet direktjusteras. 

 

Sammanfattning 
Utbildia AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande för en 
nyetablering av fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i 
Botkyrka kommun från och med läsåret 2023/24. Skolinspektionen har gett 
Botkyrka kommun möjlighet att yttra sig över ansökan. 
 
Förvaltningens bedömning är att en nyetablering av den sökta utbildningen 
skulle medföra påtagliga negativa följder för den kommunala verksamheten. 
Förvaltningen förslår att kommunen ska avråda Skolinspektionen från att 
godkänna tillstånd för Utbildia AB att etablera förskoleklass, grundskola 
och fritidshem i Botkyrka kommun. 

 

Yrkande/yrkanden 
Willy Viitala (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget 
Bo Claesson (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget 
 
 
Särskilt yttrande  
Särskilt yttrande från Bo Claesson (KD) finns som bilaga.  
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§ 38 
 

 

Redovisning av delegationsbeslut april 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 Kvalitetsstöd mars 2022 
Delegationsbeslut verksamhetsområde förskola mars 2022 
Delegationsbeslut Tunaskolan februari 2022 
Delegationsbeslut Broängsskolan februari 2022 
Delegationsbeslut förskolan Björkstugan februari 2022 
Delegationsbeslut förskolan Hjorten februari 2022 
Delegationsbeslut förskolan Kärrspiran februari 2022 
Delegationsbeslut förskolan Vallmon februari 2022 
Delegationsbeslut förskolan Älvan februari 2022 
Delegationsbeslut förskolan Römossen februari 2022 
Delegationsbeslut förskolan Grindstugan februari 2022 
Delegationsbeslut förskolan Myran februari 2022 
Delegationsbeslut förskolan Humlan februari 2022 
Delegationsbeslut förskolan Trollet februari 2022 
Delegationsbeslut förskolan Skäcklinge gård januari 2022 
Delegationsbeslut förskolan Måsen februari 2022 
Delegationsbeslut förskolan Blåsippan februari 2022 
Delegationsbeslut förskolan Opalen mars 2022 
Delegationsbeslut Skogsbacksskolans förskola mars 2022 
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Delegationsbeslut Prästkragens förskola mars 2022 
Delegationsbeslut Alby östra förskolenenhet mars-april 2022 
Delegationsbeslut Grindtorpsskolan februari 2022 
Delegationsbeslut Kvarnhagsskolan februari 2022 
Delegationsbeslut Broängsskolan mars 2022 
Delegationsbeslut Trädgårdsstadsskolan mars 2022 
Delegationsbeslut Eklidsskolan mars 2022 
Delegationsbeslut Tumba gymnasium nov 21- mars 2022 
Delegationsbeslut Tullinge gymnasium januari-mars 2022 
Delegationsbeslut Kassmyraskolan mars 2022 
Delegationsbeslut Falkbergsskolan mars 2022 
Delegationsbeslut Borgskolan mars 2022 
Delegationsbeslut Tullingebergsskolan mars 2022 
Delegationsbeslut Hammersta skola mars 2022 
Delegationsbeslut St: Botvids gymnasium mars 2022 
Delegationsbeslut Tunaskolan mars 2022 
Delegationsbeslut Malmsjöskola mars 2022 
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§ 39  
 
Redovisning av Anmälningsärenden UN april 
 

Beslut 
Utbildningsnämnden har tagit del av anmälda skrivelser. 
 
Sammanfattning 

 
Inkomna ärenden från Skolinspektionen 

-  
 
Avslutade ärenden från Skolinspektionen 

- Tillsyn av grundskolan Malmsjö skola i Botkyrka kommun; nu fråga 
om uppföljning av beslut den 2020-05-06 (SI/2016:4986) 
 
Beslut från Skolverket  
 

-  
 
Beslut från Diskrimineringsombudsmannen 
 
 
Beslut från Förvaltningsrätten 

- Beslut från förvaltningsrätten angående överklagan på faktura 
gällande barnomsorg. (UN/2021:00342) 

 
- (SEK) Dom från förvaltningsrätten gällande beslut om interimistisk 

avstängning enligt Skollagen (2010:800) 5 kap 17§ och 19§ Tumba 
gymnasium (BL-03) (UN/2022:00123)  
 
Beslut från Migrationsverket 
- 
 
Beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och andra 
nämnder 

- Protokollsutdrag - Riktlinjer för Botkyrka kommuns arbete med civilt försvar 
KS/2021:00783 

- Riktlinjer för Botkyrka kommuns arbete med Civilt försvar dnr 
(KS/2021:00783) 

- Protokollsutdrag – Plan för trygghetspunkter dnr (KS/2021:00784) 
investeringsbilaga 
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- Godkännande av fastighetsinvesteringar 2022 i Mål och internbudget 2022 
(TFN/2022:00008) 

- Mål och internbudget 2022 (KFN/2021:00452) 
- Mål och internbudget för kommunstyrelsen 2022 (KS/2021:00838) 

 
 
 

Övrigt 
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SÄRSKILT YTTRANDE   
 

Beträffande Yttrande över ansökan om godkännande för en 
nyetablering av fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem 
vid Utbildia AB 
 

Vi kristdemokrater är för valfrihet i skolan. Det är viktigt att kunna välja det som familjen bedömer vara bäst för 

sina barn. Samtidigt finns det i valfrihetsbegreppet en underförstådd förutsättning att alla barn i princip har mer 

eller mindre samma förutsättningar. Saknas likartade förutsättningar och valet i sin tur medför ökad 

segregationsrisk menar vi att det kan uppstå målkonflikt. Då måste skolorganisationen anpassas så att den 

medverkar till att segregationstendenser och medföljande negativa pedagogiska konsekvenser bryts. I det nu 

aktuella ärendet instämmer vi därför i nämndens yttrande. 

 

 

 

 

Botkyrka 2022-04-19 

 

 

Bo Claesson (KD)   Aday Bethkinne (KD)     
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