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§ 59
Ledningssystem för elevhälsans medicinska insatser (EMI)
(UF/2018:211)
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden antar utbildningsförvaltningens förslag till ledningssystem för
elevhälsans medicinska insatser. Ledningssystemet föreslås gälla från 2018-08-01.
Sammanfattning

Lena Carlsson, verksamhetschef skolhälsa, föredrar i ärendet.
Den medicinska insatsen inom elevhälsan (EMI) är en hälso- och sjukvårdsverksamhet som bland annat regleras av hälso- och sjukvårdslagen. Botkyrka kommun
är, genom kommunfullmäktige, vårdgivare för all hälso- och sjukvård och organisatoriskt är den medicinska verksamheten placerad inom utbildningsförvaltningen.
Verksamhetschefen är vårdgivarens representant och har det samlade ledningsansvaret för den medicinska delen av elevhälsan.
Vårdgivaren ansvarar för att det ska finnas ett ledningssystem som beskriver hur
medicinsk verksamhet ska bedrivas inom elevhälsan. Detta är ett system för att fastställa principer för ledning av verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet genom att
ligga som grund i EMI arbetet vid planering, genomförande, utvärdering och förbättring. Verksamhetschef EMI ansvarar för att ledningssystemet årligen utvärderas
och uppdateras.
Mål inför läsåret 2018/2019 är att skapa grundförutsättningar för elevhälsans verksamhet genom att bland annat utarbeta hållbara rutiner i metodboken som grund för
elevhälsans medicinska arbete. Genom ett nära samarbete med rektorerna ska EMI
skapa en attraktiv arbetsplats för att befintlig personal ska stanna och för att hitta
nya medarbetare som vill vara med och utveckla verksamheten över tid.
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§ 60
Senare start på skoldagen i grundskolan – återrapportering av
beredningsuppdrag (UF/2018:208)
Utbildningsnämndens beslut

1. Utbildningsnämnden har tagit del av återrapporteringen av beredningsuppdraget
om senare start på skoldagen i grundskolan (UF/2017:312).
2. Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att fördjupa och
komplettera utredningen med förutsättningar för senare start på skoldagen i
grundskolan. Utredningen ska vara nämnden tillhanda under 2018.
Stig Bjernerup (L) deltar inte i beslutet.
Sammanfattning

Susanne Englund, verksamhetschef grundskola, föredrar i ärendet.
Utbildningsnämnden har gett utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenserna av, samt möjligheten till, att starta ett pilotprojekt med senare start på
skoldagen i grundskolan (UN 2017-10-10, § 95). Att senarelägga starten på skoldagen kan ge positiva effekter för vissa elever. Samtidigt visar utbildningsförvaltningens utredning att en förändring av skoldagens start får organisatoriska konsekvenser
och kan komma att påverka såväl lokalnyttjande som rekryterings- och samverkansmöjligheter. Förvaltningen föreslår därför att frågan om skolornas förutsättningar
utreds vidare innan beslut om pilotprojekt tas.
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§ 61
Stärkt möjlighet till utbildning i gymnasieskolan för asylsökande
elever som fyllt 18 år – beslut om antagningsvillkor (UF/2018:214)
Utbildningsnämndens beslut

1. Utbildningsnämnden beslutar att asylsökande ungdomar som fyllt 18 år ges
möjlighet att påbörja ett nationellt program om de är behöriga och omfattas
av rätten till statsbidrag.
2. Beslutet avser endast asylsökande ungdomar som uppfyller kriterierna om
vistelseadress i Botkyrka kommun och som har påbörjat ett introduktionsprogram före 18 års ålder.
3. Med förutsättning att kriterierna enligt beslutspunkt 2 är uppfyllda kommer
eleven kunna tas emot i andra hand/i mån av plats i Botkyrka kommuns
kommunala gymnasieskolor efter gymnasieantagningens sista reservantagning.
Willy Viitala (M) yrkar bifall till beslutet.
Sammanfattning
Anna Widing Niemelä, verksamhetschef gymnasieskola, och Wayra Jordán Busch,
utredare, föredrar i ärendet.
Regeringen har i maj 2018 beslutat om ändringar i förordningen om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Ändringarna gör det nu möjligt för de kommuner som
frivilligt erbjuder asylsökande ungdomar som fyllt 18 år utbildning på ett nationellt
program i gymnasieskolan att få ersättning för de ökade kostnaderna genom statsbidrag. Lagändringen börjar gälla den 1 juni 2018. Kommunen har alltså möjlighet,
men är inte skyldig, att erbjuda asylsökande 18-åringar utbildning. En kommun har
rätt till ersättning från Migrationsverket för utbildningskostnader till asylsökande
ungdomar som går på ett nationellt program i gymnasieskolan om ungdomen:
1. påbörjat ett introduktionsprogram innan han eller hon fyllt 18 år, och därefter
2. påbörjar det nationella programmet efter att han eller hon fyllt 18 år, dock senast
under det första kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år.
För att säkerhetsställa att Botkyrka kommun ska kunna söka statsbidrag från Migrationsverket för denna elevkategori ska ungdomen ha Botkyrka som vistelsekommun och ha fått plats på en av Botkyrka kommuns kommunala gymnasieskolor. I
dagsläget uppskattar utbildningsförvaltningen att cirka 25 asylsökande elever över
18 år kan komma att bli behöriga till nationellt program i augusti 2018, där den
ökade kostnaden för Botkyrka kommun beräknas till cirka 2,5 miljoner kronor.
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§ 62
Flerspråkighet i förskolan – antagande av riktlinjer (UF/2018:179)
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden fastställer riktlinjer för flerspråkighet i Botkyrka kommuns
förskolor. Riktlinjerna gäller från och med den 1 juli 2018 och tillsvidare.
Sammanfattning

Christina Carlsson, verksamhetschef förskola, föredrar i ärendet.
Under höstterminen 2016 genomförde Skolinspektionen regelbunden tillsyn i Botkyrka kommun. I tillsynen granskades huvudmannens ansvarstagande inom verksamhetsområde förskola. I tillsynen fick Botkyrka kommun kritik för att alla barn
på förskolorna inte får möjlighet att utveckla det svenska språket och sitt modersmål. För att åtgärda de påtalade bristerna har utbildningsförvaltningen tagit fram
riktlinjer för flerspråkighet. Centrala begrepp i riktlinjerna är mångkulturalitet, interkulturalitet och flerspråkighet. Samtliga begrepp syftar till att barnens språkutveckling behöver ses ur ett interagerande identitetsperspektiv.
Riktlinjerna för flerspråkighet ska gälla från och med höstterminen 2018.
Särskilt yttrande

Sverigedemokraterna (SD) lämnar ett särskilt yttrande, se protokollsbilaga UN
2018 § 62:1
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Särskilt yttrande
Utbildningsnämnden 2018-06-12
Ärende 4 Riktlinjer för flerspråkighet i Botkyrka kommuns förskolor(
UF/2018:179)
Segregationen växer och växer i hela Sverige och inte minst i Botkyrka där vi är en av
kommunerna i Sverige som talar flest språk. Detta har onekligen bidragit till ökningen av
segregationen och försvårat för barn med utländska föräldrar i skolan vilket tydligt visar att
ett gemensamt språk är en sammanförande faktor som behövs. Sverigedemokraterna vill
premiera det svenska språket hos barn och satsa resurser just där. Det bör vara en skyldighet
att kunna tala förståelig svenska i Sverige och det är skolans uppgift att säkerställa att barnen
just talar svenska och inte sina hemspråk. Hemspråk bör barnen precis som ordet antyder, lära
sig hemma. Vi satsar därför resurser på det svenska språket som är en av de absolut viktigaste
faktorerna för att kunna lyckas i Sverige. Vidare anser vi att hemspråk får läras ut på frivillig
grund och ska därför inte belasta svenska skolor på något sätt oavsett vilken typ av resurser
det gäller.

För Sverigedemokraterna Botkyrka

Martin Inglot

Anne Rosensvärd
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§ 63
Delårsrapport 1 per april med helårsprognos 2018 (UF/2018:3)
Utbildningsnämndens beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner delårsrapport per april och helårsprognos för
året.
2. Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja omdisponering av
investeringsmedel motsvarande 3 miljoner kronor respektive 4 miljoner kronor
för etablering av 80 nya platser för förskolan Duvan samt 80 nya platser för förskolan Vitsippan.
Sammanfattning

Karl-Henrik Lindström, chef ekonomistöd, föredrar i ärendet.
I utbildningsnämndens delårsrapport 1, 2018 görs ingen fullständig redovisning av
måluppfyllelse i förhållande till mål och målsatta mått. Det ska däremot göras en
avvikelserapportering i de fall utfallet bedöms avvika kraftigt mot uppsatta mål. Inga
kraftiga avvikelser har konstaterats i utbildningsnämndens verksamheter. Det finns
inga relevanta utfall att rapportera avseende nämndens mål och målsatta mått. Elevenkäter genomfördes i april 2018, där utbildningsförvaltningen kommer att sammanställa och analysera resultaten. Preliminära betygsresultat kommer att finnas tillgängligt efter läsåret 2017/2018. En utförligare bedömning av måluppfyllelse sker i delårsrapport 2.
I samband med delårsrapport 1 bedömer utbildningsförvaltningen att ett underskott
på storleksordningen 3 miljoner kronor kan komma att redovisas vid slutet av 2018.
Då det är tidigt på året ger vi denna indikation med fokusering på att nå en ekonomi
i balans.
Avgörande för nämndens ekonomi är hur väl enheter i egenregi har en ekonomi i
balans vid årets slut. Sammanlagt beräknas ett underskott i storleksordningen 4 miljoner kronor för egenregin. Det är ett fåtal grundskolor som redovisar underskott.
Åtgärdsplaner och extra verksamhetsstöd finns tillgängligt för att säkerställa att underskotten inte blir större än redovisat i prognosen som presenteras här.
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§ 64
Redovisning av utbildningsförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) och det systematiska kvalitetsarbetet 2017
(UF/2018:216)
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden godkänner rapporteringen för årlig kartläggning av arbetsmiljön och det systematiska kvalitetsarbetet år 2017 från verksamhetsområdena.
Sammanfattning

Annelie Mårdh, HR-operativ chef, Anna Widing Niemelä, verksamhetschef gymnasium, och Susanne Englund, verksamhetschef grundskola, föredrar i ärendet.
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.
I utbildningsnämnden beslutades 2015 att Årlig kartläggning av arbetsmiljön och
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ska följas upp av
respektive verksamhetschef och redovisas till nämnden.
Samtliga verksamhetsformer uttrycker i uppföljningen av SAM att den fysiska arbetsmiljön är lidande med anledning av uteblivna investeringar i lokaler.
•

Verksamhetsområde förskola redovisar att sjukfrånvaron är en fortsatt
stor utmaning, inte minst den kompetens- och kunskapsförlust som blir konsekvensen av ordinarie personals frånvaro.

•

Verksamhetsområde grundskola gör bedömningen att det fortfarande är
fysisk och psykosocial arbetsmiljö som behöver lyftas fram på övergripande
nivå.

•

Verksamhetsområde gymnasieskola gör bedömningen att två områden
särskilt behöver lyftas fram på övergripande nivå: Fysisk arbetsmiljö – löpande och akut underhåll samt att utbildade elevskyddsombud saknas på
samtliga enheter.
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§ 65
Priser för utköp av digitala verktyg för studier som införskaffas
läsåret 2018/19 (UF/2018:215)
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden godkänner priser för utköp av digitala enheter införskaffade
under läsåret 2018/2019.
Bakgrund

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, Chromebook) 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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§ 66
Redovisning av delegationsbeslut (UF/2018:4)
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden har tagit del av delegationsbesluten enligt tjänsteskrivelsen.
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:

Anemonen, april 2018
Aspen, april 2018
Grindstugan, maj 2018
Kometen, maj 2018
Nova, maj 2018
Nyängsgården, maj 2018
Rodret, maj 2018
Römossen, maj 2018
Tunaskolan, april-maj 2018
Tullinge gymnasium, maj 2018
Vallmon och Vitsippan, april 2018
Utbildningsförvaltningens förvaltningschef, maj 2018
Utbildningsförvaltningen enheten för specialiststöd, maj 2018
Expedieras till

Berörda enheter
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§ 67
Redovisning av anmälningsärenden (UF/2018:5)
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden har tagit del av anmälda skrivelser.
Skrivelser
Inkomna ärenden från Skolinspektionen

-

Anmälan om skolsituationen för elev vid Rikstens skola (UF/2018:205)
Avslutade ärenden från Skolinspektionen

-

Beslut efter uppföljning av skolsituationen för tidigare elev vid Björkhaga skola
(UF/2017:171)
Beslut efter uppföljning av att motverka kränkande behandling vid Skogsbacksskolan (UF/2017:302)
Beslut gällande anmälan om kränkande behandling vid Trädgårdsstadsskolan
(UF/2018:75)
Beslut om avslut för anmälan som skolsituationen för elev, Malmsjö skola
(UF2018:110)
Beslut från Skolverket

-

Beslut om återbetalning för läxhjälp 2017 (UF/2017:350)
Samlingsbeslut för lärare som beviljats statsbidrag, Lärarlyftet VT 2018
(UF/2018:102)
Beslut om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande för 2018 (UF/2018:102)
Beslut om insatser inom ramen för uppdraget samverkan för bästa skola
(UF/2017:144)
Beslut från Diskrimineringsombudsmannen

-

Beslut efter tillsyn avseende diskrimineringsförbudet för utbildningsanordnare
(UF/2017:106)
Beslut från Förvaltningsrätten

-

Beslut om avslag gällande överklagan skolskjuts (UF/2018:151)
Beslut om avslag gällande överklagan skolskjuts (UF/2018:133)
Beslut om avslag gällande överklagan skolskjuts UF/2018:127)
Beslut från Migrationsverket

-

Beslut om ersättning för asylsökande barn m.fl i förskola och skola – omprövning
(UF/2018:24)
Beslut om ersättning för asylsökande barn m.fl i förskola och skola – omprövning
(UF/2018:25)
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Övrigt

-

Beslut från IVO om att genomföra inspektion av Elevhälsans medicinska insats vid
Karsby International school och Hammerstaskolan (UF/2017:347)
Mottaget information gällande nedläggning av Gullviva skolan, Älvsjö
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§ 68
Information – Samverkan för bästa skola, information från verksamhetsområdena
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Anna-Karin Mäntylä, chef kvalitetsstöd, informerar i ärendet.
Hösten 2016 granskade Skolinspektionen sjutton av Botkyrka kommuns grundskolor och gymnasieskolor. Skolinspektionen riktade kritik mot ett antal skolor och tre
av skolorna fick förelägganden om vite.
Vid en uppföljning hösten 2017 ansåg Skolinspektionen att skolorna åtgärdat
mycket, men att allvarliga brister fortfarande återstod i det systematiska kvalitetsarbetet. Huvudmannen Botkyrka kommun blev erbjuden att delta i Skolverkets projekt ”Samverkan för bästa skola”, som innebär att Skolverket ger riktat stöd till skolenheter som brister i likvärdigheten. Likvärdigheten betyder att eleverna ska få en
utbildning med hög kvalitet, oavsett var de bor i kommunen, där utbildningen även
ska kompensera för elevers olika förutsättningar. Följande förskolor och skolor har
identifierats som kvalificerade, och deltar nu i projektet ”Samverkan för bästa
skola”:
•
•
•

Förskolorna Ugglan, Gullvivan, Humlan, Vallmon/Vitsippan och Ametisten.
Grundskolorna Karsby International School, Storvretskolan och Fittjaskolan.
S:t Botvids gymnasium.

Läsåret 2017/2018 har ägnats åt att kartlägga och identifiera enheternas brister. Projektet kommer att pågå i minst tre år, vilket involverar stöd från universitet som
kontinuerligt följer utvecklingen på enheterna. En fördjupad information om status
för enheterna i projektet kommer att ges till utbildningsnämnden i september 2018.
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§ 69
Information – kommande effektiviseringar i utbildningsförvaltningen
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Susanne Ståhlberg, controller, informerar i ärendet.
Bakgrunden till effektiviseringarna inom utbildningsförvaltningen är att ramen för
år 2019 inkluderar en effektivisering om 2 %. Varje nämnd har sedan fått i uppdrag
att effektivisera 2 % av sina nämndbudgetar.
Skillnaden mot tidigare år är ett en projektgrupp bestående av enhetschefer, lokalchef, HR-strateg, utredare och verksamhetssamordnare förskola i samverkan med
utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har arbetat fram fyra stycken områden
som är aktuella för effektiviseringar:
1.
2.
3.
4.

Lokalförsörjning
Organisation och verksamhet
Administration och rutiner
Icke-lagstadgad verksamhet

Målet är att använda effektiviseringar som en del av arbetssättet. Kommunen har
upprättat en särskild digitaliseringsfond där samtliga verksamheter i kommunen kan
äska medel.
Risk-och konsekvensanalyser och implementeringsprocesser av effektiviseringarna
behöver upprättas. Den fullständiga redovisningen av effektiviseringsåtgärder kommer att vara utbildningsnämnden tillhanda under hösten 2018.
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§ 70
Information - Arbetet med riktlinjer för trygghet och studiero
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Anna Widing Niemelä, verksamhetschef gymnasium, och Susanne Englund, verksamhetschef grundskola, informerar i ärendet.
På utbildningsnämndens sammanträde den 10 oktober 2017 (UN 2017 § 95) fick
utbildningsförvaltningen i uppdrag att ”ta fram en handlingsplan för en tryggare
skola samt riktlinjer/polcy för trygghet och studiero”. Elever, pedagoger, elevhälsopersonal och centrala personer inom utbildningsförvaltningen intervjuades i framtagandet av riktlinjerna. Riktlinjerna är nu på remiss till kommunens skolor för att
förankras i verksamhet innan antagande.
Under hösten 2018 kommer utbildningsnämnden att besluta om riktlinjer för trygghet och studiero för samtliga verksamhetsområden.
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§ 71
Förvaltningschefen informerar
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Mikael Caiman Larsson, förvaltningschef, Anna Widing Niemelä, verksamhetschef
gymnasium, och Susanne Englund, verksamhetschef grundskola, informerar i ärendet.
Den 8 juni genomförde ett parti (ej riksdagsparti) en olaglig demonstration utanför
Tumba Gymnasiums entré. Skolan gjorde ett rådigt ingripande tillsammans med
kommunens kristeam. Dokumentation finns och polisanmälan är upprättad.
• Verksamhetsområde grundskola
- Projektet ”Läsa äger” och som riktar sig till grundskoleelever för att inte tappa läsningen på sommaren beräknas omfatta 410 elever sommaren 2018 och förvaltningen ser med tillförsikt på vad detta kan innebära för elevernas läskunskaper.
- Malmsjö skola kommer att få en ny rektor från och med den 9 september 2018,
Jonna Giljam. Rektorn kommer att få stöd och stöttning för att introduceras i arbetet.
•

Verksamhetsområde gymnasieskola

- S:t Botvids gymnasiums ansökan till Skolverket om att få bedriva spetsutbildning i
cirkus är godkänd, vilket innebär en unik möjlighet för kommunen eftersom det är en
ovanlig utbildning.
-En ytterligare glädjande nyhet är att betygsresultaten för studenterna som examinerats
LÅ 17/18 i Botkyrkas kommunala gymnasieskolor har stigit på såväl de yrkesförberedande som de högskoleförberedande programmen.
Larsson avslutar informationen med att meddela att Anna Widing Niemelä slutar sin
tjänst som verksamhetschef för gymnasieskolan i Botkyrka kommun. Widing tackas för
sitt engagemang under sina år som verksamhetschef.
Ett rekryteringsbolag har fått i uppdrag att hitta tre intressanta kandidater. I formell mening avslutar Widing sin anställning i början av augusti 2018. En tillfällig lösning med
Bo Karlsson som tillförordnad gymnasiechef kommer att tillämpas under hösten 2018
tills rekryteringen är färdig.

