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§ 30
Avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass – beslut om ansökan av
statsbidrag (UF/2018:78)
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att ansöka om statsbidrag för ”Avgiftsfri
simskola för elever i förskoleklass”.
Sammanfattning

Enligt rutin, ska ansökan om statsbidrag över 1 miljon som kräver åtaganden, beslutas av
nämnd. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att administrera och fördela statsbidrag för avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass under året 2018. Bakgrunden är att
simkunnigheten idag är ojämn och att barn med socioekonomiskt svagare bakgrund, i
större utsträckning, inte kan simma.
Det statliga bidraget till avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass syftar till att eleverna uppnår god vattenvana och förbättrade förutsättningar för att i framtiden ta del av
simundervisningen i ämnet idrott och hälsa. Hur simundervisningen ska bedrivas kan väljas fritt. Den kan bedrivas i egen eller annans regi. Ramen för Botkyrka kommun är satt
till 3 275 811 kr. Utbildningsförvaltningen söker i egenskap av hemkommun. Fördelningen till de enskilda huvudmännen är 305 516 kr och till egenregin är fördelningen 2
970 295.
Åtagandet består i att redovisa för Socialstyrelsen hur medlen har använts och lämna de
uppgifter som Socialstyrelsen begär. I detta fall efterfrågas hur många pojkar respektive
flickor som deltagit.
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§ 31
Personalförstärkningar inom elevhälsan och specialpedagogiska insatser – beslut om ansökan av statsbidrag (UF/2018:97)
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att ansöka om statsbidrag för ”Personalförstärkning inom elevhälsan och specialpedagogik”.
Sammanfattning

Bidraget söks från Skolverket och avser kostnader för personalförstärkning inom elevhälsan och specialpedagogik i grundskolan (grsär) och gymnasieskolan (gysär). Förstärkningen ska avse anställning eller uppdrag med viss varaktighet på heltid eller deltid och
bidra till att den genomsnittliga personaltätheten inom elevhälsan hos huvudmannen faktiskt ökar jämfört med personaltätheten under de två kalenderår som närmast har föregått
den period som huvudmannen ansöker om bidrag för, räknat i årsarbetskrafter.
Åtagandet består i att redovisa för Statens skolverk hur medlen har använts och lämna de
uppgifter som Statens skolverk begär.
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§ 32
Val av dataskyddsombud till utbildningsnämnden enligt dataskyddsförordningen (GDPR) (UF/2018:40)
Utbildningsnämndens beslut

1. Maria Fhager entledigas från sitt uppdrag som personuppgiftsombud för utbildningsnämnden från och med den 16 april 2018.
2. Maria Erhag utses till utbildningsnämndens dataskyddsombud från och med den 16 april
2018.
Utbildningsnämnden ger förvaltningschef Mikael Caiman Larsson rätt att underteckna
anmälan till Datainspektionen om nytt dataskyddsombud samt entledigande av befintligt
personuppgiftsombud.
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.
Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla som lag i alla Europeiska Unionens medlemsländer från och med den 25 maj år 2018. GDPR ersätter den nuvarande personuppgiftslagen och kommer att innebära striktare regler för behandling av personuppgifter,
och samtidigt stärkta rättigheter för den enskildes personliga integritet.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att välja förvaltningens registrator
till nämndens dataskyddsombud.
Expedieras till
Entledigat personuppgiftsombud
Valt dataskyddsombud
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§ 33
Yttrande över ansökan om godkännande av huvudman för utökning
av befintlig fristående gymnasiesärskola, Aprendere Skolor AB, Min
skola Norsborg (UF/2018:124)
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden överlämnar yttrandet daterat den 3 april 2018 till Skolinspektionen
som Botkyrka kommuns yttrande över Aprendere Skolor AB:s ansökan om utökning av
verksamhet för gymnasiesärskola.
Sammanfattning

Aprendere Skolor AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman
för en utökning av en befintlig gymnasiesärskola vid Min Skola i Norsborg från och med
läsåret 2019/2020. Botkyrka kommun har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.
Utbildningsförvaltningens bedömning är att en utökning av den befintliga gymnasiesärskolan vid Min Skola i Norsborg kommer att påverka den kommunala verksamheten i
liten utsträckning. Förvaltningen ställer sig dock frågande till det regionala behovet av utökningen, eftersom det redan idag råder en överkapacitet av antalet platser inom gymnasiesärskola i såväl Botkyrka kommun som i Stockholms län.
Expedieras till

Skolinspektionen
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§ 34
Dialogforum – Att leva och bo i Riksten (UF/2018:9)
Utbildningsnämndens beslut

Tjänsteskrivelsen överlämnas som utbildningsnämndens yttrande över Tullinge dialogforum den 15 februari 2018.
Sammanfattning

Dialogmötet fokuserade på utvecklingsplanerna för Riksten och Rikstensbornas synpunkter på hur det är att leva och bo i Riksten. Flera frågor och synpunkter handlade om
tillgången till förskola/skola, trafikplanering och de kommande detaljplanerna.
Tullinge dialogforum vill uppmärksamma utbildningsförvaltningen på vikten att finna en
lösning för förskoleklassen till hösten så att barnen inte behöver byta lokal under dagen
(förskolan och fritidshemmet).
Utbildningsförvaltningen svarar att det finns en plan för förflyttning av elever mellan
byggnaderna.
Expedieras till

Kommunstyrelsen
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§ 35
Stoppa religiösa friskolors etablering i Botkyrka kommun – ordförandeförslag om nämndinitiativ (UF/2018:148)
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden bifaller Emanuel Ksiazkiewicz (S) ordförandeförslag att utbildningsnämnden i ett nämndinitiativ föreslår kommunfullmäktige att omöjliggöra uthyrning
av kommunens lokaler till konfessionella friskolor.
Gül Alci (M) deltar inte i beslutet.
Utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att utforma riktlinjer för uthyrning av
lokaler som omöjliggör uthyrning till konfessionella friskolor, i enlighet med nämndinitiativ väckt av utbildningsnämnden (UF/2018:148).
Motivering

Religiösa/konfessionella friskolor riskerar att förvärra segregationen och minska elevernas möjlighet till integration och kunskapsutveckling. Den politiska ledningen i Botkyrka
kommun har länge arbetat mot etableringen av religiösa friskolor, men har på grund av
den fria etableringsrätten för friskolor inte kunnat hindra framkomsten av sådana skolor i
kommunen.
I väntan på skärpt lagstiftning föreslår därför utbildningsnämndens ordförande att Botkyrka kommunfullmäktige tar saken i egna händer och likt Stockholms stad förbjuder religiösa/konfessionella friskolor från att hyra lokaler ur kommunens fastighetsbestånd. I
detta ordförandeförslag föreslår utbildningsnämndens ordförande att utbildningsnämnden
via nämndinitiativrätten (KL 1991:900, 23 §) beslutar att väcka ett nämndinitiativ i kommunfullmäktige.
Nämndinitiativ

Religiösa/konfessionella friskolor bör förbjudas att hyra lokaler av Botkyrka kommun för
att på så sätt omöjliggöra vidare etablering av fristående religiösa skolor i Botkyrka kommun.
Särskilda yttranden

Moderaterna och Liberalerna lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, se protokollsbilaga UN 2018 §35:1
Kristdemokraterna lämnar in ett särskilt yttrande, se protokollsbilaga UN 2018 §35:3
Miljöpartiet lämnar in ett särskilt yttrande, se protokollsbilaga UN 2018 §35:2
Överläggning

Villy Wiitala (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Embla Holmlind Kolenda (MP) yrkar på avslag till ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer Miljöpartiets avslagsyrkande mot ordförandeförslaget, och finner att
utbildningsnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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Expedieras till

Kommunstyrelsen
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Ärende 7

Stoppa religiösa friskolors etablering (UF/2018:148)

Vi är av uppfattningen att varje skola ska granskas lika kritiskt och uppfylla samma,
höga kvalitetskrav. Det ska finnas tydliga sanktionsmöjligheter mot skolor som inte
följer regelverket eller som brister kvalitetsmässigt.
Ämnesundervisningen i alla skolor ska vara saklig och allsidig. Det innebär att den ska
vara opartisk och icke-konfessionell och att målen fullt ut ska motsvara Skolverkets
kursplaner. Vid sidan av ämnesundervisningen i kursplanestyrda ämnen kan (enligt
tvingande lagstiftning) en fristående skola ha en konfessionell inriktning.
Vi är dock oroliga för att en konfessionell inriktning kan bidra till en ökad segregation.
Konfessionella skolor motverkar dessutom att elever med olika bakgrund får möjlighet
att mötas. Det finns också en uppenbar risk att den konfessionella inriktningen (oavsett
vilken) motverkar delar av läroplanen, exempelvis inom jämställdhet, HBTQi-frågor,
biologi, sexualundervisning, idrott o.s.v.
Det finns även andra skolaktörer, som inte har en uttalat konfessionell inriktning, som
kan bidra till en ökad segregation. Hur ser den politiska majoriteten på dessa aktörer?
Ett förbud drivs nationellt även av Liberalerna. Moderaterna nationellt verkar inte för ett
förbud, men däremot att alla skolor ska följa skollagen och bestämmelserna kring att
förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar och
jämställdhet. Brister kring detta ses som oacceptabla och måste leda till konsekvenser.
Botkyrka kommun kan självklart välja vilka hyresgäster kommunen ska ha. Vi kan
självklart även välja att ha periodvis (och delvis) tomma skollokaler, av olika
anledningar. En skolorganisation måste ha en viss flexibilitet, inte minst då vi aldrig helt
säkert kan veta vad det fria skolvalet får för effekter lokalt.
En fristående, konfessionell skolaktör kan även lika gärna hyra in sig hos en privat
fastighetsägare, eller förvärva sin egen lokal.

Willy Viitala (M)
Stig Bjernerup (L)

Helle Larsson (M)

protokollsbilaga UN 2018 §35:2

Särskilt yttrande
Utbildningsnämnden
2018-04-10

Ärende 7, Stoppa religiösa friskolors etablering i Botkyrka kommun (UF/2018:148)

Vi i Miljöpartiet ställer oss kritiska till förslaget att hindra s.k. religiösa friskolor från att etablera sig i
kommunens lokaler. Alla huvudmän som följer lagen och läroplanen bör få hyra lokaler på samma villkor.
Det är lätt att tro att religiös friskola, eller konfessionell inriktning, innebär att eleverna går en religös
utbildning. Så är inte fallet. Lagen säger att konfessionella inslag ska ske utanför den schemalagda
undervisningen och de ska heller inte vara obligatoriska. Skolor med konfessionell inriktning ska följa
läroplanen precis som alla andra skolor. Självklart ska det säkerställas att lagen och läroplanen efterlevs och
därför ställer vi oss positiva till noggranna kontroller av denna typ av skolverksamhet. Vi tror däremot inte
att förbud är rätt väg att gå.

Embla Holmlid Kolenda
James Jin

protokollsbilaga UN 2018 §35:3

Särskilt yttrande
Utbildningsnämnden
2018-04-10
Ärende 7: Stoppa religiösa friskolors etablering i Botkyrka kommun – ordförandeförslag
om nämndinitiativ (UF/2018:148)
Kristdemokraterna är starkt kritiska mot förslaget om nämndinitiativ gällande att konfessionella
skolor bör förbjudas att hyra kommunala lokaler, i syfte att omöjliggöra vidare etablering av
konfessionella friskolor i Botkyrka kommun. Vi vill istället se en lagändring som gör att man ska
kunna stänga skolor som inte fungerar bra, både kommunala och privata alternativ.
Vi anser inte att detta är det stora problemet i svensk skola och vad vi främst behöver fokusera
oss på. Vi har idag allt för många elever som inte klarar kunskapsmålen, hamnar efter och inte har
gymnasiebehörighet. Vi har problem med våld och kränkningar i skolmiljön mot både elever och
lärare. Vi har svårt att rekrytera och behålla behöriga lärare m.m.
Att ta missförhållanden på en skola som intäkt för att generellt motarbeta etablering av
konfessionella skolor är att ägna sig åt kollektiv bestraffning. Men där det finns problem vill vi
givetvis se tillsyn, konkreta åtgärder och uppföljning samt möjlighet att stänga skolor som inte
lever upp till svensk lagstiftning.
Vi anser att detta är ett förhastat beslut och att man istället bör verka för ökad tillsyn från
Skolinspektionen som bättre säkerställer att de nationella läroplanerna och kursplanerna tillämpas
och verka för en lagändring som skapar större befogenhet att kunna stänga de skolor som avviker
från svensk lagstiftning.
Det finns bra konfessionella skolor som skapar en skolmiljö som passar bättre än den
kommunala skolan för många. Den valfriheten vill vi värna.

Ebtesam Zino (kd)
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§ 36
Redovisning av delegationsbeslut (UF/2018:4)
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden har tagit del av delegationsbesluten redovisade i april 2018 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, feb 2018
Aspen, feb 2018
Bikupan och Bävern, feb 2018
Björkbacken, jan-feb 2018
Blåsippan, feb 2018
Broängsskolan, feb 2018
Fröet och Myrstacken, feb 2018
Granen, feb 2018
Karlavagnen, feb 2018
Kometen, feb 2018
Kungstäppan, jan-feb 2018
Luna, feb 2018
Lysmasken, feb 2018
Myran, feb 2018
Måsen, feb 2018
Nackdala, jan-feb 2018
Nova, feb 2018
Nyängsgården, feb 2018
Römossen, feb 2018
Skogsbacksskolan, jan-feb 2018
Solliden, feb 2018
S:t Botvids gymnasium, feb 2018
Sörgården, feb 2018
Tallidsskolan, feb 2018
Tranan, feb 2018
Trollet, jan-feb 2018
Tullingebergsskolan, jan-feb 2018
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Tumba Gymnasium, feb 2018
Ugglan, feb 2018
Vallmon och Vitsippan, feb 2018
Älvan, jan-feb 2018
Utbildningsförvaltningens förvaltningschef, feb 2018
Utbildningsförvaltningens enhet för specialiststöd, feb 2018
Expedieras till

Berörda enheter
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§ 37
Redovisning av anmälningsärenden (UF/2018:5)
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden har tagit del av anmälda skrivelser redovisade i april 2018.
Skrivelser
Inkomna ärenden från Skolinspektionen

-

Beslut efter kvalitetsgranskning av huvudmäns och rektorers arbete för en rättvis och likvärdig betygssättning i grundskolan vid Broängsskolan (UF/2017:311)
Anmälan mot förskolan Prästkragen (UF/2018:103)
Beslut gällande anmälan mot förskolan Prästkragen (UF/2018:103)
Anmälan om skolsituationen för en elev vid Malmsjö skola (UF/2018:110)
Remiss från Skolinspektionen, Ansökan från ThorenGruppen AB (UF/2018:113)
Remiss från Skolinspektionen, Ansökan från Aprendere Skolor AB vid Min skola Norsborg (UF/2018:124)
Anmälan om skolsituationen för en grundskoleelev vid Björkhaga skola (UF/2018:126)
Avslutade ärenden från Skolinspektionen

-

Beslut om uppföljning av anmälan om kränkande behandling vid Storvretskolan
(UF/2017:284)
Uppföljning av beslut gällande skyldigheten att motverka kränkande behandling vid
Rikstens skola (UF/2017:288)
Beslut gällande anmälan om kränkande behandling vid Björkhaga skola (UF/2018:22)
Beslut om avslag i delar av anmälan om kränkande behandling av en elev vid S:t Botvids
gymnasium (UF/2018:135)
Beslut från Skolverket

-

-

Beslut om beviljande gällande ansökan för läslyftet i skolan 2018/19 (UF/2018:57)
Beslut gällande statsbidrag för omsorg på kvällar, nätter och helger 2018 (UF/2018:88)
Beslut om beviljande av statsbidrag gällande specialpedagogik för lärande 18/19
(UF/2018:139)
Beslut om beviljande av statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd vårterminen 2018 (UF/2018:125)
Statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för 2018 (UF/2018:128)
Beslut från Migrationsverket
Beslut om återkrav för ersättning för utbildning för asylsökande barn i grundskola
(UF/2018:26)
Beslut om återkrav för ersättning för utbildning för asylsökande barn i gymnasieskola
(UF/2018:27)
Beslut från Förvaltningsrätten
Dom gällande Överklagan av beslut om skolkort, elev på Kvarnhagsskolan (UF:2017:340)
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-

Avslag, Överklagan av beslut om tilläggsbelopp, elev vid Castello Järla Sjö (UF/2018:23)
Föreläggande angående ansökan om utdömande av vite, Björkhaga grundsärskola
(UF/2018:115)
Föreläggande angående ansökan om utdömande av vite, Björkhaga skola (UF/2018:116)
Föreläggande angående ansökan om utdömande av vite, Brunnaskolan (UF/2018:117)
Föreläggande angående ansökan om utdömande av vite, Storvretsskolan (UF/2018:136)
Övrigt

-

Beslut efter anmälan enligt lex Maria, Karsby International School, Hammestaskolan,
Mottagningsenheten (UF/2017:347)
Motion - Gör Xenter till ett eget gymnasium (UF/2018:118)
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§ 38
Information – redogörelse och exempel i samband med anmälningsärenden och delegationsbeslut
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Anette Älmdalen, chef specialiststöd, informerar om ärendet.
Anmälningsärenden
Externa beslut: Skolinspektionen, Migrationsverket, Skolverket. Även
andra nämnders beslut som direkt berör utbildningsnämnden.
Delegationsbeslut
Interna beslut: utbildningsnämnden, i egenskap av huvudman, delegerar
beslutsrätten till utbildningsförvaltningen. Besluten är fattade med stöd i
delegationsordningen, där delegationspunkt redovisas.
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§ 39
Information – resultat från medarbetarundersöknigen 2017
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Annelie Mårdh, HR operativ chef, informerar om ärendet.
I medarbetarundersökningen från år 2017 är siffrorna överlag likadana som mätningarna
år 2016. I utbildningsförvaltningens egna mätningar framgår det att lugn och trygg tillvaro har minskat, delaktigheten från lärarna vid framtagningen av nya rutiner har minskat. Botkyrka kommun förflyttar sig sammantaget i en nedåtgående riktning, även om det
är marginellt.
Medarbetarindex har sjunkit med 2 procentenheter (från 80 % till 78%). Indikatorerna rörande Arbetsförutsättningar (balansen) har alla sjunkit med mellan 1-3 procentenheter.
Goda områden


Engagerade medarbetare



Chefer är starka i dialog med enskilde medarbetaren



Integrerade mål



Informationstillgång

Områden att fortsätta stärka


Delaktighet kring planering, förändringar och beslut



Gemensamt ansvarstagande och samarbete



Arbetsbelastning



Tillvaratagande av kompetens



Synen på förvaltningsledningen



Anmälningsbenägenhet och stöd vid trakasserier, diskriminering och våld/hot
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§ 40
Information – Skolinspektionens förelägganden och vidtagna åtgärder av Botkyrka kommun
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Karin Josefsson, utredare, och Susanne Englund, verksamhetschef grundskola, informerar i ärendet.
Skolinspektionens rutinöversyn i Botkyrkas grundskolor och gymnasieskolor år 2016 resulterade i ett antal vitesförelägganden. De berörda enheterna har vidtagit kraftfulla åtgärder, där förvaltningsledning och skolledningarna på respektive skola har tagit Skolinspektionens påpekanden på största allvar.
Den 13 april 2018 skickar Botkyrka kommun in sitt yrkande till förvaltningsrätten om att
Skolinspektionens viten ska avslås.
Vitesföreläggadena berör följande enheter med Botkyrka kommun som huvudman:
- Björkhagaskolan och Björkhaga grundsärskola
- Brunnaskolan
- Storvretskolan
- S:t Botvids gymnasium
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§ 41
Förvaltningschefen informerar
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Mikael Caiman Larsson, förvaltningschef, Susanne Englund, verksamhetschef grundskola
och Christina Carlsson, verksamhetschef förskola, informerar om ärendet.


Verksamhetsområde grundskola
Botkyrkas grundskolor har uppmärksammats medialt den senaste månaden.
Karsby International Schools trygghetsarbete har uppmärksammats i Dagens Nyheter.
Tunaskolan och Grindtorps skolas medverkan i forskningsprojektet om frukost på schemalagd tid har uppmärksammats i Dagens Nyheter.
DIK, ett fackförbund som organiserar akademiker inom kultur- och kommunikationsbranschen, utser varje år skolbibliotek i världsklass. Tumba gymnasium mottog en av
årets utmärkelser för sitt goda arbete.



Verksamhetsområde förskola
Lokalmedia har skrivit om det nationella förskoleupproret, där förskolelärare gör nationellt uppror mot att kraven på förskolelärare har ökat medan förutsättningarna för att bedriva arbetet inte har ökat i samma takt.

