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_________________________

BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-24

§ 28
Medvind, muntlig redogörelse för projektet (UF/2012:44)
Beslut

Utbildningsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagit del av informationen.
Information

Faezeh Khalaji från Stockholms Universitet presenterar projektet Medvind.
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BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-24

§ 29
Sammanslagning av träningsskolorna på Karsby International School och Tallidsskolan (UF/2012:43)
Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att grundsärskolan på Karsby International
School inklusive förskolegruppen Lilla Rummet flyttar till Tallidsskolan
från hösten 2012. Träningsskolan på Karsby upphör därmed.
Sammanfattning

Grundsärskolans verksamhet på Karsby består dels av en träningsskoleverksamhet med 14 elever mellan 6 - 14 år samt en förskolegrupp med 5 barn.
Samtliga barn och elever har stora funktionsnedsättningar vilket även medför ett stort omsorgsbehov. Verksamheten är väl fungerande med hög personaltäthet och utrustade lokaler, men det är något för trångt i lokalerna och
man har problem med ventilationen. Träningsskolan på Tallidsskolan har 9
elever mellan 9 – 15 år. Tallidsskolans lokaler är upprustade och anpassade
utifrån elevgruppens behov. Alla lokaler används inte och är i behov av upprustning när verksamheten växer.
En sammanslagning av verksamheterna från hösten 2012 skulle innebära
såväl ekonomiska som pedagogiska fördelar. Barnen och eleverna i båda
verksamheterna har stora funktionsnedsättningar. Det innebär ett behov av
mycket väl anpassade lokaler samt av en hög personaltäthet. Med fler
barn/elever och en mer samlad kompetens blir utvecklingen inom de pedagogiska frågorna högre. Förskolan Lilla Rummet har behov av större lokaler
och sammanslagningen skulle även möjliggöra en utökning av antalet barn i
gruppen, vilket det finns efterfrågan på.

3[17]

BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-24

§ 30
Yttrande över förslag till flerårsplan 2013-2016 (UF/2012:44)
Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna denna
tjänsteskrivelse.
(M) kommer att lämna ett eget förslag till flerårsplan till kommunfullmäktige.
Sammanfattning

Utbildningsförvaltningen är i stort överens med kommunledningsförvaltningens
bedömningar i förslag till flerårsplan 2013-2016.
Volymerna för 1-5 åringar i förslaget ligger dock under den beräkning som
utbildningsförvaltningen gjort. Förvaltningen bedömer att andelen barn i åldern
1-5 år som kommer att finnas i förskoleverksamhet i år kommer att ligga något
högre än tidigare år. Utvecklingen fram till mars tyder på att upp till 87 procent
av alla kommunens barn kommer att finnas i våra förskolor.
Hyreskostnaderna för förvaltningen år 2013 överstiger den kompensation vi får
enligt förslaget med 3,7 mkr. För ökade hyresersättningar till våra fristående
enheter äskar vi ytterligare 1,7 mkr.
Utbildningsnämnden vidhåller sitt och tekniska nämndens förslag från
framåtsikt 2013-2016 om en satsning för att åtgärda eftersatt underhåll.
Upprustningen av Storvretskolan har beräknats till totalt 70 mkr, vilket
innebär att det behövs ytterligare 30 mkr i investeringsmedel under
2013. Upprustningen av Björkhagaskolan, som ska ske år 2015, kan
hamna i samma kostnadsklass.
Utbildningsförvaltningen och kultur och fritidsförvaltningen vidhåller
förslaget att flytta 10-12 årsverksamheten till kultur och fritid från
halvårsskiftet 2012. För detta ändamål bör ytterligare 2,5 mkr tillföras
ansvarig nämnd från år 2013.
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BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-24

§ 31
Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Bar
Hebreusstiftelsen (UF/2012:37)
Beslut

Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande till
Skolinspektionen.
(M) lämnar särskilt yttrande. (KD) och (FP) ansluter sig till Moderaternas yttrande.
Sammanfattning

Bar Hebreusstiftelsen har hos Skolinspektionen ansökt om utökning med åk 6-9 vid den
befintliga fristående grundskolan Edessaskolan i Botkyrka kommun från och med
läsåret 2013/2014. Bar Hebreusstiftelsen driver Edessaskolan (F-5) i Borgskolan på
Borgvägen 10 i Norsborg.
Edessaskolan har en konfessionell (kristen) inriktning och har i dagsläget godkännande
att bedriva grundskoleverksamhet från förskoleklass till åk 5 samt fritidshem och har
för närvarande cirka 96 elever. Vid full utbyggnad till årskurs 9 år 2016/2017 beräknas
227 elever gå i skolan, varav 20 i förskoleklassen.
Förvaltningen gör bedömningen att en utökning av åk 6-9 på Edessaskolan med 131
elever skulle medföra påtagliga negativa organisatoriska och ekonomiska konsekvenser
för den befintliga grundskoleverksamheten i Botkyrka kommun. Denna bedömning
grundas på befolkningsprognosen för norra Botkyrka och den överkapacitet av
skollokaler som förvaltningen försöker lösa. Färre elever i den kommunala grundskolan
leder till ökade lokalkostnader per elev. Mindre klasser leder i sin tur till att det blir
svårare att upprätthålla kompetensen bland lärarna. Gryningeskolan har samtidigt
ansökt om en utökning med 98 elever i samma område. Skulle dessa båda skolor få
tillstånd att bygga ut sin verksamhet rör det sig om en sammanlagd utökning med 229
elever vid full utbyggnad. Detta riskerar att leda till att kommunen kan behöva ställa
om sin organisation, bygga om eller lägga ner grundskoleenheter.
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BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-24

§ 32
Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från JS
Education AB (UF/2012:37)
Beslut

Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt
yttrande till Skolinspektionen.
Sammanfattning

JS Education AB har hos Skolinspektionen ansökt om att bedriva grundsärskola
åk 1-9 från och med läsåret 2013/2014. Grundsärskolan planeras att integreras
och inrymmas i befintliga lokaler för Botkyrkas Friskolas grundskola. Totalt
beräknas verksamheten, årskurs1-9, uppgå till 5 elever.
JS Education AB har haft tillstånd att bedriva undervisning på grundskolenivå
sedan 1993. JS Education AB driver Botkyrka Friskola på adressen S:t Botvids
väg 28 och Tre Källors väg 8 i Norsborg.
Förvaltningen gör bedömningen är att en grundsärskola åk 1-9 på Botkyrkas
Friskola inte medför några påtagligt negativa organisatoriska och ekonomiska
konsekvenser för den befintliga grundsärskoleverksamheten.
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BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-24

§ 33
Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Johai AB
(UF/2012:37)
Beslut

Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt
yttrande till Skolinspektionen.
(M) lämnar särskilt yttrande.
Sammanfattning

Johai AB har hos Skolinspektionen ansökt om utökning med åk 7, 8 samt 9 vid
den befintliga fristående grundskolan Gryningeskolan i Botkyrka kommun från
och med läsåret 2013/2014. Vid full utbyggnad år 2017 beräknas 18 elever gå i
åk 7, 18 elever gå i årskurs 8 och 18 elever gå i årskurs 9. Totalt beräknas
verksamheten, förskoleklass till skolår 9, uppgå till 194 elever läsåret 2017.
Gryningeskolan har en icke-konfessionell undervisning med vissa
konfessionella inslag med svenskmuslims profil, som är frivilliga för alla elever.
Skolan har i dagsläget godkännande att bedriva grundskoleverksamhet från
förskoleklass till åk 6 samt fritidshem och har för närvarande cirka 96 elever.
Under läsåret 2011/2012 har Gryningeskolan 3 elever i åk 5 från Botkyrka
kommun.
Johai AB driver Gryningeskolan (F-6) i fastigheten ”Botvidsgymnasiet 5” i
Slagsta industriområde i norra Hallunda.
Förvaltningen gör bedömningen att en utökning av åk 7-9 vid Gryningeskolan
skulle medföra påtagliga negativa organisatoriska och ekonomiska
konsekvenser för den befintliga grundskoleverksamheten. Denna bedömning
grundas på befolkningsprognosen för norra Botkyrka och den överkapacitet av
skollokaler som förvaltningen försöker lösa.
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BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-24

§ 34
Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Praktiska
Sverige AB (UF/2012:37)
Beslut

Utbildningsförvaltningen överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt
yttrande till Skolinspektionen.
(M) yrkar att Utbildningsnämnden i sitt yttrande till Skolinspektionen ska tillstyrka etableringen.
(M) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Sammanfattning

Praktiska Sverige AB vill etablera utökad gymnasieverksamhet i Tumba,
Botkyrka kommun. Praktiska Sverige AB avser starta två program: Handels- och administrationsprogrammet samt Hotell och Turismprogrammet
med två inriktningar. Hotell och turismprogrammet är redan etablerad i
kommunen. En nyetablering i - eller i närheten av Botkyrka - resulterar i
”utspädning” av ett redan vikande elevunderlag. En försvagad ekonomi
medför kvalitetsförsämringar för eleverna. I gymnasievalet feb 2012 har vi
färre ”förstahandsökande” till Hotell och Turismprogrammet än vad det
finns utbildningsplatser i kommunen. Praktiska Sverige AB anger att etableringen av Familjeparken Hågelby är ett gott incitament att starta båda programmen, då etableringen kan ge praktikplatser till utbildningarna. Dock befinner sig inte ”familjeparken” längre än på projektstadiet och det kommer
att dröja ytterligare flera år innan det kan bli aktuellt för gymnasieskolan att
placera ”arbetsförlagd utbildning” i verksamheten.
Botkyrka driver inte Handels- och administrationsprogrammet, men vi vill
gärna informera om att våra grannkommuner Huddinge och Södertälje har
ett stort antal lediga platser på sina Handels och administrationsprogram,
varför programmet lider av en överetablering i regionen.
Förvaltningens bedömning är att ansökan avslås då en etablering av Praktiska Sverige AB i Tumba medför negativa ekonomiska och organisatoriska
konsekvenser för den befintliga kommunala gymnasieverksamheten i Botkyrka kommun särskilt avseende Hotell och Turismprogrammet. Vi kan heller inte se att Praktiska Sverige AB har möjlighet att inom en tidsmässigt
bestämd tid erbjuda sina elever APL-/praktikplatser på ”Familjeparken Hågelby” eftersom endast projektering pågår av verksamheten.
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BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-24

§ 35
Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Rytmus
AB Botkyrka (UF/2012:37)
Beslut

Utbildningsförvaltningen överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse som
sitt yttrande till Skolinspektionen.
(M) yrkar att Utbildningsnämnden i sitt yttrande till Skolinspektionen ska tillstyrka etableringen.
(M), (KD och (FP) reserverar sig till förmån för Moderaternas yrkande.
Sammanfattning

Rytmus AB vill etablera gymnasieverksamhet i Tullinge, Botkyrka kommun.
Utbildningsförvaltningen har därför gjort en konsekvensanalys för hela
kommunen.
Rytmus AB avser starta två inriktningar inom Estetiska programmet: Musik
samt Estetik och Media. Båda dessa inriktningar är redan etablerade i
kommunen och kan drivas med kvalitet när det gäller lärartäthet, studios, teknik,
undervisningstid etcetera. En nyetablering i - eller i närheten av Botkyrka resulterar i ”utspädning” av ett redan vikande elevunderlag. En försvagad
ekonomi medför kvalitetsförsämringar för eleverna. I gymnasievalet feb2012
har vi färre ”förstahandsökande” till inriktningarna ”Musik” och ”Estetik och
Media” än vad det finns utbildningsplatser i kommunen. Söktrycket var svagt
redan 2011, men har alltså tunnats ut ytterligare 2012.
Förvaltningens bedömning är att ansökan avslås då en etablering av Rytmus AB
i Tullinge medför stora negativa ekonomiska och organisatoriska konsekvenser
för den befintliga kommunala gymnasieverksamheten i Botkyrka kommun.
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BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-24

§ 36
Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Rytmus
AB Huddinge (UF/2012:37)
Beslut

Utbildningsförvaltningen överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse som
sitt yttrande till Skolinspektionen
(M) yrkar att Utbildningsnämnden i sitt yttrande till Skolinspektionen ska tillstyrka etableringen.
(M), (KD och (FP) reserverar sig till förmån för Moderaternas yrkande.
Sammanfattning

Rytmus AB vill etablera gymnasieverksamhet i Huddinge kommun.
Utbildningsförvaltningen har därför gjort en konsekvensanalys av vad detta får
för konsekvenser för Botkyrkas Estetiska utbildningar.
Rytmus AB avser starta två inriktningar inom Estetiska programmet: Musik
samt Estetik och Media. Båda dessa inriktningar är redan etablerade i
kommunen och kan drivas med kvalitet när det gäller lärartäthet, studios, teknik,
undervisningstid etcetera. En nyetablering i - eller i närheten av Botkyrka resulterar i ”utspädning” av ett redan vikande elevunderlag. En försvagad
ekonomi medför kvalitetsförsämringar för eleverna. I gymnasievalet feb2012
har vi färre ”förstahandsökande” till inriktningarna ”Musik” och ”Estetik och
Media” än vad det finns utbildningsplatser i kommunen. Söktrycket var svagt
redan 2011, men har alltså tunnats ut ytterligare 2012.
Förvaltningens bedömning är att ansökan avslås då en etablering av Rytmus AB
i Huddinge medför stora negativa ekonomiska och organisatoriska
konsekvenser för den befintliga kommunala gymnasieverksamheten i Botkyrka
kommun.
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BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-24

§ 37
Avtal om förvärv av Södertörns hantverksgymnasium
(UF/2011:319)
Beslut

Utbildningsnämnden överlämnar förslag på avtal för förvärv av fastigheten
Botkyrka Skyttbrink 26 till Kommunfullmäktige.
Att Utbildningsnämnden ger Tumba gymnasium uppdraget att fr o m ht
2012 driva de nationella programmen: Bygg- och anläggningsprogrammet
inriktning husbyggnad samt Hantverksprogrammet inriktning finsnickeri.
Omedelbar justering.
Sammanfattning

Södertörns Hantverksgymnasium är ett fristående gymnasium som ägs av två lärare/skolledare med bakgrund i Botkyrka kommuns skolor. Hantverksgymnasiet
har idag ca 90 elever fördelade på två program: hantverksprogrammet och byggprogrammet. Med ägarna har bolaget 10 heltidstjänster fördelade på 11 personer.
Utbildningsförvaltningens intresse för verksamheten ligger bl. a i att den kan komplettera utbudet av Introduktionsprogram till gymnasieskolan, främst yrkesintroduktion. Utbildningsförvaltningen tror även på möjligheten att driva Byggprogrammet om än med lägre volymer än tidigare. Hantverksgymnasiet har duktiga lärare och goda branschkontakter. Med kommunen som huvudman kan verksamheten
utökas med ytterligare utbildningar, och även nyttja lokalerna till andra verksamheter, t ex stödcentrum för elever som idag undviker att gå i gymnasieskolan.
Kommunstyrelsen (KS/2011:483) har uppdragit till Utbildningsnämnden och Tekniska nämnden att förhandla fram ett förslag till avtal med Hantverksgymnasiet AB
om förvärv av fastigheten och övertagande av skolverksamheten.
Efter förhandlingar föreslås att förvärva fastigheten Skyttbrink 26 av kommunen
för 11 mnkr. Förslag till avtal för förvärv av fastighet samt inventarier är framtaget
och reglerar även verksamhet för Utbildningsförvaltningen. Förvärvet av fastigheten Skyttbrink 26 och inventarier uppgår till 13 mnkr. Se bilaga 1
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BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-24

§ 38
Ansökan om utökning av antalet barn och lokaler samt
ombildning av Tellus montessoriförskola (UF/2012:45)
Beslut

Utbildningsnämnden godkänner förskolans ansökan om att utöka antalet barn i
befintlig enskild förskoleverksamhet från 26 till att omfatta maximalt 37 barn.
Utbildningsnämnden godkänner att verksamheten överlåts från kooperativet
Tellus till Montessoribarnens förskolor och skolor i Botkyrka AB.
Sammanfattning

Förskolan inkom 2012-03-28 med en ansökan om att utöka den befintliga
förskoleverksamheten från 26 till 37 barn samt utöka lokaler. Verksamhetschef
Elin Hörberg ansöker samtidigt om att verksamheten överlåts från kooperativet
Tellus montessori ekonomiska förening (orgnr 769613-5065) till
Montessoribarnens förskolor och skolor i Botkyrka AB (orgnr 556887-8796) från
och med den 1 maj 2012.
I nuläget har förskolan tillstånd från kommunen för 26 barn från 1-5 år på
avdelningen Tellus och Pluto. Förskolan är ett föräldrakooperativ beläget på
Toppvägen 12 i Tumba på 165 kvm. Förskolan vill utöka sin verksamhet med
elva barn samt överta lokaler från personalkooperativet Lava på Toppvägen 2.
Lokalerna ifråga är anpassade för förskoleverksamhet och omfattar 100 kvm.
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BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-24

§ 39
Rekommendation att teckna avtal om verksamhetsförlagda
fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna (UF/2012:44)
Beslut

Utbildningsnämnden godkänner rapporten och att uppdrar åt förvaltningschefen att teckna avtalet.
Sammanfattning

Kommunförbundet i Stockholms län har förhandlat fram ett tilläggsavtal till
det redan tecknade samverkansavtalet om verksamhetsförlagd utbildning i
lärarutbildningarna. Avtalsförslaget reglerar samverkan med Stockholms
universitet och länets kommuner. I avtalsförslaget beskrivs syftet med samverkan och organisation för verksamhetsförlagda fältstudier (VFF) inom
speciallärar- och specialpedagogutbildningarna.
Styrelsen för KSL rekommenderar att kommunerna tecknar det bilagda avtalsförslaget.
Formellt har förvaltningschefen rätt att teckna avtalet enligt delegation, men
mot bakgrund av att avtalet utgör en viktig strategisk fråga för rekrytering
av specialpedagoger bedömer förvaltningen det som viktigt, att informera
nämnden om vikten av avtalet.
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BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-24

§ 40
Förvaltningschefen informerar
Beslut
Utbildningsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagit del av informationen.
Information
Förvaltningschefen informerar om situationen på förskolan Humlan. Utbildningsnämnden vill ge en eloge till förvaltningen för hanteringen av situationen.
Anette Hedlin kommer att sluta för att istället arbeta i Sollentuna kommun
som förvaltningschef.
Eva Jacquet på Björkhaga skola har tilldelats kommunens barnkulturpris.
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BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-24

§ 41
Anmälningsärenden (UF/2012:17)
Beslut

Utbildningsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagit del av följande handlingar:
Skrivelser

Kultur och fritidsnämnden §20 Svar på medborgarförslag – Döp om Roplanhallen till Sven Tumba hallen
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BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-24

§ 42
Redovisning av delegeringsbeslut (UF/2012:18)
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:
Anemonen förskola, feb, mar
Banslättskolan, mar
Bikupan förskola, mar
Björkbacken förskola, mar
Björkhaga skola, feb, mar
Björkstugan förskola, mar
Borgskolan, mar
Bäverhyddan förskola, mar
Falkbergsskolan, mar
Fittjaskolan, feb
Fröhuset förskola, mar
Grindstugan förskola, mar
Gullvivan, mar
Karlavagnen förskola, mar
Karsby International School, dec-apr
Kungstäppan förskola, mar
Kärsby träningsskola, dec-apr
Luna förskola, mar
Lövholmen förskola, ar
Malmsjö skola, mar
Myran förskola, jan, feb, mar
Myrstacken förskola, mar
Nackdala förskola, mar
Natt och Dag förskola, mar
Nova förskola, mar
Nyängsgården förskola, mar
Parkhemsskolan, mar
Prästkragen förskola, mar
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Rodret förskola, mar
Römossen förskola, mar
Skäcklinge gård förskola, mar
Solrosen förskola, mar
S:t Botvids gymnasium, feb, mar
Sörgården förskola, mar
Tallidskolan, jan, feb, mar
Trädgårdstadsskolan, mar
Tullingebergsskolan, mar
Tunnlandsgården förskola, mar
Vallmon förskola, jan-apr
Ängsgården förskola, mar
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