SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildningsnämnden
2012-06-04

Plats och tid

Hammerstaskolan, kl 19:00

Beslutande

Youbert Aziz, ordförande

Maria Trygg (S), Håkan Klasén (S), Aida Huskovic (M), Bertil
Rolf (TUP), Bayram Uludag (MP), Bekir Uzunel (V), Juliana Lahdou (S), ersättare för Ebba Östlin (S), Lennart Lauberg (M), ersättare för Christina Lundgren (M), Olle Westberg (S), ersättare för
Gerd Ingels (S), Jimmy Baker (M), ersättare för Therese Hellichius
(M), Klara Soma (MP), ersättare för Bo H Samuelsson (FP), Tuva
Lund (S), ersättare för Miriam Bengtsson (KD)
Ersättare

Suheer Sherif (S), Nooshi Dadgostar (V)

Övriga deltagande

Erik Nilsson, Anette Hedlin, Berit Johansson, Tony McCarrick, Eva
Jaquet, Karin Persson-Berg, Sofia Nordgren
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Plats och tid för

Jimmy Baker (M)
Utbildningsförvaltningen den 4 juni 2012
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BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-06-04

§ 43
Delårsrapport 1 (UF/2012:51)
Beslut

1) Utbildningsnämnden noterar till protokollet att nämnden tagit del av
föreliggande budgetuppföljningsprognos för utbildningsnämnden 2012
2) Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsen få överfört tilldelade
medel från Kompetensfonden med 5,06 mkr
3) Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsen tilläggsanslag med 3
mkr för Lärarlyftet
Sammanfattning

Delårsrapport 1 för 2012 visar på ett underskott på 24,1 mkr. Underskottet
förklaras främst av tre saker, underskott i beställarbudgeten, ett antal grundskolor som har svårigheter att uppnå en budget i balans samt IT-satsningen.
Via beställarbudgeten får förskolorna och grundskolorna ersättning. Utbetalning sker utifrån faktiskt antal barn/elever som deltar i verksamheten
varje månad. Under år 2012 är det lite drygt 100 fler barn i åldern 1-5 år
som deltar i verksamheten än budgeterat.
Ett antal grundskolor har bland annat på grund av elevunderlaget svårt att få
ekonomin att gå ihop. Problemet kvarstår sedan föregående år och underskottet beräknas uppgå till cirka 7,5 mkr. Förvaltningen avser att avkräva de
enheter som inte har en budget i balans en tid- och åtgärdsplan för att uppnå
ekonomisk balans.
Den fortsatta satsningen på IT i skolan innebär ett underskott om cirka 5
mkr. Underskottet förklaras del av en satsning på att samtliga pedagoger
inom grund- och gymnasieskolan ska ha en bärbar dator. Ytterligare en förklaring är den relativt sett höga funktionskostnaden (1 500 kr/dator och år)
som vi betalar för samtliga datorer. Sedan den av kommunfullmäktige beslutade satsningen på att alla elever i grundskolans årskurser 7-9 ha en egen
dator i skolarbetet inleddes år 2011 har funktionskostnaderna ökat rejält.
Utbildningsförvaltningen önskar att en ny prismodell inte ska bygga på ett
fast funktionspris per dator (som idag) utan på verkliga kostnader för nätverk, programvaror etc. för förvaltningen.
Under år 2011 och 2012, då alla datorer till eleverna i åk 7-9 köps in har vi
högre kostnader för . Från 2013 blir denna kostnad betydligt lägre då det
bara kommer att vara en årskurs i taget som ska byta ut sina datorer. Vår bedömning är därför att vi från år 2013 kommer att kunna hantera dessa kostnader inom ramen för tilldelade resurser.
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BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-06-04

§ 44
En första utvärdering - en elev en dator (UF/2012:51)
Beslut

Utbildningsnämnden godkänner denna delutvärdering.
Sammanfattning

En-till-En satsningen är Utbildningsnämndens satsning på att alla elever i
grundskolan ska få en bärbar dator. Forskning och utvärdering är viktiga
förutsättningar för att nå de ambitiösa målen för satsningen. En första delutvärdering av ”En elev – en dator” har gjorts. Genomgången visar att tekniken fungerar och att undervisningen redan har börjat förändras. Underlaget
till utvärderingen är intervjuer med elever, föräldrar och lärare, samt en enkät. Det är för tidigt att se hur väl når det viktigaste målet nås, att elevernas
resultat ska förbättras.
I utvärderingen kan man redan se flera effekter av datorsatsningen:
- Både lärare och elever är nöjda med teknik och utrustning.
- Eleverna tycker att det är lättare att hålla reda på läxor och undervisningsmaterial.
- En del lärare tycker att eleverna fått svårare att koncentrera sig på lektionerna. Andra lärare tycker tvärtom, att eleverna är mer fokuserade nu.
- 66 procent av lärarna tycker att datorerna underlättar det pedagogiska arbetet.
- 50 procent av lärarna tycker att man nu ”arbetar mer med att se, göra texter
med foto, film och ljud”. Lika många instämmer i påståendet att man ”arbetar på fler och olika sätt när man använder datorerna”.
- 74 procent av eleverna tycker att skolarbetet blivit mer motiverande.
- 63 procent säger att de är mer aktiva under lektionerna och 47 procent instämmer i påståendet att man ”arbetar på fler och olika sätt när man använder datorerna”.
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2012-06-04

§ 45
Svar på motion - starta vård- och omsorgscollege i Botkyrka (UF/2012:51)
Beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens yttrande som svar på
motionen.
Yrkande

Bekir Uzunel (V) och Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen
Reservation

(M) och (V) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning

Utbildningsförvaltningen är positiv till existensen av Vård- och omsorgscollege i länet och riket. Det är sannolikt inte praktiskt möjligt att ”starta” ett
eget sådant college i Botkyrka, däremot är det önskvärt att ha mandat att
försöka ansluta till det ”Vård- och omsorgscollege” som har startats av
Stockholm stad. Oavsett möjligheten till att bli en del av detta, vill Utbildningsförvaltningen knyta ett tätare samarbete med Vård och omsorgsförvaltningen i Botkyrka för att öka attraktiviteten för elever att börja vid Tullinge gymnasiums Vård- och omsorgsprogram. Det kan handla om t ex praktikplatser eller betald sommarjobbsgaranti.
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BOTKYRKA KOMMUN
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§ 46
Rutiner för klagomålshantering (UF/2012:51)
Beslut

- Utbildningsnämnden antar dessa systematiserade rutiner för rapportering
av kränkande behandling till huvudman.
- Utbildningsnämnden antar rutinerna för klagomålshantering.
Sammanfattning

Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål
mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.
Barn, elever och föräldrar vänder sig sällan till huvudmannen när det finns
ett missnöje fast det är huvudmannen som har ansvar att rätta till bristerna. I
huvuddelen av de anmälningar som Statens Skolinspektion tar emot har huvudmannen inte fått tillfälle att själv först agera. Ofta har denne inte ens
kännedom om ärendet som nästan alltid rör förhållanden vid en enskild förskole- och skolenhet. Mot denna bakgrund ska huvudmannen ha rutiner för
att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.
När det gäller rutiner vid kränkande behandling har ett förtydligande gjorts i
skollagen, som innebär att lärare eller annan personal, som får kännedom
om att en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling, är skyldiga att anmäla detta till rektorn. Rektorn är i sin tur skyldig att föra informationen vidare till huvudmannen.
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§ 47
Delrapport - ny stödstruktur för elever med störst behov av
stöd i grundskolan (UF/2012:51)
Beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens rapport.
Sammanfattning

Alla barn och ungdomar har styrkor och olika förutsättningar. I Botkyrkas skolor
ska eleverna ha möjlighet att nå målen genom undervisning av hög kvalitet och få
stöd i att utveckla sin kompetens och fulla potential. Ambitionen är att fler elever
ska nå målen i Botkyrkas grundskolor och fler ska bli behöriga till nationella
program i gymnasieskolan.
Utbildningsnämnden fattade i mars 2011 (dnr 2011:44) beslut om successiv
uppbyggnad av en ny stödstruktur för inkluderande stödinsatser inom
grundskolan. Stödprocesserna ska upparbetas under två år och rymmas inom
befintliga budgetramar. Enligt beslutet ska också utbildningens kvalitet i de
kommunövergripande särskilda undervisningsgrupperna öka.
Under läsåret 2011/12 har ett antal nya stödprocesser skapats och de erbjuds från
specialistenheten till alla grundskolor. Den nya stödpaletten är väl förankrad och
uppskattad av rektorerna. Det finns en hög efterfrågan från alla grundskolor. Fler
elever än tidigare nås av stödinsatser detta läsår.
Ett systematiskt kvalitetsarbete särskilt riktat till de särskilda
undervisningsgrupperna har satts igång med observationer i undervisningen,
intervjuer av elever samt trepartsamtal mellan lärare, rektor och specialistenheten.
Kvalitetsarbetet omfattar skolans egen verksamhetsanalys, organisation och
ledning, arbetet med implementering av nya styrdokument samt behov av stöd för
fortsatt utvecklingsarbete. Första omgången då alla grupper omfattats slutförs i
maj månad. Denna genomlysning tillsammans med elevernas betyg och
behörighet till nationellt gymnasieprogram vid läsårets slut ska ingå i underlag
för utvärdering både på förvaltningsnivå och för skolan.
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§ 49
Resursfördelning av ersättning för kvalitetssäkring maxtaxa (UF/2012:51)
Beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar
att anta nedanstånde förslag att ersättning för kvalitetssäkring maxtaxa från
och med 2013 schablonbudgeteras per barn och årsplats i förskola och skolbarnomsorg och utbetalas via resursfördelningen.
samt
att utbetala den tilldelade ersättningen för kvalitetssäkring maxtaxa för
andra halvåret 2012 via resursfördelningen med start i juli 2012.
Sammanfattning

Skolverket fördelar två statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder till kommuner som tillämpar maxtaxa inom barnomsorgen. I dagsläget betalas ersättningen ut manuellt två gånger per år i samband med att förvaltningen
fått ersättningen från skolverket i mars och september. Förslaget innebär att
utbildningsförvaltningen ska kunna resursfördela denna ersättning för
kvalitetssäkring maxtaxa, samt att vi budgeterar denna områdesvis utifrån
beräknad schablon i samband med budgetering kommande år. Syftet med
förslaget är att förenkla hanteringen av ersättningen och förbättra möjligheterna för enhets- och områdesansvariga att planera sin ekonomi och verksamhet utifrån ersättningen.
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§ 50
Programutbudet vid Botkyrkas gymnasieskolor läsåret
2013/14 (UF/2012:51)
Beslut

1. Utbildningsnämnden beslutar att inrätta nationella gymnasieprogram
enligt förvaltningens förslag med planerat start läsåret 2013/14.
2. Utbildningsnämnden beslutar att inrätta av förvaltningen föreslagna
introduktionsprogram till gymnasieskolan – program som erbjuds obehöriga
elever i gymnasieskans regi.
Sammanfattning

Detta förslag till utbildningsnämnden avser programutbudet av: nationella
program vid ungdomsgymnasiet och särgymnasiet, samt introduktionsprogram till gymnasieskolan.
Utbildningsnämnden beslutar om det nya programutbudet som skall ges fr o
m läsåret 2013/14. Utbudet är anpassat till gymnasiereformen (GY11) respektive gymnasiesärskolereformen (GYSÄR13) och består av Nationella
program och inriktningar. Samtliga nationella program är befintliga utbildningar i Botkyrka kommun även om marginella förändringar sker inom programmen genom gymnasiesärskolans reform. Vidare föreslås att fastställa
programutbudet för de elever som obehöriga till gymnasiet avseende Introduktionsprogram till gymnasieskolan.
De föreslagna utbildningarna fyller en funktion och ett behov för ungdomar
i kommunen och inom södertörnssamarbetet. Det finns kompetent personal,
lokaler och infrastruktur för att med framgång driva de föreslagna programmen och inriktningarna.
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§ 51
Förvaltningschefen informerar
Beslut

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

Jan Ferm är ny rektor på Eklidsskolan från augusti.
En kvalitetsdag för nämnden kommer att hållas den 8 juni på Hågelby.
Nämnden kommer att få möjlighet att delta i gruppdiskussioner med förskolechefer och rektorer. Förvaltningen kommer att lägga fram en lägesanalys.
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§ 52
Anmälningsärenden (UF/2012:17)
Beslut

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

Kommunfullmäktige
2012-05-07 § 103 Medborgarpanel om kommunens webbplats
2012-05-07 § 97 Fördelning av 2012 års anslag – Genomförandet av förvaltningsområdet för
finska språket samt grundskyddet för övriga nationella minoriteter
2012-04-26 § 43 Ny organisation av fritidsverksamheten för 10-12-åringar
2012-04-26 § 38 Årsredovisning för Botkyrka kommun
2012-04-26 § 37 Revisionsberättelse för 2011

Skolinspektionen
2012-05-15 Beslut ang. anmälan om kränkande behandling vid Brunnaskolan
2012-05-15 Beslut ang. skolsituation vid Broängsskolan
2012-05-15 Beslut ang. anmälan vid Storvretskolan

BOTKYRKA KOMMUN
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§ 53
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:
Administrativa enheten, mar
Banslättskolan, apr
Bikupan förskola, apr
Björkhaga skola, apr
Borgskolan, apr
Bäverhyddan förskola, apr
Förvaltningskontoret, dec, jan, feb
Grindstugan förskola, apr
Gullvivan förskola, apr
Karlavagnen förskola, apr
Kassmyras förskolor, apr
Luna förskola, apr
Myrstacken förskola, apr
Nova förskola, apr
Nyängsgården förskola, apr
Prästkragen förskola, apr
Römossen förskola, apr

Solliden förskola, apr
Specialistenheten, mar
Sörgården förskola, apr
Tullingebergsskolan, apr
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