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BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-12-16

§ 118
Ekonomisk månadsrapport november 2014 (UF/2014:44)

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner månadsrapport november och prognos för
året på 12,4 mkr.
Sammanfattning

Utbildningsnämndens prognos för 2014 beräknas till ett överskott om 12,4
mkr. Överskottet beror till stor del av lägre volymer i beställarbudget inom
främst förskolan och fritidshem. Däremot har gymnasiesärskolans beställarbudget ett underskott till följs av ökade transportkostnader samt att elevernas stödbehov har ökat det senaste året.
Hos utförarna i förskolan dvs. våra egna förskolor redovisas ett mindre underskott. Även inom grundskolans verksamheter förekommer det obalanser i
ekonomin. Skolornas har högre kostnader än den skolpeng skolorna får i ersättning. Kostnadsökning för genomförande av LSS beslut för grundskolan
och gymnasieskolan och dyrare datorinköp än det som är avsatts i skolpengen påverkar resultatet negativt. Att komma i ekonomisk balans på kort
sikt kan innebära att kvaliteten i den pedagogiska verksamheten försämras.
S:t Botvids gymnasium som har språkintroduktionsprogrammet har 60 fler
elever vilket skolan vilket förvaltningen hanterar inom beställarbudgeten.
Inför 2015 kommer även gymnasieskolan att kompenseras för volymförändringarna. Gymnasieskolorna har i övrigt en ekonomi i balans.
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§ 119
Internbudget och resursfördelning 2015 (UF/2014:107)

Beslut

Utbildningsnämnden fastställer internbudget och resursfördelning för 2015 i
enlighet med förvaltningens förslag.
Sammanfattning

Utbildningsnämndens budget för 2015 uppgår till 2 223,5 mkr och motsvarar en ökning med 95,9 mkr jämfört med 2014.
Ett antal budgetposter på central förvaltning har avsatts för gemensamma
funktioner. Budgetramen har räknats upp med totalt 95,9 mkr för kompensation för löne- och prisjusteringar, volymförändringar, hyreskostnader,
LSS- och IT-kostnader.
Kostnader för lokalhyror har utöver hyresökning 0,9 % skrivits upp med ytterligare 16,0 mkr från föregående års budget. Efter avstämning med kommunledningsförvaltningens har 4,6 mkr kompenserats utbildningsnämndens
budget.
Resurser har överförts från förvaltningens centrala stödfunktioner till de nya
verksamhetsområdena. Syftet är att stödfunktionerna ska finnas närmare och
mer tillgängliga ute i verksamheterna.
Nämnden har ålagts effektiviseringskrav om 3,3 mkr.
Yrkanden

Stina Lundgren (M) yrkar bifall till sitt förslag till beslut som innebär att
ordförandeförslaget avslås samt: Att förvaltningen får i uppdrag att ta fram
ett nytt förslag till resursfördelningsmodell som är mer individbaserad samt
att förvaltningen får i uppdrag att ta fram modeller/verktyg för uppföljning
som tydligt redogör för modellens genomslagskraft (se bilaga 1).
Ordföranden yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar
i enlighet med ordförandeförslaget.
Reservationer

Stina Lundgren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag (se
bilaga 1).
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§ 120
Återrapportering internkontrollplan (UF/2014:14)

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner rapporten.
Ärendet

Utbildningsnämnden har fastställt en handlingsplan för internkontroll 2014.
Handlingsplanen omfattar redovisningskontroller och administrativa kontroller.
Kontroller som har följts upp
Rutin/ process/ system

Kontrollmoment

Kvalitén vid redovisning av externt
finansierade driftprojekt

Att den löpande redovisningen för dessa projekt
inkl. periodisering följer god redovisningssed och
kommunens interna regler
Att periodiseringarna vid de två delårsrapporterna
följer god redovisningssed och kommunens interna
regler
Att ny rutin för ekonomisk uppföljning tillämpas

Kvalitén på periodiseringar vid delårsrapporteringarna
Ny rutin för ekonomisk uppföljning
Användning av ansvars- och verksamhetskoder
Avslutning av konteringskoder som
upphör att gälla
Användning av motpartskoder enligt
nya
G regler 2014
Inbetalning av driftbidrag

Rättning sker av felaktigt använda ansvars- och
verksamhetskoder i kodplanen
Att avslutade konteringskoder blir spärrade för användning
Att motpartskontering används enligt nya regler
2014
Rapportering sker i god tid till central kassafunktion
om kända inbetalningar av olika driftbidrag
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§ 121
Ökade kostnader för Sörgårdens upprustning (UF/2014:20)

Beslut

•
•

Utbildningsnämnden beslutar att:
Anta lokalprogram för förskolan Sörgården.
På grund av ökade kostnader för åtgärderna på förskolan Sörgården, äska av
kommunfullmäktige: Ökade investeringsmedel på 46 mkr, att överföras till
tekniska nämnden, samt 1,5 mkr/år i ökade lokalkostnader för utbildningsnämnden, från och med 2017.
Sammanfattning

Vid en statusbesiktning av förskolan Sörgårdens byggnad, har det konstaterats att Sörgårdens byggnadskonstruktion är sådan att det inte är fastighetsekonomiskt försvarbart att investera 21 mkr i tillbyggnad och nybyggnation av kök. Sörgårdens förskola bör byggas upp med ny grund.
Rivning och nybygge av Sörgården kostar ca 62 mkr, 8 avdelningar. Evakueringspaviljonger för dagens Sörgården, 6 avdelningar, kostar ca 5 mkr.
Med detta kan den nya Sörgården stå klar i början av 2017.
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§ 122
Lokalanpassning Tumba gymnasium (UF/2014:149)

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att beställa lokalanpassningar av Tumba gymnasium för 2 mkr, och att hos kommunstyrelsen begära att dessa investeringsmedel överförs till tekniska nämnden.
Sammanfattning

Med anledning av att Botkyrka vägledningscenter i slutet av augusti 2014
flyttade från Tumba Gymnasium till Hans Stahles väg 13, så beställer utbildningsförvaltningen lokalanpassningar på Tumba gymnasium. I huvudsak
gäller det målning, belysning, el, ventilation och larm i de lokaler som tidigare använts av vägledningscenter.
Utbildningsnämnden har beviljats 2 mkr i investeringsmedel för anpassning
av Tumba gymnasium för 2014. Dessa medel ska överföras till tekniska
nämnden.
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§ 123
Ansökan om utökning förskolan Steget (UF/2014:104)

Beslut

Utbildningsnämnden beviljar ansökan om utökning från fristående förskolan
Steget till maximalt 60 platser i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen.
Sammanfattning

Fristående förskolan Steget i Fittja har den 6 oktober 2014 inkommit med en
ansökan om utökning från 30 till maximalt 60 barn i åldern 1-5 år från den
1 januari 2015.
Förskolan är belägen på Forvägen i Fittja i lokaler omfattande 276 kvm med sju
pedagoger på två avdelningar. Huvudmannen är stiftelsen Steg för framtiden som
även driver gymnasieskolan Gullviva i Tullinge samt förskolor i Stockholm.
Huvudmannen planerar att utöka lokalerna med 176 kvm och att anställa en
förskollärare och fyra barnskötare om verksamheten utökas.
Utbildningsförvaltningens bedömning är att förskolan Steget kan tillgodose
behovet för maximalt 60 barn i de nya lokalerna i befintlig förskoleverksamhet
utifrån kraven i styrdokumenten. Förskolan bedöms bedriva en god pedagogisk
verksamhet med utbildade pedagoger i anpassade och ändamålsenliga lokaler
varför förvaltningen föreslår att ansökan beviljas.
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§ 124
Information om det kommunala aktivitetsansvaret
(UF/2014:124)

Beslut

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

Det nuvarande kommunala informationsansvaret kommer från och med 1
januari 2015 att övergå till ett kommunalt aktivitetsansvar. I samband med
denna lagändring avser utbildningsförvaltningen och arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsförvaltningen att gemensamt utreda förutsättningarna för
ett överlämnande av det kommunala aktivitetsansvaret från utbildningsnämnden till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden från år 2016.
Utredningen ska lämna förslag på lämplig organisatorisk hemvist för aktivitetsansvaret.
Utbildningsnämnden har ansvaret för aktivitetsansvaret under 2015, men
avser att fortsätta enligt den överenskommelse som lägger delar av det
operativa arbetet på arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.
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§ 125
Medborgarförslag – Enskilda duschar i skolornas idrottshallar (KS/2014:322, UF/2014:138)
Beslut

Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avstyrker medborgarförslaget.
Sammanfattning

Utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden fick den 22 september
2014 i uppdrag att yttra sig över medborgarförslaget – Enskilda duschar i
skolornas idrottshallar.
Förslagsställaren anser att det är ett problem att allt färre elever duschar efter skolidrotten och föreslår att det installeras enskilda duschar i idrottsanläggningarna. En del av de anläggningar som skolorna använder hyrs av
kultur- och fritidsförvaltningen och en del av utbildningsförvaltningen. Ansvaret för att bygga enskilda duschar i de lokaler som skolorna hyr ligger
hos utbildningsförvaltningen.
Utbildningsnämnden tar med sig frågan för att lyftas i samband med renoveringar och underhåll. Det som förslagsställaren efterlyser kan alltså komma
att genomföras kontinuerligt under en längre tid. Däremot görs ingen samlad
insats där alla idrottsanläggningar får enskilda duschar samtidigt.
Yrkanden

Stina Lundgren (M) yrkar bifall till sitt förslag till beslut som innebär att
medborgarförslaget bifalls.
Ordföranden yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar
i enlighet med ordförandeförslaget.
Reservationer

Stina Lundgren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till
bifall av medborgarförslaget.
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§ 126
Förvaltningschefen informerar

Beslut

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

De paviljongavdelningar som behövs för att klara förskolebehovet i Alby
2015 kommer inte att vara på plats förrän hösten 2016. Därför behöver utbildningsförvaltningen hyra 450 m2 i Subtopia i mellanperioden. I Riksten
ska förskolan Luna utökas och förvaltningen hyr tillfälliga lokaler i paviljonger och i Fyren för att möta behovet. En ny förskola beräknas öppna i
Riksten i september 2016.
Förvaltningen ska starta en tillfällig rehabiliterande skola i lokaler i Tumba
äldreboende under 2015 i samverkan med socialförvaltningen.
Botkyrka är en av fem kommuner som utsetts till finalister till Guldtrappan.
Utmärkelsen Guldtrappan utdelas till skolhuvudmän som arbetar långsiktigt
och strategiskt utifrån styrdokumenten för ett framgångsrikt digitalt lärande
i skolan.
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§ 127
Redovisning av delegationsbeslut (UF/2014:23)

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:
Bikupan fsk, nov
Bäverhyddan fsk, nov
Central förvaltning, nov
Grindstugan, nov
Karlavagnen fsk, nov
Karsby, aug-dec
Luna fsk, nov
Myrstacken fsk, nov
Nova fsk, nov
Nyängsgården fsk, nov
Rikstens skola, nov
Rodret fsk, nov
Römossen fsk, nov
Solrosen, nov
Staren fsk, okt
Svalan fsk, okt
Sörgården fsk, nov
Tallidsskolan, okt, nov
Tullinge gymnasium, nov
Tumba gymnasium, dec
Ugglan fsk, okt
Upphandling central förvaltning, nov
Verksamhetsområde gymnasieskola, nov
Örnen fsk, okt
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§ 128
Anmälningsärenden (UF/2014:24)

Beslut

Utbildningsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagit del av följande handlingar:
Skrivelser
Kommunfullmäktige
- 2014-11-03 § 10, Kommunens delårsrapport 2 (KS/2014:448)
Avslutade ärenden vid Skolinspektionen
-

2014-10-10 Anmälan om särskilt stöd och kränkande behandling för en
elev vid Storvretsskolan (UF/2013:120)
2014-11-24 Anmälan angående kränkande behandling vid Björkhaga
skola (UF/2014:10)
2014-11-24 Anmälan om skolsituationen i Storvretsskolan
(UF/2014:120)
2014-11-24 Anmälan om situationen för barn på förskolan Blåsippan i
Botkyrka (UF/2014:93)
2014-11-24 Anmälan om barns rätt till särskilt stöd vid förskolan Lysmasken (UF/2014:154)

Övrigt
- Tillsyn efter anmälan av pedagogisk omsorg Karamelita (UF/2014:116)
- Tillsyn av familjedaghemmet Änglarna (UF/2014:108)
- Anmälan enligt Lex Maria (UF/2014:56)
- Anmälan enligt Lex Maria (UF/2014:55)
- Ordförandebeslut om resa till Indien för elever och lärare vid Tumba
gymnasium (UF/2014:94)
- Sammanställning av anmälningar om kränkande behandling till huvudman under november 2014 (UF/2014:121)
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