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BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-10-20

§ 89
Månadsrapport september (UF/2015:11)
Beslut

Utbildningsnämnden godkänner månadsrapport per september och prognos 1,6 mkr för året.
Sammanfattning

I samband med septembers månadsrapport prognostiseras ett underskott om 1,6 mkr. Avvikelsen mot föregående månadsprognos på -17,5 mkr, beror till
stor del på att volymerna inte ökar i den takt som budgeterats, till följd av
lägre befolkningsutveckling.
Största orsaken till underskott är förskolor, grundskolor och gymnasieskolor
som inte har en ekonomi i balans. Förskolechefer och rektorer arbetar med
åtgärder för att minska underskott.
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§ 90
Ledningssystem för elevhälsans medicinska insatser
(UF/2015:52)
Beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ledningssystem
för elevhälsans medicinska insatser. Ledningssystemet gäller fr.o.m. 201510-21.
Sammanfattning

Den medicinska insatsen inom elevhälsan är en hälso- och sjukvårdsverksamhet som bland annat regleras av hälso- och sjukvårdslagen. Botkyrka
kommun, genom fullmäktige, är vårdgivare för all hälso- och sjukvård och
organisatoriskt är den medicinska verksamheten placerad inom utbildningsförvaltningen. Ledningen av hälso- och sjukvård ska vara organiserad så att
den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar
kostnadseffektivitet (28 § hälso- och sjukvårdslagen 1982:763, HSL). 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 och det ska användas för
att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.
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§ 91
Rekommendation från KSL – uppräkning av programpriser
samt förslag till prislista gymnasieskolan 2016
(UF/2015:155)
Beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag på prislista för gymnasieskolan 2016 baserad på en genomsnittlig uppräkning om 2 procent.
Sammanfattning

I det nya samverkansavtalet avseende gymnasieutbildning regleras ekonomiska villkor och förutsättningar. Årligen beslutas om en eventuell justering
av programpeng för respektive utbildning efter förslag från KSLs styrelse.
Efter samråd med kommunledningarna har ett förslag till prislista för 2016
tagits fram som baseras på en genomsnittlig uppräkning om 2,0 procent.
Uppräkningen av programpeng varierar mellan olika program beroende på
att olika kostnadsslag är olika stora inom respektive program. Det innebär att
programpengen för vissa program ökar mer och för andra mindre.
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§ 92
Projekteringsmedel till ramavtalsupphandling av förskolor,
projektledning under genomförandet samt nödvändiga
akutåtgärder utöver budgeterat PU (UF/2015:196)
Beslut

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att äska projekteringsmedel
om 14,2 miljoner kronor. Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige överför pengarna till tekniska nämnden.
Besluten fattas under förutsättning att finansiering sker genom ökad upplåning. Driftkostnader till följd av ramavtalsupphandlingen hanteras inom respektive nämnds ettårsplaner.
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning

Då behovet av nyproduktion av förskolor kommer att vara stort under kommande år, finns det starka arbetsmiljömässiga, tidsmässiga och ekonomiska
argument för att upphandla en entreprenör som i samarbete med kommunen
planerar, projekterar och producerar nya förskolelokaler. Projektet innebär en
upphandling av en ramavtalsentreprenör med en avtalstid upp till 5 år i syfte
att helt eller delvis genomföra om- och nybyggnation av 13 förskolor. Målet
för projektet är att reducera produktionskostnaderna baserat på förskolor med
enhetlig standard, erfarenhetsöverföring från projekt till projekt och som
styrs med en samordnad organisation för samtliga objekt med kompetenser
från berörda förvaltningar.
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§ 93
Ansökan – Resa till Japan och Sydafrika för elever och personal
från Tumba gymnasium (UF/2015:191)
Beslut

Utbildningsnämnden lämnar tillstånd för två personal och elever från Tumba gymnasium att göra en studieresa till Tokyo, Japan under läsåret 2015/16.
Utbildningsnämnden lämnar tillstånd för två personal och elever från Tumba gymnasium att göra en studieresa till Kapstaden, Sydafrika under läsåret 2015/16.
Sammanfattning

Tumba gymnasium ansöker om tillstånd att göra en studieresa till Japan respektive Sydafrika, under läsåret 2015/16. Tumba gymnasium har haft två
stående internationella samarbeten som en del av gymnasieutbildningen. Under våren 2016 planerar Tumba gymnasium att åka med elever från Humanistiska programmet åk 2, med språkinriktning Japanska, samt elever från
Samhällsprogrammet åk 3, med
inriktning Sa/Global journalistik, till Japan respektive Sydafrika.
Syftet med resorna är att eleverna ska få en ökad förståelse för den kultur och
det samhälle som är i fokus inom ramen för deras respektive inriktningar
samt, ges ett vidgat perspektiv på omvärlden. Eleverna får också möjlighet
att praktisera
japanska respektive engelska i schemalagda möten med japanska och sydafrikanska elever. Resa, boende och kostnadsbelagda aktiviteter under resan finansieras med pengar från respektive programs konto. Beräknad kostnad för
resan är ca 20 000kr per elev. Två personal följer med på respektive resa.
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§ 94
Ansökan – Resa till Indien för elever och personal från Tullinge
gymnasium (UF/2015:189)
Beslut

Utbildningsnämnden lämnar tillstånd för elever och lärare från Tullinge
gymnasium att göra en studieresa till Goa, Indien under läsåret 2015/16.
Sammanfattning

Tullinge gymnasium ansöker om tillstånd att göra en studieresa till Goa, Indien, under läsåret 2015/16. Tullinge gymnasium har ett samarbete med
Chowgull College i Goa och har beviljats medel inom Athena för att genomföra ett utbytesprojekt.
Tullinge gymnasium önskar att 16 elever från Vård- och omsorgsprogrammet
och fyra lärare åker till Indien i höst inom ramen för Athena. I vår kommer
motsvarande antal Indier att besöka Tullinge. Syftet med studieresan är att
bredda och fördjupa elevers yrkeskompetens och främja ömsesidigt erfarenhetsutbyte. Eleverna bor i utbytesfamiljer och resa, boende och kostnadsbelagda aktiviteter under resan finansieras med medel från Athena. Chowgull
College har visat ett intresse för ett utbyte även för de teoretiska utbildningarna. Tullinge gymnasium önskar därför att fem elever från det Naturvetenskapliga programmet får göra undersökningar för gymnasiearbetet i Indien.
Utbytet omfattar även två lärare. Kostnaden för eleverna beräknas till
50 000kr och för lärarna till 30 000kr och finaniseras av Tullinge gymnasium.

7[12]

BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-10-20

§ 95
Rapport om sommarskola 2015 (UF/2015:190)
Beslut

Utbildningsnämnden godkänner rapporten från sommarskolan 2015.
Sammanfattning

Utbildningsförvaltningen har genomfört sommarskola för elever i grundskolan och gymnasieskolan. Sommarskolan är frivillig och vänder sig till de elever som inte uppnått de lägsta kunskapskraven för betyg E. Totalt deltog 318
elever i sommarskola, 211 från grundskolan och 107 från gymnasieskolan.
I juni 2015 saknade 156 elever gymnasiebehörighet efter att ha avslutat årskurs 9. 33 elever blev genom den särskilda prövningen behöriga till gymnasieskolans högskoleförberedande program, yrkesförberedande program och
programinriktade introduktionsprogram. 76 elever i åk 9 sökte till sommarskolan varav 64 elever genomförde prövning för i något av ämnena svenska,
svenska som andra språk, engelska och matematik Andel elever som efter
prövning blev behöriga till gymnasieskolan var i år 52 %. 2014 var det 52 %
samt 2013 43 %. 135 nyanlända elever från åk 1-9 deltog i kurserna för
svenska som andra språk. Efter sommarskolan saknar fortfarande 123 elever
behörighet till gymnasieskolan.
På gymnasieskolan deltog 81 elever i kurserna matematik 1a-b, 2 b-c och
engelska 5 och 6. 76 elever genomförde prövning för kunskapskraven i kurserna. 50 elever uppnådde kunskapskraven för betyg E . Andel elever som
erhöll betyget E efter särskild prövning blev 66 %. 2014 var siffran 55 %
samt 2013 66 %. 26 nyanlända elever deltog i kurserna för svenska som
andra språk.
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§ 96
Rapport om skolresultat
Beslut

Utbildningsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagit del av
muntlig rapport om skolresultat 2015.
Sammanfattning

Eleverna i Botkyrka höjer sina kunskapsresultat. Andelen elever i åk 9 som
får betyg i alla ämnen har ökat i jämförelse med föregående år. Flickor och
pojkar har närmat sig varandra när det gäller behörighet till gymnasiet genom
att andelen flickor har minskat och andelen pojkar har ökat. Andelen elever i
åk 9 som inte fick godkänt betyg 2015 är som högt när det gäller ämnet
svenska som andraspråk, ca 22%. Det följs av Kemi, Fysik, Idrott och hälsa
samt matematik. När det gäller Idrott och hälsa kan är frånvaron på simningen en bidragande orsak.
Det har blivit fel i skolverkets statistik och därför ser meritvärdet lägre ut än
det ska vara. Genomsnittligt meritvärde för Botkyrkas kommunala skolor visar på en tydlig ökning. Pojkarnas meritvärde i årskurs 9 höjs så att det närmar sig nivån för flickors meritvärde.
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§ 97
Förvaltningschefen informerar
Beslut

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



Oroligheterna i Hallunda/Norsborg fortsätter. De strukturella problemen i stadsdelen påverkar hela området, därmed också skolan. Utbildningsförvaltningen har regelbundna
möten med socialtjänst, skola och polis. Det förebyggande arbetet som rektor och personal på Karsbyskolan gör är föredömligt.



Botkyrkaläraren Tulay Gürgün är nominerad till Guldäpplet. Guldäpplet är ett lärarstipendium som delas ut årligen till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT.
Tulay är legitimerad modersmålslärare i turkiska, IKT-utvecklare och lärcenteransvarig
på Grindtorpsskolan. Nästa vecka aviseras vinnaren i tävlingen.



Birgitta Zelezny Ulvered har rekryterats som biträdande grundskolechef och börjar i
januari.



Grundskolechefen Susanne Englund har initierat ett projekt om vänskolor för kollegialt
lärande mellan Botkyrkaskolor. Vänskolorna besöker varandra under en dag för att synliggöra goda exempel och ge förslag på utveckling av verksamheten.



En beredskapsgrupp har startats för att hantera frågan om nyanlända. Gruppen arbetar
bland annat med att se över möjligheter till boendelösningar och måltidsersättning.
Anette Älmdalen är utbildningsförvaltningens representant.
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§ 98
Redovisning av delegationsbeslut (UF/2015:16)
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:
Bäverhyddan – Bikupan fsk, sept
Broängsskolan, maj, juni, aug, sept
Duvan fsk, sept
Ekonomistöd, sept
Fröhuset fsk, sept
Grindstugan, sept
Humlan fsk, sept
Karlavagnen fsk, sept
Kvarnhagsskolan, sept
Luna fsk, sept
Malmsjö, jan, feb, mars, april, maj, juni, juli, aug, sept
Myran fsk, sept
Myrstacken – Solrosen fsk, sept
Måsen fsk, sept
Nova fsk, sept
Nyängsgården fsk, sept
Rodret fsk, sept
Römossen fsk, sept
Specialiststöd, sept
Staren fsk, sept
Svalan fsk, sept
Sörgården fsk, sept
Tallidsskolan, sept
Tullinge gymnasium, juli, augusti, sept
Tumba gymnasium, oktober
Ugglan fsk, sept
Örnen fsk, sept
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§ 99
Anmälningsärenden (UF/2015:15)
Beslut

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

-

Skolinspektionen/BEO – JO-anmälan på grund av korta svarstider
(UF/2013:152)
Skolinspektionen – fråga om utskrivning av en elev från S:t Botvids
gymnasiesärskola i Botkyrka kommun (UF/2014:157)
Skolinspektionen – anmälan om skolsituation för en elev vid Kassmyraskolan (UF/2015:100)
Överklagan till Förvaltningsrätten av beslut om att avslå vårdnadshavares
begäran om placering i Tunaskolan (UF/2015:97)
Överklagan till Förvaltningsrätten av beslut om avslag på ansökan om utökning av 60 platser på Gryningeförskolan (UF/2014:75)

Övrigt

-

Ordförandebeslut – ansökan till vård- och omsorgscollege för Tullinge
gymnasium (UF/2015:134)
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