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Närvarolista  
Ledamöter 
Emanuel Ksiazkiewicz 
Sofia Johansson 
Willy Viitala 
Bekir Uzunel 
Göran Melander 
Gül Alci 
Helena Jonasson Wideberg 
Emcel-Kemal Bal 
Eva Wedberg 
Margareta Zethraeus 
Sargon Daoud tjsg ersättare för Maria Gawell Skog §§ 40-50 
Aday Bethkinne tjsg ersättare för Bo Claesson §§ 40-50 
 
 
 
Ersättare 
Gunilla Wolfbrandt  
Sargon Daoud  
Mattias Gökinan  
Anna Kristoffersson  
Lena Tikkanen Fogelberg  
Anett Hansen  
Stefan Teodorovic  
 
 
Övriga deltagare 
Anette Älmdalen, Bo Karlsson, Björn Andersson, Karianne Stensrud, 
Birgitta Zelezny-Ulvered, Sara Dahl, Lennart Gudmark, Karl-Henrik 
Lindström, Susanne Ståhlberg, Jens Rosenberg, Hatice Yavuz 
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Stödstrukturer för barn och elever i behov av omfattande 
stöd 
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Återrapportering av uppdrag från Mål och budget avseende 
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§ 45/2022 

Rapport utbildningsförvaltningens tjänsteresor 2021 § 46/2022 
Remissvar plan för trygghetspunkter § 47/2022 
Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning 
2022 
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§ 40 
Utbildningsdirektören informerar  
Det är en fin tid vi nu går till mötes. Grundskolans skolavslutning är den 10 
juni och gymnasieskolornas studentavslutningar börjar redan denna vecka. 
Nu när pandemirestriktionerna är över kommer vi fortsätta organisera för att 
genomföra trygga och säkra utspring. Tidsmässigt är utspringen utspridda 
under denna och nästkommande vecka för att undvika stora folksamlingar. 
Att det blir lugna utspring skapar en positiv upplevelse för alla inblandade 
och rektorerna arbetar föredömligt för att skapa goda förutsättningar för 
detta. Vi har även bra kontakt med polisen som närvarar vid utspringen.  

 
SVT sände tidigare idag ett reportage från Hammerstaskolan om hur de har 
lyckats vända den negativa trenden gällande trygghet och studiero, samt 
personalomsättning på skolan. Reportaget finns tillgängligt på SVT Play. 
Jag vill påminna ledamöterna om att utbildningsnämnden fattade beslut om 
extra medel till vuxna i skolan för att stärka trygghet och studiero, samt fler 
vuxna i skolan, och dessa insatser har slagit väl ut. Hammerstaskolans rektor 
har vänt den negativa trenden och insatserna har gjort att lärarbehörigheten 
har ökat och det är låg personalomsättning. 
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§ 41 
 

 

Delårsrapport 1 UN/2022:00222 
Beslut 
1. Utbildningsnämnden godkänner delårsrapport per april med 

helårsprognos. 
2. Utbildningsnämnden har tagit del uppföljning av läroplansområden 

utifrån teman Samverkan och ansvar respektive Värden och lägger dem 
till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Vid årets början nådde pandemin rekordnivåer. I februari togs de flesta 
åtgärderna mot covid-19 bort och pandemin gick in i en ny fas. Aktiviteter 
som fått stå tillbaka under pandemin har åter kommit i gång. 

Förvaltningen arbetar löpande med att kartlägga och bedöma pandemins 
effekter i verksamheterna avseende exempelvis kunskapsutveckling och 
psykisk hälsa. I arbetet följer förvaltningen utvecklingen i kommunens 
förskolor och skolor liksom nationell och internationell forskning om 
pandemins effekter. Kortsiktiga insatser som utökad läxhjälp och lovskola 
infördes under 2021 och har fortsatt under 2022. 

Förvaltningen bedömer i helårsprognos för april att överskott i 
storleksordningen 35 miljoner kronor kan redovisas vid årets slut. Jämfört 
med förra prognosen har överskottet ökat med 5 miljoner kronor. Det är nya 
bedömningar av förskolebarn och grundskoleelever som ger ökat överskott. 
Budgetavvikelsen för helåret utgör 1,2 procent av budgetomslutningen.  

Det förväntade överskottet på cirka 35 miljoner kronor återfinns inom 
”finansieringen” och beror främst på bedömningar om 200 färre 
förskolebarnen och 200 färre grundskoleelever än budgeterat.  

Nämnden har för 2022 en investeringsbudget på 31 miljoner kronor som 
omfattar fleråriga och årliga investeringsprojekt. 1,5 miljoner kronor av dessa 
har ombudgeterats från föregående år. Förvaltningen bedömer överskott i 
storleksordningen 7 miljoner kronor till följd av förskjutningar i 
byggtidplaner. Se mer i avsnitt om Investeringar. 
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§ 42 
 

 

Statusuppdatering internkontroll UN/2022:00228 
Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
För att hålla internkontrollen levande och löpande kunna eliminera risker 
lämnas en statusuppdatering i samband med delårsrapporteringen till 
utbildningsnämnden. Resultatet av genomförd granskning med bedömning 
av följsamheten finns beskrivet mer detaljerat i rapporten. För övriga 
kontrollmoment görs inga kontroller i samband med statusuppdateringen i 
samband med delårsrapport 1.  
 
Följande resultat kan lämnas för de kommungemensamma 
kontrollmomenten:  
• Granskningen av nyanställdas registrering av bisyssla uppvisar stora 

avvikelser. Den digitala tjänst som kommunen implementerade i slutet 
på 2021 kan inte hantera intermittenta anställningar (timanställningar).  

• Granskningen av fakturor avseende representation, kurser och 
konferenser visar på ett fortsatt godtagbart resultat.  

• Granskningen av direktupphandlingar samt belastningsregister uppvisar 
inga avvikelser.  
 

Följande resultat kan lämnas för de förvaltningsspecifika 
kontrollmomenten:  
• Granskningen löneskulder samt delegationsbeslut visar på mindre 

avvikelser och godtagbar följsamhet.  
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§ 43 
 

 

Utvärdering av resursfördelningsmodell förskola 
respektive grundskola UN/2022:00153 
Beslut 
1. Utbildningsnämnden godkänner rapport om utvärdering av 

resursfördelningsmodell förskola och grundskola.  
2. Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att revidera 

resursfördelningsmodellen i enlighet med förslagen.  
3. Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en 

fördjupad utredning av resursfördelningsmodellen senast 2025 
 
 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden beslutade att införa en förändrad 
resursfördelningsmodell för förskola respektive grundskola inför 
höstterminen 2018. Bakgrunden till förändringen var att göra 
resurstilldelningen mer anpassad till förskolornas och grundskolornas skilda 
förutsättningar. Förvaltningen har initierat en utvärdering av om modellens 
fördelning av resurser fungerat som tänkt. 
 
Utifrån resultatet av utvärderingen har förvaltningen sammanställt en 
rapport och lämnat förslag på förändringar i resursfördelningsmodellen. 

 
 

Yrkande 
Willy Viitala (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget 

Protokollsanteckning 
Willy Viitala (M) yrkar bifall då detta ligger i linje med vad vi ser behövs 
för resursfördelningsmodellens utveckling framöver, inte minst för 
nästkommande mandatperiod, detta oavsett vilka som innehar den politiska 
majoriteten. Den behöver bli mer träffsäker, mer förutsägbar och mindre 
ryckig. Med föreliggande förslag finns förutsättningarna för detta. 
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§ 44 
 

 

Stödstrukturer för barn och elever i behov av omfattande 
stöd UN/2021:00083 
Beslut 
1. Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utveckla 

styrningen av verksamheten för barn och elever med omfattande 
stödbehov så att likvärdighet säkerställs. 

2. Utbildningsnämnden beslutar att inrättande och organisering av 
kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper i förskola 
respektive grundskola ska beslutas av verksamhetschef. 

3. Utbildningsförvaltningen ska årligen återrapportera utvecklingen av 
arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd. 

 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden beslutade 2011 om en ny stödstruktur för ökad 
inkludering i syfte att öka möjligheterna för elever att få stöd inom ordinarie 
undervisning på sin hemskola. Förutsättningarna som låg till grund för 
beslutet 2011 har förändrats och det finns därför anledning att se över 
stödstrukturen i grundskolan. Förvaltningen ser behov av att bredda arbetet 
med stödstrukturer till att även omfatta förskola. Organisationen för stöd 
behöver justeras för att säkerställa likvärdighet i och mellan kommunens 
förskolor och grundskolor. 
 
I ett längre perspektiv bedömer förvaltningen att antalet platser i 
kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper bör minska. För att 
åstadkomma detta behöver tillgången till specialpedagogisk kompetens öka, 
fokus riktas mot tidiga insatser samt kompetensen hos personalen höjas så 
att den ordinarie verksamheten kan möta behoven hos barn och elever med 
omfattande stödbehov. 
 
Förvaltningen föreslår att inrättande och organisering av 
kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper ska beslutas av 
verksamhetschef grundskola respektive verksamhetschef förskola. Detta för 
att flexibelt kunna anpassa organisationen efter behoven.  
 
Särskilt yttrande 
Sverigedemokraterna har inkommit med ett särskilt yttrande, ligger som 
bilaga. 
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Yrkande/yrkanden 
Willy Viitala (M), Östen Granberg (SD) och Lana Issakainen (SD) yrkar 
bifall till ordförandeförslaget.  

Protokollsanteckning 
Willy Viitala (M) yrkar bifall då detta ligger i linje med Moderaternas och 
Sverigedemokraternas förslag om att inrätta jourklasser/jourskolor (där 
elever som inte kan integreras i vanliga klasser får särskilt stöd). I Botkyrkas 
värld kallas detta för ”särskilda undervisningsgrupper” med extra stöd och 
speciallärare. Benämningen är egentligen oviktig, det enda viktiga är att 
eleverna i fråga får rätt stöd och att fler klarar sin skolgång på bästa möjliga 
sätt. 
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§ 45 
 

 

Återrapportering av uppdrag i mål och budget avseende 
skolskjuts UN/2022:00194 
Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen av uppdrag avseende 
skolskjuts och överlämnar den till kommunfullmäktige.  

 
 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden har fått i uppdrag i mål och budget 2022 med 
flerårsplan 2023-2025 att utreda möjligheten att ge skolskjuts till alla elever 
som är berättigade till skolskjuts till närmaste skola även om de väljer en 
annan skola. I uppdraget ingår även att ta fram en kostnadskalkyl. 
Uppdraget ska redovisas som ett eget ärende i samband med delår 1 i maj 
2022. 
 
Det finns inga juridiska hinder för en kommun att vara mer generös än vad 
lagstiftning anger. En utvidgad rätt till skolskjuts skulle dock medföra 
kraftigt ökade kostnader. De hypotetiska beräkningarna visar att en utvidgad 
rätt till skolskjuts i enlighet med uppdraget skulle kosta minst 5,2 miljoner 
kronor.  
 
Förvaltningen bedömer att det är nödvändigt att justera nämndens 
rambudget för det fall kommunfullmäktige fattar beslut om en utvidgad rätt 
till skolskjuts.  

 

Yrkande/yrkanden 
Willy Viitala (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget 
 

Protokollsanteckning 
Willy Viitala (M) bifall till detta då det ligger i linje med ett förslag i 
Moderaternas budget under de senaste åren. Vi har envisats med att alla 
elever ska kunna få skolskjuts oavsett vilken huvudman man väljer. Det är 
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en grundläggande rättvisefråga och det gläder oss att även 
Mittenmajoriteten, till sist, har insett detta. 
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§ 46 
 

 

Rapport utbildningsförvaltningens tjänsteresor 2021 
UN/2022:00166 
Beslut 
Utbildningsnämnden har tagit del av rapporten och lägger den till 
handlingarna.  

 

Sammanfattning 
För att genomföra det kommunala uppdraget krävs det ibland resor i 
tjänsten. I kommunens mötes- och resepolicy som kommunfullmäktige 
antog år 2019 finns riktlinjer för tjänsteresande. I riktlinjerna anges att varje 
förvaltning ansvarar för uppföljning av kommunens mötes- och resepolicy 
samt att rapportera till respektive nämnd.  
 
Utbildningsförvaltningens resande i tjänsten minskade för flertalet 
transportmedel under 2021 vilket till största delen beror på efterlevnad av 
restriktioner under pandemin. Resor med taxi och verksamhetsbil ökade. 
Förvaltningen har följt upp den ökade användningen av dessa 
transportmedel.  

 
 
 
 

Protokollsanteckning 
Utbildningsförvaltningen ska återkomma med 
kommunledningsförvaltningen underlag för tjänsteresor till Emanuel 
Ksiaskiewicz (S). 
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§ 47 
 

 

Remissvar plan för trygghetspunkter UN/2022:00160 
Beslut 
Utbildningsnämnden överlämnar remissvaret till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har beslutat att remittera plan för trygghetspunkter till 
kommunens övriga nämnder. Syftet med trygghetspunkterna är att i 
samband med en samhällsstörning eller en extraordinär händelse kunna 
tillfredsställa basbehoven hos de nödställda invånarna samt besökare i 
kommunen. En trygghetspunkt är en bemannad lokal på en i förväg känd 
geografisk plats där stöd kan fås utifrån aktuellt behov. 
 
Planen för trygghetspunkter listar de minimikrav utpekade trygghetspunkter 
ska efterleva, vilken utrustning som ska kunna upprättas på de utpekade 
platserna och vilka funktioner som ska bemanna trygghetspunkterna. 
Utpekade trygghetspunkter ska ha förutsättningarna att rustas och bemannas 
enligt de minimikrav som framställs i planen senast december 2023. 
 
Nämndens synpunkter ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 
maj 2022. 
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§ 48 
 

 

Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning 
2022 UN/2022:00121 
  
 
Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar om ändringar i delegationsordningen i 
enlighet med förvaltningens förslag.  
 

 

Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen har i en genomgång av utbildningsnämndens 
delegationsordning identifierat områden som är i behov av revidering. 
Områdena är handläggning av statsbidrag, inrättande och organisering av 
kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper samt avsnittet om 
covid-19.  
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§ 49 
 

 

Redovisning av delegationsbeslut maj UN/2022:00001 
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: 
 
Delegationsbeslut Kvalitetsstöd april 2022 
Delegationsbeslut Ekonomistöd april 2022 
Delegationsbeslut verksamhetsområde grundskola april 2022 
Delegationsbeslut verksamhetsområde förskola april 2022 
Delegationsbeslut förskolan Humlan april 2022 
Delegationsbeslut förskolan Lövholmen april 2022 
Delegationsbeslut förskolan Måsen april 2022 
Delegationsbeslut förskolan Luna april 2022 
Delegationsbeslut förskolan Nova april 2022 
Delegationsbeslut förskolan Solliden april 2022 
Delegationsbeslut förskolan Svalan april 2022 
Delegationsbeslut Alby östra förskolenenhet april 2022 
Delegationsbeslut Kvarnhagsskolan april 2022 
Delegationsbeslut Trädgårdsstadsskolan april 2022 
Delegationsbeslut Tumba gymnasium april 2022 
Delegationsbeslut Skyttbrinks gymnasium april 2022 
Delegationsbeslut Storvretsskolan april 2022 
Delegationsbeslut Skogsbacksskolan april 2022 
Delegationsbeslut Falkbergsskolan mars 2022 
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Delegationsbeslut Tullingebergsskolan april 2022 
Delegationsbeslut Hammersta skola april 2022 
Delegationsbeslut Riksstensskola april 2022 
Delegationsbeslut Tunaskolan april 2022 
Delegationsbeslut Malmsjöskola april 2022 
Delegationsbeslut Broängsskolan april 2022 
Delegationsbeslut Karsby international school april 2022 
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§ 50 
 

 

Redovisning av Anmälningsärenden UN Maj UN/2022:00002 
Beslut 
Utbildningsnämnden har tagit del av anmälda skrivelser. 

 

Sammanfattning 
Inkomna ärenden från Skolinspektionen 

- (SEK)Anmälan om kränkande behandling Broängsskolan dnr 
3967(UN/2022:00163) 

- (SEK) Anmälan om kränkande behandling Skogsbacksskolan dnr 
2022:3676 (UN/2022:00239)  

- Riktad tillsyn Kvarnhagsskolan dnr: 2022:1941 (UN/2022:00133) 
- Riktad tillsyn Tullingebergsskolan dnr 2022:652 (UN/2022:00042) 
- Riktad tillsyn Borgskolan dnr 2022:652 (UN/2022:00105) 
- Riktad tillsyn Grindtorpskolan dnr 2022:652 (UN/2022:00145) 
- Riktad tillsyn Karsby international school dnr 2022:652 

(UN/2022/00148) 
- Riktad tillsyn S:t Botvids gymnasium dnr 2022:652 (UN/2022:00149) 
- Riktad tillsyn Björkhaga skola dnr 2022:652 (UN/2022:00150) 

 
Avslutade ärenden från Skolinspektionen 
Uppföljningsbeslut Malmsjö skola dnr 2016:4986 (UN/2022:00180 
 

 
Beslut från Skolverket  

- Beslut om redovisning Statsbidrag för bättre språkutveckling i 
förskolan 2021 dnr 8.1.2-2022:0009317 (UN/2022:00012) 

- Beslut om rekvisition för statsbidrag för digitalisering av nationella 
prov 2022 dnr 8.1.2-20220010688 (UN/2022:00263) 

- Beslut om ansökan Statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte 
är folkbokförda i Sverige 2022 dnr 8.1.2-2022:0015832 
(UN/2022:00264) 
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- Beslut om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 
för 2022 dnr 8.1.2-2022:0007347 (UN/2022:00265) 

- Beslut om redovisning Personalförstärkningar inom elevhälsa och när 
det gäller specialpedagogiska insatser för 2021 dnr 8.1.2-
2022:0000788 UN/2022:00266) 

- Beslut om ansökan Personalförstärkningar inom elevhälsa och när det 
gäller specialpedagogiska insatser för 2022 dnr 8.1.2-2022:0007980 
(UN/2022:00266) 

Beslut från Förvaltningsrätten 
 

Beslut från Migrationsverket 
 
Beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
och andra nämnder 
- Botkyrka kommuns del av statliga skolmiljarden 2022 (KS/2022:00109) 
- Botkyrka kommuns del av statliga skolmiljarden 2022 (KS/2022:00109) 
- Svar på motion - Inför Storvretsmodellen i alla skolor med liknande 

problematik (M) (KS/2021:00171) 
- Svar på motion - Storvretsmodellen i Botkyrkas skolor (SD) 

(KS/2021:00409) 
- Internkontrolluppföljning 2021 på kommunövergripande nivå 

(KS/2021:00654) 
- Internkontrolluppföljning 2021 på kommunövergripande nivå 

(KS/2021:00654) 
- Fördelningen av statsbidraget inom finsk förvaltning 2022 

(KS/2022:00185) 
- Statsbidrag till kommuner i förvaltningsområde 
- Redovisning av lämnade uppdrag per april 2022 (KS/2022:00168) 
- Informationssäkerhetspolicy (KS/2022:00076) 
- Botkyrka kommuns nödvattenplan 2022–2026 (KS/2020:00458) 

 
  

Övrigt 
- Bilaga - Uppföljning Internkontrollplan 2021 
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- Bilaga - Tjänsteskrivelse för äskanden ur statsbidraget för finsk 
förvaltning 2022 

- Bilaga - Äskande statsbidrag för aktiviteter/samordning/service inom 
förvaltningskommun för finska 2022 
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utbildningsnämnden     2022-05-31 

Stödstruktur för barn och elever med omfattande behov av stödinsatser 

Särskilt yttrande 
 
Sverigedemokraterna tolkar att ärendet är snarlikt de förslag om jourklasser, som vi dels motionerat 
om i riksdag, dels budgeterat för i kommunen, vilket vi tycker är bra. 

Bifall från Sverigedemokraterna. 

 

För Sverigedemokraterna Botkyrka 

 

Östen Granberg 

Lana Issakainen
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