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§ 69
Tf. utbildningsdirektören informerar
Beslut

Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Anette Älmdalen, tf utbildningsdirektör, informerar nämnden om årets skolstart. Skolstarten har varit lyckad inom både grundskola och gymnasieskola.
Söndag den 25 augusti delades priset ut för ”Årets pedagog” på ”Vi är Botkyrka” i Hågelbyparken. Priset i år gick till två lärare, en från grundskolan
Broängsskolan och en från Skyttbrinks gymnasium.
Skolinspektionen har ansökt hos förvaltningsrätten om utdömande av vite
gällande Malmsjö skola. Vitet är hänförligt till brister som konstaterades vid
tillsynen som gjordes hösten 2018. För det fall att vitet döms ut är det alltså
hänförligt till tidigare händelser.
Förutom ärendet hos förvaltningsrätten finns det två ytterligare vitesförelägganden, ett på Malmsjö skola och ett på Grindtorpsskolan.
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§ 70
Utbildningsnämndens svar på inkommen synpunkt
gällande Myrstacken (UF/2019:291)
Beslut

1. Utbildningsnämnden adjungerar förslagsställaren för att denne ska
kunna yttra sig i ärendet.
Utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen:
2. Kommunfullmäktige avslår medborgarsynpunkten.
(M), (TUP) samt (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning

Utbildningsnämnden beslutade den 7 maj 2019 att successivt avveckla förskolan Myrstacken med anledning av att det finns ett överskott på förskoleplatser i upptagningsområdet Tullinge norra. Den 4 juli 2019 lämnade ett
antal vårdnadshavare in en medborgarsynpunkt till Botkyrka kommun. Synpunkten innehåller bland annat förslag om att fortsätta bedriva förskola i
Myrstackens lokaler. Vårdnadshavarna önskar att synpunkten behandlas i
kommunfullmäktige.
Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar att avslå medborgarsynpunkten. Myrstackens lokaler planeras att i sin helhet användas till
grundskoleverksamhet när förskoleverksamheten är fullt avvecklad.
Yrkanden

Willy Viitala (M) yrkar på att utbildningsnämnden föreslår
Kommunfullmäktige att bifalla medborgarsynpunkten.
(TUP) samt (SD) ställer sig bakom yrkandet från (M).
Propositionsordning

Beslutsgång 1
Ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S) ställer yrkandet om att bifalla
medborgarsynpunkten och ordförandeförslaget mot varandra och finner att
utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.
Votering

Votering är begärd och verkställs. Utbildningsnämndens ordförande ställer
följande voteringsproposition: Den som önskar bifalla ordförandeförslaget
röstar ja. Den som önskar bifalla medborgarsynpunkten röstar nej. Voteringen utfaller med 8 ja-röster, 5 nej-röster. Därmed har utbildningsnämnden beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.
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Ärende 2, Utbildningsnämndens svar på inkommen synpunkt gällande Myrstacken
Ja
Emanuel
X
Ksiazkiewicz (S)
Ing-Marie Viklund
X
(L)
Willy Viitala (M)
Eva Wedberg (S)
X
Mattias Gökinan (S)
X
Eva Blomqvist (M)
Bertil Rolf (TUP)
Karin Nakamura
Lindholm (TUP)
Annelie Andersen
(SD)
Bekir Uzunel (V)
X
Aday Bethkinne
X
(KD)
Rahand Kader (MP)
X
Göran Melander ©
X
Totalt
8

Nej

X
X
X
X
X

5
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§ 71
Mål och budget 2020 med flerårsplan för 2021-2023
(UF/2019:293)
Beslut

Utbildningsnämnden godkänner yttrandet till Mål och budget 2020 med
plan för 2021-2023.
(V), (M) samt (TUP) avstår från att delta i beslutet. (V) samt (M) inkommer
med egna budgetförslag.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 om förutsättningar för nämndernas arbete med Mål och budget 2020 med plan för 2021-2023. Nämnderna
ska senast i september 2019 till kommunstyrelsen redovisa hur de ska bidra
till att uppnå kommunfullmäktiges mål.
Under september och oktober arbetar kommunstyrelsens budgetberedning
fram förslag till ”Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023” som sedan fastställs av kommunstyrelsen i oktober och av kommunfullmäktige i
november. I slutet av januari ska nämnderna rapportera en internbudget till
kommunstyrelsen.
Utbildningsnämnden har enligt beslut i kommunfullmäktige en preliminär
nettoram för driftbudgeten 2020 på 2 611, 5 miljoner kronor.
Särskilt yttrande

(V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Mål och budget med flerårsplan för 2020–2023
(UF/2019:293)
Vänsterpartiet är kritisk till det hårda besparingstryck som kommunens förvaltningar är satta under av den politiska majoriteten i Botkyrka. Exakt hur
vi vill mildra dessa nedskärningar kommer att presenteras i ett eget budgetförslag från Vänsterpartiet i samband med att mål och budget för 2020 behandlas i kommunfullmäktige. Vi avstår därför från att delta i detta beslut.

Bekir Uzunel (V)
Anna Kristoffersson (V)

BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-09-03

§ 72
Statusrapport effektiviseringar juni 2019 (UF/2019:297)
Beslut

Utbildningsnämnden godkänner statusrapport effektiviseringar 2019.
Sammanfattning

Bifogat redovisas statusrapport avseende förvaltningens effektiviseringar
2019. Vissa av åtgärderna är svåra att under löpande år göra en ekonomisk
bedömning för. En del åtgärder har inte varit möjliga att genomföra andra
har tagit längre tid än beräknat för att få full effekt. Notera dock att i helårsprognosen i junirapporten redovisas ett underskott på 43 miljoner kronor,
där ingår samtliga effektiviseringsåtgärder.
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§ 73
Effektiviseringar 2020 och framåt (UF/2019:301)
Beslut

Utbildningsnämnden godkänner rapporten ”Effektiviseringar 2020 och
framåt”.
(V) avstår från att delta i beslutet.
Sammanfattning

I förvaltningens arbete med effektiviseringar fokuseras på en 4-årsperiod där
målsättningen är att sikta på att nå en total effektivisering över perioden.
Anledningen till detta förhållningssätt är att genom fokusering på närmaste
år blir det enskilda åtgärder som lyfts fram där det krävs stora resurser för
att hantera dessa. Fokus tappas då på de mer genomgripande förändringar
som kommer att ge en bättre kostnadsbas på sikt.
I denna rapport till nämnd har förvaltningen eventuellt inte till fullo nått upp
till det effektiviseringsmål som finns över perioden. Det som är svårast att
bedöma är åtgärder inom lokalförsörjningen och verksamhetsförändringar.
Särskilt yttrande

(V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Effektiviseringar 2020 och framåt (UF/2019:301)
Vänsterpartiet är kritisk till det hårda besparingstryck som kommunens förvaltningar är satta under av den politiska majoriteten i Botkyrka. Exakt hur
vi vill mildra dessa nedskärningar kommer att presenteras i ett eget budgetförslag från Vänsterpartiet i samband med att mål och budget för 2020 behandlas i kommunfullmäktige. Vi avstår därför från att delta i detta beslut.
Dessutom är vi kritiska till det mycket allmänt hållna och extremt kortfattade
underlaget som presenteras kring förvaltningens effektiviseringsarbete.
Mycket stora summor redovisas som effektiviseringar utan att man som läsare får någon vidare inblick i vad det mer konkret får för betydelse för verksamheten. Hur summerar exempelvis ”översyn av organisation av förvaltningens skolenheter” till en effektivisering på just 42 miljoner kronor och
vad innebär denna översyn egentligen? Vidare anges att ”översyn av befintliga regelverk/riktlinjer för mer ekonomisk hantering” ska ge en besparing
på 29,3 miljoner kronor. Vad betyder det? Detta underlag som är avsett för
att vara informativt för nämndledamöterna uppfyller inte sitt syfte.

Bekir Uzunel (V)
Anna Kristoffersson (V)

BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden
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§ 74
Effektivisering av central organisation 2020–2023
(UF/2019:300)
Beslut

1. Utbildningsnämnden noterar förvaltningens plan för effektiviseringar av
central organisation till protokollet.
2. Utbildningsnämnden uppdrar åt Utbildningsförvaltningen att under
planperioden 2020–2023 genomföra effektiviseringar om totalt 1,5
procent per år kopplat till den egna förvaltningens centrala organisation.
Det innebär en årlig effektivisering om 725 000 kronor under de fyra år
som planperioden avser.

(V) avstår från att delta i beslutspunkt 2.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige tog i samband med mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 (KS/2018:192) beslut om att ge alla nämnder i uppdrag att
göra en detaljerad organisationsöversyn med målet om att ta fram effektiviseringsförslag inom central organisation på upp emot 10 procent (se sid 118
i Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022).
Förvaltningarna har under våren 2019 koordinerat detta arbete genom en arbetsgrupp inom den centrala tjänstemannaledningsgruppen, KLG. Uppdraget är nu slutfört och presenteras genom enskilda tjänsteskrivelser till respektive nämnd. I dessa framgår resultatet av organisationsöversynen, en
förvaltningsspecifik effektiviseringsplan som kan verkställas under planperioden med start 2020 samt 18 kommunövergripande effektiviseringsförslag
som kommunens förvaltningsorganisation avser utreda vidare.
Yrkande

Willy Viitala (M) yrkar på effektivisering av central organisation på 2,5%
under 4 år.
(TUP) samt (SD) ställer sig bakom yrkandet.
Särskilt yttrande

(V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Propositionsordning

Ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S) ställer avslagsyrkandet och ordförandeförslaget mot varandra och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.
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Effektivisering av central organisation 2020–2023
(UF/2019:300)
Vänsterpartiet är kritisk till det hårda besparingstryck som kommunens förvaltningar är satta under av den politiska majoriteten i Botkyrka. Exakt hur
vi vill mildra dessa nedskärningar kommer att presenteras i ett eget budgetförslag från Vänsterpartiet i samband med att mål och budget för 2020 behandlas i kommunfullmäktige. Vi avstår därför från att delta i detta beslut.

Bekir Uzunel (V)
Anna Kristoffersson (V)
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§ 75
Ekonomisk uppföljning per juni månad med helårsprognos
2019 (UF/2019:298)
Beslut

1. Utbildningsnämnden noterar ekonomisk uppföljning per juni med
helårsprognos för året till protokollet.
2. Utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningsförvaltningen att genomföra
nödvändiga åtgärder föra att i så stor utsträckning som möjligt avhjälpa
det prognostiserade underskottet. Genomförda och planerade åtgärder
presenteras i delåret.
3. Utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningsförvaltningen att ta fram en
analys på hur de kan säkerställa en budget i balans i framtiden. Återrapporteras i december.
Sammanfattning

Det prognostiserade underskottet bedöms av förvaltningen uppnå 43 miljoner kr vid årets slut. Det är väsentligt större än tidigare prognoser. Trots
planerade åtgärder, så räcker inte dessa till för en ekonomi i balans. Den politiska majoriteten ser mycket alvarligt på detta och kräver att det prognostiserade underskottet skyndsamt avhjälps och att effekterna på kommande års
budgetar tydliggörs.
Det befarade underskottet uppkommer först och främst till följd av lägre
statsbidragsintäkter från migrationsverket, ökat antal externplacerade grundskoleelever, höjda internpriser på skolskjutsar samt att planerade effektiviseringar inte beräknas få förväntad effekt. Dessutom prognosticerar flera
verksamheter stora underskott i sina verksamhetsbudgetar. Det är av största
vikt att samtliga enheter tar ett ekonomiskt ansvar och verkar inom sina
givna budgetramar.
Yrkande

Willy Viitala (M) yrkar på bifall till ordförandeförslaget.
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§ 76
Fler vuxna i skolan (UF/2019:294)
Beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens utredning Fler vuxna i skolan daterad 2019-08-15.
Sammanfattning

Utbildningsnämnden fick i Mål och Budet 2019 med flerårsplan 2020-2022
uppdrag att utreda frågan om fler vuxna i skolan utifrån följande frågeställningar: vilka yrkesroller som bäst ska kompletteras i skolan för att avlasta
lärarna, var de bäst ska kompletteras och vilka ekonomiska konsekvenser
det får”
Uppdraget ska rapporteras till kommunstyrelsens budgetberedning i samband med nämndernas yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan
2021-2023 vilket sker i början av september 2019.
Utredningen innehåller avsnitt som visar vilka kompletterande yrkesroller
som finns inom skolan hos andra kommuner och huvudmän, vilka yrkesroller som finns i Botkyrkas grund- och gymnasieskolor samt en omvärldsbild
av forskning inom området.
Det förslag som presenteras är tre möjliga kompletterande yrkesroller: lärarassistent, socialpedagog och heltidmentor. Dessa har delvis olika arbetsinnehåll men gemensamt är att stärka upp i administrativa och elevsociala situationer för att lärare att kunna ägna mer tid åt huvuduppdraget. Kostnaden
för att anställa fler vuxna i skolan har baserats på ett behov av ytterligare ca
100 personer (lärarassistenter, socialpedagoger eller heltidmentorer) i
grundskolan och ca 25 i gymnasieskolan. Den totala kostnaden är mellan
70,5 miljoner – 88,2 miljoner kronor beroende på fördelning av roller då
dessa bedöms ha olika lönenivåer.
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§ 77
Riktlinjer för trygghet och studiero (UF/2018:257)
Beslut

1. Utbildningsnämnden fastställer riktlinjer för trygghet och studiero.
2. Riktlinjerna gäller från och med den 1 oktober 2019.

Motivering

Utbildningsnämnden och den politiska majoriteten ser ett stort behov av att
stärka upp förvaltningens övergripande arbete med trygghet och studiero i
grundskolan. Den politiska majoriteten ser att det på allt för många skolor
och i allt för många klassrum stökas och bråkas. Dessutom sker tyvärr allt
för ofta kränkningar och övergrepp mellan elever. Detta är inte acceptabelt.
För att komma tillbukt med otryggheten och oroligheterna i våra skolor så
uppdrog utbildningsnämnden åt förvaltningen att, utöver satsningar på fler
vuxna i skolan, ta fram riktlinjer för trygghet och studiero. Detta i hopp om
att dessa först och främst kan stötta våra lärare och skolledningar i arbetet
för trygghet och studiero. Det handlar om att stärka lärarnas mandat, tydliggöra vad som är acceptabelt och inte.
Sammanfattning

Riktlinjerna slår fast att det i Botkyrkas skolor ska råda nolltolerans mot
kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Rutiner för hur en
skola anmäler och utreder sådana incidenter är framtagna. Dessutom konkretiseras skolans ansvar att skyndsamt stödja den som drabbats, och vilka
åtgärder som kan sättas in mot den som utsätter en annan elev för kränkningar och trakasserier.
Forskning, lärare och elever vittnar om att elevers användande av mobiltelefoner är ett störande moment. Tyvärr har långt ifrån alla skolor och klassrum
ett mobilförbud. Därför kommer dessa riktlinjer innebära ett införande av
mobilförbud i hela kommunen.
Vårdnadshavarens roll kan inte i skapandet av trygghet och studiero inte nog
understrykas. Skolor och hemmet behöver kunna samverka, därför påbörjas
nu framtagandet av informationsstöd till skolor och vårdnadshavare som
tydliggör ansvarsfördelning och förväntningar. Skolor kommer dessutom att
få stöd av mallar i framtagandet av egna ordningsregler. För att skapa ökad
likvärdighet och tydlighet för vårdnadshavare så väl som elever.
I riktlinjerna konstateras dessutom att skolor och skolgårdar inte utgör allmänna platser. Endast den som har ett befogat intresse av tillträde till lokalerna har rätt att vistas där. Rektor ansvarar för att det finns skriftlig rutin för
anmälda och oanmälda besök.
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Yrkande

Bekir Uzunel (V) yrkar att riktlinjerna för trygghet och studiero antas med
ändringen att den första meningen under rubriken ”Teknisk utrustning” på
sida 6 ändras till: ”Läraren har möjlighet att införa restriktioner som innebär
att mobiltele-foner ska vara inlämnade och avstängda under lektionstid, om
läraren be-dömer det vara nödvändigt för att uppnå studiero i klassrummet”.
Willy Viitala (M) ställer sig bakom yrkandet från (V) om förslag till ändring
av text.
Propositionsordning

Ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S) ställer avslagsyrkandet och ordförandeförslaget mot varandra och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.
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§ 78
Åtaganden för att förverkliga utvecklingsprogram
Hallunda/Norsborg (UF/2019:230)
Beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens åtaganden för att förverkliga
utvecklingsprogrammet och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Sammanfattning

Samtliga nämnder har fått i uppdrag att återkomma med åtagande om hur de
kan bidra med förverkligandet av utvecklingsprogrammet för Hallunda/Norsborg. Utbildningsförvaltningens förslag till åtaganden omfattar
bland annat renovering och nybyggnation av förskolor och skolor i stadsdelen, vissa åtgärder för att stärka det kompensatoriska uppdraget samt kompetenshöjande insatser som kommer att omfatta flera stadsdelar.
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§ 79
Patientsäkerhetsberättelse 2018 (UF/2019:263)
Beslut
Utbildningsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse 2018.
Sammanfattning
Patientsäkerhetsberättelsen för 2018 visar att det bedrivs god medicinsk insats
på flertalet skolor i kommunen men att det finns brister inom elevhälsans medicinska insats (EMI) som behöver åtgärdas och förebyggas framöver. Några
skolsköterskor upplevde sådana brister i patientsäkerheten att de valde att
skriva en skrivelse som lämnades in till verksamhetschef för EMI, grundskolechef, rektorer, förvaltningschef, nämndens ordförande, verksamhetschef för
specialiststöd, och Barnombudsman i Botkyrka kommun. Ivo valde även att
öppna ett ärende för fortsatt granskning av vårdgivaren då det ansåg att föreligger risk för allvarlig vårdskada i Botkyrka kommun. Bemanning och rekrytering är en fortsatt aktuell fråga för verksamheten och under 2018.
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§ 80
Yttrande över Riktlinjer idéburet offentligt partnerskap
(UF/2019:261, KS/2018:375)
Beslut

Utbildningsnämnden överlämnar yttrandet daterat 2019-08-15 som svar till
kommunledningsförvaltningen.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap. Riktlinjerna har remitterats till utbildningsnämnden för yttrande. Remissen ska behandlas i utbildningsnämnden den 3 september 2019.
Utbildningsförvaltningen anser att riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap är bra i sin helhet och ser positivt på framtagandet av kommungemensamma riktlinjer. Utbildningsförvaltningen anser dock att det tydligare ska
framgå att samverkan endast sker med idéburna organisationer som har demokratiska värderingar. Riktlinjerna med tillhörande handledning tydliggör
hur initiativ kring idéburet offentligt partnerskap ska hanteras.
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§ 81
Motion - Inför tygskärmar på försök i Botkyrkas skolor för
att öka studieron (SD) (UF/2019:193)
Beslut

Utbildningsnämnden finner att motionen är besvarad.
Sammanfattning

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion avseende att införa tygskärmar på försök i Botkyrkas skolor för att öka studieron. Motionen har remitterats till utbildningsnämnden för yttrande. Remissen ska behandlas i utbildningsnämnden den 3 september 2019.
Utbildningsförvaltningen instämmer i att användandet av avskärmningar i
undervisningen är ett bra verktyg för att skapa en god lärmiljö. Att skärma
av enskilda bänkar eller delar av klassrum är ett verktyg som används i
kommunens skolor idag. Utbildningsförvaltningen anser därför att det inte
är aktuellt att införa tygskärmar på försök. Fokus ligger istället på att öka
kompetensen om hur goda och inkluderande lärmiljöer kan skapas. Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden finner att motionen är
besvarad.
Yrkande

(SD) yrkar på bifall till ordförandeförslaget.
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§ 82
Motion - Halvera matsvinnet till 2025 (V)
(UF/2019:192, KS/2019:161)
Beslut

Utbildningsnämnden finner motionen besvarad.
Sammanfattning

Vänsterpartiet har lämnat in en motion avseende att halvera matsvinnet till
2025. Motionen har remitterats till utbildningsnämnden för yttrande.
Utbildningsförvaltningen instämmer i vikten av att arbeta för att minska
matsvinn. Utbildningsförvaltningen och skolorna arbetar fortlöpande med
flera olika metoder för att minska varje enhets matsvinn. Gemensamma insatser görs för att öka kunskapen, sprida information och metoder för att
minimera matsvinn. Till exempel har ett forskningsprojekt genomförts på
tre av grundskolorna under våren. Projektet syftade till att skapa hälsosamma och mer miljövänliga skolluncher utan att minska acceptans och
utan att öka matsvinn och kostnader.
I kommunens kostpolicy finns beskrivet att matsvinnet ska minimeras. Utifrån den statistik som finns idag varierar matsvinnet mellan enheterna. Varje
enhet arbetar för ett minskat matsvinn. Involvering av pedagogisk personal
och skolledning är viktig för att lyckas och medvetandegöra effekterna av
och minimera matsvinnet. Resultatet kan framöver beskrivas i skolans kvalitetsredovisning.
Utbildningsförvaltningen anser att efter en samlad bedömning att ett medeltal för att halvera matsvinn inte bidrar till ökad resultatuppfyllelse.
Yrkande

Bekir Uzunel (V) yrkar att utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen
att bifalla mot-ionen.
Propositionsordning

Ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S) ställer avslagsyrkandet och ordförandeförslaget mot varandra och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.
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§ 83
Komplettering av utbildningsnämndens delegationsordning (UF/2018:220)
Beslut

1. Utbildningsnämnden beslutar att delegationsordningen från 1 juli 2019
kompletteras med punkterna A1-A4 enligt förvaltningens förslag.
2. Utbildningsnämnden beslutar att ändra delegationen för punkt D10,
D34, D52 samt D53 enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden beslutade den 11 juni 2019 att fastställa en ny delegationsordning som började att gälla från och med 1 juli 2019 (§64 UN 201906-11). I den fastställda delegationsordningen föll fyra delegationspunkter
från tidigare års delegationsordning bort:
Grupp

Ärendegrupp

Delegat

A1

Uttagning av och
ersättning till
nämndens ledamöter vid konferenser
och kurser
Förvaltnings- och
kommunövergripande avtal samt
avtal med landstinget.
Lämna yttranden i
ärenden till myndigheter

Utbildningsdirektör

A2

A3

Vidaredelegerat till
Nämndsekreterare

Anmärkning
I samråd med
ordförande

Utbildningsdirektör

Utbildningsdirektör

Verksamhetschef/ Chef stödenhet

Delegationen gäller ej i de fall som
framgår av 6 kap.
38 § KL.
Delegations gäller
ej i de tillsynsärenden som framgår av §47 UN
2017-05-02.

A4

Avtal om uppdragsutbildning

Utbildningsdirektör

Utbildningsförvaltningen föreslår att delegationsordningen från 1 juli 2019
kompletteras med punkterna A1-A4 ovan. För det fall att utbildningsnämnden beslutar att komplettera delegationsordningen korrigeras numreringen i
det aktuella avsnittet utifrån de tillkommande punkterna.
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Vidare föreslår utbildningsförvaltningen att delegationen för punkterna D
10, D 34, D 52 samt D 53 ändras från chef specialiststöd till gruppchef specialiststöd.
Grupp

Ärendegrupp

Delegat

D 10

5 § Beslut om
mottagande i
grundsärskola

Utbildningsdirektör

Vidaredelegerat till
Gruppchef specialiststöd

D 34

8 § Beslut om elev
i grundsärskolan
huvudsakligen ska
läsa ämnen eller
ämnesområden

Utbildningsdirektör

Gruppchef specialiststöd

D 52

5 § Beslut om
tillhörighet till
målgruppen för
gymnasiesärskolan

Utbildningsdirektör

Gruppchef specialiststöd

D 53

7 § Beslut om att
elev inte tillhör
målgruppen för
gymnasiesärskolan

Utbildningsdirektör

Gruppchef specialiststöd

Anmärkning
I samråd med
vårdnadshavare
Beslutet kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd
Beslutet kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd
Samråd med vårdnadshavare ska ske
innan beslut fattas.
Beslutet kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Se D
56 för beslut om
mottagande på
nationellt eller
individuellt program.
Beslutet kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd
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§ 84
Redovisade delegationsbeslut 2019 (UF/2019:43)
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:

Utbildningsdirektör, juni- 2019
Specialiststöd, januari-augusti 2019
Verksamhetsområde gymnasieskolan
Förskolan Björkstugan maj-juni 2019
Förskolan Diamanten maj-juni 2019
Förskolan Hjorten maj-juni 2019
Förskolan Lövholmen maj-juni 2019
Förskolan Prästkragen maj-juni 2019
Förskolan Skäcklinge gård maj-juni 2019
Förskolan Bäverhyddan juni 2019
Förskolan Bikupan juni 2019
Förskolan Fröhuset juni 2019
Förskolan Myrstacken juni 2019
Förskolan Sörgården juni 2019
Förskolan Kungstäppan maj-juni 2019
Kassmyraskolan juni 2019
Förskolan Luna maj 2019
Förskolan Nyängsgården maj 2019
Förskolan Rodret maj 2019
Förskolan Nackdala maj-juni 2019
Förskolan Trollet maj-juni 2019
Förskolan Myran maj 2019
Tullinge gymnasium juni 2019
Broängsskolan april-juni 2019
S.t Botvids gymnasium april-juni 2019
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§ 85
Redovisning av anmälningsärenden 2019 (UF/2019:44)
Beslut

Utbildningsnämnden har tagit del av anmälda skrivelser.
Sammanfattning

Inkomna ärenden från Skolinspektionen
- Anmälan mot förskolan Sörgården (UF/2019:231)
- Anmälan mot Tunaskolan (UF/2019:223)
- Anmälan mot Grindtorpsskolan (UF/2019:272)
- Anmälan mot Rikstens skola (UF/2019:162)
- Anmälan mot Grindtorpsskolan (UF/2019:290)
Avslutade ärenden från Skolinspektionen
- Beslut med anledning av anmälan mot S:t Botvids gymnasium
(UF/2019:222)
- Beslut med anledning av anmälan mot Grindtorpsskolan (UF/2019:90)
- Beslut med anledning av anmälan mot Tumba gymnasium (UF/2019:95)
- Beslut om att överlämna anmälan mot Grindtorpsskolan till Botkyrka
kommun (UF/219:250)
- Beslut att SI inte prövar ärendet gällande anmälan mot Tullinge gymnasium (UF/2019:5)
- Beslut om att avsluta ärende gällande kränkande behandling Fittjaskolan
(UF/2018:356)
- Beslut om att överlämna anmälan mot Grindtopsskolan till Botkyrka
kommun (UF/2019:303)
Beslut från Skolverket
- Beslut om godkännande av statsbidrag gällande mindre barngrupper i
förskolan (UF/2019:176)
- Beslut om att bevilja ansökan om statsbidrag för fler anställda i lågstadiet (UF/2019:131)
- Beslut om att bevilja statsbidrag för Fritidshemssatsningen 2019
(UF/2019:132)
Beslut från Diskrimineringsombudsmannen
Beslut från Förvaltningsrätten
- Beslut om avslag av överklagande gällande skolskjuts (UF/2019:242)
- Beslut om avslag av överklagande gällande skolskjuts (UF/2019:251)
Beslut från Migrationsverket
- Beslut om beviljande av statlig ersättning för asylsökande i grundskolan
(UF/2019:280)
- Beslut om beviljande av statlig ersättning för asylsökande i förskolan
(UF/2019:281)
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Beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och andra nämnder
- Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning (KS/2019:165)
- Revidering av mötes- och resepolicy för Botkyrka kommun,
KS/2019:322
- Beslut om inrättande av extra kommunstyrelsesammanträde 2019-06-18
(KS/2018:589)
- Delårsrapport 1 2019 - Kommunen (KS/2019:279)
- Idrottsprogram för Botkyrka 2020-2024 (KS/2019:378)
Övrigt
Återkallelse av godkännande efter tillsyn vid Elma School AB i Stockholms kommun (UF/2019:256)
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