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Narvarande

Ledamoier Elof Hansjons (S), ordforande
Salwa Barsoum (S)
Tommy Zetterwall (S)
Nursel Awrohum (S)
Mats Siljebrand (KD), 1 :e vice ordforande
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Ovriga nan/arande

Sarkis Khatchadourian (S), tjanstgorande ersattare for Sonya Aho (MP)
Ann-Louise Ostling Lind (S)
Remon Shamuon (S)
Mikael Jene (KD)
Eisa Kandela (KD)
Maria Fritzh Warg (M), tjanstgorande ersattare for Goran Lundberg (M), §§ 97-110
Regina Bennergard (M)
Erika Murga (V)
Rickard Graff (SD), tjanstgorande ersattare for Andreas Birgersson (SD), §§ 94-95,
100-110
Leif Grondahl (SD)
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Lena Henlov, ledningsstrateg, utbildningskontoret
Katarina Weidenhaijn, verksamhetschefforskola, Jenny Stanser, verksamhetschef
grundskola och Johan Abrahamsson, verksamhetschefgymnasiet, § 96
Jukka Reutersward, arbetsmiljosamordnare, § 98
Katarina Weidenhaijn, verksamhetschefforskola, § 99
Lille-Vie Eklind, lokalstrateg skola/forskola, § 100
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§ 94 Faststallande av dagordning

Utbildningsnamndens beslut
Utsand dagordning faststalls med nedanstaende andringar.

Utgar fran dagordningen
9. Hedersrelaterat vald och fortryck, muntlig information

20. Meddelanden

21. Ovriga fragor

Justerandes signum

^
^

Ansiagsdatum

2019-10-14

Utdragsbestyrkande
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§ 95 Utbildningsdirektoren informerar

Utbildningsnamndens beslut
Utbildningsdirektor Monica Sonde informerar om:

• Soldalaskolan. Sonde rapporterar om skolans fysiska miljo, vad som hander i undervisningen samt
om det pagaende utvecklingsarbetet.
Mojligheterna for utbildningskontoret att ansoka om statsbidrag for lararassistenter.

Justerandes signum

M

Anslagsdatum

2019-10-14

Utdragsbestyrkande
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§ 96 Plan for systematiskt kvalitetsarbete,
muntlig information

Sammanfattning av arendet
Utbildningsdirektor Monica Sonde informerar malen for Sodertaljes skolor:

Elevernas meritvarde ska ytterligare forbattras och fler ska bli behoriga till ett nationellt program
pa gymnasiet.
Andelen elever med gymnasieexamen ska oka.
Sodertaljes skolor ska bli Sverigeledande nar det galler att utveckla undervisningen sa att
familjers behov far minskad betydelse.

Sonde redogor aven for strategierna att starka kvaliteten i undervisningen, pedagogisk ledning, larande
organisation och mal- och resultatstyrning.

Katarina Weidenhaijn, verksamhetschefforskolan, redovisar onskvard forbattring for forskolans
verksamhet dar malen ar att barnen ska lyssna aktivt och koncentrerat, dar bade vardagssprak och
kunskapssprak anvands i interaktionen mellan barn och vuxna samt mellan barn, dar medarbetarna ar
tydliga ledare och dar medarbetarna ger barnen tal- och tanketid.

Jenny Stanser, verksamhetschef grundskola, redogor for grundskolans forbattringsomraden att starka
kvaliteten i undervisningen med stod av digitala verktyg och system, att starka kvaliteten i
undervisningen genom elevhalsans insatser samt att starka likvardigheten i undervisningen genom
sambedomning.

Johan Abrahamsson, verksamhetschef gymnasiet, informerar om malet for gymnasiet med okad kvalitet
och attraktionskraft for yrkesprogrammen. Fokus kommer vara pa de fyra strategierna starkt kvalitet i
undervisningen, pedagogisk ledning, larande organisation och mal- och resultatstyrning.

Justerandes signum
^^

/^H

Anslagsdatum

2019-10-14

Utdragsbestyrkande
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§ 97 Information om pagaende upphandlingar,
muntlig information

Sammanfattning av arendet
Lena Henlov, ledningsstrateg, redogor for fardiga och pagaende upphandlingarvid utbildningskontoret.

Justerandes signum

^̂
Anslagsdatum

2019-10-14

Utdragsbestyrkande
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§ 98 Sakerhetslaget pa forskolor och skolor,
muntlig information

Sammanfattning av arendet
Jukka Reutersvard, arbetsmiljosamordnare, informerar om forbattringsatgarder i kommunens skolor som
till exempel ombyggda expeditioner vid Hovsjo- och Wasaskolan och att bevakningskameror satts upp
vid Soldalaskolan.

Reutersward redogor aven for det systematiska sakerhetsarbetet vid utbildningskontoret; tillitsfulla
relationer, rutiner och sakerhetskultur, kartlagga och atgarda risker samt att ova pa riskplanen.

Han redogor aven for planerade satsningar 2020, till exempel skalskydd och brandskydd, se over antalet
in- och utgangar samt narvarande personal/vuxna.

Justerandes signum

<
w

Anslagsdatum

2019-10-14

Utdragsbestyrkande
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§ 99 Information om forskolors utformning,
muntlig information

Sammanfattning av arendet
Katarina Weidenhaijn, verksamhetschefforskola, informerar om for- och nackdelar med mindre och
storre forskolor.

Justerandes signum

^.̂
Anslagsdatum

2019-10-14

Utdragsbestyrkande
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§ 100 Lokalforsorjningsbehov 2019-2028, muntlig
information

Sammanfattning av arendet
Lille-Vie Eklind, lokalstrateg skola/forskola, informerar om lokalforsorjningsbehovet for skolor och
forskolor 2019-2028. Eklind redogor aven for forutsattningar och antaganden som till exempel
befolkningsprognos, nuvarande kapacitet i forskolor och grundskolor och beslutade investeringar i Mal
och budget.

Slutsatser som kan dras utifran redovisade forutsattningar ar att nasta nya forskola bor vara centralt
belagen, alternativt byggas pa den ostra sidan av kanalen. For grundskolan ar den ostra sidan
prioriterad och avseende gymnasiet pagar en oversyn da det i nulagetfinns en overkapacitet av lokaler.

Justerandes signum

^
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Anslagsdatum

2019-10-14

Utdragsbestyrkande
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§101 Svar pa motion fran Alexander Rosenberg
(M), "Kartlagg hedersrelaterat vald och fortryck i
Sodertalje kommun"

Utbildningsnamndens beslut
Utbildningsnamnden anser att motionen ar besvarad och overlamnar den

Dnr: UN 19/99

kommunstyrelsen.

Sammanfattning av arendet
Moderaterna i Sodertalje har genom Alexander Rosenberg (M) den 2 maj 2019 i Sodertalje
kommunfullmaktige vackt en motion med forslag am att kartlagga forekomst av hedersrelaterat vald och
fortryck i Sodertalje kommun. Resultatet av denna kartlaggning ska redovisas i god tid innan
revideringen av handlingsplanen mot vald i nara relationer och hedersrelaterat vald och fortryck.
Motionaren yrkar ocksa pa att kommunen genomfor en informationskampanj i kommunens skolor i likhet
med-den som genomforts pa Morabergs studiecentrum.

Forvaltningen delar bilden av att arbetet mot hedersrelaterat vald och fortryck behover utvecklas inom
kommunen. Kommunens handlingsplan ar under revidering. En viktig del i forestaende handlingsplan ar
skarpare skrivningar och atgarder i kommunens arbete for att motverka hedersrelaterat vald och fortryck,
tvangsaktenskap och konsstympning. Forvaltningen anser inte att en kartlaggning ska forega arbetet
med revideringen av handlingsplanen. Forvaltningen bedomer att pagaende revideringsarbete bar
fortsatta. Motionarens forslag gallande en kartlaggning och en informationskampanj kommer att utredas i
arbetet med den kommande handlingsplanen och dess atgarder.

Forvaltningen foreslar att utbildningsnamnden avstyrker motionen.

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse fran kommunstyrelsens kontor daterad 2019-09-12

PM fran kommunstyrelsens kontor daterad 2019-09-12

Remiss fran kommunstyrelsens kontor daterad 2019-05-31, Motion av Alexander Rosenberg (M)
"Kartlagg hedersrelaterat vald och fortryck i Sodertalje kommun"

Yrkande

Ordforande Elof Hansjons (S) yrkar avslag till kontorets forslag och foreslar istallet att motionen ska
anses besvarad.

Christoffer Johansson (M) yrkar bifall till motionen.

Metin Hawsho (L) bifaller Christoffer Johanssons (M) yrkande.

Propositionsordning
Ordforande Elof Hansjons (S) staller proposition pa sitt eget yrkande att anse motionen besvarad och
Christoffer Johanssons (M) avslagsyrkande och bifall till motionen och finner att utbildningsnamnden
beslutat i enlighet med ordforandens yrkande.

Votering
Christoffer Johansson (M) begar votering.

Foljande voteringsordning godkanns:

Justerandes signum

a
M-

Anslagsdatum

2019-10-14

Utdragsbestyrkande
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§101 forts

Den som i enlighet med yrkandetfran Elof Hansjons (S) rostarfor att anse motionen besvarad rostarja.

Den som i enlighet med yrkandena fran Christoffer Johansson (M) och Metin Hawsho (L) rostar bifall till
motionen rostar nej.

Utbildningsnamnden godkanner den forslagna voteringsordningen.

Votering genomfors och rosterna ger nedanstaende resultat:

Ja: Elof Hansjons (S), Salwa Barsoum (S), TommyZetterwall (S), Nursel Awrohum (S), Mats Siljebrand
(KD), Nina Wahlin (C) och Sarkis Khatchadourian (S).

Nej: Christoffer Johansson (M), Metin Hawsho (L), Maria Fritzh Warg (M), Simon Isso (RP) och Rickard
Graff (SD).

Ja har fatt 7 roster. Nej har fatt 5 roster. Ingen har avstatt.

Ordforanden finner att utbildningsnamnden beslutat i enlighet med ordforandens yrkande.

Reservation

Christoffer Johansson (M) anmaler och inkommer med en skriftlig reservation, se bilaga.

Metin Hawsho (L) och Rickard Graff (SD) reserverar sig till protokollet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes signum

<
//-y

Anslagsdatum

2019-10-14

Utdragsbestyrkande
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§ 102Resultatredovisning och analys
gymnasieskolans avgangsklasser varterminen
2019 Dnr: UN 19/138

Utbildningsnamndens beslut
Utbildningsnamnden godkanner resultatredovisning och analys avseende gymnasieskolans
avgangsklasser varterminen 2019.

Sammanfattning av arendet
Sammanfattningsvis har andelen elever som uppnatt examen fran hogskoleforberedande program
minskat under hela perioden 2016-2019. Andelen som uppnatt examen fran yrkesprogrammen har
minskat mellan 2018 och 2019.

Den framsta orsaken att eleverna lamnar gymnasieskolan utan examen, oavsett program, ar att de inte
klarar godkant i tillrackligt manga amnen. Orsaken for de hogskoleforberedande programmen ar att det
ar en hog andel elever som inte klarar godkant i svenska, vilket ocksa medfor att eleverna far svart att
klara flera andra amnen. Nar det galler yrkes program men klarar de fiesta elever godkant i karnamnena
men har inte tillracklig studiemotivation att klara tillrackligt manga amnen totalt.

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse fran utbildningskontoret daterad 2019-09-16

Utbildningskontoret, Rapport 2019-09-16, Resultatredovisning och analys gymnasieskolans
avgangsklasser

Sarskilt yttrande
Christoffer Johansson (M) anmaler och inkommer med ett sarskilt yttrande, se bilaga.

Beslutet skickas till

Akten

Justerandes signum

<
KH

Anslagsdatum

2019-10-14

Utdragsbestyrkande
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§ 103Resultatredovisning vuxenutbildningen -
egen regi varterminen 2019 Dnr: UN 19/42

Utbildningsnamndens beslut
Utbildningsnamnden godkanner resultatredovisning vuxenutbildningen egen regi varterminen 2019.

Sammanfattning av arendet
Vuxenutbildningen bedriver svenska for invandrare (SFI) och kurser pa grundskoleniva (gmndlaggande
kurser) i egen regi. Fran och med augusti 2017 finns gymnasiala kurser och yrkesutbildningar i egen
regi. For narvarande finns yrkesutbildningar inom vard och omsorg samt barn och fritid. Fran och med
varen 2019 startas utbildning inom restaurang och livsmedel. Utover detta finns vissa
hogskoleforberedande gymnasiekurser, framst inom svenska som andrasprak, matematik och
naturorienterande amnen.

Det ar oroande att antalet studerande pa grundlaggande niva minskar. Om trenden fortsatter att allt farre
laser pa grundlaggande niva riskerar Sodertalje fa ett okat antal medborgare utan gymnasiekompetens
som far svart att ta del av arbetsmarknaden, som i allt hogre grad staller krav pa utbildning.

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse fran utbildningskontoret daterad 2019-09-18

Utbildningskontoret, Rapport 2019-09-18, Resultatredovisning vuxenutbildningen

Sarskilt yttrande
Christoffer Johansson (M) anmaler och inkommer med ett sarskilt yttrande, se bilaga.

Beslutet skickas till

Vuxenutbildningen
Akten

Justerandes signum

^

Anslagsdatum

2019-10-14

Utdragsbestyrkande
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§ 104Yttrande pa remiss fran
utbildningsdepartementet, KLIVAs
delbetankande "Pa vag - mot starkt kvalitet och
likvardighet inom Komvux for elever med
svenska som andrasprak" Dnr: UN 19/140

Utbildningsnamndens beslut
Utbildningsnamnden godkanner kontorets forslag till yttrande pa remiss fran utbildningsdepartementet,
KLIVA:s delbetankande "Pa vag - mot starkt kvalitet och likvardighet inom Komvux for elever med
svenska som andrasprak".

Sammanfattning av arendet
Utredningen "Pa vag - mot starkt kvalitet och likvardighet inom Komvux for clever med svenska som
andrasprak" har i uppdrag att se hur utbildning kan erbjudas for nyanlanda som omfattas av sa kallad
utbildningsplikt1. Den har ocksa i uppdrag att utreda behovet av forandringar nar det galler kommunal
vuxenutbildning i svenska for invandrare (SFI) och SFI i kombination med annan utbildning.

Utredningens centrala utgangspunkt har varit en stravan efter att forena vuxenutbildningens expertis vad
galler att fatta beslut om planering och genomforande av utbildning med de arbetsmarknadspolitiska
kraven om deltagande i aktivitet pa heltid. Utredningen betonar vuxenutbildningens breda uppdrag att
bedriva utbildning.

Sammanfattningsvis lamnar utredningen foljande forslag och bedomningar i utredningens
delbetankande:

• Forslag om sammanhallen utbildning for vissa nyanlanda elever
Forslag om informationsoverforing fran Arbetsformedlingen till kommuner
Forslag om Skolverkets stod till huvudman
Bedomning av garanterad undervisningstid kurs A och B
Bedomning om stod och andra insatser
Bedomning am kompetensutveckling for larare

• Bedomning om statistik och uppfoljning

Sodertalje kommuns hela stallningstagande framgar av bifogat yttrande. Sammanfattningsvis delar
Sodertalje kommun utredningens forslag och bedomningar. Sodertalje kommun har positiva erfarenheter
av att anvanda elevhalsa samt studiehandledning inom vuxenutbildningen. Sodertalje vill sarskilt
framhalla vikten av att SFI-utbildningens utformning ska ske utifran forskning och beprovad erfarenhet.
Sarskilt viktigt ar det sir det for malgruppen med ingen eller kort utbildningsbakgrund dar utbildningen i
svenska ar en forutsattning for de studerandes mojlighet till vidare utbildning. Fler studerande bor

1 Utbildningsplikten innebar att alia nyanlanda som tar del av Arbetsfonnedlingens etableringsinsatser, och
som bedoms vara i behov av utbildning for att kunna komma i arbete, kan anvisas att soka och ta del av
utbildning, annars kan ersattningen dras in. En nyanland som har kort utbildning och som darfor inte bedoms
kunna komma i arbete under sin tid i Arbetsformedlingens etableringsprogram ska i huvudsak agna sig at
utbildning.

Justerandes signum Anslagsdalum

2019-10-14

Utdragsbestyrkande
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§ 104 forts

komma vidare till studier i svenska pa grundlaggande niva for att na behorighet till gymnasial
yrkesutbildning

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse fran utbildningskontoret daterad 2019-09-16

Utbildningskontoret, yttrande daterat 2019-09-16

Sodertalje kommun, delegationsprotokoll nr 36, 2019-07-05

Regeringskansliet, Remiss 2019-07-02

Statens offentliga utredningar, PM "Pa vag mot starkt kvalitet och likvardighet inom Komvux for elever
med svenska som andrasprak"

Beslutet skickas till

Utbildningsdepartementet
Akten

Justerandes signum

/̂^/7

Anslagsdatum

2019-10-14

Utdragsbestyrkande
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§ 105UtbiIdningsnamndens delarsbokslut per 31
augusti 2019 Dnr: UN 19/76

Utbildningsnamndens beslut
1) Utbildningsnamnden godkanner och overlamnar delarsbokslut per 31 augusti 2019 till

kommunstyrelsen.
2) Utbildningsnamnden godkanner omfordelning av medel for lokalprojekt tillfallig forskola

Brunnsang fran tillbyggnad forskola Arsbokens tillbyggnad per delarsbokslut per 31 augusti
2019.

Sammanfattning av arendet
Enligt Sodertalje kommuns riktlinjer for uppfoljning ska ett bokslut med helarsprognos upprattas per den
sistaaugusti 2019.

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse fran utbildningskontoret daterad 2019-09-24

PM Delarsbokslut per 31 augusti 2019

Bilaga 1 - Resultatrakning UN

Bilaga 2 - Balansrakning UN

Bilaga 3 - Resultatrakning per verksamhetsomrade

Bilaga 4 - Budgetperspektiv per verksamhetsomrade

Bilaga 5 - Investeringssammanstallning

Sarskilt yttrande
Christoffer Johansson (M) anmaler och inkommer med ett sarskilt yttrande, se bilaga.

Metin Hawsho (L) anmaler och inkommer med ett sarskilt yttrande, se bilaga.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Akten

Kommunstyrelsens kontor, stadsdirektor/ekonomi

Justerandes signum

A^

Anslagsdatum

2019-10-14

Utdragsbestyrkande
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§ 106Yttrande Cykelplan 2019 Dnr: UN 2019/139

Utbildningsnamndens beslut
Utbildningsnamnden tillstyrker Cykelplan 2019 med foljande tillagg:

Namnden patalar behovet av sammanhangande gang- och cykelstrak, bade i tatorten och i
kommundelarna. Det okar sakerheten for alia kategorier oskyddade trafikanter, saval arbetspendlare,
funktionsnedsatta som barn och unga.

Namnden uppmarksammar behovet av god fysisk utformning av gang- och cykelbanor i syfte att oka
tillgangligheten och sakerheten for oskyddade trafikanter. Det kan handla om att utjamna nivaskillnader,
anvanda robusta ytbelaggningar, separera olika trafikantkategorier genom symboler och fargmarkeringar
samt att forse gang- och cykelbanor med tydlig skyltning och andamalsenlig belysning.

Namnden aktualiserar behovet av trafikseparering och sakerhetshojande atgarder vid
forskolor/grundskolor i samband med att malsman med bil lamnar sina barn pa morgonen, samtidigt som
elever till fots eller per cykel anlander till skolan.

Namnden efterlyser en tydlig - och inte alltfor utdragen - tidplan for genomforandet av "Cykelplan 2019".

Sammanfattning av arendet
I Sodertalje finns det en star potential att oka cyklingen. For att mota upp de behov som finns, och for att
ytterligare forbattra mojligheterna for att fa fler att valja cykel som fardmedel, har Sodertalje kommun
tagit fram Cykelplan 2019. Malsattningen med Cykelplan 2019 ar att cyklandet i Sodertalje kommun ska
oka i alia aldrar och under alia arstider. Samtidigt ska inte andelen olyckor dar oskyddade trafikanter ar
inblandade oka.

I Cykelplan 2019 ar barn och ungdomars skolvag ett prioriterat omrade. Cykelplan 2019 ger
forutsattningar for att oka andelen elever som valjer cykel som transportmedel till och fran skola samt
mojligheten ati kommunens cykelvagar ar saker nog for att vara en vag som barn sjalva kan ta till skola
och fritidsaktiviteter.

Utbildningskontoret foreslar att Utbildningsnamnden tillstyrker Cykelplan 2019.

Under sammantradet utdelas forslag daterat 2019-10-08 pa tillagg fran Socialdemokraterna, Miljopartiet,
Kristdemokraterna och Centerpartiet, se bilaga.

Beslutsunderlag
Tillaggfran Socialdemokraterna, Miljopartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet, daterat 2019-10-08

Tjansteskriyelse fran utbildningskontoret daterad 2019-09-16

Yttrande fran utbildningskontoret daterat 2019-06-19

Samhallsbyggnadskontoret, brev daterat 2019-06-27

Samhallsbyggnadskontoret, Cykelplan 2019

Yrkande

Ordforande Elof Hansjons (S) yrkar enligt forslag fran Socialdemokraterna, Miljopartiet,
Kristdemokratema och Centerpartiet bifall till kontorets forslag med nedanstaende tillagg:

Justerandes signum

€
7^L

Anslagsdatum

2019-10-14

Utdragsbestyrkande
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§106 forts

"Namnden patalar behovet av sammanhangande gang- och cykelstrak, bade i tatorten och i
kommundelarna. Det okar sakerheten for alia kategorier oskyddade trafikanter, saval arbetspendlare,
funktionsnedsatta som barn och unga.

Namnden uppmarksammar behovet av god fysisk utformning av gang- och cykelbanor i syfte att oka
tillgangligheten och sakerheten for oskyddade trafikanter. Det kan handla om att utjamna nivaskillnader,
anvanda robusta ytbelaggningar, separera olika trafikantkategorier genom symboler och fargmarkeringar
samt att forse gang- och cykelbanor med tydlig skyltning och andamalsenlig belysning.

Namnden aktualiserar behovet av trafikseparering och sakerhetshojande atgarder vid
forskolor/grundskolor i samband med att malsman med bil lamnar sina barn pa morgonen, samtidigt som
elever till fots eller per cykel anlander till skolan.

Namnden efterlyser en tydlig - och inte alltfor utdragen - tidplan for genomforandet av "Cykelplan 2019".

Christoffer Johansson (M), Mats Siljebrand (KD), Nina Wahlin (C) och Metin Hawsho (L) bifaller
ordforandens yrkande.

Propositionsordning
Ordforande Elof Hansjons (S) staller proposition pa foreliggande forslag och tinner att
utbildningsnamnden beslutat enligt ordforandens yrkande.

Beslutet skickas till

• Samhallsbyggnadskontoret
• Akten

Justerandes signum

ÎAH

Anslagsdatum

2019-10-14
Utdragsbestyrkande
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§ 107Svar pa motion av Ann Westerberg (L), "En
barndom fri fran valdsporr" Dnr: UN 19/97

Utbildningsnamndens beslut
Utbildningsnamnden anser att motionen ar besvarad och overlamnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av arendet
I kommunfullmaktige den 2 maj 2019 har Liberalerna, genom Ann Westerberg, inkommit med en motion
som remitterats till utbildningsnamnden, socialnamnden, kultur- och fritidsnamnden och
kommundelsnamnderna. I motionen foreslas att kommunen ska tillse att sex- och

samlevnadsundervisningen i Sodertaljes skolor utgar fran ett kritiskt perspektiv pa porr och att alia ges
en god kunskap om pornografins paverkan och skadeverkning. Att tillse att alia som arbetar inom skolan,
skolhalso- och sjukvard, socialtjanst, m.fl. ges en god kunskap i hur man pratar om porr och sex med
barn och ungdomar samt att tillse att forskolor, skolor, fritids, ungdomsgardar och andra miljoer dar barn
och ungdomar vistas ar porrfria.

Skolorna bedriver idag sex- och samlevnadsundervisning i enighet med skolverkets riktlinjer. Det ingar i
rektorns uppgifter att sakerstalla att sex- och samlevnads undervisning integreras i ovrig undervisning.
Det ingar i introduktionen for nyanstallda inom socialtjansten att genomga grundlaggande utbildningar
som inkluderar hur man samtalar med barn. Kultur och Fritidsnamnden har bland annat arbetat med

framjande aktiviteter pa amnet konsnormer, pornografi och sjalvbild. Kultur- och fritidskontoret,
Ungdomsmottagningen, Larande och halsa, Antivaldcenter och Forebyggande enheten pa Barn- och
ungdom deltar i samverkansgruppen POTUS (Prevention, Opinion, Tillit, Utbildning, Samverkan).
Kommunens skolor har filter pa datorerna for att motverka att elever ska ha mojligheten att anvanda
sidor som anses vara olampliga och krankande for barn- och ungdomar. Sodertalje kommuns
verksamheter arbetar med kunskap om samtal med barn och ungdomar, samt med forskolor, skolor,
fritids, ungdomsgardar och andra miljoer dar barn och ungdomar vistas ska vara fria fran pornografi och
vald. Med ovanstaende bedomning anses motionen vara besvarad.

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse fran utbildningskontoret daterad 2019-09-18

Social- och omsorgskontoret, PM daterad 2019-09-18

Remiss fran kommunstyrelsens kontor daterad 2019-05-31, Motion av Ann Westerberg (L) "En barndom
fri fran valdsporr"

Yrkande

Ordforande Elof Hansjons (S) yrkar bifall till kontorets forslag.

Nina Wahlin (C) bifaller ordforandens yrkande.

Metin Hawsho (L) yrkar avslag till ordforandens yrkande och bifall till motionen.

Proposition
Ordforande Elof Hansjons (S) staller proposition pa sitt eget bifallsyrkande till kontorets forslag och Metin
Hawshos (L) avslagsyrkande till kontorets forslag och bifall till motionen och Tinner att
utbildningsnamnden beslutat enligt kontorets forslag.

Justerandes signum

i^_

Anslagsdatum

2019-10-14

Utdragsbestyrkande
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§ 10 7 forts

Reservation

Metin Hawsho (L) reserverar sig till protokollet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes signum

^

Anslagsdatum

2019-10-14

Utdragsbestyrkande
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§ 108Svar pa motion av Ann Westerberg (L),
"Trygga omkladningsrum i skolan" Dnr: UN 19/98

Utbildningsnamndens beslut
Utbildningsnamnden forslar kommunstyrelsen att anse motionen besvarad och overlamnar den till
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av arendet
Ann Westerberg (Liberalerna) har vackt motionen "Trygga omkladningsrum i skolan" den 2 februari
2019. Motionen ar remitterad for svar till utbildningsnamnden och kommundelsnamnderna.

Enligt motionen undviker majoriteten av clever i skolan att duscha efter idrottsundervisningen. Orsakerna
ar enligt motionen att elever ar otrygga och heist undviker att vistas nakna med andra elever. Darfor
foreslar motionen att ansla riktade bidrag till skolorna for att bygga om sina duschutrymmen sa att det
blir mer private duschbas, att lagga sarskild vikt vid stadning av duschutrymmen och att strava efter en
20 minuters lang rast efter varje idrottslektion. Motionen foreslar vidare att mobiltelefoner ska samlas in
innan idrottslektionen pa de skolor dar ett generellt mobilforbud inte finns for att sakra tryggheten i
omkladningsrummen. I bifogat PM redovisar kontorets stallningstagande. Sammanfattningsvis framfors:

Sodertaljes kommunala skolor arbetar framjande och forebyggande for ati motverka krankningar och
for att alia elever ska kanns sig trygga i alia skolans lokaler. Varje skola tarfram trygghetsskapande
atgarder. Vid ny- och ombyggnationer ar fragorna kring trygghet generellt men ocksa specifikt i
relation till gymnastiken en del av underlaget vid planering.
Mobiltelefoner samlas in pa lektionstid pa samtliga grundskolor. Avseende motionens forslag om
mobilforbud kommer grundskolechef att diskutera pa vilket satt grundskolans rektorer hanterar
fragan i anslutning till idrottslektionerna.
Detfinns inte nagra avsatta medel i budget 2020 for att bygga om skolornas omkladningsrum med
centralt riktade pengar.

Utbildningskontoret foreslar att motionen avslas.

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse fran utbildningskontoret daterad 2019-09-17

Utbildningskontoret, PM daterad 2019-09-17

Remiss 2019-05-31, Motion av Ann Westerberg (L) "Trygga omkladningsrum i skolan"

Yrkande

Ordforande Elof Hansjons (S) yrkar bifall till kontorets forslag.

Metin Hawsho (L) yrkar avslag till ordforandens yrkande och bifall till motionen.

Proposition
Ordforande Elof Hansjons (S) staller proposition pa sitt eget bifallsyrkande till kontorets forslag och Metin
Hawshos (L) avslagsyrkande till kontorets forslag och bifall till motionen och finner att
utbildningsnamnden beslutat enligt kontorets forslag.

Justerandes signum

(^
x^'y

Anslagsdatum

2019-10-14

Utdragsbestyrkande
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§107 forts

Reservation

Metin Hawsho (L) reserverar sig till protokollet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes signum

t.
^}4^

Anslagsdatum

2019-10-14

Utdragsbestyrkande
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§ 109ArendebaIans

Utbildningsnamndens beslut
Utbildningsnamnden lagger arendebalansen till handlingarna.

Justerandes signum

^^¥

Anslagsdatum

2019-10-14

Utdragsbestyrkande
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§ 110DeIegeringsbeslut

Utbildningsnamndens beslut
Utbildningsnamnden godkanner redovisningen.

Sammanfattning av arendet
Utbildningsdirektor

36

37

38

39

40

41

Beslut om beslutsattestanter

Beslut om beslutsattestanter

Beslut om beslutsattestanter

Beslut om beslutsattestanter

Beslut om beslutsattestanter

Beslut om beslutsattestanter

2019-10-08

2019-10-08

2019-10-08

2019-10-08

2019-10-08

2019-10-08

2. Rektor, Brunnsangskolan

7 Dispens for morgonomsorg 2019-10-08

Justerandes signum

./<^^

Anslagsdatum

2019-10-14
Utdragsbestyrkande
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RESERVATION

ARENDE 10

Svar pa motion fran Alexander Rosenberg
(M) "Kartlagg hedersrelaterat vald och fortryck i
Sodertalje kommun"

I detta arende har utbildningsnamnden tagit stallning till svar pa den motion om lagts
av Alexander Rosenberg (M) gallande en kartlaggning av hedersrelaterat vald och
fortryck i Sodertalje kommun.

Svaret som presenterats for namnden bestar av en tjansteskrivelse samt ett PM.
PM:et beskriver de saker som gors inom omradet inom Socialkontorets och
Utbildningskontorets verksamheter och vi kan konstatera att mycket bra gors i
arbetet mot vald och fortryck i stort.

Dock skrivertjansteskrivelsen, precis som motionaren, att: "arbetet mot
hedersrelaterat vald och fortryck behover utvecklas inom kommunen. Det ar
angelagna och viktiga insatser som efterfragas i motionen".

Man skriver aven att motionens forslag "skulle bidra till en djupare forstaelse", "ligga
till grund for utvecklingen av arbetet", "hoja medvetenheten och kunskapen".

Trotts detta avslutas tjansteskrivelsen, efter den text som beskriver behovet och de
positiva konsekvenserna av motionens forslag, med forslaget om att avstyrka
motionen.

Till detta foreslar majoriteten att motionen istallet ska besvaras. Vi moderater finner
detta valdigt markligt. Dels att forvaltningen foreslar namnden att avstyrka motionen
trots att motiveringen till forslaget sagertvartom. Dels att majoriteten valjer att
besvara en motion, nagot som ska goras i undantagsfall, darforslagen varken ar
genomforda eller orimliga. Detta sarskilt efter att Moderaterna jamkat sig med att
anse att-sats 2 besvarad, det vill saga den som begar att kartlaggningen ska vara
genomford innan den kommande revideringen av kommunens handlingsplan.
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Med anledning av fragans stora vikt samt ovan beskrivna yrkar Moderaterna att att-
sats 1 och 3 bifalles.

Da vart yrkande ej fatt gehor reserverar vi oss till forman for detta

For Moderaterna

Christoffer Johansson (M) Maria Frithz Warg (M)



Utbildningsnamnden
2019-10-08 ^
UN 2019-08-10,bilaga§ 102

SARSKILTYTTRANDE

ARENDE11

Resultatredovisning och analys

gymnasieskolans avgangsklasser 2019

I detta arende har vi tagit del av resultatredovisningen for gymnasieskolans

avgangsklasser varterminen 2019.

Rapporten ar dessvarre inte av det muntra laget. Vi kan nu se att resultaten sjunker.

For tredje aret i rad sjunker andelen elever i Sodertalje kommuns gymnasieskolor

som gar ut med examen.

Vi moderater ser mycket allvarligt pa denna utveckling och kan endast konstatera

majoritetens ovilja till forandring. Vi har gang pa gang strackt ut en hand till

partioverskridande samtal och atgarder for att fa bukt pa den nedatgaende spiral

som ar kommunens gymnasieskolor, dock utan framgang.

Vi kraver att konkreta argarder tas fram och implementeras for att fa bukt pa de

problem vi ser inom gymnasieskolas verksamheter.

For Moderaterna

Christoffer Johansson (M) Maria Frithz Warg (M)
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SARSKILTYTTRANDE

ARENDE12

Resultatredovisning vuxenutbildningen

- egen regi varterminen 2019

I detta arende har vi tagit del av resultatredovisningen for vuxenutbildningen i egen

regi.

Vi moderater blir rent utav oroliga vid lasning av denna rapport. Det ar gladjande att
resultaten ligger relativt stabilt. Dock ar det alarmerande att lasa att en star del

elever har sa pass bristande kunskaper i svenska, varav vissa inte klarar av praktik

med anledning av bristande sprakkunskaper.

Vi anser att beslutet om obligatoriska kunskapstester ar nodvandiga, dock behovs

manga fler atgarder for att fa bukt pa problemet. Detta ar dock en komplex fraga da
langt ifran alia elever inom vuxenutbildningen kommer direkt fran en annan

kommunal skolform. Darfor behover vi satsa mycket pa manga olika plan, till

exempel hardare aktivitetskrav inom forsorjningsstod, fortsatt okat sprakarbete inom
grund- och gymnasieskola, samt ge utbildningsanordnare incitament till hardare

sprakarbete genom exempelvis matchningsbonus och resultatbaserad peng.

For Moderaterna

Christoffer Johansson (M) Maria Frithz Warg (M)
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SARSKILTYTTRANDE

ARENDE14

Utbildningsnamndens delarsbokslut

I detta arende har vi tagit del av utbildningsnamndens delarsbokslut per 31 august!

2019. Namnden prognostiserar ett overskott for helaret, om an litet, vilket vi sjalvklart
finner positivt.

Dock har vi anledning att aterigen oroa oss for den utveckling som sker inom

gymnasieskolans verksamheter. Gymnasieskolan prognostiserar aterigen ett

underkott for helaret, denna gang pa -10 miljoner kronor. Andelen elever som valjer

att borja pa nagon av kommunens skolor arfortsatt lag pa endast 28 %. Vi

moderater har gang pa gang kravt atgarder fran majoriteten rorande

gymnasieskolans forfall men utan gensvar. Vi kommer att aterkomma i vart forlag till

mal & budget med konkreta forslag for att vanda denna negativa trend.

Ser man till namndens verksamheter som helhet kan vi konstatera att 2019 ser ut att

bli ett ar man heist kommer vilja glomma. Verksamheternas maluppfyllelse ar endast
strax over 50 %. Av totalt 24, av fullmaktige uppsatta mal, har 11 brister. Detta ar en

otroligt allvarlig situation som uppdagas och som vi kraver att forvaltning och den

styrande majoriteten tar pa storsta allvar och atgardar.

For Moderaterna

Christoffer Johansson (M) Maria Frithz Warg (M)
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Utbildningsnamnden

2019-10-08

Sarskilt yttrande

Arende 14

Utbildningsnamndens delarsbokslut per 31 augusti 2019

Meritvardet for grundskolan har minskatjamfort med 2018. Behorigheten till bade
yrkesprogrammen och de hogskoleforberedande programmen avtar. Framst ar det amnet
matematik som visar vikande resultat och har identifierats som en bidragande orsak till det lagre
meritvardet.

Iar ar prognosen for helaret for gymnasieskolan ett underskott pa 10 miljoner. Med en lagre
elevtillstromning till vara gymnasieskolor forsamras de ekonomiska forutsattningarna och risken for
ett underskottokar.

Darfor maste det genomforas en oversyn over vara gymnasieskolor for att andra denna negativa
utveckling som har pagatt i manga ar. Gymnasieskolorna maste tillatas att profilera sig sa att de blir
mer attraktiva och kan halla jamn och bra kvalite.

Sodertalje den 10 oktober 2019

Metin Hawsho (L)
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UN 2019-10-08, bilaga § 106

Socialdemokraterna
Kristdemokraterna

Centerpartiet
Miljopartiet

FORSLAG

Arende 15

CYKELPLAN 2019

Utbildningsnamnden staller sig bakom kontorets forslag till beslut med foljande tillagg:

1. Namnden patalar behovet av sammanhangande gang- och cykelstrak, bade i tatorten
och i kommundelarna. Det okar sakerheten for alia kategorier oskyddade trafikanter,
saval arbetspendlare, funktionsnedsatta som barn och unga.

2. Namnden uppmarksammar behovet av god fysisk utformning av gang- och
cykelbanor i syfte att oka tillgangligheten och sakerheten for oskyddade trafikanter.
Det kan handla om att utjamna nivaskillnader, anvanda robusta ytbelaggningar,
separera olika trafikantkategorier genom symboler och fargmarkeringar samt att
forse gang- och cykelbanor med tydlig skyltning och andamalsenlig belysning.

3. Namnden aktualiserar behovet av trafikseparering och sakerhetshojande atgarder
vid forskolor/grundskolor i samband med att malsman med bil lamnar sina barn pa
morgonen, samtidigt som elever till fots eller per cykel anlander till skolan.

4. Namnden efterlyser en tydlig - och inte alltfor utdragen - tidplan for genomforandet
av"Cykelplan2019".

ElofHansjons


