
PROTOKOLL 1[18]   

Utbildningsnämnden 2022 2022-09-20 Kod: 1.1.3.1 

 

 

 
Botkyrka Kommun 

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 
Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 

Hemsida: www.botkyrka.se 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll för utbildningsnämnden 2022 

Datum och tid: 2022-09-20 kl.  19:00 
Plats Rikstens skola Flygarvägen 5 Tullinge 

 
Utses att justera  
Datum och tid för 
Justering: 2022-09-27 
Plats för Justering Digital signering 
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Närvarolista  

Ledamöter 
Emanuel Ksiazkiewicz, ordförande 
Sofia Johansson, 1:e vice ordförande 
Willy Viitala, 2:e vice ordförande 
Sargon Daoud tjsg ersättare Eva Wedberg, ledamot § 62- 73 
Mattias Gökinan tjsg ersättare för Maria Gawell Skog, ledamot § 62- 73 
Gül Alci, ledamot 
Helena Jonasson Widerberg, ledamot 
Margareta Zethraeus, ledamot 
Lana Issakainen tjsg ersättare för Östen Granberg, ledamot § 62- 73 
Bekir Uzunel, ledamot 
Bo Claesson, ledamot 
Ecmel-Kemal Bal, ledamot 
Göran Melander, ledamot 
 
 
Ersättare 
Lana Issakainen  
Gunilla Wolfbrandt  
Sargon Daoud  
Mattias Gökinan  
Stefan Teodorovic  
Anders Röjerman 
 
 
 
Övriga deltagare 
Anette Älmdalen, Birgitta Ulvered-Zelezny, Peter Bergström, Karianne 
Stensrud, Annelie Mårdh, Sara Dahl, Karl-Henrik Lindström, Björn 
Andersson, Ulf Linder 
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[Innehållsförteckning]  
 

 
Utbildningsdirektören informerar   

Återrapportering pandemins effekter på barns 
och elevers kunskapsutveckling 

  

Ärende för beslut   

Ekonomisk rapport juni 2022 § 64/2022 
Delårsrapport 2 per augusti med helårsprognos 2022 § 65/2022 
Yttrande till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024-
2026 

§ 66/2022 

Kompetensförsörjningsplan 2023-2026 § 67/2022 
Effektiviseringar 2023 och framåt § 68/2022 
Utköp av digitala elevenheter som införskaffas läsåret 
2021/2022 

§ 69/2022 

Utköp av digitala elevenheter som införskaffas läsåret 
2022/2023 

§ 70/2022 

Förskolesatsning Tumba § 71/2022 
Redovisning av delegationsbeslut augusti § 72/2022 
Redovisning av anmälningsärenden augusti § 73/2022 
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§ 62 

Utbildningsdirektören informerar  
Anette Älmdalen, utbildningsdirektör, inleder med att informera om att 
skolstarten för läsåret 2022/2023 har gått bra på grundskolan såväl som på 
gymnasiet. Förskolorna har haft inskolningar under den gångna månaden då 
många nya barn har börjat i våra förskolor.   

  
Förvaltningsledningen arbetar aktivt med att stabilisera skolledargrupperna, 
vilket är en viktig förutsättning för verksamheternas kontinuitet och 
stabilitet. Förvaltningsledningen är väldigt glada över att vi lyckas bibehålla 
våra skolledare. Botkyrka har tolv rektorer i förskolan, sjutton rektorer i 
grundskolan och fyra rektorer i gymnasieskolan. Av dem har endast en 
person slutat och gått i pension inför läsårets-start. 

  
Anette Älmdalen presenterar Peter Bergström, ny verksamhetschef för 
gymnasieskola. Peter Bergström berättar för utbildningsnämnden om sin 
tidigare erfarenhet som lärare, rektor, VD för fristående skolkoncern och 
senast som utbildningschef i Värmdö kommun. 

  
Ekonomichef Karl-Henrik Lindström ska gå i pension och gör sin sista dag 
som ekonomichef den sista september. Karl-Henrik kommer dock finnas 
kvar i förvaltningen som lokalförsörjningschef. Utbildningsnämnden tackar 
för Karl-Henriks arbete i utbildningsförvaltningen.   

  
Mats Öberg kommer ta över som tillförordnad ekonomichef fram tills dess 
att en ordinarie ekonomichef har rekryterats. Mats har tidigare varit TF 
ekonomidirektör för Botkyrka kommun och har god erfarenhet av 
ekonomiprocesserna i kommunen.  
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§ 63 

Återrapportering pandemins effekter på barns och elevers 
kunskapsutveckling – Ärendet utgår 
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§ 64 
 

 

Ekonomisk rapport juni 2022 UN/2022:00329 

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner ekonomisk rapport juni 2022.  
 

Sammanfattning 

Förvaltningen bedömer fortsatt att ett större överskott kommer att redovisas 
vid årets slut. Vid bedömning per juni månad beräknas överskottet till 40 
miljoner kronor. Jämfört med förra prognosen har överskottet ökat med 5 
miljoner kronor. Budgetavvikelsen för helåret utgör 1,4 procent av 
budgetomslutningen. Fokus i rapporteringen ligger på avvikelser jämfört 
med lämnad prognos per april månad. De bakomliggande orsakerna till det 
förväntade överskottet är oförändrade. Större delen, 37 miljoner kronor, 
beräknas till följd av färre förskolebarn och grundskoleelever än budgeterat. 
För verksamhetsområdena prognostiseras totalt sett ett överskott på 3 
miljoner kronor.  
 
Utbildningsnämnden redovisar ett ackumulerat överskott på 81 miljoner 
kronor för perioden januari till juni månad vilket främst är en konsekvens av 
att kostnader uppstår senare under året jämfört med budget. 

 

 

  

Comfact Signature Referensnummer: 49218SE

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


PROTOKOLL 7[18]   

Utbildningsnämnden 2022 2022-09-20 Kod: 1.1.3.1 

 

 

 
Botkyrka Kommun 

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 
Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 

Hemsida: www.botkyrka.se 

 

§ 65 
 

 

Delårsrapport 2 per augusti med helårsprognos 2022 
UN/2022:00369 

Beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner delårsrapport 2 2022. 
2. Utbildningsnämnden har tagit del av kvalitetsrapport Tema Lärande och 
lägger den till handlingarna. 
3. Utbildningsnämnden beslutar att ärendet justeras direkt.  

 

Sammanfattning 

Måluppfyllelsen vad gäller barns och elevers lärande och kunskaper bedöms 
fortfarande som tillfredsställande. Föregående år kunde tendenser till 
negativa effekter av pandemin i yngre åldrar konstateras. 
Utbildningsnämnden ser motsvarande tendenser även i år. Samma negativa 
utveckling kan inte fullt ut konstateras för elever i de högre årskurserna. 
Nämnden kommer att fortsätta följa och analysera resultaten. 
 
Förvaltningen bedömer fortsatt att ett större överskott i storleksordningen 49 
miljoner kronor kan redovisas vid årets slut. Jämfört med förra prognosen 
har överskottet ökat med 9 miljoner kronor. Större delen, 39 miljoner 
kronor, beräknas till följd av cirka 200 färre förskolebarn och cirka 200 färre 
grundskoleelever än budgeterat. Budgetavvikelsen för helåret utgör 1,7 
procent av budgetomslutningen.  

 

Protokollsanteckning 

Emanuel Ksiazkiewicz (S) vill tillägga till protokollet att de formaliafel som 
finns i Delårsrapporten ska korrigeras innan ärendet läggs till handlingarna.  
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§ 66 
 

 

Yttrande till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024-
2026 UN/2022:00370 

Beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner yttrande till mål och budget 2023 med 
flerårsplan 2024-2026. 

2. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen om den preliminära 
investeringsplanen 2023-2026. Nämnden har också tagit del av 
informationen om att en kommunövergripande översyn av 
investeringsplanen kommer att genomföras under hösten 2022. I det 
arbetet kan utbildningsnämndens investeringsplan komma att ändras. 
 

(V) avstår från att delta i beslutet  
(SD) avstår från att delta i beslutet  
(M) avstår från att delta i beslutet  
 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i april 2022 om förutsättningar för 
nämndernas arbete med mål och budget 2023 med plan för 2024-2026. 
Nämnderna ska senast i september 2022 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 2023 med flerårsplan 2024-2026” som 

sedan fastställs av kommunstyrelsen i november och av kommunfullmäktige 
i december. I slutet av januari ska nämnderna rapportera en internbudget till 
kommunstyrelsen. 

Yrkande/yrkanden 

Bo Claesson (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 
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§ 67 
 

 

Kompetensförsörjningsplan 2023-2026 UN/2022:00308 

Beslut 

Utbildningsnämnden antar kompetensförsörjningsplan 2023-2026. 
 
 

Sammanfattning 

Varje förvaltning tar årligen fram en kompetensförsörjningsplan som en del 
av kommunens övergripande mål- och budgetprocess och utgör grund för 
gemensamma prioriteringar för kommunens kompetensförsörjningsplan.   
Kompetensförsörjningsplanen syftar också till att på förvaltningsnivå belysa 
och skapa samsyn kring gemensamma och verksamhetsspecifika utmaningar 
inom området kompetensförsörjning. 
 
I kompetensförsörjningsplanen 2023–2026 beskrivs mål för 
kompetensförsörjning samt framtida kompetens- och rekryteringsbehov 
utifrån nuläge, bemanningsprognoser, politiska beslut och kommande 
lagstiftning. 
 
Kompetensförsörjningsplanen belyser behov av insatser och åtgärder för en 
hållbar kompetensförsörjning. Ökad behörighet är en av de huvudsakliga 
utmaningarna och i planen beskrivs vikten av arbetet med attraktiv 
arbetsgivare, en väl fungerande rekryteringsprocess och vidareutbildning av 
medarbetare utan behörighet. Kompetensförsörjning av skolledare, 
språksatsningar för medarbetare med svaga kunskaper i svenska, goda 
arbetsförhållanden och arbetsmiljö och kompetens- och karriärutveckling 
framhålls också som viktiga faktorer för att attrahera både framtida och 
nuvarande medarbetare. 
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§ 68 
 

 

Effektiviseringar 2023 och framåt UN/2022:00368 

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner effektiviseringsrapport 2023.  
 
(V) avstår från att delta i beslutet. 

Sammanfattning 

Trots att nämnden har haft ett nedsatt effektiviseringskrav för 2021 samt ett 
borttaget krav för 2022 pågår fortfarande arbetet med effektiviseringar. På 
grund av pandemin har det varit svårt att genomföra effektiviseringar, men 
åtagandet avseende central administration genomförts. 
 
Avseende perioden 2022 till 2025 behöver effektiviseringar tas fram till ett 
värde av cirka 143 miljoner kronor. Nämnden har identifierat möjliga 
effektiviseringar motsvarande 143 miljoner kronor. Det rör områdena 
central förvaltning, skolstruktur, övriga åtgärder samt barn- och elevpeng. 

 

Yrkande/yrkanden 

Willy Viitala (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 
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§ 69 
 

 

Utköp av digitala elevenheter som införskaffas läsåret 
2021/2022 UN/2022:00306 

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner priser för utköp av digitala enheter 
införskaffade under läsåret 2021/2022.   
 

 

Sammanfattning 

Alla elever i gymnasiet i Botkyrka kommun har tillgång till sin egen 
digitala enhet under sin skolgång. Eleverna kan köpa sin digitala enhet 
under sin skolgång eller efter avslutad skolgång. Samma möjlighet till 
utköp finns även för elever som byter skola. Årligen beslutar 
utbildningsnämnden om priserna för utköp av digitala enheter.  

 
Varje år inför läsårsstart uppdateras priserna utifrån aktuella 
inköpspriser och aktuellt utbud. Priserna för utköp baseras på en 
beräknad värdeminskning och ett restvärde. Alla priser är inklusive 25 
% moms och gäller för gymnasiet.  
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§ 70 
 

 

Utköp av digitala elevenheter som införskaffas läsåret 
2022/2023 UN/2022:00305 

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner priser för utköp av digitala enheter 
införskaffade under läsåret 2022/2023.   
 

 

Sammanfattning 

Alla elever i gymnasiet i Botkyrka kommun har tillgång till sin egen 
digitala enhet under sin skolgång. Eleverna kan köpa sin digitala enhet 
under sin skolgång eller efter avslutad skolgång. Samma möjlighet till 
utköp finns även för elever som byter skola. Årligen beslutar 
utbildningsnämnden om priserna för utköp av digitala enheter.  

 
Varje år inför läsårsstart uppdateras priserna utifrån aktuella   
inköpspriser och aktuellt utbud. Priserna för utköp baseras på en 
beräknad värdeminskning och ett restvärde. Alla priser är inklusive 25 
% moms och gäller för gymnasiet.  
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§ 71 
 

 

Förskolesatsning Tumba UN/2022:00323 

Beslut 

1. Utbildningsnämnden beslutar att förskolan Trollets barn flyttar in i den 
nya förskolan på fastigheten Ensta 1:65 samt att förskolan Trollet 
avvecklas i enlighet med förvaltningens förslag.  

2. Utbildningsnämnden beslutar att avvecklingen sker när den nya 
förskolan står färdig vilket är planerat till hösten 2023.  

3. Utbildningsnämnden fastställer namnberedningens förslag om att den 
nya förskolan på fastigheten Ensta 1:65 ska heta förskolan 
Vinterskogen. 
 

 

Sammanfattning 

Alla Botkyrkas förskolor och skolor ska enligt de styrande principerna vara 
rustade för att ge barn och elever en god undervisning och möjlighet att 
lyckas i livet. Som en del i översynen av förskolor och skolor i Tumba 
byggs en ny förskola på fastigheten Ensta 1:65. 
 
De barn som idag går i förskolan Trollet kommer att erbjudas plats på den 
nya förskolan på fastigheten Ensta 1:65 när den är färdigställd vilket är 
planerat till hösten 2023. Förvaltningen föreslår därför att förskolan Trollet 
avvecklas när den nya förskolan står färdig. Förändringen innebär att 
förskolan Trollets verksamhet flyttas till en ny förskola. Den nya förskolan 
föreslås heta förskolan Vinterskogen. 
 

 

 

  

Comfact Signature Referensnummer: 49218SE

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


PROTOKOLL 14[18]   

Utbildningsnämnden 2022 2022-09-20 Kod: 1.1.3.1 

 

 

 
Botkyrka Kommun 

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 
Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 

Hemsida: www.botkyrka.se 

 

§ 72 
 

 

Redovisning av delegationsbeslut september 
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 nämndordförande om inställt nämndsammanträde  

Delegationsbeslut nämndordförande om namn på nya skolan i Hallunda 
 Delegationsbeslut Ubildningsdirektör juli 2022 
 Delegationsbeslut ekonomistöd augusti 2022 
 Delegationsbeslut Kvalitetsstöd juli 2022 
 Delegationsbeslut verksamhetsområde gymnasieskola juni-augusti 2022 
 Delegationsbeslut verksamhetsområde grundskola augusti 2022 
 Delegationsbeslut verksamhetsområde förskola maj-augusti 2022 
 Delegationsbeslut Skogsbacksskolan maj-juni 2022 
 Delegationsbeslut Storvretsskolan maj-augusti 2022 
 Delegationsbeslut Borgskolan juni-augusti 2022 
 Delegationsbeslut Trädgårdstadsskolan augusti 2022 
 Delegationsbeslut Tumba gymnasium juni 2022 
 Delegationsbeslut förskolan Myran juni-augusti 2022 
 Delegationsbeslut förskolan Humlan juni 2022 
 Delegationsbeslut Tullinge gymnasium juli-augusti 2022 
 Delegationsbeslut Rikstens skolan juni 2022 
 Delegationsbeslut Alby östra förskoleenhet juni-augusti 2022 
 Delegationsbeslut Brunnaskolan juni-augusti 2022 
 Delegationsbeslut Skyttbrinks gymnasium juni 2022 
 Delegationsbeslut Broängskolan juni 2022 
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 Delegationsbeslut Hammerstaskolan juni-augusti 2022 
 Delegationsbeslut S:t Botvids gymnasium juni-augusti 2022 
 Delegationsbeslut förskolan Skäcklinge gård juni-augusti 2022 
 Delegationsbeslut förskolan Kärrspiran juni-augusti 2022 
 Delegationsbeslut förskolan Lövholmen juni 2022 
 Delegationsbeslut förskolan Älvan augusti 2022 
 Delegationsbeslut förskolan Hjorten augusti 2022 
 Delegationsbeslut förskolan Trollet augusti 2022 
 Delegationsbeslut Norsborgs västra förskoleenhet juni 2022 
 Delegationsbeslut Malmsjöskola juni 2022 
 Delegationsbeslut Kassmyraskolan juni-juli 2022 
 Delegationsbeslut Falkbergsskolan juni-augusti 2022 
 Delegationsbeslut Banslättskolan augusti 2022 
 Delegationsbeslut Kvarnhagsskolan augusti 2022 
 Delegationsbeslut förskolan Björkbacken juni 2022 
 Delegationsbeslut förskolan Kungstäppan juni 2022 
 Delegationsbeslut förskolan Nackdala juni 2022 
 Delegationsbeslut förskolan Tunnlandsgården juni-augusti 2022 
 Delegationsbeslut förskolan Vreta augusti 2022 
 Delegationsbeslut förskolan Ängsgården juni-augusti 2022 
 Delegationsbeslut Grindtorpsskolan juni-augusti 2022 
 Delegationsbeslut Rikstens skola augusti 2022 
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§ 73 
 

 

Redovisning av anmälningsärenden september 
UN/2022:00002 

Beslut 

Utbildningsnämnden har tagit del av anmälda skrivelser. 
 

 

Sammanfattning 

Avslutade ärenden från Skolinspektionen 
- Beslut efter tillsyn av förskoleklass och grundskola vid Borgskolan i 

Botkyrka kommun SI 2022:652 (UN/2022:00105) 

- Beslut efter tillsyn av förskoleklass och grundskola vid Karsby 
international school i Botkyrka kommun SI 2022:652 
(UN/2022:00148) 

- (SEK) Beslut – anmälan om kränkande behandling Skogsbacksskolan 
SI2022:367 (UN/2022:00239) 

- Uppföljning av kvalitetsgranskning av huvudmannens arbete för 
rättvisande och likvärdiga betyg Falkbergskolan SI 
2021:2323(UN/2022:00307) 

- Beslut riktad tillsyn av Tullingebergsskolan SI 
2022:2277(UN/2022:00147) 

- Beslut om ansökan om godkännande som huvudman för förskoleklass, 
grundskola och fritidshem vid Viljaskolan Botkyrka kommun 
2022:973 (UN/2022:00096) 

- Beslut - Yttrande med anledning av uppgifter i Storvretskolan i 
Botkyrka kommun Dnr SI 2022:5535 (UN/2022:00297) 

 

 

 

Beslut från Skolverket  
- Beslut om särskild variant och riksrekryterande estetisk 

spetsutbildning S:t Botvids gymnasium 32111-2022-0003393 
(UN/2022:00309) 
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- Beslut om särskild variant inom det estetiska området av estetiska 
programmet vid Örjanskolan, fristående gymnasieskola i Södertälje 
kommun 32112-2022-0003519 (UN/2022:00331) 

- Beslut om särskild variant inom det estetiska området av 
naturvetenskapsprogrammet vid Örjanskolan gymnasium, fristående 
gymnasieskola i Södertälje kommun 32112-2022-0003522 
(UN/2022:00330) 

- Beslut om särskild variant inom det estetisk spetsutbildning vid Lilla 
Akademiens Musikgymnasium i Stockholms kommun 32111-2022-
0003504 (UN/2022:00395-1) 

- Beslut om godkännande som huvudman för nationellt godkänd 
idrottsutbildning för idrotten friidrott vid Stockholms 
Idrottsgymnasium i Stockholms kommun 32113-2022-0003286 
(UN/2022:00395-2) 

- Beslut om godkännande som huvudman för nationellt godkänd 
idrottsutbildning för idrotten handboll vid Stockholms 
Idrottsgymnasium i Stockholms kommun 32113-2022-0003314 
(UN/2022:00395-3) 

- Beslut om godkännande som huvudman för nationellt godkänd 
idrottsutbildning för idrotten baseboll/softboll vid Stockholms 
Idrottsgymnasium i Stockholms kommun 32113-2022-0003308 
(UN/2022:00395-4) 

- Beslut om godkännande som huvudman för nationellt godkänd 
idrottsutbildning för idrotten fotboll vid Stockholms Idrottsgymnasium 
i Stockholms kommun 32113-2022-0003285 (UN/2022:00395-5) 

- Beslut om godkännande som huvudman för nationellt godkänd 
idrottsutbildning för idrotten gymnastik, disciplin truppgymnastik vid 
Stockholms Idrottsgymnasium i Stockholms kommun 32113-2022-
0003315 (UN/2022:00395-6) 

- Beslut om godkännande som huvudman för nationellt godkänd 
idrottsutbildning för idrotten gymnastik, disciplin artistisk gymnastik, 
vid Stockholms Idrottsgymnasium i Stockholms kommun 32113-2022-
0003317 (UN/2022:00395-7) 

- Beslut om utökat ekonomiskt stöd till Botkyrka kommun inom ramen 
för uppdraget samverkan för bästa skola (U2019/03786/S)1 Dnr:7.4.2-
2021:750  (UN/2022:00382) 

 

Beslut från Förvaltningsrätten 
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- (SEK) Beslut - Överklagan om tilläggsbelopp praktiska gymnasiet i 
Södertälje dnr FR 8066-22 (UN/2022:00114) 

- (SEK) Beslut - Överklagan 2022-06-08 skolskjuts FR 7011-22 
(UN/2022:00171) 

- Beslut – Överklagan av faktura gällande barnomsorg. Mål nr. 22293-
21 (UN/2021:00342) 

- Beslut - Överklagan gällande beslut om bidragsbelopp för förskolor 
och grundskolor, Familjedaghemmet Toppen dnr 6200-21 
(UN/2021:00117) 

- Beslut  - Överklagan av Skolverkets beslut 2022-06-14 att avvisa 
Botkyrka kommuns rekvisition av statsbidrag enligt förordningen 
(2019:1288) om statsbidrag tillskolhuvudmän som inrättar karriärsteg 
för lärare 
 

Beslut från Migrationsverket 
 
Beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
och andra nämnder 

- Protokollsutdrag - Prioritetsklasser för styrel inom Botkyrka kommuns 
geografiska område KS/2020:00578 

- Protokollsutdrag - Delårsrapport 1 2022 - Kommunen KS/2022:00172 

- Protokollsutdrag - Politisk organisation mandatperiod 2023-2026 
KS/2021:00578 

-  Protokollsutdrag - Svar på motion - Samordnad antagning i Botkyrkas 
skolor (SD) KS/2021:00408 

- Protokollsutdrag - Riktlinje för hantering av pågående dödligt våld 
KS/2022:00050 
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