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Utbildningsnämnden
2017-12-12

§ 129
Strategi för kompetensförsörjning i utbildningsförvaltningen
(UF/2017:332)
Beslut

Utbildningsnämnden antar strategin för kompetensförsörjning i utbildningsförvaltningen.
Sammanfattning

Sofia Berger, HR-strateg, föredrar i ärendet.
Utbildningsnämnden har i Mål och budget 2017 med plan för 2018-2020 beslutat att
kompetensförsörjningsfrågan är prioriterad och att en strategisk kompetensförsörjningsstrategi för att attrahera, rekrytera och behålla kompetenta chefer och medarbetare har tagits fram.
Kompetensförsörjningsstrategin inleds med ett strategiskt dokument som syftar till
ett hållbart chefs- och medarbetarskap och att verksamheten har rätt kompetens i förhållande till uppdraget. Strategin belyser den aktuella kompetensförsörjningssituationen för Botkyrkas utbildningsverksamhet, ger en omvärldsbevakning, samt lyfter
framtida utmaningar. Vidare adresserar och beskriver det strategiska dokumentet prioriterade områden av särskild vikt för den framtida kompetensförsörjningen. Områdesprioriteringen ska ligga till grund för lång- och kortsiktiga insatser i form av
handlingsplaner och andra aktiviteter som kommer att mynna ur strategin.
I handlingsplanerna som tas fram per verksamhetsområde fördjupas aktuellt kompetensförsörjningsläge samt initierar de konkreta insatser som behöver vidtas för att säkerställa att verksamheterna har rätt kompetens.
Beslutet delges

Kommunledningsförvaltningen
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Utbildningsnämnden
2017-12-12

§ 130
Förändrat uppdrag för mottagningsenheten (UF/2017:329)
Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner förslaget till förändrat uppdrag för mottagningsenheten i enlighet med förvaltningens förslag.
2. Det nya uppdraget gäller från och med den 1 januari 2018.
Sammanfattning

Susanne Englund, verksamhetschef grundskola, föredrar i ärendet.
Mottagningsenheten inrättades som en organisatorisk enhet i Botkyrka 2012
(UF/2012:14). Uppdraget var att som första instans ta emot barn och ungdomar 6-19
år som kom direkt från utlandet. Sedan mottagningsenhetens inrättande har Skollagen
ändrats i vissa delar och Skolverket kommit med nya allmänna råd rörande nyanlända
elevers utbildning.
Utbildningsförvaltningen konstaterar bl.a. att det tar lång tid för vissa elever att
komma ut i ordinarie undervisning och att den undervisning som bedrivs på mottagningsenheten inte är fullvärdig. Förvaltningen föreslår därför att mottagningsenhetens uppdrag kompletteras med en tidsaspekt och att grundskoleelever ska ha fått sin
ordinarie skolplacering inom en månad. Förvaltningen föreslår vidare att undervisningen tas bort från mottagningsenheten och att dess elevhälsa inte förstärks annat än
med skolsköterskeresurser under perioder av hög belastning.
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Utbildningsnämnden
2017-12-12

§ 131
Permanenta det statliga lärarlönelyftet (UF/2017:342)
Beslut

1. Utbildningsnämnden beslutar att permanenta det statliga lärarlönelyftet.
2. Beslutet gäller för de lärare som innehar lärarlönelyft 2017-12-31.
Beskrivning av ärendet

Utbildningsnämndens ordförande har gett förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna och förbereda för ett permanentande av det statliga lärarlönelyftet.
Syftet med det statliga lärarlönelyftets är att ge en löneökning till särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Lärarlönelyftet fördelas enligt Skolverkets riktlinjer, dock finns ett visst utrymme för huvudmannen att avgöra hur lönesättningen ska gå till. Skolverket fördelade en bidragsram om 24 600 000 kronor till
Botkyrka kommun (läsåret 2016/17). För läsåret 2017/2018 uppgår bidragsramen till
24 450 000 kronor. 90 procent av fördelad bidragsram går till grund- och gymnasieskolan, grund- och gymnasiesärskolan, modersmålsenheten samt mottagningsenheten. Förskolan och fritidshemmen har tilldelats återstående 10 procent.
För närvarande omfattas 527 personer av lärarlönelyftet i Botkyrka kommun. Kostnaden för lärarlöner under vårterminen 2017 uppgick till 11 milj. kronor, och det troligaste är att kostnaderna ligger i samma storleksordning även under höstterminen 2017,
med reservation för att alla löner för år 2017 inte är utbetalda ännu vilket kan medföra vissa ändringar.
Beslutet delges

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
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Utbildningsnämnden
2017-12-12

§ 132
Utbildningsnämnden - antagande ny resursfördelningsmodell
(UF/2017:326)
Beslut

Utbildningsnämnden fastställer utbildningsförvaltningens förslag till förändring av
utbildningsnämndens resursfördelningsmodell genom följande delbeslut:
1. En ny beräkningsmodell för strukturtillägg (f.d. behovsschablon) i förskola
och grundskola antas enligt rapportens förslag, se bilaga 3.
2. En ny modell med ersättning för nyanlända elever i grundskola och förskoleklass antas enligt rapportens förslag, se bilaga 3.
3. Ersättning för nyanlända barn i förskola antas enligt rapportens förslag, se bilaga 3.
4. Omfördelning av egna medel till grundskolor med lågt elevunderlag enligt
rapportens förslag, se bilaga 3.
5. Förändringar avseende förskolans resursfördelningsmodell efter år 2018 ska
beslutas av utbildningsnämnden.
6. Utvärdering och analys av ny resursfördelningsmodell ska genomföras av utbildningsförvaltningen. Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma
med plan för uppföljning och utvärdering a.v ny resursfördelningsmodell under år 2018.
Sammanfattning

Karl-Henrik Lindström, chef ekonomistöd, föredrar i ärendet.
Utbildningsnämnden gav i Mål och budget för 2017 utbildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av nämndens resursfördelning. Nämnden identifierar
likvärdighet som ett av tre väsentliga huvudområden. Övergripande mål för översynen har varit att resursfördelningen i ökad utsträckning ska understödja skolans kompensatoriska uppdrag och därmed leda till ökad likvärdighet.
Den 21 november 2017 återremitterade utbildningsnämnden den nya resursfördelningsmodellen (§ 117) till utbildningsförvaltningen för fortsatt beredning.
Särskilda yttranden

Moderaterna (M) och Tullingepartiet (TUP) lämnar in separata särskilda yttranden,
se protokollsbilagor UN § 132:1 och UN § 132:2.

M
SÄRSKILT YTTRANDE
Utbildningsnämnden
2017-12-12
Ärende 4

Antagande ny resursfördelningsmodell (UF/2017:326)

Vi moderater har länge önskat se en förändring i resursfördelningen och vi ser
positivt på att man nu har utrett och tagit fram ett förslag på en ny
resursfördelningsmodell.
En del av förändringarna:
En större vikt läggs på föräldrars utbildningsnivå.
Nivån är olika beroende på hur länge du befunnit dig i Sverige.
Något mer vi såg som positivt på var att man, i den första versionen som
presenterades på nämnden 2017-11-12, hade avsatt medel (tilläggsbelopp) för barn
och elever med behov av särskilt stöd (punkt 5.3.4). Detta verkar majoriteten nu
tyvärr ha tagit bort.
Vi är även bekymrade över att man nu tagit bort den särskilda ersättningen till
förskolan, då vi tror att det kommer slå hårt mot dessa.
Framgent behöver nämnden bevaka hur denna modell kommer att påverka våra
skolor och förskolor, samt ha en återkommande utvärdering.

Stina Lundgren

GUl Alci

Profr:)Lf,0L\.~ lo1td<jci u ~

u

§ ls. 2 : 2

IPARTIET

Utbildningsnämnden

rrf

Särskilt yttrande
2017-12-12
re~v<""'::.fu'--\ctelt1il\~&'.'Y\oc.L-e LL

l'ullingepartiet har sedan 2010 stått bakom den resursfördelning som Botkyrka kommun har använt
för att kompensera skolor med sämre socioekonomiska förutsättningar enligt den s.k. SALSAniodellen.
När beslut nu tas om en ny resursfördelningsmodell baserad på en djupare studie av påverkande
faktorer, så kvarstår Tullingepartiets stöd. Vi vill dock peka på några viktiga förutsättningar för
detta stöd:

• Det finns skolor som presterar högt vid jämförelse mellan Botkyrkas skolor. Men i
jämförelse med andra kommuner i Stockholms län, finns det skolor som presterar betydligt
bättre. Vi anser det viktigt att även de bästa skolorna i Botkyrka får sådana resurser att de
kan vidareutveckla sin kvalitet. Vi kommer noggrant följa att de föreslagna förändringarna i
resursfördelningsmodellen inte försämrar dessa skolors förutsättningar.

• Vi är bekymrade över förslaget vad gäller förskolorna och den effekt som det kommer att
innebära för bland annat vissa förskolor i Tullinge med minskade resurser. Även om vi
stödjer förslaget nu kommer vi att bedöma konsekvenserna av det och återkomma.

• Vi delar förslagets påpekande om vikten av att följa upp hur resurserna används och ha en
starkare styrning över detta.

• I ärendet om kompetensförsörjning redovisas mycket alarmerande siffror över
personalomsättningen inom Botkyrkas utbildningsförvaltning. Klarar man inte av den frågan
betydligt bättre än idag så finns det en betydande risk för att kvaliteten på utbildningen
försämras i hela Botkyrka med sannolikt störst effekt på de skolor som har de sämsta
förutsättningarna.

Bertil Rolf (TUP)
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Utbildningsnämnden
2017-12-12

§ 133
Internbudget 2018 (UF/2017:344)
Beslut

Utbildningsnämnden fastställer internbudget för 2018 i enlighet med förvaltningens
förslag.
Deltar inte

Ledamöter för Moderaterna deltar inte i beslutet.
Sammanfattning

Karl-Henrik Lindström, chef ekonomistöd, föredrar i ärendet.
Utbildningsförvaltningen lämnar förslag till internbudget 2018 till utbildningsnämnden. I ett led för ökad tydlighet lämnas förslag om resursfördelning och bidragsbelopp
för 2018 som ett separat ärende (UF/2017:345). Den 5 september 2017 fattade utbildningsnämnden beslut om Mål och budget 2018. Internbudgeten ska säkerställa att förvaltningen uppnår de mål och åtaganden som beskrivs i Mål och budget 2018.
Förvaltningen understryker att internbudgeten 2018 är förenad med vissa risker, exempelvis att effekten av de åtgärder förvaltningen vidtagit utifrån kommunstyrelsens effektiviseringsuppdrag kan få fördröjt genomslag.
Förslaget till internbudget 2018 är en budget i balans, trots att förvaltningen inte till
fullo har fått positivt gensvar för de äskanden som gjorts i samband med Mål och budget
2018. På intäktssidan har det skett stabiliseringar tack vare förbättrad hantering av statsbidragsansökningar till Migrationsverket, samt rättningar av barnomsorgsavgifter bakåt
i tiden.
Beslutet delges

Kommunledningsförvaltningen
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Utbildningsnämnden
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§ 134
Beslut om resursfördelning och bidragsbelopp 2018 (UF/2017:345)
Beslut

Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp för 2018 inom förskola, grundskola,
grundsärskola, fritidshemsverksamhet, gymnasieskola egenregin och gymnasiesärskola i enlighet med förvaltningens förslag. Bidragsbeloppen till förskola och
grundskola skiljer sig mellan terminerna till följd av förändrad resursfördelningsmodell till läsår 2018/2019.
Sammanfattning

Resursfördelningsmodellen för förskoleverksamheter och grundskoleverksamheter
samt grundsärskola och gymnasiesärskola är en barn- och elevbaserad modell som
grundas på antalet registrerade barn och elever för varje verksamhet och utbetalas månadsvis till utförare eller kommun. Resursfördelningen i Botkyrka kommun är anpassad efter skollagens förarbeten Offentliga bidrag på lika villkor (prop. 2008/09:171).
Utbildningsnämnden har i Mål och budget för 2017 gett utbildningsförvaltningen i
uppdrag att genomföra en översyn av nämndens resursfördelning. Övergripande mål
för översynen har varit att resursfördelningen i ökad utsträckning ska understödja skolans kompensatoriska uppdrag och därmed leda till ökad likvärdighet.
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Utbildningsnämnden
2017-12-12

§ 135
Höjning av maxtaxa för förskola och fritidshem (UF/2017:349)
Beslut

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med föreliggande förslag till beslut.
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige fastställer nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola
och fritidshem. De nya avgiftsnivåerna börjar gälla från den 1 mars 2018.
2. Kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden i mandat att besluta om höjningar av maxtaxa inom förskola och fritidshem som inte överskrider Skolverkets högsta avgiftsnivåer från och med den 1 mars 2018.
Sammanfattning

Skolverket fastställer statsbidrag för maxtaxa varje år. Statsbidragen betalas ut under
förutsättning att kommunen följer villkoren i förordningen 2001:160 om statsbidrag
till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem.
Förordningen har nu återigen ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket indexeras, vilket innebär att den maximala avgiftsnivån har höjts. De nya avgiftsnivåerna
för maxtaxa som avser vårdnadshavarnas avgifter för förskolan, pedagogisk omsorg
och fritidshem börjar gälla från den 1 mars 2018.
Beslutet delges

Kommunstyrelsen
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Utbildningsnämnden
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§ 136
Val av ledamöter till Gunhild och Nils Eks stiftelse för
utbildning (UF/2017:149)
Beslut

Utbildningsnämnden väljer följande personer till styrelseledamöter i Gunhild och
Nils Eks stiftelse för utbildning för 2018:
Ledamot: Anna Widing Niemelä
Ledamot: Anna Berglind
Suppleant: Per Jansson
Sammanfattning

Sedan 1999 administrerar Botkyrka kommun Gunhild och Nils Eks stiftelse för
utbildning efter en donation av makarna Ek. Stiftelsens syfte är att lämna ekonomiskt
bidrag till ungdomar i Botkyrka kommun för att möjliggöra en utbildning. Gunhild
och Nils Eks stiftelse för utbildning förvaltas av en styrelse med fem ordinarie
ledamöter och två suppleanter. Enligt stiftelsens stadgar ska Botkyrka
Socialdemokratiska Arbetarekommun utse en ledamot och Botkyrka kommun genom
kommunstyrelsen utse två ledamöter och en suppleant. Därutöver ska ”skolväsendet”
i Botkyrka kommun utse två ledamöter och en suppleant.
Då de nuvarande ledamöternas uppdrag upphör vid kommande årsskifte behöver
utbildningsnämnden utse ledamöter för 2018. Utbildnings-förvaltningen föreslår att
följande personer väljs:
 Ledamot: Anna Widing Niemelä, verksamhetschef gymnasieskola (omval)
 Ledamot: Anna Berglind, nämndsekreterare (nyval)
 Suppleant: Per Jansson, utredare (nyval)
Beslutet delges

Gunhild och Nils Eks stiftelse för utbildning
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Utbildningsnämnden
2017-12-12

§ 137
Dialogforum – Drömmar och förebilder i Fittja (UF/2017:8)
Beslut

Utbildningsnämnden kompletterar tjänsteskrivelsen och lämnar över yttrandet till
Fittja dialogforum.
Sammanfattning

Fittja dialogforum bjöd in till ett öppet möte för att lyssna in och informera sig om läget när det gäller ungdomars drömmar och förebilder i Fittja. Diskussionen kretsade
både kring vad som krävs för att unga ska kunna uppfylla sina drömmar i Fittja, men
också kring hur man kan uppmuntra och stötta de förebilder som finns redan idag,
exempelvis ledare i de lokala föreningsverksamheterna.
Dialogforum ställde en fråga till utbildningsnämnden om hur Botkyrka kommun kan
stötta Studieverkstan så att den blir en varaktig verksamhet i Fittja.
Utbildningsnämnden ställer sig positiv till Studieverkstans verksamhet. Verksamheter utanför skoltid hör till kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Kultur- och
fritidsförvaltningen meddelar att det finns befintliga forum för läxhjälp i Botkyrka
som kan vara föremål för samarbete med Studieverkstan. En förening har möjlighet
att söka föreningsbidrag och nätverk/privatpersoner har möjlighet att söka pengar
från kreativa fonden i Botkyrka kommun.
Förtydligande

Utbildningsnämnden lyfter fram samarbetet med socialförvaltningen inom ramen för
Kraftsamling samt att trygghet och studiero numera är ett prioriterat målområde i
nämndens mål och budget.
Beslutet delges

Kommunikatör kommunledningsförvaltningen
Fittja dialogforum
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Utbildningsnämnden
2017-12-12

§ 138
Beslut avseende ansökan om statsbidrag för läxhjälp
(UF/2017:350)
Beslut

Utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningsförvaltningen att ansöka om statsbidrag
för ”hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie skoltid för 2018”.
Sammanfattning

Enligt rutin ska ansökan om statsbidrag över 1 miljon som kräver åtaganden, beslutas
av utbildningsnämnden. Bidraget ska gå till frivilligt anordnande av läxhjälp till elever. Det innebär hjälp med läxor och annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid. Läxhjälpen ska ledas av lämplig personal inom huvudmannens egen organisation. 15 skolenheter söker statsbidraget som sammantaget omfattar 5599 elever och
7586 lärartimmar.
Åtagandet består i att redovisa för Statens skolverk hur medlen har använts och
lämna de uppgifter som Statens skolverk begär. Den som har tagit emot statsbidrag
enligt förordningen är återbetalningsskyldig, om mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp, bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, mottagaren inte lämnar sådana uppgifter som efterfrågas eller bidraget inte har använts för det ändamål som
det har beviljats för. I dagsläget går det inte att göra en exakt bedömning över det belopp som kommer att beviljas. Bedömning är att det beloppet överstiger 1 miljon
kronor.
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Utbildningsnämnden
2017-12-12

§ 139
Redovisning av delegationsbeslut (UF/2017:4)
Beslut

Utbildningsnämnden har tagit del av delegationsbesluten.
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:
Gullvivan, november 2017
Malmsjö skola, november 2017
Prästkragen, november 2017
Skogsbackskolan, september-oktober 2017
Tullinge gymnasium, november 2017
Tumba gymnasium, november 2017
Ugglan, november 2017
Violen, november 2017
Örtagården, november 2017
Enheten för specialiststöd, augusti-november 2017
Utbildningsförvaltningens förvaltningschef, augusti-november 2017
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Utbildningsnämnden
2017-12-12

§ 140
Anmälningsärenden (UF/2017:5)
Beslut

Utbildningsnämnden har tagit del av följande handlingar:
Skrivelser
Avslutade ärenden från Skolinspektionen

-

Anmälan mot Skogsbacksskolan (UF/2017:308)
Anmälan mot Tallidsskolan (UF/2017:309)
Anmälan om kränkande behandling vid Rikstens skola (UF/2017:150)
Anmälan om kränkande behandling vid Kvarnhagsskolan (UF/2017:169)
Anmälan om kränkande behandling vid Tumba gymnasium (UF/2017:338)
Beslut efter uppföljning av regelbunden tillsyn, Brunnaskolan (UF/2017:71)
Beslut efter uppföljning av regelbunden tillsyn, grundsärskolan (UF/2017:71)

Beslut från Skolverket

-

-

Beslut om statsbidrag för ökad undervisningstid i svenska eller svenska som
andraspråk för nyanlända elever i grundskolan för höstterminen 2017
(UF/2017:65)
Beslut om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och
motsvarande för 2017, Lärarlyftet II (UF/2017:78)
Beslut att utvidga samverkan med huvudmän inom ramen för samverkan för
bästa skola (UF/2017:144)
Beslut om statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i
Sverige för 2017 (UF/2017:343)

Beslut från Migrationsverket

-

Beslut i ärende om ersättning för utbildning i förskola, vårterminen 2016
(UF/2016:334)
Beslut i ärende om ersättning för utbildning i grundskola, vårterminen 2016
(UF/2016:334)
Beslut i ärende om ersättning för utbildning i gymnasieskola, vårterminen
2016 (UF/2016:334)
Beslut i ärende om ersättning för utbildning i grundskola, kvartal 3 2016
(UF/2016:334)
Beslut i ärende om ersättning för utbildning i gymnasieskola, kvartal 3 2016
(UF/2016:334)
Beslut i ärende om ersättning för utbildning i förskola, kvartal 4 2016
(UF/2016:334)
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-

Beslut i ärende om ersättning för utbildning i förskoleklass, kvartal 4 2016
(UF/2016:334)

Beslut från Jordbruksverket

-

Beslut om ansökan om skolmjölkstöd första halvåret 2017 (UF/2017:328)

Beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och andra nämnder

-

§ 188 KF Renovering, utbyggnad och ombyggnation av Björkhaga skola
(UF/2017:253)
§ 199 KF Policy och riktlinjer mot våldsbejakande extremism (UF/2017:9)

Övrigt

-

Sammanställning av anmälan om kränkande behandling till huvudmannen
november 2017 (UF/2017:7)
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§ 141
Förvaltningen informerar
Beslut

Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Mikael Caiman Larsson, förvaltningschef, Christina Carlsson, verksamhetschef förskola, och Susanne Englund, verksamhetschef grundskola, informerar i ärendet.


Verksamhetsområde förskola

Utbildningsinsats 2018
Efter Skolinspektionens synpunkter erbjuder Botkyrka kommun vidareutbildning i
kvalitetsarbete till anställda inom Botkyrkas förskolor. Utbildningen anordnas tillsammans med Uppsala universitet. Totalt handlar det om 280 utbildningsplatser för
vårterminen 2018, där en av kurserna är 7,5 högskolepoäng i att leda kvalitetsarbete.
Syftet är att dokumentera kvalitetsarbetet i kommunen och bevara kompetens.
Botkyrka som förvaltningskommun för det finska språket
Botkyrka erbjuder i egenskap av finskt förvaltningsområde förskoleplats med språkundervisning i finska, i enlighet med lagen (2009:724) om nationella minoriteter och
minoritetsspråk.


Verksamhetsområde grundskola

Sveriges kommuner och landstings rapport ”Öppna jämförelser grundskolan 2017”
Öppna jämförelser är en samling nyckeltal som tillsammans beskriver skolans resultat och resurser. Här finns jämförelser av betygsresultat för grundskolan i landets
samtliga kommuner läsåret 16/17. I det sammanvägda betygsresultatet för åk 9 får
Botkyrkas kommunala skolor ranking 107 av 290 kommuner (2016 var rankingen
141). Detta innebär en förbättring för de kommunala skolornas resultat, som bygger
på modellberäknade betygsvärden för behörigheten till gymnasiet, samt för andelen
elever med betyg i alla ämnen.
Resultaten i elevenkäten från 2016 visar att majoriteten av eleverna har en positiv
syn på skolan. Botkyrkas åk 5 elever har relativt låga resultat jämfört med riket och
eleverna i åk 9 har höga resultat jämfört med riket. Se skl.se för mer information.
Malmsjö skola
Rekrytering av rektor pågår och kvalitetsarbetet fortlöper.

