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Förslag till beslut

Tjänsteskrivelsen överlämnas som utbildningsnämndens yttrande över Grödinge
dialogforum måndag 14 november 2016.
Sammanfattning

Dialogforum är ett lokalt forum där förtroendevalda möter kommuninvånare.
Det är ett stöd till den representativa demokratin och ett sätt för att förstärka arbetet med den demokratiska utvecklingen i Botkyrka. I november 2015 fastställde kommunfullmäktige riktlinjer för dialogforum. Riktlinjerna slår fast att
nämnderna ska ta in frågor från dialogforum på nämndernas dagordningar samt
ansvara för att besvara, återkoppla och följa upp frågor, synpunkter och förslag
från dialogforumen inom respektive ansvarsområde.
Grödinge dialogforum höll dialogmöte på Malmsjö skola i Vårsta i mitten av
november. Mötet syftade till att diskutera framtiden för Malmsjö skola och samtalet handlade bland annat om satsningar på lärarlöner och elevvård, personalomsättning och lokalförsörjning. I minnesanteckningarna har dialogforumet
framfört ett förslag och en fråga till utbildningsnämnden. Förvaltningen har berett ärendet och överlämnar tjänsteskrivelsen som sitt yttrande.
Ärendet

Grödinge dialogforum höll dialogmöte på Malmsjö skola i Vårsta i mitten av
november. Politikerna i Grödinge dialogforum samtalade med 11 medborgare
om framtiden för Malmsjö skola.
I minnesanteckningarna framförs följande fråga och förslag till utbildningsnämnden:
 Förslag: Ta fram en plan för lokalförsörjningen för förskolor och skolor i
Grödinge.
 Fråga: Personalomsättningen är väldigt hög. Hur ska man ta hand om lärarna så att de stannar i skolan även när befolkningsutvecklingen ökar och det
blir mer barn?
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Utbildningsförvaltningen tar årligen fram ett förslag till lokalförsörjningsplan
för förskolor och skolor. Det görs i samband med det årliga arbetet med omvärldsanalys. Planen baseras på lokalernas tekniska status och på befolkningsprognosen. Från och med 2017 års omvärldsanalys kommer ett särskilt kapitel
som omfattar Vårsta/Grödinge ingå. Omvärldsanalysen presenteras för utbildningsnämnden på nämndens sammanträde i februari.
När det gäller personalomsättningen satsar Botkyrka just nu mycket på sina lärare och särskilt på att höja lärarnas löner. Alla lärare i Botkyrka får en löneökning på 1200 kronor från och med januari 2017 vilket är en mycket stor satsning
som är unik i sitt slag då den omfattar alla tillsvidareanställda lärare. Utbildningsförvaltningens analys av personalomsättningen handlar till stor del om just
löneläget då många av de lärare som har lämnat Botkyrka har fått högre lön i
närliggande kommuner. Vi hoppas och tror att denna satsning skall visa vår ambition att satsa på våra lärare och att satsningen bidrar till att vi både kan behålla
och rekrytera nya lärare när elevantalet ökar. Vad gäller personalomsättningen
vid Malmsjö skola så vet vi att det har varit en stor omsättning men den har
även inneburit att både lärartäthet och andelen behöriga lärare i skolan har ökat.
Detta har förhoppningsvis en positiv inverkan vid kommande rekryteringar eftersom lärare söker kollegor och gärna tar anställning där det finns hög behörighet och därmed utbildade kollegor.
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Bilaga 1 - Minnesanteckningar från Grödinge dialogforum 2016-11-14
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