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Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att överlämna tjänsteskrivelsen som sitt yttrande över
minnesanteckningar från Tullinge dialogforum 12 och 14 april 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 fullmäktige
riktlinjer för dialogforum. Riktlinjerna slår fast att nämnderna ska ta in frågor från
dialogforum på nämndens dagordning samt ansvarar för att besvara, återkoppla och
följa upp frågor, synpunkter och förslag från dialogforumen inom respektive ansvarsområde.
Tullinge dialogforum höll dialogmöte med skolungdomar på öppna förskolan på
Kvällsvägen och Svenska kyrkans öppna förskola i april. I minnesanteckningarna har
dialogforumet framfört en synpunkt till utbildningsnämnden. Förvaltningen har berett ärendet och överlämnar tjänsteskrivelsen som sitt yttrande.
Ärendet

Tullinge dialogforum höll dialogmöte på öppna förskolan på Kvällsvägen och
Svenska kyrkans öppna förskola 12 och 14 april. Politikerna i Tullinge dialogforum
samtalade med föräldrarna om verksamheten samt om vad de tycker om Tullinge
som kommundelen. I minnesanteckningarna framfördes följande synpunkt till
utbildningsnämnden: ”Informationen från kommunen om ansökning om förskoleplats måste bli tydligare.”
Synpunkten kommer lägligt nog för det arbete som förvaltningen ska påbörja vad
gäller kommunicering av nya riktlinjer för placering i förskola, allmän förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som antas i nämnden 7 juni. De nya riktlinjerna som
gäller från och med 1 juli 2016 har förtydligats och uppdaterats utifrån förändringar i
Skollagen och för att förstärka barnperspektivet. Förändringarna avser bland annat
anmälan om önskemål av plats, vistelsetider, barns ledighet och stängd verksamhet

Utbildningsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt 08 - 530 611 09 / Sms 070-886 11 56 · E-post kristina.amna@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE
2016-05-26

2[2]
Dnr UF/2016:50

samt uppsägning och erbjudande av plats. I förarbetet till riktlinjerna gjordes också
justeringar för att förbättra strukturen och göra dokumentet mer lättläst. Det är viktigt att vårdnadshavare får den information de behöver för att de lätt ska kunna göra
sitt val av förskola. Utbildningsförvaltningen har därför som mål att förtydliga
kommunikationen angående förskolevalet i och med att riktlinjerna nu är ändrade
och uppdaterade.
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