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§ 66 
 
 

Utbildningsdirektören informerar 
 

 

Beslut 

Utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 
 

Sammanfattning 
 
Anette Älmdalen, Utbildningsdirektör, inleder med att presentera Karianne 
Stensrud som tillträtt som Kvalitetschef på utbildningsförvaltningen. Karianne 
efterträder Bo Karlsson. Bo Karlsson kommer vara kvar på 
utbildningsförvaltningen i en period som senior utredare.  

 
Läsåret 2021/2022 startade den 19e augusti för både grund- och 
gymnasieskolan och all undervisning sker på plats i skolan. Skolstarten har gått 
bra, skolorna rapporterar om hög närvaro för både elever och lärare, vilket 
också gäller för förskolorna. Vi följer pandemins utveckling nogsamt och är 
flexibla och beredda att agera om det behövs framöver. Det som också är 
positivt är att det är lägre personalomsättning än tidigare, framför allt bland 
skolledare, men också bland övrig personal. Kontinuitet bland personal skapar 
bättre förutsättningar för att läsåret kommer i gång på ett samlat och välplanerat 
sätt.  
 
Elevresultaten för läsåret 20/21 är klara och vi har goda nyheter att presentera. 
Trots att pandemin varit långvarig och utmanade så ser resultaten över lag goda 
ut. 
 
I grundskolan ligger resultaten kvar på samma nivå som föregående år. 69 
procent av avgångseleverna i grundskolan uppnådde betyg i samtliga ämnen 
och 84 procent fick gymnasiebehörighet, samma höga nivå som föregående år. 
Det genomsnittliga meritvärdet har minskat något, från 225 till 222 meritpoäng. 
2020 var meritvärdet 222,9 poäng på nationell nivå, vi låg alltså över 
riksgenomsnittet. 
 
Vi fortsätter att se en positiv utveckling för gymnasieskolans avgångselever. 
Hela 88 procent har klarat gymnasieexamen i år, detta är en ökning med 8 
procentenheter sedan 3 år tillbaka i tiden. Det är de högskoleförberande 
programmen som har ökad andel elever med gymnasieexamen, på 
yrkesprogrammen ser vi en liten nedgång i andelen elever med examen. Här 
ska en mer detaljerad analys göras. Resultatet kan ha påverkats av att 
yrkesprogrammen under pandemin haft svårt att genomföra vissa praktiska 
moment och att distansundervisning i högre grad haft konsekvenser för 
elevernas undervisning. Jag vill också tillägga att en högre andel 
avgångseleverna, på både högskoleförberedande- och yrkesprogrammen, blir 
behöriga till högskolestudier. 
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Utbildningsdirektören informerade vidare i korthet om oegentligheterna som 
uppkommit vid Skyttbrinks gymnasium. Händelsen är polisanmäld och 
omfattas av förundersökningssekretess. 
 
Vi arbetar nu med skarpare riktlinjer för yrkes- och yrkesförberedandeprogram. 
Vi skärper även internkontrollen för att säkerställa i högre grad att regler och 
rutiner följs. Under sommaren har vi genomfört olika informationsinsatser till 
elever, vårdnadshavare och personal om händelserna. Terminsstarten på 
Skyttbrinks har börjat bra och vi har tillsatt Åsa Hedman som tf rektor på 
Skyttbrinks gymnasium. Åsa kommer från Stadsmissionen och har utöver det 
en gedigen erfarenhet som rektor i gymnasieskolan. Tidigare Gymnasiechef 
Lars-Gustaf Jonsson har valt att lämna sin tjänst i Botkyrka, tillförordnad 
gymnasiechef är Joel Axberg. 
 
Den 26e augusti invigdes förskolan Måsen i Alby. Med hänsyn till pandemin 
kunde inte vårdnadshavare och andra gäster bjudas in till invigningsceremonin, 
men glädjen och stoltheten var ändå stor hos barn och personal. Förskolan är 
byggd för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barnens lärmiljö. Både 
inomhus och utomhus. Förskolan har plats för totalt 180 barn. 
 
Slutligen är årets pedagoger utsedda. Av 130 nominerade lärare valdes tre 
kandidater ut. För att få utmärkelsen ska personen synnerligen ha utmärkt sig 
som en skicklig pedagog och att personal, elever och vårdnadshavare 
uppmärksammat detta. Årets pedagoger är:  Ulrika Ahlström Sollidens 
förskola, Camilla Olofsson Falkbergskolan och Monica Ericsson 
Grindtorpsskolan. Det är en energikick att träffa dessa tre årets pedagoger som 
vi korat. Det var väldigt roligt och uppskattat när nämndordförande Emanuel 
Ksiazkiewicz och jag kom ut till skolorna och delade ut utmärkelserna.  
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§ 67 
 

 
Uppdrag i mål och budget – Kartläggning av  
samverkan med civilsamhället 
 
Diarienummer: UN/2021:00304  
 
 
Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av uppdraget och överlämnar denna 
till kommunstyrelsens budgetberedning.  
 
 
Sammanfattning  
Samtliga nämnder har fått i uppdrag att gå igenom sina verksamheter och pröva 
om civilsamhället kan vara utförare i stället för kommunen. I de fall det är möjligt 
ska lång-siktiga samverkansavtal träffas.  
Utbildningsförvaltningen har under våren 2021 startat upp samarbeten med flera 
organisationer avseende grundskoleverksamheten, Fittja IF/Korpen, Läxhjälpen 
samt Tullinge fotboll. Förvaltningen har sedan tidigare samarbeten med Tumba 
hockey, Tumba fotboll och Tullinge fotboll avseende gymnasieskolan. 
Förvaltningen ser stora fördelar med satsningen på samverkansavtal med 
civilsamhället. Det möjliggör bland annat fler vuxna i skolan. Förvaltningen söker 
kontinuerligt nya möjliga samarbeten. 
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§ 68 
 
 

Rapport om delegationsbeslut med anledning av  
covid-19 

 

Diarienummer: UN/2021:00054 

 

Beslut 

Utbildningsnämnden har tagit del av rapporten och lägger den till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

För att underlätta utbildningsnämndens hantering av akuta frågor kopplade till 

pandemin beslutar utbildningsdirektören genom delegation om undervisning på 

distans i grundskolan och gymnasieskolan samt om tillfällig stängning av 

verksamhet. 
 

Delegationsbesluten om undervisning på distans och tillfälligt stängning ska 

redovisas till utbildningsnämnden i särskild ordning. Av rapporten framgår 

vilka beslut som fattats sedan förra sammanträdet. 
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§ 69 
 
 

Yttrande till Mål och budget 2022 med flerårsplan 
2023-2025 

 

Diarienummer: UF/2021: 00196 

 

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner yttrandet till Mål och budget 2022 med 

flerårsplan 2023-2025. 

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

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i april 2021 om förutsättningar för nämndernas 
arbete med Mål och budget 2022 med plan för 2023-2025. Nämnderna ska 
senast i september 2021 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 2022 med flerårsplan 2023-2025” som sedan 
fastställs av kommunstyrelsen i oktober och av kommunfullmäktige i 
november. I slutet av januari ska nämnderna rapportera en internbudget till 
kommunstyrelsen.  

 
Utbildningsnämnden har enligt beslut i kommunfullmäktige en preliminär 
nettoram för driftbudgeten 2022 på 2 712, 9 miljoner kronor.  
 
 
 

 
Yttranden 
Bekir Uzunel (V) och Anna Kristoffersson (V) har lämnat ett särskilt yttrande, se 
bilaga. 

 
Östen Granberg (SD) och Lana Issakainen (SD) har lämnat ett särskilt yttrande, se 
bilaga 
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§ 70 
 

Ekonomisk rapport med helårsprognos juni 2021 
 

Diarienummer: UN/2021:00361 

 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner ekonomisk rapport med helårsprognos juni 
2021. 
 
 

Sammanfattning 

Förvaltningen bedömer fortsatt att ett överskott på minst 10 miljoner kronor 

kan lämnas vid årets slut efter att hänsyn tagits till omfördelning av 

engångsmedel till utförare till följd av volymöverskott. Volymöverskottet hör 

främst samman med färre förskolebarn jämfört med planerat i budget.  
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§ 71 
 
 
 

Effektiviseringar 2022 och framåt 
 

Diarienummer: UN/2021:00267 

 

 

Beslut 
1. Utbildningsnämnden godkänner rapport Effektiviseringar 2022 och framåt. 

 
2. Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i internbudget 2022 

återrapportera vilka insatser som bedöms nödvändiga givet de ekonomiska 
förutsättningar som beslutats i mål och budget 2022. 
 
(V) avstår från att delta i beslutet 

 
 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har under ett antal år haft ett tvåprocentigt 
effektiviseringsbeting på utbildningsförvaltningen. I förutsättningarna för årets 
budget skrevs betinget ner till en procent. Kommunen har genom att 
effektivisera i samtliga nämnder och förvaltningar lyckats bibehålla en sund 
ekonomisk hushållning. Inför mål och budget 2022 ser den politiska 
majoriteten i Botkyrka att det kan finnas möjligheter att ytterligare se över 
kommunens arbete med effektiviseringar.  
  

Med detta som bakgrund uppdrar nämnden åt förvaltningen att återrapportera 

vilka insatser som är aktuella givet de kommande ekonomiska förutsättningarna 

i och med mål och budget 2022. I detta är det dock även fortsättningsvis viktigt 

att arbeta för så effektiv hantering som möjligt av våra skattemedel. Målet är att 

så stor andel som möjligt av nämndens medel används för undervisning, 

elevhälsa och omsorg 

 

 

Yttranden 
Bekir Uzunel (V) och Anna Kristoffersson (V) har lämnat ett särskilt yttrande, 
bilaga. 
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§ 72 
 
 

Statusrapport planerade och genomförda 
effektiviseringar 2021 
 
Diarienummer: UN/2021:00267 

 

  

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner Statusrapport planerade och genomförda 
effektiviseringar 2021. 
 
 
   

Sammanfattning 

Nedan visas en statusrapport avseende förvaltningens effektiviseringar. 

Förvaltningen har för år 2021 fått ett sänkt effektiviseringskrav med 1% vilket 

ger ett totalt effektiviseringskrav på 27,0 miljoner kronor varav 0,7 miljoner 

kronor avser central administration. Det sänkta effektiviseringskravet innebär 

att de reduceringar av skol-peng på cirka 15 miljoner kronor som tidigare varit 

aktuella har tagits bort. Förvaltningen uppskattar att cirka 9 miljoner kronor av 

effektiviseringarna kommer att vara hanterade 2021. De avser främst 

helårseffekter av tidigare genomförda åtgärder. På grund av pandemin har 

tyvärr tänkta effektiviseringsåtgärder ej kunnat genomföras eller försenats, här 

avses främst sänkt sjukfrånvaro inom förskolan. I planen för effektiviseringar 

har åtgärder avseende lokaleffektivisering försenats motsvarande cirka 8 mkr 

samt åtgärder avseende sänkta kostnader för elever som placeras på externa 

skolor motsvarande 8 miljoner kronor. I ekonomisk rapport för maj redovisas 

ett överskott för helåret på 11 miljoner kronor, där ingår samtliga 

effektiviseringsåtgärder. 
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§ 73 
 
 

Uppdrag mål och budget - befolkningsprognos 
2021 

 

Diarienummer: UN/2021:00332 

 

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av uppdraget och överlämnar  

det till kommunstyrelsens budgetberedning. 

 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden fick i förutsättningarna för Mål och budget 2022–2025  

ett uppdrag som ska återrapporteras till kommunstyrelsens budgetberedning.  

Uppdraget avsåg att med stöd av kommunstyrelsen analysera och föreslå 

åtgärder  

utifrån den nya befolkningsprognosen 2021. 

 

Analysen visar att investeringar avseende framför allt förskole- och 

grundskolelokaler  

påverkas de kommande åren. Detta påverkar också hur verksamheten 

organiseras framåt. 
   
 
 
 
 
 
Yttranden 
Bekir Uzunel (V) och Anna Kristoffersson (V) har lämnat ett särskilt yttrande, 
bilaga. 
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§ 74 
 
 

Förändring av förstelärartjänster i Botkyrka 
 

Diarienummer: UN/2021:00241 

 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att förstelärartjänster som tillsätts i kommunen  
från och med 2021-07-01 ska vara tidsbegränsade förordnanden om tre år. 

 
 
 

Sammanfattning 

I november 2019 redovisade utbildningsförvaltningen en plan för arbetet 

med att stärka utbildningens förankring i vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. Förvaltningen identifierade då att förstelärarna är bärare av 

denna utveckling. Enligt planen ska samtliga förstelärare tillhöra och 

aktivt medverka i förstelärarnätverk. Nätverken syftar till att stärka och 

engagera förstelärare i Botkyrka kommun i deras arbete med att leda 

kollegialt lärande på skolorna. Genom nätverken säkrar huvudmannen att 

samtliga förstelärare bottnar i en gemensam definition av vad det innebär 

att utbildningen i Botkyrka vilar på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet.  

  

Utbildningsnämnden beslutade i mars 2020 (Dnr UF/2020:112) att 

förtydliga uppdraget för förstelärare i Botkyrka. De statliga kraven på 

förstelärare utökades med ett tydligt krav på att driva och leda kollegialt 

lärande med inriktning mot att säkerställa att undervisningen vilar på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

 

Förstelärare kan efter genomgången och godkänd meritering få 

tillsvidareanställning som förstelärare. För att förstelärarnas arbete ska få 

ännu bättre genomslag för måluppfyllelsen föreslår förvaltningen att 

förstelärare fortsättningsvis anställs med tidsbegränsat förordnande om tre 

år med möjlighet till förlängning.  
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§ 75 
 

 

Revidering av riktlinjer för pedagogiska lärmiljöer 
i förskolan 

 

Diarienummer: UN/2021:00303 

 

Beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner revidering av riktlinjer för pedagogiska 

lärmiljöer i förskolan.  

2. Riktlinjerna gäller från och med den 7 september 2021. 

 

 

Sammanfattning 

Den 17 juni 2020 fattade utbildningsnämnden beslut om riktlinjer för 

pedagogiska lärmiljöer i förskolan. För att underlätta tillämpningen av 

riktlinjen föreslår förvaltningen två förändringar. 

 

Den ena justeringen syftar till att möjliggöra en mer precis uppföljning av 

lärmiljöernas innehåll och är en förändring i den uppföljningsmatris som finns i 

riktlinjen. Den andra justeringen innebär att styrdokument samt allmänna råd 

med relevans för arbetet med pedagogiska lärmiljöer återfinns i en bilaga. 
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§ 76 
 
 

Rapport om metoder för att upptäcka och arbeta 
med elevers läs- och skrivsvårigheter 
 

Diarienummer: UN/2021:00290 

 

 

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.  

 

 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden har gett utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda 

metoder för att upptäcka och arbeta med elever med läs- och skrivsvårigheter. 

 

Den tidiga läs- och skrivinlärning är ett prioriterat område och 

utbildningsförvaltningen ser ständigt över hur arbetet kan utvecklas. Tillgång 

till skickliga lärare är betydande för elevers läs- och skrivutveckling. Botkyrka 

har under flera år satsat på och genomfört kompetensutvecklingsinsatser 

avseende den första läs- och skrivinlärningen.  

 

För att underlätta arbetet med att identifiera elever med läs- och 

skrivsvårigheter finns det olika metoder för lärare att tillgå. Samtliga 

kommunala grundskolor använder Skolverkets bedömningsstöd samt arbetar 

med Bornholmsmodellen. Därutöver arbetar omkring hälften av grundskolorna 

med Legilexi som komplement till bedömningsstödet.  

 

En effektiv metod behöver ge läraren en anvisning om vad elever behöver stöd 

i samt möjlighet att följa deras utveckling över tid. Mot bakgrund till aktuellt 

forskningsläge, beprövad erfarenhet och vad som ger störst effekt för 

resurserna är bedömningen att det finns skäl att se över möjligheterna att införa 

ett bredare arbete med LegiLexi. Detta som ett led i att säkerställa att 

Botkyrkas elever ges bästa möjliga förutsättningar i sin utveckling.  
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§ 77 
 

 
Handlingsplan för Borgskolans särskola  
 

Diarienummer: UN/2021:00324 

 
 

Beslut 

Utbildningsnämnden har tagit del av handlingsplanen och lägger den till 

handlingarna. 

 
 

Sammanfattning 

I anmälan till Skolinspektionen från habiliteringsenheten Södertörn gällande 
särskolans verksamhet på Borgskolan SI 2021:1999 påtalas brister vad gäller 
tillgång till behörig personal, specialpedagogisk kompetens, hantering av 
särskilt stöd samt elevernas trygghet.  
Förvaltningen bedömer bristerna på Borgskolans särskola som allvarliga och 
har därför 2021-06-23 beslutat att inleda en process enligt steg 2 i systemet för 
avvikelsehantering. 
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§ 78 
 
 

Förändring av projektet 13 förskolor 

 

Diarienummer: UN/2021:00306 

 

Beslut 

Utbildningsnämndens föreslag till kommunfullmäktige:  

 

Kommunfullmäktige beslutar om en förändring av projektet 13 förskolor i 

enlighet med utbildningsförvaltningens förslag.   

 

Sammanfattning 

Utbildningsförvaltningens analys av befolkningsprognosen 2015 visade att 

behovet av nyproduktion av förskolor skulle vara stort under kommande år. Det 

fanns därför starka arbetsmiljömässiga, tidsmässiga och ekonomiska argument 

för att upphandla en entreprenör som i samarbete med kommunen skulle 

planera, projektera och producera nya förskolelokaler. Projektet 13 förskolor 

startades i samband med detta. 

 

Befolkningsprognosen har reviderats kraftigt sedan 2015 och flera nya 

förskolor har kommit på plats vilket utökat kapaciteten. Det gäller förskolor 

inom projektet men även andra förskolor. Den ursprungliga tidplanen för i 

vilken ordning förskolorna behöver prioriteras har reviderats. Flera av de 

förskolor som ingick i projektet 13 förskolor har skjutits på framtiden och 

andra förskolor behöver byggas före dessa. 

 

Mot bakgrund av de förändrade förutsättningarna föreslår förvaltningen en 

förändring av projektet 13 förskolor. Ett nytt arbetssätt antas som innebär att 

förskolorna ingår i ordinarie investeringsprocess och lokalprogram. Projektet 

13 förskolor kommer därmed att återrapporteras till kommunfullmäktige i 

utbildningsnämndens och teknik- och fastighetsnämndens investeringsplaner 

som separata investeringsprojekt. 

 

Förändringen möjliggör att se till hela beståndet vid planeringen av nya 

förskolor. I det fortsatta arbetet kommer förvaltningen att sträva efter att bygga 

standardiserade modulbyggda förskolor då genomförd utvärdering visat att de 

lever upp till ställda krav på kvalitet och kostnadseffektivitet. 
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§ 79 
 
 

Revidering av utbildningsnämndens 
delegationsordning 2021  

 

Diarienummer: UN/2021:00322 

 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar om ändringar i delegationsordningen i enlighet 

med förvaltningens förslag.  

 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsförvaltningen har i en genomgång av utbildningsnämndens 
delegationsordning identifierat fyra områden som är i behov av revidering för 
att uppfylla skolförfattningarnas krav. Det gäller beslut om uppskjuten 
skolplikt, rapportering av frånvaro till huvudman, utökad vistelsetid i förskolan 
samt ändring av vidaredelegat vid tillsyn av fristående verksamhet. Det tillförs 
även ett förtydligande i delegationsordningen gällande nämndbeslut för 
samverkansavtal med civilsamhället.  
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§ 80 
 
 

Överföring av ansvaret för Barnombudsmannen 
från Utbildningsnämnden till Kommunstyrelsen 

 

Diarienummer: UN/2021:00356 

 

Beslut 

Utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 

 

1. Kommunstyrelsen övertar ansvaret för kommunens 

barnombudsmannafunktion från utbildningsnämnden från och med 2021-

09-06. 

 

 

2. Kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente för 

utbildningsnämnden. Reviderat reglemente träder i kraft 2021-10-01. 

 

3. Omfördelning av medel för 2021 flyttas till kommunstyrelsen i samband 

med beslut om ansvarsförflyttning. 
 

4. Omfördelning av medel från och med 2022-01-01 hanteras inom ramen 

för mål och budget 2022. 
 

              Sammanfattning 
 

Ansvaret för att tillhandahålla en barnombudsmannafunktion och stödja 

kommunorganisationen i förverkligandet av barnets rättigheter åligger 

utbildningsnämnden. Barnombudsmannens organisatoriska placering under 

utbildningsnämnden är ett resultat av det processorienterade arbetssätt som 

implementerades i Botkyrka kommun under 2016/2017.  
 

Kommunledningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen är överens om 

att förutsättningarna att bedriva ett kommunövergripande strategiskt 

barnrättsarbete säkerställs bäst genom att barnombudsmannens 

organisatoriska placering flyttas till kommunledningsförvaltningen.  

 

Flytten av ansvaret föreslås träda i kraft 2021-09-06 i samband med ny 

organisation på kommunledningsförvaltningen. 

Comfact Signature Referensnummer: 19438SE



BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  18[20] 

Utbildningsnämnden 

 2021-08-31   

 

 

 

 

§ 81 
 

Redovisning av delegationsbeslut 
 

Diarienummer: UN/2021:00017 

 

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 verksamhetsområde Förskola juni 2021 

Delegationsbeslut Förskolan Staren juni-juli 2021 

Delegationsbeslut Förskolan Svalan juni- juli 2021 

Delegationsbeslut St Botvid juni- juli 2021 

Delegationsbeslut Kassmyraskolan juli 2021 

Delegationsbeslut Eklidsskolan juli 2021 

Delegationsbeslut Storvretsskolan juli 2021 

Delegationsbeslut Förskolan Björkstugan juli 2021 

Delegationsbeslut Förskolan Hjorten juli 2021 

Delegationsbeslut Förskolan Kärrspiran juni- juli 2021 

Delegationsbeslut Förskolan Lövholmen juni juli 2021 

Delegationsbeslut Förskolan Skäcklinge gård juni- juli 2021 

Delegationsbeslut rektorsområde Norsborg Västra juni 2021 

Delegationsbeslut Förskolan Trollet juni 2021 

Delegationsbeslut Förskolan Älvan juni 2021 

Delegationsbeslut Skyttbrinks gymnasium juni 2021 

Delegationsbeslut Förskolan Bikupan juni 2021 

Delegationsbeslut rektorsområde Tullinge norra juni 2021 

Delegationsbeslut Förskolan Humlan juni 2021 

Delegationsbeslut Förskolan Myran juni 2021 

Delegationsbeslut Skogsbacksskolan juni 2021 
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Delegationsbeslut Förskolan Vallmon maj 2021 

Delegationsbeslut Falkbergsskolan juli-augusti 2021 

Delegationsbeslut Tunaskolan juli- augusti 202 

 

§ 82 
 
 

Redovisning av anmälningsärenden 
 

Diarienummer: UN/2021:00018 

 

Beslut 

Utbildningsnämnden har tagit del av anmälda skrivelser. 

 

Sammanfattning 

Inkomna ärenden från Skolinspektionen 
 

- Skolinspektionen granskar huvudmannens arbete för rättvisande och likvärdiga 

betyg (UN/2021:00307) 

- Skolinspektionen granskar huvudmannens arbete för rättvisande och likvärdig 

betygsättning (UN/2021:00307) 

- Beslut efter begäran om att ändra ett beslut som Skolinspektionen har fattat 

Karsby International School (SI 2020:2189) (UF/2020:00253) 

- Beslut efter begäran om att ändra ett beslut som Skolinspektionen har fattat 

Fittja skolan (SI 2020:2189) (UF/2020:00253) 

- Beslut att lämna vissa uppgifter i anmälan mot Skogbacksskolans förskola till 

Botkyrka kommun (SI 2021:4440) (UN/2021:00331) 

- Beslut att överlämna anmälan mot Storvretskolan till Botkyrka kommun (SI 

2021:4433) (UN/2021:00329) 

- Beslut att överlämna anmälan mot Malmsjö skola till Botkyrka kommun (SI 

2021:3583) (UN/2021:00280) 

 

Avslutade ärenden från Skolinspektionen 

- Beslut gällande anmälan för elev vid Storvretskolan (SI 2021:2576) 

(UN/2021:00314) 

 

Beslut från Skolverket  

- Utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 

2021 ”Skolmiljarden” (UN/2021:00323) 

 

Beslut från Diskrimineringsombudsmannen 
 

 

Beslut från Förvaltningsrätten 
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Beslut från Migrationsverket 

 

 

 

Beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och andra 

nämnder 

- Firmatecknare 2021 – ändring 2021-06-07 (KS/2021:00026) 

- Delårsrapport 1 2021 – Kommunen (KS/2021:00249) 

- Avsägelser och fyllnadsval 2021-06-22 KS/2021:00033) 

- Antagande av Grönstrukturprogram för Botkyrka kommun (KS/2021:00297) 

- Motion – Storvretsmodellen i Botkyrkas skolor (SD) 

- Motion – Samordnad antagning i Botkyrkas skolor (SD) 

 

Övrigt 
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