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§1

Val av justerare och dag för justering
Beslut

Ordförande Isabel Smedberg Palmqvist (L) och Kadir Kasirga
(S) utsågs att justera protokollet från dagens sammanträde.
Justering av protokoll ska ske senast den 18 december 2020.
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§2

Anmälan av protokoll
2.1. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens
förvaltningsgrupp den 8 december 2020
2.2. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för
funktionshinderfrågor den 9 december 2020
Beslut

Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens
förvaltningsgrupp den 8 december 2020, samt anmälan av
protokoll från utbildningsnämndens råd för
funktionshinderfrågor den 9 december 2020, som blivit
vederbörligen justerade, anmäls och läggs till handlingarna.
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§3

Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

Beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom
utbildningsnämndens verksamhetsområde anmäldes.
Beslut

Anmälan läggs till handlingarna.
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§4

Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.
Delegationsbeslut

a) Anmälningar till och med den 30 november 2020
beträffande:
Förskoleavdelningen
Grundskoleavdelningen
Gymnasieavdelningen
Avdelningen för ekonomi och styrning
Avdelningen för utveckling och samordning
Avdelningen för personal och kompetensförsörjning
b) Anmälan av anställningsbeslut under perioden 3 november –
1 december 2020.
23 stycken anställningsbeslut enligt ärendegrupp 1002
c) Anmälan av beslut om att skolplikten upphör på grund av
varaktig vistelse utomlands, 2 stycken (2020-10-16, 202011-03) under perioden 3 november – 1 december 2020.
Ärendegrupp 407a, dnr 4.2.3-6731/2020
Inkomna handlingar

d) Revisionsrapport 2021-2022, Stadsrevisionen
Övrigt

e) Anmälan av rapporterade anmälningar avseende kränkande
behandlingar under perioden 4 november – 1 december 2020
4.1 Anmälan om beslut med anledning av förordning
(2020:115) om utbildning i vissa skolformer vid spridning av
viss smitta
Beslut

Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.
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§5

Månadsrapport november 2020

Ekonomisk rapport för november 2020 anmäldes.
Beslut

Anmälan läggs till handlingarna.
Särskilt uttalande

Kadir Kasirga (S) m.fl. och Tina Kratz (V) m.fl. anmälde ett
särskilt uttalande enligt nedan:
Utbildningsnämndens budget för 2020 är den sämsta på hela
2000-talet. Det har under året funnits en stor oro bland personal
och fackliga företrädare för hur kvaliteten ska kunna behållas i
en så snäv ram. Den oron visade sig vara befogad där skolor
behövt spara på personal, inte haft möjligheten att köpa in
läromaterial och till och med skärt ner på elevhälsan på vissa
skolor.
Det befarade underskottet för utbildningsnämnden ser nu istället
mycket positivt ut. I den rapport som presenteras för nämnden
idag beräknas nämnden göra ett överskott på 120 miljoner
kronor efter resultatdispositioner. Det är ett glädjande besked.
Tack vare regeringens aktiva politik för att motverka pandemins
ekonomiska effekter har Stockholm stad sluppit betala för
sjuklönekostnaderna vilket bedöms uppgå till 180 miljoner
kronor för 2020. Utöver det har staten skjutit till stora generella
statsbidrag vilket också gett staden bättre ekonomiska
förutsättningar.
Vi tycker att det är positivt att nämnden går med ett stort
överskott – men ute i skolorna har sparkraven varit desamma.
Trots att regeringen gav besked om nya generella statsbidrag
redan i januari har inga ytterligare medel skjutits till skolorna
under året. Läget är mycket ansträngt idag både på grund av
pandemin, men även på grund av årets hårda sparbeting. Därför
föreslår vi att nämnden använder årets överskott och skjuter
tillbaka medlen till skolorna för inköp av läromaterial, datorer
och annat som det finns behov av.
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§6

Ändringar i delegationsordning för utbildningsnämnden
Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner förslag till ändring i
delegationsordning för utbildningsnämnden.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

Enligt kommunallagen får en kommunal nämnd delegera sin
beslutanderätt i visst ärende eller en grupp av ärenden till en
anställd i kommunen. För utbildningsnämnden finns detta
samlat i delegationsordningen. Utifrån förändrad lagstiftning
med mera föreslår förvaltningen ett antal ändringar i
delegationsordningen. Bland annat föreslås justeringar i
delegationsordningen utifrån tillägg i förordning (2020:115) om
utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet
vid spridning av viss smitta. Ett annat förslag på förändring
gäller upphandling av skolmåltider och där föreslås att rektor
kan teckna avtal upp till 20 mnkr och vid belopp däröver upp till
50 mnkr föreslås att grundskoledirektören respektive
gymnasiedirektören tecknar avtal. Förvaltningen föreslår att
utbildningsnämnden godkänner förslaget till ändring i
delegationsordningen och att beslutet justeras omedelbart.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning
i samverkan med förskoleavdelningen, grundskoleavdelningen
samt gymnasieavdelningen.
Ärendet har behandlats av den fackliga samverkansgruppen den
8 december 2020.
Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande:
1. Utbildningsnämnden godkänner förslag till ändring i
delegationsordning för utbildningsnämnden.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och
förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.
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§7

Om- och tillbyggnation av Grimstaskolan
Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens
inriktningsförslag gällande om- och tillbyggnation av
Grimstaskolan, till en bedömd hyresgenererande
projektkostnad om cirka 78,3 mnkr och en tillkommande
hyra på cirka 4,5 mnkr första året.
2. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag att
beställa förslagshandling till en beräknad kostnad om 2,2
mnkr.
3. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

Grimstaskolan står inför ett omfattande renoveringsarbete och i
samband med detta har utbildningsförvaltningen beställt
verksamhetsanpassningar för att uppfylla myndighetskrav och
täcka övriga verksamhetsbehov i form av åtgärder som bidrar
till en ökad elevkapacitet motsvarande 100 elevplatser. Projektet
omfattar bland annat ny tillbyggnad samt ombyggnation av kök
och matsal, NO-salar, tillgänglighetsanpassningar, tillskapandet
av toaletter och utökad ventilation.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning
i samverkan med grundskoleavdelningen, SISAB och personal
på Grimstaskolan. Samråd med huvudskyddsombud har skett
gällande kök- och matsals utformning och för ärendets övriga
delar kommer det att ske i nästkommande skede.
Ärendet har behandlats i samverkan med de fackliga
organisationerna den 8 december 2020.
Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande:
1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens
inriktningsförslag gällande om- och tillbyggnation av
Grimstaskolan, till en bedömd hyresgenererande projektkostnad
om cirka 78,3 mnkr och en tillkommande hyra på cirka 4,5 mnkr
första året.
2. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag att
beställa förslagshandling till en beräknad kostnad om 2,2 mnkr.
3. Beslutet justeras omedelbart.
Beslutsgång
Utbildningsnämnden
stockholm.se
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Särskilt uttalande

Kadir Kasirga (S) m.fl. och Tina Kratz (V) m.fl. anmälde ett
särskilt uttalande enligt nedan:
Vi har inget att invända mot inriktningsbeslutet gällande
Grimstaskolan på det stora hela. Däremot är vi oroade över
förslagen på placering av hus E. De två alternativ som
presenteras i underlaget förlägger byggnaden på en del av den
befintliga konstgräsplanen vid skolan.
Det är möjligt att det inte finns någon annan alternativ placering
för byggnaden, men då måste staden säkerställa att
konstgräsplanen ersätts. Det är en viktig princip för staden att
när befintliga idrottsytor så som konstgräsplaner byggs bort ska
en ersättningsyta presenteras. Stockholm stad måste klara av
helhetsperspektivet när staden växer. Vi behöver både nya
skolor och fler – inte färre fotbollsplaner.
Därför bör detta beaktas när placeringen av hus E utreds. Om
det går att hitta en alternativ placering vore det önskvärt och om
det inte går ska en ersättningsyta för konstgräsplanen
presenteras.
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§8

Ny skola i Årstafältets etapp 4b
Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
utredningsbeslut avseende ny skola i Årstafältets etapp 4b.
2. Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att beställa ny
detaljplan med tillhörande utredningar, samt utredning inför
inriktningsbeslut, till en tillkommande kostnad om 1,5 mnkr,
och en total kostnad om 8,21 mnkr. Uppdragsbekräftelsen
från SISAB inkluderar inte administrativt påslag, detta
påslag uppskattas till 3 % och tillkommer.
3. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

För att möta det växande elevunderlag som kommer av den
stora bostadsbyggnationen på Årstafältet planeras tre nya skolor
i området. Skolan inom etapp 4b är den andra skolan som byggs,
och ska inrymma 950 elever i årskurs F-9, varav 50
grundsärskoleelever.
SISAB:s prognos för pågående och kommande utredningar
inom detaljplaneprocessen överskrider förvaltningens
delegationsgräns, och nämnden har därför tidigare fattat ett
utredningsbeslut i ärendet. Detta beslut fattades i
utbildningsnämnden 2020-05-28, men därefter har SISAB
identifierat ett behov av ytterligare 1,5 mnkr för detaljplanen,
eftersom den byggnad SISAB presenterade inför samrådet
bedöms bli för kostsam. Den höga kostnaden orsakades av
mycket speciella gestaltningskrav på skolbyggnaden som inte är
ekonomiskt genomförbara. En omarbetning är därför nödvändig
för att säkerställa genomförbarheten för projektet och
utbildningsnämnden behöver därför fatta beslut om de
merkostnader detta innebär.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning
i samråd med grundskoleavdelningen, samt i dialog med
SISAB, exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret.
Ärendet har behandlats i samverkan med de fackliga
organisationerna den 8 december 2020.
Förvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämnden
stockholm.se
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2. Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att beställa ny
detaljplan med tillhörande utredningar, samt utredning inför
inriktningsbeslut, till en tillkommande kostnad om 1,5 mnkr,
och en total kostnad om 8,21 mnkr. Uppdragsbekräftelsen
från SISAB inkluderar inte administrativt påslag, detta
påslag uppskattas till 3 % och tillkommer.
3. Beslutet justeras omedelbart.
Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och
förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.
Särskilt uttalande

Kadir Kasirga (S) m.fl. och Tina Kratz (V) m.fl. anmälde ett
särskilt uttalande enligt nedan:
Vi vill inleda att säga att vi inte har något emot ett nytt
utredningsbeslut avseende ny skola i Årstafältets etapp 4b.
Utbyggnaden och planeringen för att säkerställa elevplatser i
Stockholm är ett komplext arbete som ska vara högt prioriterat
inom Stockholms stad. För att möta det växande elevunderlaget
som kommer av det planerade bostadsbyggandet i området
behöver fler skolor komma till.
Inom ramen för SAMS har tre skolor beretts plats på Årstafältet.
Det går inte att underskatta vikten av en samordnad planering
för den långsiktiga utbyggnaden av skolkapaciteten i staden.
Därför är vi förvånade över att den årliga SAMS-rapporten över
hur skolutbyggnaden fortlöper inte har tagits upp för beslut i
kommunstyrelsen i år. Det är ett viktigt arbete som staden bör
prioritera för att inte hamna i situationer liknande de som staden
upplevt under tidigare utbyggnadsfaser där förskolor- och skolor
inte ingått i planeringen.
SAMS-rapporten är också ett viktigt underlag för att
oppositionen ska ha möjlighet att få insyn i stadens
övergripande planering för skolutbyggnaden.
Vi vill vidare betona vikten av att staden färdigställer
detaljplaneprocessen och att den inte avbryts. Staden behöver ha
rådighet över skolplaneringen inte bara i området vid Årstafältet
utan i hela staden och därför bör den planerade skolan förbli i
kommunal regi.
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§9

Bidrag till utomstående organisationer 2021
Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att för 2021 bevilja bidrag enligt
följande:
1. Sveriges elevkårer beviljas verksamhetsbidrag med 650 000
kr.
2. Sveriges elevråd beviljas verksamhetsbidrag med 120 000
kr.
3. RFSU Stockholm beviljas verksamhetsbidrag med 600 000
kr.
4. Kodcentrum beviljas verksamhetsbidrag med 300 000 kr.
5. Mattecentrum beviljas verksamhetsbidrag med 500 000 kr.
6. Mattecentrums ansökan om projektbidrag avslås.
7. Miljöverkstans ansökan om projektbidrag avslås.
8. Unga innovatörers ansökan om projektbidrag avslås.
9. Zita Folkets Bios ansökan om projektbidrag avslås.
10. Stiftelsen Läxhjälpens ansökan om verksamhetsbidrag
avslås.
11. Hand in Hand for Womens ansökan om projektbidrag
avslås.
12. KAMA Hälsa och gemenskaps ansökan om projektbidrag
avslås.
13. Livskonst ansökan om projektbidrag avslås.
14. Samstegets ansökan om projektbidrag avslås.
15. Teal School ansökan om verksamhetsbidrag samt
projektbidrag avslås.
16. Spårvägen simförenings ansökan om projektbidrag avslås.
17. Raoul Wallenberg Academys ansökan om
verksamhetsbidrag avslås.
18. Den andra ansökningsomgången och beslutstillfället för
2021 ställs in.
19. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

Utbildningsnämnden fördelar årligen bidrag till utomstående
organisationer. Inför år 2021 har sjutton ansökningar om bidrag
till utomstående organisationer inkommit. Ansökningarna har
bedömts utifrån formkrav och bedömningsgrunder enligt
utbildningsnämndens anvisningar för bidrag till utomstående
organisationer. Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden
avslår tolv ansökningar då de inte uppfyller formkraven och
bedömningsgrunderna i tillräcklig utsträckning. Förvaltningen
föreslår därtill att fem föreningar beviljas bidrag, vilket innebär
en sammantagen kostnad på cirka 2 miljoner kronor (exkl.
moms).
Utbildningsnämnden
stockholm.se
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Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning
i samverkan med grundskoleavdelningen och
gymnasieavdelningen.
Ärendet har behandlats av den fackliga samverkansgruppen den
8 december 2020. Ärendet har också behandlats av
utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor på
sammanträdet den 9 december 2020.
Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta att för 2021
bevilja bidrag enligt följande:
1. Sveriges elevkårer beviljas verksamhetsbidrag med 650 000
kr.
2. Sveriges elevråd beviljas verksamhetsbidrag med 120 000
kr.
3. RFSU Stockholm beviljas verksamhetsbidrag med 600 000
kr.
4. Kodcentrum beviljas verksamhetsbidrag med 300 000 kr.
5. Mattecentrum beviljas verksamhetsbidrag med 500 000 kr.
6. Mattecentrums ansökan om projektbidrag avslås.
7. Miljöverkstans ansökan om projektbidrag avslås.
8. Unga innovatörers ansökan om projektbidrag avslås.
9. Zita Folkets Bios ansökan om projektbidrag avslås.
10. Stiftelsen Läxhjälpens ansökan om verksamhetsbidrag
avslås.
11. Hand in Hand for Womens ansökan om projektbidrag
avslås.
12. KAMA Hälsa och gemenskaps ansökan om projektbidrag
avslås.
13. Livskonst ansökan om projektbidrag avslås.
14. Samstegets ansökan om projektbidrag avslås.
15. Teal School ansökan om verksamhetsbidrag samt
projektbidrag avslås.
16. Spårvägen simförenings ansökan om projektbidrag avslås.
17. Raoul Wallenberg Academys ansökan om
verksamhetsbidrag avslås.
18. Den andra ansökningsomgången och beslutstillfället för
2021 ställs in.
19. Beslutet justeras omedelbart.
Yrkande

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.
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Martin Westmont (SD) lade fram ett eget förslag enligt nedan
och yrkade bifall för detta.
1. Att utbildningsnämnden beslutar delvis godkänna
förvaltningens förslag till beslut.
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2. Att därutöver anföra följande:
RFSU föreslås få 600 000 kr bidrag för 2021. RFSU skriver i sin
ansökan att ”den övergripande målsättningen är att förebygga
sexuellt våld samt främja ungas sexuella hälsa och egenmakt
genom att komplettera och stärka skolors sexualundervisning
och värdegrundsarbete.”
Sexualundervisningen i skolan är sedan år 1955 obligatorisk.
Om det finns behov av att komplettera nuvarande
sexualundervisning som bedrivs i skolan så bör
utbildningsförvaltningen verka för att bredda undervisningen.
Det säkerhetsställer att undervisningen är likvärdig på stadens
skolor och att den håller en hög nivå. Att utomstående
organisationer likt RFSU besöker stadens skolor för att göra det
som ligger på skolans ansvar är fel väg att gå.
Med bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på att
RFSU:s ansökan om bidrag för 2021 avslås av
utbildningsnämnden.
Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig
finna att nämnden beslutat i enlighet med ordförandens yrkande.
Reservation

Martin Westmont (SD) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för sitt eget förslag.
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§ 10

Återkallelse av godkännande av huvudman för förskola
Beslut

1. Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 26 kap. 13 och
14 §§ skollagen (2010:800) att återkalla godkännande av
stiftelsen Al-Azhar (org. nr. 802404–4888) som huvudman
för förskolan Al-Azhar Hjulsta belägen på Tenstavägen 103,
i Spånga-Tensta stadsdelsnämndsområde från och med den 1
mars 2021.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

Utbildningsförvaltningen har under 2018–2020 haft ett
pågående tillsynsärende gällande förskolan Al-Azhar Hjulsta i
Spånga-Tensta stadsdelsnämndsområde. Stiftelsen Al-Azhar är
huvudman för verksamheten; stiftelsen ingår i en koncern.
Efter uppföljning av tidigare beslut konstaterar förvaltningen att
huvudmannen alltjämt inte har visat att stiftelsen har
ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller
för verksamheten.
Förvaltningen konstaterar vidare att stiftelsens styrelse inte är
lämplig enligt skollagen. Företrädarna för stiftelsen Al-Azhar
har uppvisat allvarlig ekonomisk misskötsamhet och allvarligt
brustit i sin förmåga att se till att verksamheten följer gällande
lagar och föreskrifter.
Förvaltningen föreslår att nämnden ska besluta att
huvudmannens godkännande för förskolan Al-Azhar Hjulsta ska
återkallas och att beslutet ska gälla från den 1 mars 2021.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom förskoleavdelningen i samarbete med
avdelningen för ekonomi och styrning samt
stadsledningskontorets juridiska avdelning.
Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande:
1. Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 26 kap. 13 och
14 §§ skollagen (2010:800) att återkalla godkännande av
stiftelsen Al-Azhar (org. nr. 802404–4888) som huvudman för
förskolan Al-Azhar Hjulsta belägen på Tenstavägen 103, i
Spånga-Tensta stadsdelsnämndsområde från och med den 1
mars 2021.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Utbildningsnämnden
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Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och
förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Utbildningsnämnden
stockholm.se
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§ 11

Återkallelse av godkännande av huvudman för förskola
Beslut

1. Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 26 kap. 13 och
14 §§ skollagen (2010:800) att återkalla godkännande av
stiftelsen Al-Azhar (org. nr. 802404–4888) som huvudman
för förskolan Al-Azhar Vällingby belägen på Kirunagatan
22–28 i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämndsområde från
och med den 1 mars 2021.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

Utbildningsförvaltningen har under 2018-2020 haft ett pågående
tillsynsärende gällande förskolan Al-Azhar Vällingby i
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämndsområde. Stiftelsen AlAzhar är huvudman för verksamheten; stiftelsen ingår i en
koncern.
Efter uppföljning av tidigare beslut konstaterar förvaltningen att
huvudmannen alltjämt inte har visat att den har ekonomiska
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
verksamheten.
Förvaltningen konstaterar vidare att stiftelsens styrelse inte är
lämplig enligt skollagen. Företrädarna för stiftelsen Al-Azhar
har uppvisat allvarlig ekonomisk misskötsamhet och allvarligt
brustit i sin förmåga att se till att verksamheten följer gällande
lagar och föreskrifter.
Förvaltningen föreslår att nämnden ska besluta att
huvudmannens godkännande för förskolan Al-Azhar Vällingby
ska återkallas och att beslutet ska gälla från den 1 mars 2021.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom förskoleavdelningen i samarbete med
avdelningen för ekonomi och styrning samt
stadsledningskontorets juridiska avdelning.
Förvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämnden
stockholm.se

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande:
1. Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 26 kap. 13 och
14 §§ skollagen (2010:800) att återkalla godkännande av
stiftelsen Al-Azhar (org. nr. 802404–4888) som huvudman för
förskolan Al-Azhar Vällingby belägen på Kirunagatan 22–28 i
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämndsområde från och med den
1 mars 2021.
2. Beslutet justeras omedelbart.
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Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och
förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Utbildningsnämnden
stockholm.se
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§ 12

Återkallelse av godkännande av huvudman för förskola
Beslut

1. Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 26 kap. 13 och
14 §§ skollagen (2010:800) att återkalla godkännande av
Förskolan Ryttis ekonomisk förening (org. nr. 716422–
1298) som huvudman för förskolan Ryttis belägen på
Ryttmästarvägen 140, Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämndsområde från och med den 1 mars 2021.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

Utbildningsförvaltningen har under 2019-2020 haft ett pågående
tillsynsärende gällande huvudmannen Förskolan Ryttis
ekonomisk förening. Efter uppföljning av tidigare beslut
konstaterar förvaltningen att flertalet brister kvarstår i
verksamheten, några mycket allvarliga. Barnantalet i förskolan
sjunker och förvaltningen har påtalat flera allvarliga brister i
utbildningen i beslut om föreläggande som huvudmannen synes
sakna vilja och/eller förmåga att avhjälpa. Förvaltningen
konstaterar även att föreningen saknar ekonomiska
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
verksamheten.
Förvaltningen konstaterar vidare att när styrningen och
ledningen av verksamheten inte fungerar och ekonomiska
förutsättningar saknas, innebär det betydande hinder när
påtalade brister ska avhjälpas. Förvaltningen bedömer att
huvudmannen saknar förmåga att avhjälpa påtalade brister i
verksamheten. Förvaltningen föreslår att nämnden ska besluta
att huvudmannens godkännande för förskolan Ryttis ska
återkallas.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom förskoleavdelningen i samarbete med
avdelningen för ekonomi och styrning samt
stadsledningskontorets juridiska avdelning.
Förvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämnden
stockholm.se

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande:
1. Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 26 kap. 13 och
14 §§ skollagen (2010:800) att återkalla godkännande av
Förskolan Ryttis ekonomisk förening (org. nr. 716422–1298)
som huvudman för förskolan Ryttis belägen på Ryttmästarvägen
140, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämndsområde från och med
den 1 mars 2021.
2. Beslutet justeras omedelbart.
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Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och
förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Utbildningsnämnden
stockholm.se
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§ 13

Inför en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och
förtryck i alla Stockholms skolor
Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen
som svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

Kommunstyrelsen har till utbildningsnämnden remitterat
motionen ”Inför en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och
förtryck i alla Stockholms skolor” av Anna Rantala Bonnier (Fi)
och Sissela Nordling Blanco (Fi). Motionärerna föreslår att
kommunfullmäktige ska besluta att Stockholms stad inför en
handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i alla
Stockholms skolor.
Utbildningsförvaltningen avstyrker förslaget. Förvaltningen har
på uppdrag av utbildningsnämnden redan upprättat en
handlingsplan, som omfattar alla kommunala skolor i
Stockholms stad för perioden 2019 – 2020, utifrån Stockholms
stads program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld
och förtryck 2017–2020 Handlingsplanen ger ett bra stöd i
arbetet med att utveckla och intensifiera arbetet mot
hedersrelaterat våld och förtryck på skolorna.
I budget 2020 fick socialnämnden i uppdrag att revidera
Stockholms stads program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017–2020. I början av 2021
beräknas revidering och framtagandet av nytt program för
staden vara klart. Programmet kommer att vara ett stöd för
skolornas fortsatta utvecklingsarbete runt arbetet med våld i
nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck riktat mot
barn och unga.
Förvaltningen anser att den handlingsplan som redan finns är
tillräcklig och avstyrker därför motionens förslag. Förvaltningen
föreslår att utbildningsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som
svar på remissen.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom grundskoleavdelningen i samverkan
med gymnasieavdelningen.
Utbildningsnämnden
stockholm.se

Ärendet har behandlats i samverkan med de fackliga
organisationerna den 8 december 2020. Ärendet har också
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behandlats vid funktionshinderrådets sammanträde den 9
december 2020.
Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande:
1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som
svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och
förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Utbildningsnämnden
stockholm.se
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§ 14

Motion om Komtek
Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen
som svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

Komtek är en icke-vinstdrivande förening vars syfte är att
stimulera barn och ungas intresse för teknik utifrån en modell
liknande den kommunala musik- och kulturskolan. I en motion
av Tina Kratz m.fl. (V), som kommunstyrelsen har remitterat till
utbildningsnämnden, föreslås att utbildningsförvaltningen
tillsammans med kulturförvaltningen får i uppdrag att undersöka
möjligheterna att starta Komtek i Stockholm samt att utreda var
i staden en sådan verksamhet skulle vara organisatoriskt
placerad.
Utbildningsförvaltningen ser positivt på att olika aktörer gör
insatser för och bidrar till pedagogisk förnyelse av teknik och
entreprenörskap i skolan. Komtek är ett gott exempel på en
sådan aktör. Samtidigt är det förvaltningens synpunkt att staden
bör prioritera den fortsatta utvecklingen av innehållet i
befintliga verksamheter samt att förstärka redan etablerade
samverkans-strukturer framför att etablera nya. Förvaltningen
anser att de insatser och samarbeten som finns är tillräckliga och
avstyrker motionens förslag.
Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom grundskoleavdelningen. Förvaltningen
har även samverkat med kulturförvaltningen.
Ärendet har behandlats i samverkan med de fackliga
organisationerna den 8 december 2020.
Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande:
1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som
svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Utbildningsnämnden

Yrkande
stockholm.se

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Sammanträdesprotokoll
Nr 10/2020
Sida 24 (34)
2020-12-17

Tina Kratz (V) m.fl. lade fram ett eget förslag enligt nedan och
yrkade bifall för detta.
1. Att utbildningsnämnden tillstyrker första att-satsen i
motionen om Komtek.
2. Att därutöver anföra följande:
Först vill vi tacka för ett utförligt remissutlåtande. Vi förstår
synpunkten att befintliga verksamheter och etablerade
samverkansstrukturer ska prioriteras och förstärkas. Vi förstår
också att det finns ett tekniskt perspektiv även inom
kulturskolan som dessutom under senare år tagits till vara på
och vidareutvecklats. Vi vet även att utbildningsförvaltningen
inom ramen för skolan har flera intressanta projekt och ett nära
samarbete med Vetenskapens hus.
Med det sagt så tror vi att en utredning skulle gagna denna
målgrupp, precis som förvaltningen skriver, för att kartlägga
pågående insatser och analysera behov och önskemål.
Vi tror dock att vi inte ska överge ett framtida införande av
Komtek. Vi har den uppfattningen att både Kulturskolans och
Komteks styrkor ligger i att de inte omedelbart är kopplade till
skolan, utan också kan vara ett sammanhang där barn träffar
andra barn från andra ställen men med gemensamma intressen.
Och att dessa intressen – precis som kulturskolan – inte
insorteras under en styrande läroplan.
Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig
finna att nämnden beslutat i enlighet med ordförandens yrkande.
Reservation

Tina Kratz (V) m.fl. reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag.

Utbildningsnämnden
stockholm.se
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§ 15

Förskolans barngrupper - arbetsvillkor för barn och
personal
Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen
som svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

Kommunstyrelsen har till utbildningsnämnden remitterat
motionen ”Förskolans barngrupper - arbetsvillkoren för barn
och personal” av Tina Kratz m.fl. (V). Motionen belyser vikten
av en förskola av hög kvalitet och betydelsen av personal med
hög kompetens. Motionärerna beskriver en oro för personalens
arbetssituation. Motionärerna yrkar därför på åtta åtgärdspunkter
för att förbättra förskolans kvalitet, bl.a. minskade barngrupper
och åtgärder kring arbetsmiljö.
Utbildningsförvaltningen håller med om vikten av en förskola
med hög kvalitet och att det ska vara en bra arbetsmiljö i
förskolan. Arbetet för en likvärdig förskola med hög kvalitet
ingår i stadsdelsförvaltningarnas uppdrag. Även i utbildningsförvaltningens uppdrag ingår att säkerställa likvärdighet.
Förslagen i motionen är i linje med förvaltningens arbete idag
och ingår i rektors ansvar över förskoleenhetens inre
organisation.
Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom förskoleavdelningen.
Ärendet har behandlats i samverkan med de fackliga
organisationerna den 8 december 2020.
Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande:
1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som
svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Yrkande
Utbildningsnämnden
stockholm.se

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.
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Tina Kratz (V) m.fl. lade fram ett eget förslag enligt nedan och
yrkade bifall för detta.
1. Att utbildningsnämnden tillstyrker motionen om att
förbättra arbetsvillkoren för förskolans barn och
personal.
3. Att därutöver anföra följande:
Avsikten med motionen är att förbättra förutsättningarna för
personalen och rektorerna eftersom vi är mycket oroade över de
rapporter om hög arbetsbelastning och om samvetsstress som vi
fått oss till del. Det är än mer akut nu efter den ökade
arbetsbelastning som pandemin inneburit. Sjukfrånvaron är hög
bland personalen – och om vi vill kunna behålla den personal vi
nu har behöver vi ta rapporterna om en för hög belastning på
allvar.
Det är därför dags att majoriteten tar ansvar för den här
situationen och ger förskolan de resurser som krävs för att klara
av det viktiga uppdrag som den har. Barnens tid i förskola är
viktig och spelar en avgörande roll för deras livslånga lärande.
Med en målmedveten satsning på förskolan som ger
förutsättningar till den personalförstärkningen som
förvaltningen nämner kan vi äntligen komma tillrätta med de allt
för stora barngrupperna, eftersom det endast är genom att
anställa fler förskollärare och barnskötare som man kan minska
barngruppernas storlek och öka personaltätheten. Vi anser att
det är avgörande för att kunna upprätthålla och behålla en hög
kvalitet på stadens förskolor. Vi vill betona att vi talar om den
faktiska storleken räknat som ett snitt över året. Med
Vänsterpartiets budget visar vi att det är möjligt att göra just det.
Men det är även precis som förvaltningen skriver
Vi är medvetna om stadens handlingsplan för förbättrad
arbetssituation för förskollärare och barnskötare, och vi
instämmer med förvaltningen att den är ett mycket bra verktyg
för att förbättra situationen. Att exempelvis förskollärarnas
planerings- och utvecklingstid förtydligats och förstärkts är
viktiga roll för verksamheternas kvalitet. Men det förutsätter
även att det görs åtgärder som minskar den höga sjukfrånvaron
och de stora barngrupperna, det finns i nu-läget risk att
planerings- och utvecklingstiden begränsas. Vi ser framemot att
följa hur det utvecklats och i hur stor grad man kan följa det
uppgjorda avtalet.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

Vi anser även att stadsdelarna borde kunna upprätthålla en
organisation med fasta vikarier eller vikariepooler lokalt
upprättade. Vinsterna med en sådan är flera då det ökar lugnet
för både den personal som är sjukfrånvarande att veta att man
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inte sätter sina kollegor och barnen i en svår sits och för
förskolan där vikarien som täcker upp har god kännedom om
verksamheten och barnen. En vikariepool ger även en tryggare
anställning för vikarierna och de får även möjlighet att del av
kompetensutveckling mm. Det är allt sammantaget positiva
effekter som naturligtvis även kommer barnen till dels.
Det är mycket bra att förvaltningen grundprincip är att alltid
erbjuda personal heltid och tillsvidareanställning. Vi anser dock
att det även vid verksamhetsstöd för barn med särskilda behov
borde vara möjligt att undvika en AVA-anställning. Vi är
införstådda med att stödet är avsett till hela verksamheten eller
den aktuella avdelningen och inte specifikt det enskilda barnet
med särskilda behov, men det sätts in när det krävs mer stöd. Vi
anser även att det med tanke på att det är extra viktigt att den
förstärkning som tillkommer till verksamheten borde ha
kompetens och kännedom om verksamheten. I en så stor
organisation som en stadsdels förskolor utgör borde det vara
möjligt att hitta ett sätt att anställa även denna personal. Det
kommer alltid finnas behov av verksamhetsstöd till några av
förskolor.
Den stödenhet som arbetar riktat till personal såväl som barn
och föräldrar, med fokus på att ge individanpassat stöd till
föräldrar och personal, såväl som anpassat stöd till arbetslag
som vi har i Skarpnäck är oerhört viktig. Att samla en
kompetensav er farna specialpedagoger, familjebehandlare och
psykolog skapar goda förutsättningar att skapa likvärdighet. Vi
vill gärna se liknande enheter i fler stadsdelar. Det skulle vara
ett bra sätt att öka andelen personal med ökad kompetens om
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig
finna att nämnden beslutat i enlighet med ordförandens yrkande.
Reservation

Tina Kratz (V) m.fl. reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag.

Utbildningsnämnden
stockholm.se
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§ 16

Stockholms förskolegårdar
Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen
som svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

Kommunstyrelsen har till utbildningsnämnden remitterat
motionen ”Stockholms förskolegårdar” av Tina Kratz m.fl. (V).
Motionen beskriver problem när förskolegårdar saknas eller är
för små och framhåller vikten av barns fysiska rörelse samt
vistelse i utemiljö. Motionen har fyra förslag på åtgärder för att
förbättra Stockholms förskolegårdar som bland annat omfattar
att markanvisningarna fortsättningsvis ska ange friytan per barn
samt de kompletteringsinvesteringar som krävs för att barns
utemiljöer ska vara goda.
Utbildningsförvaltningen håller med om vikten av barns fysiska
rörelse och vistelse i utemiljö och är positiva till motionens
ambition. Flera av de förslag som motionen tar upp ingår dock
inte i förvaltningens mandat och förvaltningen lämnar därför
inga synpunkter på dessa. I staden finns sedan tidigare ”Staden i
ögonhöjd – Integrerad barnkonsekvensanalys och dialog” som
ska ligga till grund för Stockholms stads stadsbyggnadsprojekt
för att utreda och beakta barnrättsperspektivet innan
exploatering. När det gäller de fristående förskolorna bedriver
förvaltningen ett aktivt arbete för att tillgodose barns utemiljö,
genom tillsyn och i ansökningsprocessen för att starta nya
förskolor. Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden
godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det
till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom förskoleavdelningen.
Ärendet har behandlats i samverkan med de fackliga
organisationerna den 8 december 2020.
Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande:
1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som
svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Utbildningsnämnden
stockholm.se
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Yrkande

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Tina Kratz (V) m.fl. lade fram ett eget förslag enligt nedan och
yrkade bifall för detta.
1. Att utbildningsnämnden beslutar bifalla motionen om
Stockholms förskolegårdar.
2. Att därutöver anföra följande:
Först vill vi tacka för svaret och för att vi delar samma ambition
om god tillgång till en bra utemiljö för Stockholms
förskolebarn. Vi saknar dock en vilja att säkerställa att det gäller
för hela staden, även om vi inser att förvaltningen inte har det
direkta ansvaret för de kommunala förskolorna. Vi skulle gärna
se att ett initiativ tas för ett övergripande styrdokument som kan
kompletteras med funktionsprogram utifrån de lokala
förutsättningarna.
Lekvärdesfaktorer är ett verktyg som andra kommuner funnit
värdefullt då det kan saknas utrymme att bygga tillräckligt stora
gårdar. Även en plan för kompletteringar är nödvändig för att
säkra en likvärdig förskolemiljö över hela staden. Då kan även
aspekter som hur intensiv driften och med hur täta intervaller av
utemiljön behöver upprustas för att klara av det högre slitage
som en mindre yta utsätts för.
Vi tycker att det är bra att utemiljön är med i tillsynen och i
ansökningsförfarandet av fristående förskolor. Men en fråga
som kvarstår är vilket ekonomiskt ansvar de tar i de fall de i stor
utsträckning förlitar sig på en användning av de allmänna ytorna
för sin utevistelse.
Vi ser fram emot att få ta del av den granskning av förskolans
utemiljö som görs på uppdrag av stadens revisionskontor.
Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig
finna att nämnden beslutat i enlighet med ordförandens yrkande.
Reservation

Tina Kratz (V) m.fl. reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag.
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§ 17

Ett nytt digitaliseringsgymnasium
Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen
som svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

Utbildningsnämnden har fått motionen ”Ett nytt digitaliseringsgymnasium” på remiss från kommunstyrelsen. I motionen
föreslår Karin Lekberg (S) att utbildningsnämnden får i uppdrag
att initiera arbetet med att utveckla ett digitaliseringsgymnasium
i nära samverkan med branschen. Skribenten menar att det är
angeläget att staden möter upp både intressen och behov hos
eleverna samt vad som behövs för att möta framtidens
arbetsmarknad.
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med planering av utbud och
ser över möjligheterna att utöka gymnasieplatser, både i
befintliga lokaler och nya skolenheter. I detta arbete förs
diskussioner kring vilket utbud som bör erbjudas med hänsyn
till arbetsmarknadens behov samt elevers efterfrågan. I detta
arbete finns motionens intention med om att stärka den digitala
kompetensen. Mot bakgrund av det pågående arbetet anser
förvaltningen inte att det finns behov av att utbildningsnämnden
ges i uppdrag att utveckla ett digitaliseringsgymnasium och
avstyrker därför motionens förslag.
Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom gymnasieavdelningen.
Ärendet har behandlats i samverkan med de fackliga
organisationerna den 8 december 2020.
Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande:
1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som
svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Utbildningsnämnden
stockholm.se

Yrkande

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.
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Kadir Kasirga (S) m.fl. och Tina Kratz (V) m.fl. lade fram ett
eget förslag enligt nedan och yrkade bifall för detta.
1. Att utbildningsnämnden beslutar tillstyrka motionen.
2. Att därutöver anföra följande:
Motionen föreslår att Stockholms stad ska skapa ett nytt
digitaliseringsgymnasium i nära samarbete med tech-branschen.
Ett digitaliseringsgymnasium skulle kunna ha utbildningar inom
flera olika områden, både yrkesutbildningar och
högskoleförberedande. Många unga är samhällsengagerade och
fokus på it-teknologi är en del av lösningen för att minska
klimatförändringar och för förbättrade samhällsfunktioner
generellt.
Det är glädjande att förvaltningen i sitt svar delar vår bild om att
den digitala utvecklingen är ett snabbrörligt område där det är
viktigt att staden är med och bidrar till att det finns utbildad
arbetskraft att tillgå. Förvaltningen lyfter SSIS som ett positivt
exempel och att flera av stadens gymnasier erbjuder
obligatoriska programmeringskurser för att möta en del av den
efterfrågan som finns.
Vår tanke är att ett nytt digitaliseringsgymnasium utöver sin
egen verksamhet för eleverna skulle fungera som en
kunskapshubb för alla stadens gymnasium, och därigenom
stärka arbetet med digitalisering brett.
Vidare är det glädjande att förvaltningen skriver att motionens
intention är en del av det arbete som görs framgent i planeringen
av nya utbildningar och gymnasieskolor. Däremot anser vi att
det finns starka skäl, särskilt med tanke på hur stark techbranschen är i Stockholm och hur efterfrågan på
arbetsmarknaden ser ut, att initiera arbetet med att etablera ett
nytt digitaliseringsgymnasium i Stockholm stad.
Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig
finna att nämnden beslutat i enlighet med ordförandens yrkande.
Reservation

Kadir Kasirga (S) m.fl. och Tina Kratz (V) m.fl. reserverade sig
mot nämndens beslut till förmån för gemensamt eget förslag.
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§ 18

Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till
skolinformation, promemoria U2020/05409
Beslut

1. Utbildningsförvaltningen godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen
som svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat promemorian ”Tidsbegränsad
lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation” till
utbildningsnämnden. Ett ändrat rättsläge när det gäller
tolkningen av bestämmelsen om statistiksekretess i
offentlighets- och sekretesslagen (OSL) begränsar idag
tillgången till information om enskilda huvudmän och fristående
skolor. Promemorian föreslår därför att det införs en tillfällig
sekretessbrytande bestämmelse i OSL. Genom den kan
Skolverket åter publicera statistik om fristående skolor på skoloch kommunnivå och kommunerna kan åter få tillgång till det
underlag de behöver för en behovsbaserad resurstilldelning till
skolor. Den sekretessbrytande bestämmelsen föreslås gälla från
den 1 juli 2021 fram till den 1 juli 2023, då en annan, permanent
lösning på den uppkomna situationen bedöms kunna finnas på
plats.
Utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget om att
införa en tillfällig sekretessbrytande bestämmelse i OSL, men
önskar förtydligande om uppgifter om huvudmän som har den
juridiska formen fysisk person kommer att omfattas av den
sekretessbrytande bestämmelsen.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner tjänsteutlåtandet
och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för utveckling och
samordning, i samverkan med förskoleavdelningen,
grundskoleavdelningen, gymnasieavdelningen, avdelningen för
ekonomi och styrning samt avdelningen för personal och
kompetensförsörjning.
Ärendet har behandlats i samverkan med de fackliga
organisationerna den 8 december 2020.
Förvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden
stockholm.se
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1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som
svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och
förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.
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§ 19

Övriga frågor

Inga övriga frågor vid dagens sammanträde.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

