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§1

Val av justerare och dag för justering
Beslut

Ordförande Lotta Edholm (L) och vice ordförande Olle
Burell (S) utsågs att justera protokollet från dagens
sammanträde. Justering av protokoll ska ske senast
torsdagen den 27 juni 2019.
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Sammanträdesprotokoll
Nr 06/2019
Sida 4 (32)
2019-06-13

§2

Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens
förvaltningsgrupp den 4 juni 2019.
Beslut

Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens
förvaltningsgrupp den 4 juni 2019, som blivit vederbörligen
justerat, anmäls och läggs till handlingarna.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

Sammanträdesprotokoll
Nr 06/2019
Sida 5 (32)
2019-06-13

§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.

Utbildningsnämnden
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§4

Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar
m.m.

Delegationsbeslut
Delegationsbeslut till och med den 29 maj 2019 beträffande:
Förskoleavdelningen
Grundskoleavdelningen
Gymnasieavdelningen
Avdelningen för ekonomi och styrning
Avdelningen för utveckling och samordning
Avdelningen för personal och kompetensförsörjning
Anmälan av beslut om att skolplikten upphör på grund av
varaktig vistelse utomlands, 41 stycken beslut från maj
månad 2019, dnr 4.2.3-9876/2018
Övriga
Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för
funktionshinderfrågor från den 28 maj 2019.
Anmälan av rapporterade anmälningar avseende kränkande
behandlingar 28 mars – 30 april 2019.
Beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Utbildningsnämnden
stockholm.se
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§5

För förbättrad arbetssituation för förskollärare och
barnskötare - Slutrapport med handlingsplan

Slutrapport med handlingsplan anmäldes.
Beslut

Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.
Särskilt uttalande

Olle Burell m.fl. (S) och Tina Kratz m.fl. (V) anmälde ett
särskilt uttalande enligt nedan:
Stockholm stad ska vara en attraktiv arbetsgivare som lockar
den mest kompetenta personalen. Personal- och
arbetsmiljöfrågor prioriterades högt av den rödgrönrosa
majoriteten under den förra mandatperioden. Ett gott
exempel är handlingsplanen för att förbättra arbetsvillkoren
för socialsekreterare och biståndshandläggare som har visat
på goda resultat och som är väl implementerad i staden.
Inför budget 2018 valde den dåvarande majoriteten att
uppdra till kommunfullmäktige att ta fram en handlingsplan
för att förbättra arbetssituationen för förskollärare och
barnskötare. Det är nu mycket glädjande att se resultatet av
det uppdraget.
Det är ett gediget arbete som genomförts för att ta fram den
föreliggande handlingsplanen. Med professionalitet och
noggrannhet har fokusgrupper, workshops och intervjuer
genomförts med berörda yrkesgrupper och en fullödig
genomgång av aktuellt forskningsläge ligger till grund för de
slutsatser som dras.
Tio områden beskrivs som de viktigaste att fokusera på,
områden som är återkommande beskrivna som dilemman i
förskolepersonalens vardag. Dessa fokusområden utgör,
tillsammans med de identifierade nyckelfaktorerna, en god
vägvisare för vilka områden som behöver sättas i centrum
för att förbättra arbetssituationen för stadens förskollärare
och barnskötare.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

Med handlingsplanen som grund finns goda förutsättningar
för Stockholms stad att bli en än mer attraktiv arbetsgivare
för förskollärare och barnskötare. Kvarstår gör det viktiga
arbetet med att implementera handlingsplanen. För att få
genomslag ute i verksamheterna måste handlingsplanens
åtgärdsförslag omsättas till praktisk handling. Här finns
tyvärr anledning till oro.
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Oavsett hur bra förslag som tas fram och hur hårt personalen
i verksamheterna arbetar med dem, krävs resurser för att
kunna gå från ord till handling. Vissa åtgärdsförslag är av
mer organisatorisk karaktär och kan realiseras genom
exempelvis förändrade arbetssätt. Dock är flera av de
viktigaste åtgärderna, till exempel de som rör grundläggande
förutsättningar eller frånvarohantering, något som också
kräver resurser; ekonomiska och personella.
För att kunna tillmötesgå önskemål om ökad
grundbemanning, husvikarier eller vikariepool krävs att fler
personer anställs. För att kunna minska de praktiska
arbetsuppgifterna krävs resurser för att anställa
stödfunktioner som exempelvis administratörer och
vaktmästare. Vi är tydliga i vår prioritering; vi vill se fler
anställda i förskolan framför 16 öres skattesänkning. Både
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetalternativ
innehöll mer resurser till förskolan. Genom ökade anslag
kan vi förbättra personaltätheten och minska barngrupperna.
Vi vill investera i välfärden istället för att sänka skatten.
Nu står den borgerliga majoriteten med en utmärkt och väl
genomarbetat handlingsplan i sin hand, men med begränsade
möjligheter att kunna gå från ord till handling på grund av
hur man sköter stadens ekonomi. Det är beklagligt. Att
sänka skatten i stället för att tillse att det finns resurser för
att förbättra arbetssituationen på stadens förskolor är en illa
genomtänkt politik.

Utbildningsnämnden
stockholm.se
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§6

Månadsrapport

Ekonomisk rapport för maj 2019 anmäldes.
Beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Utbildningsnämnden
stockholm.se
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§7

Förväntansdokument
Beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
förväntansdokument.
Ärendet

Förvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21
maj 2019, dnr 1.3.2- 4648/2019.
Förvaltningen har i verksamhetsplan 2019 ett uppdrag att ta
fram ett så kallat förväntansdokument som dels belyser vad
vårdnadshavare och elever kan förvänta sig av skolan, dels vad
skolan förväntar sig av vårdnadshavare och elever.
Förväntansdokumentet ska fungera som en gemensam bas och
inledning för de mer specifika förväntningar som formuleras på
respektive skola i samverkan med elever och vårdnadshavare.
Det kompletta förväntansdokumentet ska kommuniceras på ett
tydligt sätt.
Skolorna ska i sina egna formuleringar utgå från sina
förutsättningar och från den kontext de befinner sig i. De
skolspecifika förväntningarna ska vara begränsade till antalet,
och inte att förväxla med de ordningsregler som finns på varje
skola. Stödmaterial för dessa formuleringar kommer att
erbjudas.
Dokumentet gäller Stockholms kommunala skolors samtliga
verksamhetsformer.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom grundskoleavdelningen i samverkan
med gymnasieavdelningen, kommunikationsenheten, rektorer
och de fackliga organisationerna.
Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner
förvaltningens förslag till förväntansdokument.
Beslutsgång

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

Olle Burell m.fl. (S) och Tina Kratz m.fl. (V) anmälde ett
särskilt uttalande enligt nedan:
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I det av kommunfullmäktige antagna skolprogrammet står
följande att läsa om relationen mellan hem och skola:
”Ett gott samarbete med vårdnadshavarna är grundläggande för
att vi ska kunna ge deras barn bästa tänkbara utbildning.
Skollagen och läroplanerna slår fast vilka förväntningar som
elever och vårdnadshavare har rätt att ha på förskola och skola.
Stockholms stad har höga förväntningar på såväl chefer och
medarbetare som på elever och vårdnadshavare. Vi vill att alla
visar intresse för utbildningen, har positiva förväntningar på
både barn och vuxna och att vårdnadshavarna tydligt visar inför
barnen att skolan är viktig. Synpunkter och förslag som både
framförs och tas emot på ett konstruktivt sätt, gör att
verksamheten kan utvecklas med tillit, samarbete och ömsesidig
respekt för våra roller.”
Här uttrycks tydliga förväntningar på ett aktivt och konstruktivt
deltagande av alla vuxna som har till gemensam uppgift att ge
våra barn och ungdomar trygghet, social, emotionell och
kunskapsmässig utveckling. Detta hänger tätt samman med
skolans grundläggande utmaning, nämligen att genom ett
kompensatoriskt förhållningssätt med höga förväntningar ge alla
elever en likvärdig utbildning.
En absolut grundläggande förutsättning för att lyckas med detta
är att lärare, skolledare och andra skolmedarbetare ges ett
professionellt frirum samt de ekonomiska resurser som behövs
för att bedriva verksamhet av hög kvalitet. Det är ett ansvar som
vilar på politiken.
Fler styrdokument och pålagor från nämnd och förvaltning är
sannolikt inte lösningen. När nu förvaltningen presenterar ett
förslag till nytt förväntansdokument, väljer vi att tolka det som
en konkretisering av det som gällande skolprogram redan slår
fast. Vi vill markera att en förutsättning för oss att kunna ställa
oss bakom förslaget är att såväl den politiska nivån som
förvaltningens organisation genomsyras av en stor respekt för
varje enskild skolas unika förutsättningar.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

Stockholms stads skolledare och lärare ska känna ett starkt
förtroende från politikens sida och ges mandat att avgöra vilka
metoder som är de bästa för att skapa en process som resulterar i
goda kommunikationsformer och konstruktiva relationer mellan
skolans medarbetare, elever och vårdnadshavare. Vi vill varna
för risken att politiken ålägger medarbetarna ytterligare
uppgifter som inte uppfattas som meningsfulla eller nödvändiga.
Därför är det av största vikt att denna insats följs upp och
utvärderas.
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§8

Riktlinjer för trygghet och studiero
Beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
riktlinjer för trygghet och studiero.
Ärendet

Förvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21
maj 2019, dnr 1.3.2- 4897/2019.
Förvaltningen har i verksamhetsplan 2019 ett uppdrag att ta
fram förtydligade riktlinjer för trygghet och studiero i stadens
skolor.
Riktlinjerna förtydligar de befogenheter och åtgärder som
skolans styrdokument föreskriver samt det stöd som central
förvaltning kan bistå skolorna med i dessa frågor.
Riktlinjerna gäller för och ska tillämpas inom samtliga
kommunala skolors verksamhetsformer i Stockholms stad. De
kommer att åtföljas av ett kompletterande stödmaterial som
central förvaltning tar fram till september 2019.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom grundskoleavdelningen i samverkan
med gymnasieavdelningen, kommunikationsenheten, rektorer
och de fackliga organisationerna.
Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner
förvaltningens förslag till riktlinjer för trygghet och studiero.
Beslutsgång

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

Olle Burell m.fl. (S) och Tina Kratz m.fl. (V) anmälde ett
särskilt uttalande enligt nedan:
Skolans lärmiljö ska präglas av trygghet, studiero och en
stimulerande undervisning. Skolan ska vara en trygg miljö för
alla barn och präglas av respekt för varandra, inte bara i
klassrummet utan även i andra utrymmen där eleverna vistas
under skoldagen.
Utbildningsnämnden
stockholm.se
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Det är rimligt att tydliga riktlinjer finns för trygghet och studiero
i stadens skolor. Riktlinjerna bygger på befintliga styrdokument
för skolan och varje skola ska arbeta fram sina egna dokument.
Vi vill även i detta ärende flagga för risken att politiken ålägger
skolans medarbetare ytterligare uppgifter som inte uppfattas
som meningsfulla eller nödvändiga. Vi vill markera vikten av att
såväl den politiska nivån som förvaltningens organisation
genomsyras av en stor respekt för varje enskild skolas unika
förutsättningar. Det är därför välkommet att förvaltningen ska ta
fram ett kompletterande stödmaterial. Slutligen vill vi framhålla
att det är angeläget att de nya riktlinjerna följs upp och
utvärderas.

Utbildningsnämnden
stockholm.se
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§9

Anmälan till Kvalitetsutmärkelsen 2019
Beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens anmälan av
följande enheter som tävlande i Stockholms stads
kvalitetsutmärkelse 2019:
I klassen skola: Gubbängsskolan, Gustav Vasa skola,
Magelungsskolan samt Södermalmsskolan.
I klassen förskola: Förskolan Karusellen (fristående förskola).
Ärendet

Förvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21
maj 2019, dnr 2.5.3-4872/2019.
Kvalitetsutmärkelsen är en del av Stockholms stads
systematiska kvalitetsarbete som ska stimulera och uppmuntra
verksamheterna att utveckla sin kvalitet och öka servicen och
nyttan för stock-holmarna.
Utmärkelsen bidrar till att inspirera och skapa dialog om
kvalitets-arbete när stadens medarbetare deltar i att beskriva hur
de arbetar med utveckling av sin verksamhet för att bli ännu
bättre.
Förvaltningen anmäler följande enheter att delta i Stockholms
stads kvalitetsutmärkelse 2019:
I klassen skola: Gubbängsskolan (grundskola F-9), Gustav Vasa
skola (grundskola F-4), Magelungsskolan (grundskola F-6) och
Södermalmsskolan (grundskola F-9).
I klassen förskola: Förskolan Karusellen (fristående förskola).
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning.
Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner
förvaltningens anmälan av följande enheter som tävlande i
Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2019.
I klassen skola: Gubbängsskolan (grundskola F-9), Gustav Vasa
skola (grundskola F-4), Magelungsskolan (grundskola F-6) och
Södermalmsskolan (grundskola F-9).
I klassen förskola: Förskolan Karusellen (fristående förskola).
Utbildningsnämnden
stockholm.se
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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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§ 10

Anpassningar i befintliga lokaler för utökning av
grundsärskola i Rinkebyskolan
Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag om
genomförande av anpassningar för utökning av
grundsärskola i Rinkebyskolan, för en projektkostnad om 22
mnkr, motsvarande en tillkommande hyra första året om
cirka 1,1 mnkr.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

Förvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 2
maj, dnr 2.6.3-4049/2018.
Lokaler för grundsärskola tillhörande Akalla grundskola
kommer inom kort inte längre vara tillgängliga, således måste
nya lokaler för grundsärskola säkerställas i området. Projektet
syftar till att iordningställa lokaler för grundsärskola på
Rinkebyskolan för cirka 20 elever med multifunktionshinder.
Anpassningarna görs inom befintliga lokaler på plan 900, och
innefattar främst komplettering av en ytterligare hiss,
tillskapande av hygienutrymmen samt angöring.
Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden
godkänner förvaltningens förslag om genomförande av
anpassningar för grundsärskola i Rinkebyskolan.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning,
i samråd med grundskoleavdelningen, Rinkebyskolan, SISAB
och samordnande huvudskyddsombud.
Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande:
Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner
förvaltningens förslag om genomförande av anpassningar för
utökning av grundsärskola i Rinkebyskolan för en
projektkostnad om cirka 22 mnkr, motsvarande en hyra första
året om cirka 1,1 mnkr. Förvaltningen föreslår att beslutet
justeras omedelbar då genomförandet av anpassningarna är
brådskande.
Beslutsgång
Utbildningsnämnden
stockholm.se

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och
förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.
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§ 11

Verksamhetsanpassningar för kapacitetsökning på
Östbergaskolan
Beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag att
genomföra verksamhetsanpassningar i Östbergaskolan för en
projektkostnad om cirka 13,7 mnkr motsvarande en
tillkommande hyra första året om cirka 1,1 mnkr.
Ärendet

Förvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29
april 2019, dnr 2.6.3-6643/2017.
Östbergaskolan är idag en F-6 skola med en kapacitet om cirka
325 elever. Skolan har idag inte kapacitet för en F-6 verksamhet
med 2 paralleller trots att behovet av en sådan finns i området.
Förvaltningen föreslår att verksamhetsanpassningar sker i
befintliga byggnader. Anpassningarna innebär bland annat
tillskapande av helgruppsrum, grupprum, toaletter och utökning
av entréutrymmen. Skolan kommer efter färdigställandet av
projektet ha en kapacitet om 420 elever, det vill säga en F-6
skola med 2 paralleller. Utbildningsförvaltningen föreslår att
utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag att
genomföra verksamhetsanpassningar i Östbergaskolan för att
öka kapaciteten.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning
i samråd med grundskoleavdelningen, Östbergaskolan, SISAB
och ett samordnande huvudskyddsombud.
Förvaltningens förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden godkänner
förvaltningens förslag om att genomföra kapacitetsökande
anpassningar på Östbergaskolan för en projektkostnad om cirka
13,7 mnkr, motsvarande en tillkommande hyra första året om
cirka 1,1 mnkr
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

Inhyrningsmedgivande samt anpassning av skolgårdsyta
på fastigheten Kilaberg 1, Hägersten
Beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag att hyra
skolgårdsyta om 2 628 kvm inom fastigheten Kilaberg 1,
Hägersten, till en årshyra om cirka 790 tkr, samt anpassning av
den sammanlagda skolgårdsytan om 3 859 kvm, till en
projektkostnad om cirka 4 mnkr, vilket medför en tillkommande
hyra om 620 tkr under det första helåret.
Ärendet

Förvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30
april 2019, dnr 2.6.3-8895/2016.
Ärendet avser inhyrning av mark inom fastigheten Kilaberg 1 i
Hägersten. Utbildningsnämnden beslutade den 2 februari 2017
att godkänna avtal om att hyra in och anpassa lokaler om 6 351
kvm inom samma fastighet för grundskola. I avtalet som
godkändes reglerades också inhyrning av mark, dock beslutade
inte nämnden om kostnaden för nyttjandet av marken.
Inhyrningen innebär att den inhyrda markytan ökar med 2 628
kvm till totalt 3 859 kvm.
Ärendet avser även en anpassning av marken till skolgård.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning
tillsammans med grundskoleavdelningen. Skolans ledning har
deltagit i arbetsprocessen. Samråd med huvudskyddsombud
pågår.
Förvaltningens förslag till beslut

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning
tillsammans med grundskoleavdelningen. Skolans ledning har
deltagit i arbetsprocessen. Samråd med huvudskyddsombud
pågår.
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

Om- och nybyggnation för kapacitetsökning på
Bäckahagens skola
Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag att
genomföra om- och nybyggnation för kapacitetsökning på
Bäckahagens skola, för en projektkostnad om cirka 254,1
mnkr, motsvarande en tillkommande hyra första året om
cirka 15 mnkr.
2. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag
gällande evakueringslösning för Bäckahagens skola, för en
tillkommande hyra om cirka 4,5 mnkr per år, i totalt 3 år.
3. Utbildningsnämnden godkänner kostnader för rivning och
restvärde i och med projektet, om cirka 3,1 mnkr.
4. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens
ekonomiutskott om godkännande av förvaltningens förslag
att genomföra om- och nybyggnation för kapacitetsökning
på Bäckahagens skola, för en projektkostnad om cirka 254,1
mnkr, motsvarande en tillkommande hyra första året om
cirka 15 mnkr, samt godkännande av tillkommande
evakueringskostnader, rivningskostnader och kostnader i
och med restvärde.
5. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

Förvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30
april 2019, dnr 2.6.3-6042/2018.
Under de närmsta åren planeras en omfattande förtätning av
området Bandhagen-Högdalen. Mot bakgrund av detta finns ett
behov av fler elevplatser i området. Efter utredning av områdets
skolor bedömdes det att Bäckahagens skola skulle utredas
närmare för kapacitetsökning. Projektet innefattar anpassning av
befintliga byggnader samt byggnation av ett nytt hus. Projektet
säkerställer kapacitet för cirka 1 110 elever, varav 30
grundsärskoleplatser, vilket ger en ökning av skolans kapacitet
med 440 elevplatser, varav 20 grundsärskoleplatser. Preliminärt
kommer projektet vara färdigställt vid årsskiftet 2024/2025.
Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden
godkänner förvaltningens förslag för om- och nybyggnation för
kapacitetsökning på Bäckahagens skola, samt tillhörande
evakueringslösning.
Ärendets beredning
Utbildningsnämnden
stockholm.se

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning
i samråd med SISAB, skolledningen på Bäckahagens skola samt
samordnande huvudskyddsombud.
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Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens
förslag att genomföra om- och nybyggnation för
kapacitetsökning på Bäckahagens skola, för en projektkostnad
om cirka 254,1 mnkr, motsvarande en tillkommande hyra första
året om cirka 15 mnkr. Vidare föreslår förvaltningen att
utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
evakueringslösning för Bäckahagens skola, för en kostnad om
cirka 4,5 mnkr i hyra i 3 år, samt att nämnden godkänner
kostnader i och med restvärde och rivning, om cirka 3,1 mnkr.
Därtill föreslår förvaltningen att nämnden hos
kommunstyrelsens ekonomiutskott begär godkännande av
förvaltningens förslag att genomföra om- och nybyggnation för
kapacitetsökning på Bäckahagens skola, för en projektkostnad
om cirka 254,1 mnkr, motsvarande en tillkommande hyra första
året om cirka 15 mnkr, samt godkännande av tillkommande
evakueringskostnader, rivningskostnader och kostnader i och
med restvärde. Då ärendet ska gå via kommunstyrelsens
ekonomiutskott samt är av brådskande karaktär föreslås att
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

Evakueringslösningar och byggkostnader i samband med
till- och ombyggnad av Lillholmsskolan
Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag att
ordna evakueringslösningar i samband med om- och
tillbyggnation av Lillholmsskolan för en projektkostnad om
cirka 10,3 mnkr, motsvararande en tillkommande hyra första
året om cirka 4,3 mnkr.
2. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag om
installation av kyla i hus G och H i samband med om- och
tillbyggnation av Lillholmsskolan för en projektkostnad om
cirka 5,1 mnkr, motsvarande en tillkommande hyra första
åren om cirka 0,3 mnkr.
3. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens
ekonomiutskott om godkännande av förvaltningens förslag
att ordna evakueringslösningar i samband med om- och
tillbyggnation av Lillholmsskolan, för en projektkostnad om
cirka 10,3 mnkr, motsvarande en tillkommande hyra första
året om cirka 4,3 mnkr.
4. Beslutet justeras omedelbart
Ärendet

Förvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30
april 2019, dnr 2.6.3-6541/2018.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

Lillholmsskolan står inför en omfattande om- och
tillbyggnation, primärt för att samla verksamheten och avveckla
tillfälliga lokaler. Projektets genomförandeärende beslutades av
utbildningsnämnden den 14 juni 2018, en förutsättning för
denna ombyggnation är evakueringen under projekttiden, det
vill säga höstterminen 2019 till årsskiftet 2021/2022. Ett flertal
evakueringslösningar i befintliga kringliggande skolor har
utretts och avskrivits av diverse anledningar. Vidare föreslogs
en paviljonguppställning om två klassrum intill skolan som
evakueringslösning. Det konstaterades senare att lösningen var
otillräcklig. Mot bakgrund av detta är förvaltningens förslag till
lösning en paviljonguppställning om fyra helgruppsrum varav
två kommer iordningställas som enklare trä- och metallslöjdssal
respektive textilslöjdssal, idrottsundervisning i Skärholmshallen
samt att matsal inreds i befintlig idrottshall på Lillholmsskolan.
Kostnaden för kylsystemet som krävs för att kunna klassa de
nya byggnaderna som Miljöbyggnad Silver har inte tagits med i
tidigare underlag för beslut, varför även den presenteras i detta
tjänsteutlåtande. Utbildningsförvaltningen föreslår att
utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
evakueringslösning samt tillägg av kyla i de nya planerade
byggnaderna.
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Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning
i samråd med SISAB samt grundskoleavdelningen.
Förvaltningens förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden godkänner
förvaltningens förslag att ordna evakueringslösningar i samband
med om- och tillbyggnation av Lillholmsskolan för en
projektkostnad om cirka 10,3 mnkr, motsvararande en
tillkommande hyra första året om cirka 4,3 mnkr. Därtill
föreslås utbildningsnämnden godkänna förvaltningens förslag
om installation av kyla i hus G och H i samband med om- och
tillbyggnation av Lillholmsskolan för en projektkostnad om
cirka 5,1 mnkr, motsvarande en tillkommande hyra första åren
om cirka 0,3 mnkr.
Vidare föreslår förvaltningen att nämnden begär hos
kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av
förvaltningens förslag att ordna evakueringslösningar i samband
med om- och tillbyggnation av Lillholmsskolan, för en
projektkostnad om cirka 10,3 mnkr, motsvarande en
tillkommande hyra första året om cirka 4,3 mnkr.
Med anledning av att ärendet ska gå via kommunstyrelsens
ekonomiutskott, samt att beställning behöver ske till SISAB
omgående för att möjliggöra att evakueringslösningarna
kommer på plats under hösten 2019, föreslås att 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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§ 15

Årsrapport 2018 utbildningsnämnden
Yttrande till stadsrevisionen
Beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande godkänns och överlämnas till
stadsrevisionen som yttrande över årsrapport 2018.
Ärendet

Förvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16
maj 2019, dnr 1.4.1-2472/2019.
Revisionskontoret granskar varje år nämndens verksamhet.
Granskningen omfattar nämndens planering och uppföljning i
verksamhetsplan, tertialrapporter och verksamhetsberättelse.
Revisionen granskar också hur delar av verksamheten fungerar i
förhållande till lagstiftning, regler och föreskrifter.
Revisionskontorets sammanfattande bedömning av
utbildningsnämndens verksamhet 2018 är att:
- Revisorerna noterar att utbildningsnämnden delvis uppnår
fullmäktiges mål som berör kärnverksamheten.
- Årets granskning har visat på att den interna kontrollen inte
varit helt tillräcklig. År 2018 påtalade revisorerna behovet av att
påbörja ett förändringsarbete vad gäller nämndens interna
kontroll avseende gymnasieskolorna. Årets granskning visar att
nämnden inte har påbörjat detta förändringsarbete.
I revisionsberättelsen för 2018 tillstyrker revisorerna att
kommunfullmäktige beviljar utbildningsnämnden och dess
enskilda ledamöter ansvarsfrihet.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning
i samverkan med förvaltningens övriga avdelningar.
Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande godkänns och överlämnas till
stadsrevisionen som yttrande över årsrapport 2018.
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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§ 16

Motion om social investeringsfond i Stockholms stad
Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 2018/1802
Beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
Ärendet

Förvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22
maj 2019, dnr 1.6.1-794/2019.
Utbildningsnämnden har fått ”Motion om social
investeringsfond i Stockholms stad” på remiss av
kommunstyrelsen. I motionen framför Emilia Bjuggren (S) att
arbetet med den sociala investeringsfond som inrättades under
den förra mandatperioden ska fortsätta, och medel ska avsättas
till fonden i behandlingen av stadens bokslut.
Utbildningsförvaltningen anser att det är bra att det funnits
sökbara projektmedel för att utveckla arbetsformerna för det
förebyggande arbetet. Det mesta av det förebyggande arbetet
inom nämndens verksamhet sker dock i den ordinarie
verksamheten, till exempel inom skolans kompensatoriska
uppdrag.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning
i samverkan med grundskoleavdelningen, gymnasieavdelningen
och avdelningen för utveckling och samordning.
Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar att
förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen
som svar på remissen.
Yrkande

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Martin Westmont (SD) framlade ett eget förslag till beslut och
yrkade bifall för detta.
Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig
finna att nämnden beslutat i enlighet med ordförandes yrkande.
Utbildningsnämnden
stockholm.se

Reservation

Martin Westmont (SD) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag:
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Förslag till beslut
1. Att motionen avslås
2. Att därutöver anföra följande:
Den sociala investeringsfonden som skapades under föregående
mandatperiod har varit en stor budgetpost för stadens
skattebetalare.
Sverigedemokraterna delar förvaltningens åsikt om att den
sociala investeringsfonden haft begränsad inverkan på
utbildningsnämndens verksamhet.
Resultatet av investeringsfondens verksamhet är
svåröverskådligt och den sociala investeringsfonden ska
avvecklas. Istället ska ett större fokus läggas på ansvarstagande
och omprioriteringar inom det befintliga budgetunderlaget.
Ersättaryttrande

Tove Wiberg Öhman (SD) hänvisade till reservationen från
Martin Westmont (SD).

Utbildningsnämnden
stockholm.se
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§ 17

Policy för sociala medier i Stockholms stad
Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr KS 2018/1303
Beslut

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

Förvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16
maj 2019, dnr 1.6.1-4012/2019.
En policy för sociala medier i Stockholms stad har tagits fram
och har skickats ut på remiss. Policyn slår fast grundläggande
principer och ramar för stadens närvaro i sociala medier. Detta
för att göra det tydligare vad som krävs av staden vid närvaro på
sociala medier och att främja en hög kvalitet på stadens konton.
Utbildningsförvaltningen ser att policyn innebär en omfattande
och resurskrävande administrativ arbetsuppgift. Att kräva att
skolor som startar konton på sociala medier i
undervisningssammanhang ska följa samma rutiner som stadens
övriga verksamheter får sannolikt till följd att skolorna inte kan
utföra arbetsuppgiften utan att det får konsekvenser för deras
huvudverksamhet, undervisningen av eleverna.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kommunikationsenheten i samråd med
avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa.
Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar
på remissen. Beslutet bör justeras omedelbart med anledning av
remisstiden.
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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§ 18

Teckenspråkets juridiska status
Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2018/1520
Beslut

Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande
till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Ärendet

Förvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 17
maj 2019, dnr 1.6.1- 3444/2019.
Utbildningsnämnden har fått skrivelsen ”Teckenspråkets
juridiska status” på remiss från kommunstyrelsen. I skrivelsen
hemställer kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor att
kommunstyrelsen genomför en översyn över stadens arbete för
att utveckla och främja det svenska teckenspråket.
Förvaltningen anser att en helhetsbild av stadens arbete med att
synliggöra, utveckla, informera och sprida kunskap om svenskt
teckenspråk är viktig ur ett barn- och rättighetsperspektiv.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts av grundskoleavdelningen i samverkan med
gymnasieavdelningen och avdelningen för stöd kring lärande
och elevhälsa. Utbildningsnämndens råd för
funktionshinderfrågor har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet.
Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
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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§ 19

Yttrande till Skolinspektionen i tillsynsärende
Beslut

1. Utbildningsnämnden beslutar att anta
utbildningsförvaltningens yttrande såsom sitt eget.
2. Utbildningsnämnden ger utbildningsdirektören delegation
att yttra sig å utbildningsnämndens vägnar vid eventuell
ytterligare kommunikation i tillsynsärendet.
3. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

Förvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23
maj 2019, dnr 1.4.2–4499/2019.
Verbala stigars förskolor AB har anmält Stockholms stad till
Skolinspektionen. Av anmälan framgår att bolaget anser att
Stockholms stad bidragsbeslut från år 2018 inte lever upp till
skolförfattningarnas krav avseende beslut om bidrag till
fristående huvudmän. Utbildningsförvaltningen anser att
beslutet från 2018 lever upp till författningarnas krav.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning.
Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar att anta
utbildningsförvaltningens yttrande såsom sitt eget, ge
utbildningsdirektören delegation att yttra sig å
utbildningsnämndens vägnar vid eventuell ytterligare
kommunikation i tillsynsärendet samt att 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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§ 20

Föreläggande vid vite att fullgöra skolplikten
Beslut

Beslutet publiceras inte på Insyn

Utbildningsnämnden
stockholm.se
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§ 21

Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av
elev vid Stockholms hotell- och restaurangskola
Beslut

Beslutet publiceras inte på Insyn

Utbildningsnämnden
stockholm.se
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§ 22

Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av
elev vid Stockholms hotell- och restaurangskola
Beslut

Beslutet publiceras inte på Insyn

Utbildningsnämnden
stockholm.se
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§ 23

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.
Förvaltningsledningen önskade utbildningsnämnden en fin
sommar.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

