Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Nr 6/2021
Sida 1 (50)
2021-06-17

Tidpunkt:
Torsdag den 17 juni 2021, kl. 16:45-17:00
Plats:
Hantverkargatan 2F, plan 2, Insikten
Närvarande:
Se bilaga
Justerat:
§§ 1-5, 7, 9-10, 15-16, 18-19, 22-23, 25
Den 23 juni 2021

Isabel Smedberg Palmqvist

Kadir Kasirga

Ordförande

Vice ordförande

Carmen Holm Nordquist
Sekreterare

Utbildningsnämnden
stockholm.se

Sammanträdesprotokoll
Nr 6/2021
Sida 2 (50)
2021-06-17

Tidpunkt:
Torsdag den 17 juni 2021, kl. 16:45-17:00
Plats:
Hantverkargatan 2F, plan 2, Insikten
Närvarande:
Se bilaga
Justerat:
§§ 6, 8, 11-14, 17, 20-21, 24
Den 17 juni 2021

Isabel Smedberg Palmqvist

Kadir Kasirga

Ordförande

Ledamot

Carmen Holm Nordquist
Sekreterare

Utbildningsnämnden
stockholm.se

Sammanträdesprotokoll
Nr 6/2021
Sida 3 (50)
2021-06-17

§1

Val av justerare och dag för justering
Beslut

Ordförande Isabel Smedberg Palmqvist (L) och ledamot Kadir
Kasirga (S) utsågs att justera protokollet från dagens
sammanträde. Justering av protokoll ska ske senast torsdagen
den 1 juli 2021.
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§2

Anmälan av protokoll
2.1. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens
förvaltningsgrupp den 8 juni 2021.
2.2. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för
funktionshinderfrågor den 9 juni 2021.
Beslut

Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens
förvaltningsgrupp den 8 juni 2021, samt anmälan av protokoll
från utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor den 9
juni 2021, 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.

Utbildningsnämnden
stockholm.se
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§4

Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.
Delegationsbeslut

a) Anmälningar till och med den 3 juni 2021 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 den 14 maj –
den 7 juni 2021. 95 stycken anställningsbeslut enligt
ärendegrupp 1002.
c) Anmälan av beslut om att skolplikten upphör på grund av
varaktig vistelse utomlands, 5 stycken beslut under perioden
den 14 maj – den 7 juni 2021, ärendegrupp 407a, dnr 4.2.36731/2020.
d) Ordförandebeslut 2021-05-24. Beslut om yttrande efter
förvaltningsrättens föreläggande, dnr 3.3.1-10244-2018.
(SEKRETESS)
Övrigt
e) Anmälan av rapporterade anmälningar avseende kränkande
behandlingar under perioden den 14 maj till och med den 3
juni 2021.
f) Socialnämndens protokoll 2021-05-25 § 10 Förutsättningar
för att införa en arbetsmetod för att särskilt stödja
skolgången för barn och unga som bor på institution med
inspiration från den framgångsrika Skolfam-modellen.
g) Socialnämndens protokoll 2021-05-25 § 13 Uppföljning av
stadens lex-Sarah-rapportering år 2020.
Beslut

Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.

Utbildningsnämnden
stockholm.se
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§5

Månadsrapport

Ekonomisk rapport för maj 2021 anmäldes.
Beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Utbildningsnämnden
stockholm.se
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§6

Revisorernas årsrapport 2020
Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till stadsrevisionen som
nämndens yttrande över årsrapport 2020.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

Förvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 17
maj 2021, dnr 1.4.1-3325/2021.
Revisionskontoret granskar varje år nämndens verksamhet och
har överlämnat årsrapporten för 2020 för utbildningsnämndens
yttrande. Revisionskontorets sammanfattande bedömning av
utbildningsnämndens verksamhet 2020 är att
utbildningsnämnden delvis uppnår fullmäktiges mål som berör
nämndens kärnverksamhet. Revisionens sammanfattande
bedömning är också att den interna kontrollen inte har varit helt
tillräcklig.
Förvaltningen har fortsatt arbetet med att ytterligare stärka den
interna kontrollen genom att i högre grad involvera
verksamheterna och stödfunktionerna i uppföljningen av intern
kontroll och samordna arbetet med den ordinarie uppföljningen
av verksamhet, ekonomi och personaladministration. I
verksamhetsplanen angivna uppdrag och aktiviteter har
genomförts som planerat liksom en mängd andra insatser som
anknyter till nämndens prioriterade områden för
skolverksamheten. Flera förbättrade resultat finns när det gäller
elevernas kunskapsutveckling trots pågående pandemi.
Förvaltningen föreslår att tjänsteutlåtandet godkänns och
överlämnas till stadsrevisionen som nämndens yttrande över
årsrapport 2020.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning
i samverkan med förvaltningens övriga avdelningar.
Ärendet har behandlats i samverkan med de fackliga
organisationerna den 8 juni 2021.
Förvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämnden
stockholm.se

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande:
1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till stadsrevisionen som
nämndens yttrande över årsrapport 2020.
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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

Kapacitetshöjning av ventilation, tillgänglighetsåtgärder
samt verksamhetsanpassningar på Elinsborgsskolan
-

Förslag till genomförandebeslut

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag att höja
ventilationskapaciteten, tillgänglighets- samt
verksamhetsanpassa på Elinsborgsskolan till en uppskattad
hyreshöjande projektkostnad på 22,7 mnkr och med en
tillkommande hyreskostnad det första året på 1,3 mnkr.
Ärendet

Förvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26
maj 2021, dnr 2.6.3-5921/2016.
Elinsborgsskolans ventilationssystem har uppnått sin tekniska
livslängd, vilket har föranlett en myndighetsanmärkning. SISAB
ska därför åtgärda hela ventilationssystemet och i samband med
det även höja kapaciteten på ventilationen. SISAB kommer då
även att åtgärda elsystem, belysning och ytskikt. Anpassningar
av vaktmästarbostaden samt tillgänglighetsåtgärder ska också
göras. Skolan kommer att helevakueras till den i dag tomställda
Kämpingeskolan.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning
i samverkan med grundskoleavdelningen, SISAB, representanter
från skolan samt i samråd med ett huvudskyddsombud.
Ärendet har behandlats i samverkan med de fackliga
organisationerna den 8 juni 2021.
Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner
förvaltningens förslag att höja ventilationskapaciteten,
tillgänglighets- samt verksamhetsanpassa på Elinsborgsskolan
till en uppskattad hyreshöjande projektkostnad på 22,7 mnkr och
med en tillkommande hyreskostnad det första året på 1,3 mnkr.
Beslutsgång

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

Utbildningsnämnden
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§8

Nybyggnation av huvudbyggnad på Slättgårdsskolan

-

Förslag till inriktningsbeslut

Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens
förslag att hyra in lokaler på Lingvägen 161 under
ytterligare sex månaders tid för att möjliggöra evakuering av
Solbergaskolans särskoleelever. Årshyran uppgår till 860
000 kr. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens
inriktningsförslag gällande nybyggnation av huvudbyggnad
på Slättgårdsskolan till en uppskattad hyresgenererande
projektkostnad om cirka 240,8 mnkr, med en tillkommande
hyra det första året om cirka 10,9 mnkr.
2. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag att
beställa förslagshandling till en beräknad kostnad om 4
mnkr.
3. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens
ekonomiutskott om godkännande av inriktningsförslag
gällande nybyggnation på Slättgårdsskolan till en uppskattad
hyresgenererande projektkostnad om cirka 240,8 mnkr, med
en tillkommande hyra det första året om cirka 10,9 mnkr.
4. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

Förvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 20
maj 2021, dnr 2.6.3-8786/2020.
År 2016 påbörjades ett projekt vid Slättgårdsskolan med syfte
att avveckla tillfälliga paviljonger och utöka kapaciteten.
Slättgårdsskolans huvudbyggnad brann dock ner den 1 juni
2020. Detta medför att utbildningsnämnden, efter genomförd
utredning, behöver fatta ett nytt inriktningsbeslut om
återuppbyggnad av huvudbyggnaden och återskapande av 300
elevplatser av skolans totala elevkapacitet om 600 platser.
Byggnation av ny lågstadiebyggnad kallad hus J pågår redan
och kommer stå klar för inflyttning i november 2021.
Idrottssalen beräknas vara klar 2022. Skolan beräknas vara helt
färdigställd inför vårterminen 2026.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning
i samverkan med grundskoleavdelningen och personal på
Slättgårdsskolan (inklusive skolans fackliga representant) och
SISAB.
Utbildningsnämnden
stockholm.se

Ärendet har behandlats i samverkan med de fackliga
organisationerna den 8 juni 2021.
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Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande:
1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens
förslag att hyra in lokaler på Lingvägen 161 under
ytterligare sex månaders tid för att möjliggöra evakuering av
Solbergaskolans särskoleelever. Årshyran uppgår till 860
000 kr. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens
inriktningsförslag gällande nybyggnation av huvudbyggnad
på Slättgårdsskolan till en uppskattad hyresgenererande
projektkostnad om cirka 240,8 mnkr, med en tillkommande
hyra det första året om cirka 10,9 mnkr.
2. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag att
beställa förslagshandling till en beräknad kostnad om 4
mnkr.
3. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens
ekonomiutskott om godkännande av inriktningsförslag
gällande nybyggnation på Slättgårdsskolan till en uppskattad
hyresgenererande projektkostnad om cirka 240,8 mnkr, med
en tillkommande hyra det första året om cirka 10,9 mnkr.
4. 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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§9

Ny idrottshall i Konradsberg
-

Förslag till reviderat utredningsbeslut

Beslut

1. Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att av SISAB
beställa utredning inom detaljplaneprocess och underlag till
inriktningsbeslut, till en justerad kostnad om totalt cirka 7,6
mnkr.
2. Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att
återkomma med förslag till inriktningsbeslut.
Ärendet

Förvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26
april 2021, dnr 2.6.3-4756/2020.
Det är brist på idrottslokaler för grund- och gymnasieskolor på
Kungsholmen. I augusti 2020 godkände utbildningsnämnden
förvaltningens förslag till utredningsbeslut avseende byggnation
av ny idrottshall i Konradsberg till en uppskattad kostnad på 6
mnkr. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan har sedan dess
ökat i omfattning på grund av en förskjutning av tidplanen med
cirka 12 månader samt behov av ytterligare utredningar. Detta
har resulterat i en ny uppskattad sammanlagd kostnad om cirka
7,6 mnkr. Då prognostiserade kostnaden för utredningar avviker
från tidigare beslutade kostnader behöver utbildningsnämnden
fatta ett nytt utredningsbeslut.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning
i samråd med grundskoleavdelningen och gymnasieavdelningen,
samt i dialog med SISAB.
Ärendet har behandlats i samverkan med de fackliga
organisationerna den 8 juni 2021.
Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande:
1. Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att av SISAB
beställa utredning inom detaljplaneprocess och underlag till
inriktningsbeslut, till en justerad kostnad om totalt cirka 7,6
mnkr.
2. Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att
återkomma med förslag till inriktningsbeslut.
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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§ 10

Ny modell för utbyggnad och effektivt nyttjande av
idrottshallar
Beslut

1. Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att idrottshallar upplåts via timbokning i enlighet
med detta tjänsteutlåtande. Beslutet ersätter tidigare fattade
beslut om blockförhyrningsavtal för Hjorthagshallen,
Kämpetorpshallarna, Telefonplanshallen och
Rödabergsskolans idrottshall.
2. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen
som yttrande över idrottsnämndens förslag till ändrad
skoltaxa.
Ärendet

Förvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 31
maj 2021, dnr 2.6.3-6797/2020.
I kommunfullmäktiges budget 2020 återfinns aktiviteten
”Idrottsnämnden och utbildningsnämnden ska utreda
förutsättningarna och föreslå en modell för utbyggnad och ett
effektivt nyttjande av skolidrottslokaler och fullstora
idrottshallar”.
Idrottsförvaltningen och utbildningsförvaltningen föreslår, i
enlighet med uppdrag i budget, att tidigare beslut med uthyrning
i andrahand genom blockförhyrningsavtal inte genomförs.
Samplanerade idrottshallar där idrottsförvaltningen är
förstahandshyresgäst ska fortsättningsvis upplåts genom
timbokning och de skolor som ingår i samplaneringen får förtur
genom avsteg från ordinarie närhetsprincip. Upplåtelse genom
timbokning kombinerat med förtur innebär ett administrativt
mer enhetligt system, skolors förtur begränsas till det faktiska
behovet och att möjlighet till avbokning av lediga timmar
kvarstår. Sammantaget innebär timbokning till skillnad mot
blockförhyrning ett mer flexibelt nyttjande och att
idrottshallstimmar kan frigöras och nyttjas av andra skolor
dagtid.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

Idrottsnämndens kostnader har ökat efter att nuvarande
skoltaxor beslutades och en revidering av taxorna behövs
oavsett vilken modell som beslutas. Föreslagen modell med
timbokning innebär att nuvarande skoltaxor behöver justeras
ytterligare för att även inkludera nya samplanerade idrottshallar.
Modellen bedöms dock inte ha någon större påverkan på
utbildningsnämndens totala kostnader.
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Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar att förslå
kommunfullmäktige besluta att idrottshallar upplåts via
timbokning i enlighet med detta tjänsteutlåtande. Beslutet
ersätter tidigare fattade beslut. Utbildningsnämnden föreslås
också godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar
det till kommunstyrelsen som yttrande över idrottsnämndens
förslag till ändrad skoltaxa.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning
i samverkan med grundskoleavdelningen, gymnasieavdelningen
och idrottsförvaltningen. Samråd har genomförts med
stadsledningskontoret.
Ärendet har behandlats i samverkan med de fackliga
organisationerna den 8 juni 2021.
Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande:
1. Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att idrottshallar upplåts via timbokning i enlighet
med detta tjänsteutlåtande. Beslutet ersätter tidigare fattade
beslut om blockförhyrningsavtal för Hjorthagshallen,
Kämpetorpshallarna, Telefonplanshallen och
Rödabergsskolans idrottshall.
2. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen
som yttrande över idrottsnämndens förslag till ändrad
skoltaxa.
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

Hemställan till regeringen om regelverk för resursskolor
-

Uppdrag från utbildningsnämnden 2021-04-22

Beslut

1. Utbildningsnämnden hemställer till regeringen att
omedelbart vidta åtgärder i syfte att förtydliga skollagens
bestämmelser om vad som avses med en fristående
resursskola och hur bidrag ska ges till fristående
resursskolor, enligt förvaltningens tjänsteutlåtande med
bilaga.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

Förvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26
maj 2021, dnr 5.5.1–4111/2021.
Utbildningsnämnden har den 22 april 2021 uppdragit åt
utbildningsförvaltningen att återkomma till nämnden med en
hemställan till regeringen om att se över lagstiftningen vad
gäller resursskolors organisering och finansiering. Förvaltningen
har tagit fram en sådan hemställan med utgångspunkt i att
rådande regelverk avseende hemkommunens bidrag till
fristående skolor har stora brister då det inte tar hänsyn till
fristående resursskolors särskilda förutsättningar. Förvaltningen
föreslår att nämnden beslutar att hemställa till regeringen att
omedelbart vidta åtgärder i syfte att förtydliga skollagens
bestämmelser om vad som avses med en fristående resursskola
och hur bidrag ska ges till fristående resursskolor, enligt
förvaltningens tjänsteutlåtande med bilaga.
Ärendets beredning

Ärendet har handlagts av avdelningen för utveckling och
samordning i samverkan med stadsledningskontoret,
grundskoleavdelningen och avdelningen för ekonomi och
styrning.
Ärendet har behandlats i samverkan med de fackliga
organisationerna den 8 juni 2021. Ärendet har också att
behandlats vid funktionshinderrådets sammanträde den 9 juni
2021.
Förvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämnden
stockholm.se

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande:
1. Utbildningsnämnden hemställer till regeringen att
omedelbart vidta åtgärder i syfte att förtydliga skollagens
bestämmelser om vad som avses med en fristående
resursskola och hur bidrag ska ges till fristående
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resursskolor, enligt förvaltningens tjänsteutlåtande med
bilaga.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Beslutsgång

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

Isabel Smedberg Palmqvist m.fl. (L), Sophia Granswed Baat
m.fl. (M), Richard Åkesson m.fl. (MP), Claes Nyberg m.fl. (C)
och Nike Örbrink (KD) anmälde ett särskilt uttalande enligt
nedan:
De fristående resursskolorna utgör en uppskattad och mycket
viktig del av stadens utbildningsväsende. Många av dessa barn
har haft en tuff skolgång och föräldrarna har kämpat hårt för att
deras barn ska lyckas i skolan.
Grundproblemet för den uppkomna situationen är att lagen inte
tillräckligt tydligt reglerar vad en resursskola egentligen är och
vilken typ av verksamhet den ska bedriva. Det saknas
lagstiftning kring vilka elever som ska tas in, hur de ska
bedömas och vilken typ av insatser som resursskolorna kan sätta
in för eleverna. I dag reglerar skollagen endast resursskolorna
vad gäller rätten att få begränsa sitt intag till elever i behov av
särskilt stöd, men i övrigt måste kommunen behandla dem
precis som vanliga friskolor.
Vi genomför nu förändringar i stadens bedömning av
tilläggsbelopp så att de fasta nivåerna ersätts med ett system där
skolorna får ersättning för den kostnad de faktiskt har samt höjer
stadens strukturbidrag för att ge resursskolorna ersättning för
den grundläggande struktur de har med enbart små
undervisningssammanhang. Vi genomför dessa förändringar för
att försöka minska effekten av den nya lagstiftningen. Flera av
skolorna med Stockholmselever har dock en majoritet av elever
från andra kommuner och Stockholms stad kan inte ensam tillse
resursskolornas fortsatta finansiering.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

Vi får inte glömma barnperspektivet. I skuggan av lagar om
tilläggsbelopp och diskussioner om strukturbidrag står en
elevgrupp som haft det mycket svårt, och det är dem vi måste
behålla fokus på och se till att de får den undervisning de har
rätt till utefter sina förutsättningar. Vi vill att regeringen tar
initiativ till en översyn av lagstiftningen med utgångspunkten att
eleverna inte får komma i kläm. Vi har gjort vad vi kan från
stadens sida för att elever ska få rätt stöd och hjälp. Det som
återstår är att frågan ses över nationellt. Vi kommer noga att
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följa händelseutvecklingen - både för hur vårt förändrade stöd
faller ut och vilka åtgärder regeringen avser vidta.

Kadir Kasirga m.fl. (S) och Tina Kratz m.fl. (V) anmälde ett
särskilt uttalande enligt nedan:
Förra året utlovade den borgerliga majoriteten en ny
finansieringsmodell som skulle säkerställa en långsiktigt hållbar
ekonomi för de fristående resursskolorna och att staden skulle
starta egna kommunala resursskolor. I början av januari 2021
fick vi signaler om att den nya modellen som nämnden fattat
beslut om inte fungerat som tänkt och det fanns ingen särskild
satsning på att bygga ut de kommunala grundskolorna i den
grönblå majoritetens budget.
Som konsekvens har återigen ett stort antal barn i staden
befunnit sig i en oviss situation där de inte vet hur deras
skolsituation kommer att se ut i framtiden. Det har inneburit ett
stort lidande för barnen och deras vårdnadshavare. Trots detta
har det dröjt ända till nämnden i juni innan ett ärende kommer
upp för hantering som adresserar frågan.
Under det senaste året har vi varit oroats över den ökande
andelen avslag på både tilläggsbelopp och verksamhetsstöd det
senaste året och även om vi har stor respekt för det seriösa
arbete som förvaltningen gör för att hantera detta både rättvist
och likvärdigt bör finns utrymme för en generösare bedömning.
Vi har fått fler signaler på att förvaltningen utvecklat en allt för
hård bedömning av ansökningarna. Exempelvis nås vi av
rapporter att flera kommunala skolor allt oftare avstår från att
söka verksamhetsstöd trots att de ser behov av förstärkta insatser
för elever med omfattande behov av särskilt stöd. Bedömningen
har förändrats över tid och trots att det inte framkommit någon
kritik från förvaltningsrätten på avslagen eller nivåerna anser vi
att det ändå finns skäl att granska detta noggrannare.
Det är svårt att inte tolka detta som att det skett en allt hårdare
bedömning och allt fler avslag. Vad vi kan se finns det utrymme
i budgeten för en högre generositet, vilket även detta är ett
tecken på att det nu är en hårdare bedömning än tidigare. Via
tilläggsbeloppen och verksamhetsstödet nås de elever som har
det största behovet.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

Vi ställer oss positiva till att förvaltningen nu har tagit fram ett
förslag för en översyn av tilläggsbeloppen och
verksamhetsstöden. Det är ytterst angeläget att alla barn ges stöd
efter behov oavsett vilken skola man går i och ambitionen om
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att göra ansökningsprocessen mer tillgänglig och lättare att
förstå för vårdnadshavarna och skolorna är god.
Vi är dock oroade över de risker som förvaltningen lyfter och att
det finns en genomgående analys över hur den nya
tillämpningen kommer att påverka handläggningstiden på sikt.
Vidare har den grönblå majoritetens senfärdighet i frågan gjort
att den nya tillämpningen behöver införas hastigt och att det kan
få konsekvenser för förvaltningens förmåga att sköta
administrationen av utbetalning och uppföljning. Vi förutsätter
att förvaltningen ges förutsättningar för att klara av att hantera
den nya tillämpningen genom stärkt bemanning där det behövs
för att det ska gå så smidigt som möjligt att hantera ansökningar
av tilläggsbelopp och verksamhetsstöd under hösten.
Gällande strukturbidragen till resursskolorna ställer vi oss
positiva till att nivån nu höjs för att säkerställa att alla barn får
stöd utefter behov. Strukturbidraget ska kompensera för de
kostnader resursskolorna har för att de bara tar emot elever i
behov av särskilt stöd – men det får inte vara fastställas
beroende på nivån av tilläggsbelopp som tilldelas skolan. Dessa
måste alltid vara individuellt prövade. Däremot har det framgått
att den beräkning som gjordes i den utredning som
presenterades för nämnden i juni 2020 var för låg och att det
finns skäl att höja strukturbidraget.
Slutligen ställer vi oss frågande till att höjningen av
strukturbidraget finansieras genom att pengar tas från nämndens
anslag till tilläggsbelopp och verksamhetsstöd. Vi vet inte hur
många tilläggsbelopp som kommer att beviljas under hösten
2021 och hur mycket verksamhetsstöd som kommer att delas ut.
Samtidigt gör staden ett enormt överskott och vi anser att det är
rimligare att äska medel från överskottet istället för att flytta om
pengar inom nämndens budget.
De fristående resursskolorna i staden, vårdnadshavare och
elever har sedan årsskiftet lyft en stor oro över den rådande
situationen. Vi ställer oss dock frågande till varför det tagit den
grönblå majoriteten över sex månader att adressera detta trots att
de haft vetskap om den utsatta situationen som många elever
och vårdnadshavare befunnit sig i under en längre tid. Det är
inte rimligt att skylla ifrån sig på staten samtidigt som man själv
dröjt en längre tid med att agera i fråga.

Utbildningsnämnden
stockholm.se
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§ 12

Översyn av tilläggsbelopp och verksamhetsstöd
-

Uppdrag från utbildningsnämnden 2021-04-22

Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på uppdraget.
2. Ny tillämpning av bestämmelser om tilläggsbelopp gäller
från och med 1 augusti 2021, i enlighet med förvaltningens
tjänsteutlåtande.
3. Utbildningsnämnden upphäver beslut från 2013 (dnr. 13–
516/1772) om behovsgrupper och beloppsnivåer för
förskoleklass, grundskola och fritidshem från och med 1
augusti 2021.
4. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

Förvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26
maj 2021, dnr 5.5.1–4108/2021.
Utbildningsnämnden har den 22 april 2021 uppdragit åt
utbildnings-förvaltningen att göra en översyn av
tilläggsbeloppssystemet. Förvaltningen instämmer i att
nuvarande tillämpning med behovsgrupper, fasta belopp och
beslutsmotiveringarna bör ändras och ger därför ett förslag till
ny tillämpning.
Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har omfattande behov
av särskilt stöd och ska vara individuellt bestämt utifrån elevens
behov.
Precis som i den nuvarande tillämpningen kommer det att göras
en individuell bedömning av elevens unika behov, men belopp
kopplas inte till förutbestämda fasta kriterier för behov och
stödåtgärder utan tillämpas utifrån omständigheter i det enskilda
fallet.
På beslutet anges klargörande motivering kring varför
tilläggsbelopp är beviljat eller inte, vilket tydliggör på vilka
grunder beslut är fattat. Förslaget innebär att storleken på
tilläggsbelopp blir mer korrekt och motsvarar det skolan har rätt
till.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på uppdraget och att ny
tillämpning av bestämmelser om tilläggsbelopp gäller från och
med 1 augusti 2021, i enlighet med förvaltningens
tjänsteutlåtande.
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Vidare föreslås utbildningsnämnden besluta att från och med 1
augusti 2021 upphäva beslut från 2013 om behovsgrupper och
beloppsnivåer för förskoleklass, grundskola och fritidshem.
Ärendets beredning

Ärendet har handlagts av avdelningen för utveckling och
samordning i samverkan med grundskoleavdelningen och
avdelningen för ekonomi och styrning.
Ärendet har behandlats i samverkan med de fackliga
organisationerna den 8 juni 2021. Ärendet har också att
behandlats vid funktionshinderrådets sammanträde den 9 juni
2021.
Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande:
1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på uppdraget.
2. Ny tillämpning av bestämmelser om tilläggsbelopp gäller
från och med 1 augusti 2021, i enlighet med förvaltningens
tjänsteutlåtande.
3. Utbildningsnämnden upphäver beslut från 2013 (dnr. 13–
516/1772) om behovsgrupper och beloppsnivåer för
förskoleklass, grundskola och fritidshem från och med 1
augusti 2021.
4. Beslutet justeras omedelbart.
Yrkanden

Martin Westmont (SD) framlade ett eget förslag till beslut och
yrkade bifall för detta.
Förslag till beslut:
1. Att avslå förvaltningens förslag till beslut.
2. Därutöver anföra följande:
Utbildningsförvaltningen har anfört att det finns en otydlighet i
lagstiftningen vad gäller resursskolorna. En hemställan till
regeringen har gjorts om att skollagens bestämmelser måste bli
tydligare. Ett förfarande vi stödjer.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

Att redan nu ändra nivåerna på tilläggsbelopp och/eller
verksamhetsstöd vilket bidrar till att skapa en oviss skolgång för
många elever anser vi är problematiskt. Det skapar en osäkerhet
och otrygghet hos många elever och vårdnadshavare som kan få
negativa konsekvenser för alla berörda parter. Vi anser med den
bakgrunden att bidrag till resursskolorna ska fördelas likt det var
innan de nya direktiven implementerades, och att så även sker
fram till att den hemställan som ska behandlas av regeringen är
genomförd.

Sammanträdesprotokoll
Nr 6/2021
Sida 22 (50)
2021-06-17

Utbildningsförvaltningen tilldelas en väldigt stor del av
stockholmarnas gemensamma skatteintäkter. All politik handlar
om prioriteringar och hur styrande partier väljer att fördela
stockholmarnas resurser. Det är politikernas uppgift att se till att
pengarna används där de gör mest nytta. Den socioekonomiska
resursfördelningen är idag en väldigt stor budgetpost för
Stockholms skattebetalare. Finns det inom denna budgetpost
skattemedel som skulle kunna göra mer nytta någon annanstans
i stadens verksamhet? Som ökade resurser till stadens
resursskolor. Vi föreslår att förvaltningen ser över stadens
utbildningsverksamhet för att se om en omfördelning av
befintliga resurser kan förbättra möjligheterna för resursskolor
att bedriva en fullgod utbildning.
Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och förklarade sig
finna att nämnden beslutat i enlighet med förvaltningens förslag.
Reservation

Martin Westmont (SD) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag.
Särskilda uttalanden

Kadir Kasirga m.fl. (S) och Tina Kratz m.fl. (V) anmälde ett
särskilt uttalande enligt nedan:
Förra året utlovade den borgerliga majoriteten en ny
finansieringsmodell som skulle säkerställa en långsiktigt hållbar
ekonomi för de fristående resursskolorna och att staden skulle
starta egna kommunala resursskolor. I början av januari 2021
fick vi signaler om att den nya modellen som nämnden fattat
beslut om inte fungerat som tänkt och det fanns ingen särskild
satsning på att bygga ut de kommunala grundskolorna i den
grönblå majoritetens budget.
Som konsekvens har återigen ett stort antal barn i staden
befunnit sig i en oviss situation där de inte vet hur deras
skolsituation kommer att se ut i framtiden. Det har inneburit ett
stort lidande för barnen och deras vårdnadshavare. Trots detta
har det dröjt ända till nämnden i juni innan ett ärende kommer
upp för hantering som adresserar frågan.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

Under det senaste året har vi varit oroats över den ökande
andelen avslag på både tilläggsbelopp och verksamhetsstöd det
senaste året och även om vi har stor respekt för det seriösa
arbete som förvaltningen gör för att hantera detta både rättvist
och likvärdigt bör finns utrymme för en generösare bedömning.
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Vi har fått fler signaler på att förvaltningen utvecklat en allt för
hård bedömning av ansökningarna. Exempelvis nås vi av
rapporter att flera kommunala skolor allt oftare avstår från att
söka verksamhetsstöd trots att de ser behov av förstärkta insatser
för elever med omfattande behov av särskilt stöd. Bedömningen
har förändrats över tid och trots att det inte framkommit någon
kritik från förvaltningsrätten på avslagen eller nivåerna anser vi
att det ändå finns skäl att granska detta noggrannare.
Det är svårt att inte tolka detta som att det skett en allt hårdare
bedömning och allt fler avslag. Vad vi kan se finns det utrymme
i budgeten för en högre generositet, vilket även detta är ett
tecken på att det nu är en hårdare bedömning än tidigare. Via
tilläggsbeloppen och verksamhetsstödet nås de elever som har
det största behovet.
Vi ställer oss positiva till att förvaltningen nu har tagit fram ett
förslag för en översyn av tilläggsbeloppen och
verksamhetsstöden. Det är ytterst angeläget att alla barn ges stöd
efter behov oavsett vilken skola man går i och ambitionen om
att göra ansökningsprocessen mer tillgänglig och lättare att
förstå för vårdnadshavarna och skolorna är god.
Vi är dock oroade över de risker som förvaltningen lyfter och att
det finns en genomgående analys över hur den nya
tillämpningen kommer att påverka handläggningstiden på sikt.
Vidare har den grönblå majoritetens senfärdighet i frågan gjort
att den nya tillämpningen behöver införas hastigt och att det kan
få konsekvenser för förvaltningens förmåga att sköta
administrationen av utbetalning och uppföljning. Vi förutsätter
att förvaltningen ges förutsättningar för att klara av att hantera
den nya tillämpningen genom stärkt bemanning där det behövs
för att det ska gå så smidigt som möjligt att hantera ansökningar
av tilläggsbelopp och verksamhetsstöd under hösten.
Gällande strukturbidragen till resursskolorna ställer vi oss
positiva till att nivån nu höjs för att säkerställa att alla barn får
stöd utefter behov. Strukturbidraget ska kompensera för de
kostnader resursskolorna har för att de bara tar emot elever i
behov av särskilt stöd – men det får inte vara fastställas
beroende på nivån av tilläggsbelopp som tilldelas skolan. Dessa
måste alltid vara individuellt prövade. Däremot har det framgått
att den beräkning som gjordes i den utredning som
presenterades för nämnden i juni 2020 var för låg och att det
finns skäl att höja strukturbidraget.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

Slutligen ställer vi oss frågande till att höjningen av
strukturbidraget finansieras genom att pengar tas från nämndens
anslag till tilläggsbelopp och verksamhetsstöd. Vi vet inte hur
många tilläggsbelopp som kommer att beviljas under hösten
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2021 och hur mycket verksamhetsstöd som kommer att delas ut.
Samtidigt gör staden ett enormt överskott och vi anser att det är
rimligare att äska medel från överskottet istället för att flytta om
pengar inom nämndens budget.
De fristående resursskolorna i staden, vårdnadshavare och
elever har sedan årsskiftet lyft en stor oro över den rådande
situationen. Vi ställer oss dock frågande till varför det tagit den
grönblå majoriteten över sex månader att adressera detta trots att
de haft vetskap om den utsatta situationen som många elever
och vårdnadshavare befunnit sig i under en längre tid. Det är
inte rimligt att skylla ifrån sig på staten samtidigt som man själv
dröjt en längre tid med att agera i fråga.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

Sammanträdesprotokoll
Nr 6/2021
Sida 25 (50)
2021-06-17

§ 13

Översyn av nivån på strukturbidrag till resursskolor
-

Uppdrag från utbildningsnämnden 2021-04-22

Beslut

1. Utbildningsnämnden beslutar att revidera nivån på
strukturbidrag för fristående grundskolor, inklusive
förskoleklass, som begränsar sitt mottagande till elever i
behov av särskilt stöd. Beloppet för 2021 fastställs till 80 tkr
per elev och år inklusive momskompensation.
2. Beslutet gäller från och med 1 januari 2021 och utbetalt
belopp justeras retroaktivt för de skolor som fått beviljat
strukturbidrag för 2021.
3. Budgeten för strukturbidrag revideras till 50 mnkr och
finansieras genom omfördelning från nämndens anslag för
tilläggsbelopp och verksamhetsstöd.
4. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

Förvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26
maj 2021, dnr 5.5.1–4108/2021.
I juni 2020 beslutade utbildningsnämnden om införande av ett
strukturbidrag till fristående resursskolor. Strukturbidraget
fastställdes till 36 000 kronor per elev och år för 2021.
Utbildningsnämnden har den 22 april 2021 uppdragit åt
utbildningsförvaltningen att se över en höjning av nivån på
strukturbidraget.
Förvaltningens utgångspunkt i förslaget till reviderad nivå på
strukturbidrag är elevens behov av stöd. Bidraget är beräknat
med hänsyn tagen till nationell statistik om elever i behov av
stöd. Förvaltningen anser att strukturbidraget bör fastställas
oberoende av aktuell nivå på tilläggsbelopp, då detta är
individuellt bestämt utifrån en enskild elevs behov och därmed
varierar mellan olika skolor och över tid.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar att
revidera nivån på strukturbidrag för fristående grundskolor
som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt
stöd. Beloppet för 2021 fastställs till 80 000 kronor per elev
och år. Beslutet gäller från och med 1 januari 2021 och utbetalt
belopp justeras retroaktivt för de skolor som fått beviljat
strukturbidrag för 2021. Budgeten för strukturbidrag revideras
till 50 miljoner kronor, vilket finansieras genom omfördelning
från nämndens anslag för tilläggsbelopp och verksamhetsstöd.
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Ärendets beredning

Ärendet har handlagts av avdelningen för utveckling och
samordning i samverkan med grundskoleavdelningen och
avdelningen för ekonomi och styrning.
Ärendet har behandlats i samverkan med de fackliga
organisationerna den 8 juni 2021. Ärendet har också att
behandlats vid funktionshinderrådets sammanträde den 9 juni
2021.
Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande:
1. Utbildningsnämnden beslutar att revidera nivån på
strukturbidrag för fristående grundskolor, inklusive
förskoleklass, som begränsar sitt mottagande till elever i
behov av särskilt stöd. Beloppet för 2021 fastställs till 80 tkr
per elev och år inklusive momskompensation.
2. Beslutet gäller från och med 1 januari 2021 och utbetalt
belopp justeras retroaktivt för de skolor som fått beviljat
strukturbidrag för 2021.
3. Budgeten för strukturbidrag revideras till 50 mnkr och
finansieras genom omfördelning från nämndens anslag för
tilläggsbelopp och verksamhetsstöd.
4. Beslutet justeras omedelbart.
Yrkanden

Martin Westmont (SD) framlade ett eget förslag till beslut och
yrkade bifall för detta.
Förslag till beslut:
1. Att avslå förvaltningens förslag till beslut.
2. Därutöver anföra följande:
Utbildningsförvaltningen har anfört att det finns en otydlighet i
lagstiftningen vad gäller resursskolorna. En hemställan till
regeringen har gjorts om att skollagens bestämmelser måste bli
tydligare. Ett förfarande vi stödjer.
Att redan nu ändra nivåerna på strukturbidrag och skapa en
oviss skolgång för många elever anser vi är problematiskt. Det
skapar en osäkerhet och otrygghet hos många elever och
vårdnadshavare som kan få negativa konsekvenser för alla
berörda parter. Vi anser med den bakgrunden att bidrag till
resursskolorna ska fördelas likt det var innan de nya direktiven
implementerades, och att så även sker fram till att den
hemställan som ska behandlas av regeringen är genomförd.
Utbildningsnämnden
stockholm.se
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Utbildningsförvaltningen tilldelas en väldigt stor del av
stockholmarnas gemensamma skatteintäkter. All politik handlar
om prioriteringar och hur styrande partier väljer att fördela
stockholmarnas resurser. Det är politikernas uppgift att se till att
pengarna används där de gör mest nytta. Den socioekonomiska
resursfördelningen är idag en väldigt stor budgetpost för
Stockholms skattebetalare. Finns det inom denna budgetpost
skattemedel som skulle kunna göra mer nytta någon annanstans
i stadens verksamhet? Som ökade resurser till stadens
resursskolor. Vi föreslår att förvaltningen ser över stadens
utbildningsverksamhet för att se om en omfördelning av
befintliga resurser kan förbättra möjligheterna för resursskolor
att bedriva en fullgod utbildning.
Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och förklarade sig
finna att nämnden beslutat i enlighet med förvaltningens förslag.
Reservation

Martin Westmont (SD) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag.
Särskilda uttalanden

Kadir Kasirga m.fl. (S) och Tina Kratz m.fl. (V) anmälde ett
särskilt uttalande enligt nedan:
Förra året utlovade den borgerliga majoriteten en ny
finansieringsmodell som skulle säkerställa en långsiktigt hållbar
ekonomi för de fristående resursskolorna och att staden skulle
starta egna kommunala resursskolor. I början av januari 2021
fick vi signaler om att den nya modellen som nämnden fattat
beslut om inte fungerat som tänkt och det fanns ingen särskild
satsning på att bygga ut de kommunala grundskolorna i den
grönblå majoritetens budget.
Som konsekvens har återigen ett stort antal barn i staden
befunnit sig i en oviss situation där de inte vet hur deras
skolsituation kommer att se ut i framtiden. Det har inneburit ett
stort lidande för barnen och deras vårdnadshavare. Trots detta
har det dröjt ända till nämnden i juni innan ett ärende kommer
upp för hantering som adresserar frågan.
Under det senaste året har vi varit oroats över den ökande
andelen avslag på både tilläggsbelopp och verksamhetsstöd det
senaste året och även om vi har stor respekt för det seriösa
arbete som förvaltningen gör för att hantera detta både rättvist
och likvärdigt bör finns utrymme för en generösare bedömning.
Utbildningsnämnden
stockholm.se

Vi har fått fler signaler på att förvaltningen utvecklat en allt för
hård bedömning av ansökningarna. Exempelvis nås vi av
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rapporter att flera kommunala skolor allt oftare avstår från att
söka verksamhetsstöd trots att de ser behov av förstärkta insatser
för elever med omfattande behov av särskilt stöd. Bedömningen
har förändrats över tid och trots att det inte framkommit någon
kritik från förvaltningsrätten på avslagen eller nivåerna anser vi
att det ändå finns skäl att granska detta noggrannare.
Det är svårt att inte tolka detta som att det skett en allt hårdare
bedömning och allt fler avslag. Vad vi kan se finns det utrymme
i budgeten för en högre generositet, vilket även detta är ett
tecken på att det nu är en hårdare bedömning än tidigare. Via
tilläggsbeloppen och verksamhetsstödet nås de elever som har
det största behovet.
Vi ställer oss positiva till att förvaltningen nu har tagit fram ett
förslag för en översyn av tilläggsbeloppen och
verksamhetsstöden. Det är ytterst angeläget att alla barn ges stöd
efter behov oavsett vilken skola man går i och ambitionen om
att göra ansökningsprocessen mer tillgänglig och lättare att
förstå för vårdnadshavarna och skolorna är god.
Vi är dock oroade över de risker som förvaltningen lyfter och att
det finns en genomgående analys över hur den nya
tillämpningen kommer att påverka handläggningstiden på sikt.
Vidare har den grönblå majoritetens senfärdighet i frågan gjort
att den nya tillämpningen behöver införas hastigt och att det kan
få konsekvenser för förvaltningens förmåga att sköta
administrationen av utbetalning och uppföljning. Vi förutsätter
att förvaltningen ges förutsättningar för att klara av att hantera
den nya tillämpningen genom stärkt bemanning där det behövs
för att det ska gå så smidigt som möjligt att hantera ansökningar
av tilläggsbelopp och verksamhetsstöd under hösten.
Gällande strukturbidragen till resursskolorna ställer vi oss
positiva till att nivån nu höjs för att säkerställa att alla barn får
stöd utefter behov. Strukturbidraget ska kompensera för de
kostnader resursskolorna har för att de bara tar emot elever i
behov av särskilt stöd – men det får inte vara fastställas
beroende på nivån av tilläggsbelopp som tilldelas skolan. Dessa
måste alltid vara individuellt prövade. Däremot har det framgått
att den beräkning som gjordes i den utredning som
presenterades för nämnden i juni 2020 var för låg och att det
finns skäl att höja strukturbidraget.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

Slutligen ställer vi oss frågande till att höjningen av
strukturbidraget finansieras genom att pengar tas från nämndens
anslag till tilläggsbelopp och verksamhetsstöd. Vi vet inte hur
många tilläggsbelopp som kommer att beviljas under hösten
2021 och hur mycket verksamhetsstöd som kommer att delas ut.
Samtidigt gör staden ett enormt överskott och vi anser att det är
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rimligare att äska medel från överskottet istället för att flytta om
pengar inom nämndens budget.
De fristående resursskolorna i staden, vårdnadshavare och
elever har sedan årsskiftet lyft en stor oro över den rådande
situationen. Vi ställer oss dock frågande till varför det tagit den
grönblå majoriteten över sex månader att adressera detta trots att
de haft vetskap om den utsatta situationen som många elever
och vårdnadshavare befunnit sig i under en längre tid. Det är
inte rimligt att skylla ifrån sig på staten samtidigt som man själv
dröjt en längre tid med att agera i fråga.

Utbildningsnämnden
stockholm.se
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§ 14

Krav för bilar i upphandling av transporttjänster i
Stockholms stad
-

Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/436

Beslut

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

Förvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30
april 2021, dnr 1.6.1-3166/2021.
Kommunstyrelsen har skickat förslag till upphandlingskrav för
bilar när staden upphandlar transporttjänster, även när den ingår
som del i annan upphandling, på remiss till utbildningsnämnden.
Kraven är uppdelade i tre nivåer och kan sammanfattas:
• Spjutspets – omfattar elbilar och bränslecellsbilar.
• Avancerad – omfattar etanol-, gas- och laddhybridfordon.
• Bas – omfattar fordon godkända för HVO (hydrerad
vegetabilisk olja och animaliska fetter som kan användas
som drivmedel) och snåla bensin- och dieselfordon.
I första hand ska krav ställas enligt spjutspets och avancerad. I
ett övergångsskede kan fordon som uppfyller basnivån
användas, men nyanskaffningar ska då vara fordon som
uppfyller spjutspets eller avancerad. Basnivån används när
andra alternativ inte är tekniskt eller kommersiellt möjliga och
sätter en gräns för vad som kan accepteras.
Förvaltningen ser positivt på de nya upphandlingskraven för
bilar i transporttjänster. Kraven är tydliga och det finns struktur i
hur kraven ska ställas i upphandlingarna och avtalsuppföljning
av kraven i de färdiga upphandlingarna.
Utbildningsnämndens kostnader för
persontransportsentreprenader är betydande. För att inte
kostnaderna för det ska öka alltför mycket bör förutsättningarna
om endast fordon som uppfyller basnivån ska upphandlas
behöver vara konkretare, så att det blir tydligt när undantaget att
endast ställa baskraven går att tillämpa.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar att
överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen
som svar på remissen.
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Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning
i samverkan med grundskoleavdelningen och
gymnasieavdelningen.
Ärendet har behandlats i samverkan med de fackliga
organisationerna den 8 juni 2021.
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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§ 15

Ändring i delegationsordningen för utbildningsnämnden
Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner förslag till ändring i
delegationsordning för utbildningsnämnden.
2. Utbildningsnämnden ger chefen för Stockholms stads
serviceförvaltning, Charlotte Goliath, befogenhet att beordra
utbetalning av pengar för utbildningsförvaltningen samt rätt
att utse ett lämpligt antal namngivna ställföreträdare.
Ärendet

Förvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25
maj 2021, dnr 1.3.2-1408/2021.
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 ändringar i
delegationsordningen. Främst gäller det ärendegrupperna 016 –
017 b som grundas på förordning (2020:115) om utbildning på
skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av
viss smitta. De får förlängd giltighet till och med den 31 juli
2022.
För fjärr- eller distansundervisning som inte har sin grund i
pandemin föreslås nya ärendegrupper 625 och 757 om beslut för
en viss skola att använda fjärrundervisning. Som beslutsfattare
föreslås grundskoledirektören respektive gymnasiedirektören.
En ny ärendegrupp 758 om ansökan för att få utföra gymnasieeller gymnasiesärskoleutbildning på distans föreslås, med
gymnasiedirektören som beslutsfattare. För att underlätta
skolors inköpsadministration föreslås att ärendegrupp 1128 om
IT-utrustning utökas med två beslutsnivåer.
Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner
förslaget till ändringar i delegationsordningen.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning
i samverkan med grundskoleavdelningen, gymnasieavdelningen
och avdelningen för utveckling och samordning.
Ärendet har behandlats i samverkan med de fackliga
organisationerna den 8 juni 2021.
Utbildningsnämnden
stockholm.se

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande:
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1. Utbildningsnämnden godkänner förslag till ändring i
delegationsordning för utbildningsnämnden.
2. Utbildningsnämnden ger chefen för Stockholms stads
serviceförvaltning, Charlotte Goliath, befogenhet att beordra
utbetalning av pengar för utbildningsförvaltningen samt rätt
att utse ett lämpligt antal namngivna ställföreträdare.
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

Nominering till kvalitetsutmärkelsen 2021
Beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens anmälan av
följande enheter som tävlande i Stockholms stads
kvalitetsutmärkelse 2021:
- I klassen ”skola”: Karlbergs skola, Nya Elementar samt
Rågsveds grundskola.
- I klassen ”andra verksamheter”: enheten START Stockholm.
Ärendet

Förvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25
maj 2021, dnr 2.5.3-4154/2021.
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 stockholmarna. Förvaltningen föreslår att
utbildningsnämnden godkänner förvaltningens anmälan av
följande enheter till att delta i Stockholms stads
kvalitetsutmärkelse 2021.
I klassen ”skola”:
Karlbergs skola (grundskola åk F-3)
Nya Elementar (grundskola åk F-9, grundsärskola åk 1-9)
Rågsveds grundskola (grundskola åk F-6, grundsärskola åk 1-9)
I klassen ”andra verksamheter”:
START Stockholm (enhet inom utbildningsförvaltningens
avdelning för stöd kring lärande och elevhälsa).
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning
i samverkan med grundskoleavdelningen.
Ärendet har behandlats i samverkan med de fackliga
organisationerna den 8 juni 2021.
Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner
förvaltningens anmälan av följande enheter som tävlande i
Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2021.
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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§ 17

Screening för psykisk ohälsa
-

Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2020/874

Beslut

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

Förvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26
maj 2021, dnr 1.6.1-3529/2021.
Kommunstyrelsen har till utbildningsnämnden remitterat
motionen ”Screening för psykisk ohälsa” från Karin Lekberg
(S). Motionären föreslår att befintliga screeningprogram inom
elevhälsan och barnavårdscentraler (BVC) ska kompletteras
med screening av barns och ungas psykiska hälsa.
Utbildningsförvaltningen avstyrker motionens förslag om att
befintliga screeningprogram inom elevhälsan ska kompletteras
med barns och ungas psykiska hälsa. I skolorna i Stockholms
stad arbetar elevhälsans medicinska del på ett strukturerat sätt
med att genomföra regelbundna kontroller för att i ett tidigt
stadium fånga barn och unga som mår psykiskt dåligt eller
riskerar att drabbas av psykisk ohälsa. Förvaltningen föreslår att
nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar som svar på remissen till kommunstyrelsen.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för stöd kring lärande och
elevhälsa i samarbete med förskoleavdelningen,
grundskoleavdelningen och gymnasieavdelningen.
Ärendet har behandlats i samverkan med de fackliga
organisationerna den 8 juni 2021. Ärendet har också att
behandlats vid funktionshinderrådets sammanträde den 9 juni
2021.
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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Yrkanden

Kadir Kasirga m.fl. (S) framlade ett eget förslag till beslut och
yrkade bifall för detta.
Förslag till beslut:
1. Att tillstyrka motionen.
2. Att därutöver anföra följande
Vi vill inleda med att tacka för förvaltningens svar på vår
motion. Frågan om den psykiska ohälsan i skolan har sällan
varit mer aktuell än vad den är just nu. Under flera år har vi sett
en mycket oroande trend där varje ny mätning visar på att den
psykiska ohälsan hos elever i Stockholms stad blir allt sämre.
Pandemin har med all sannolikhet förvärrat den här trenden och
de som har drabbats hårdast av pandemins effekter är de elever
som redan hade det svårt.
Det visar på att vi behöver fundera över de åtgärder och
arbetssätt som vi har idag inom skolan och vilka sätt vi kan
stärka elevhälsans arbete. Som vi lyfter i vår motion och som
förvaltningen påpekar är det förebyggande arbetet oerhört
viktigt för att stävja den psykiska ohälsan. Det kräver en god
bemanning i elevhälsoteamen som möjliggör för kuratorerna
och skolpsykologerna att förebygga problem och inte bara rycka
ut när de redan uppstått.
Att fånga upp elevers psykiska ohälsa i ett tidigt skede är
mycket viktigt för att kunna sätta in insatser tidigt inom
skolverksamheten men också i fall där det behövs involvera
första linjens psykiatri i Region Stockholm. Där anser vi att det
finns goda skäl att stärka arbetet med screening för psykisk
ohälsa i skolan och att befintliga screeningprogram inom
elevhälsan och BVC ska kompletteras med barn och ungas
psykiska hälsa.
Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och förklarade sig
finna att nämnden beslutat i enlighet med förvaltningens förslag.
Reservation

Kadir Kasirga m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag.

Utbildningsnämnden
stockholm.se
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§ 18

Antisemitism i skolan

-

Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/451 samt skrivelse
av Kristina Kratz (V) och Kadir Kasiraga (S)

Beslut

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

Förvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26
maj 2021, dnr 1.5.1-2168/2021 och 1.6.1-3293/2021.
Förvaltningen har fått en skrivelse av Kristina Kratz (V) och
Kadir Kasirga (S) om antisemitism i skolan. Skrivelse med
samma lydelse och innehåll av Rashid Mohammed (V) och Sara
Stenudd (V) har även inkommit i remiss från kommunstyrelsen.
Skrivelsen och remissen hanteras därför i ett gemensamt
tjänsteutlåtande. I skrivelserna yrkas på att Stockholms stad
genomför en kartläggning av förekomsten av antisemitism i
förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen
och utifrån den tar fram en långsiktig handlingsplan.
Det pågår ett intensivt och långsiktigt arbete mot diskriminering
och för ökad trygghet och studiero i stadens skolor och
förskolor. Kommunstyrelsen har också helt nyligen givit
stadslednings-kontoret i uppdrag att tillsammans med
utbildningsnämnden genomföra en kartläggning i stadens
förskolor, skolor och gymnasier. Förvaltningen föreslår att
utbildningsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom grundskoleavdelningen i samverkan
med förskoleavdelningen och gymnasieavdelningen.
Ärendet har behandlats i samverkan med de fackliga
organisationerna den 8 juni 2021.
Förvaltningens förslag till beslut

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

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

Kadir Kasirga m.fl. (S) och Tina Kratz m.fl. (V) anmälde ett
särskilt uttalande enligt nedan:
Vi är glada över att den grönblå majoriteten hörsammat vår
förfrågan om att skärpa arbetet mot antisemitism i Stockholms
stads skolor. Det stämmer att alla skolor och förskolor måste
arbeta mot bland annat rasism och antisemitism men den
kartläggning som Malmö stad tog fram visar på att det finns
goda skäl att skärpa värdegrundsarbetet i skolan generellt, men
särskilt när det gäller rasism och antisemitism hos barn och
elever i förskolan, grundskolan och gymnasiet.
Vi anser att politiken har ett ansvar att säkerställa att
skolledningar och lärare ges rätt verktyg och kompetens för att
hantera den här typen av frågor. Att kartlägga förekomsten av
antisemitism i förskolan och skolan är ett bra första steg för att
inventera hur problembilden ser ut hos barn och elever i
Stockholms stad. Därefter behöver staden ta fram en långsiktig
handlingsplan som kan stötta förskolorna och skolorna i sitt
arbete mot rasism och antisemitism.
Därför ser vi fram emot att ta del av den kartläggning av
antisemitism som stadsledningskontoret fått i uppdrag av
kommunstyrelsen att fram och vi hoppas att den följs upp av en
handlingsplan och ett vidare arbete med frågan.

Utbildningsnämnden
stockholm.se
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§ 19

Stadsövergripande program mot rasism
-

Remiss från kommunstyrelsen, KS 2021/433

Beslut

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

Förvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26
maj 2021, dnr 1.6.1-3528/2021.
Utbildningsnämnden har fått motionen ”Stadsövergripande
program mot rasism” av Madeleine Kaharascho Fridh (Fi) och
Lisa Palm (Fi) på remiss från kommunstyrelsen. Enligt
motionen bör kommunstyrelsen få i uppdrag att ta fram ett
stadsövergripande program mot rasism. Även civilsamhället
bör, enligt Fridh och Palm, vara delaktigt i framtagande av detta
program.
Förvaltningen har inga synpunkter på förslagen i motionen då
frågan om att initiera och införa ett stadsövergripande program
mot rasism inte ligger inom utbildningsnämndens befogenheter.
Med utgångpunkt i de styrdokument som rör skolans uppdrag
och det arbete som genomförs i stadens skolor kan dock
förvaltningen inte se något behov av ett stadsövergripande
program för den egna verksamhetens del. Förvaltningen föreslår
att nämnden godkänner tjänsteutlåtandet och överlämnar det till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom grundskoleavdelningen i samverkan
med gymnasieavdelningen och avdelningen för ekonomi och
styrning.
Ärendet har behandlats i samverkan med de fackliga
organisationerna den 8 juni 2021.
Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar att
godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämna det 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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§ 20

Kampen om tiden - mer tid till lärande (SOU 2021:30)
-

Remiss från kommunstyrelsen, KS 2021/671

Beslut

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

Förvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22
maj 2021, dnr 1.6.1-4144/2021.
Kommunstyrelsen har remitterat ”Kampen om tiden – mer tid
till lärande" (SOU 2021:30) till utbildningsnämnden för
yttrande. Utredningens uppdrag handlar om att föreslå olika
åtgärder för att elever som riskerar att inte bli behöriga till
gymnasieskolans nationella program ska ges bättre
förutsättningar. I utredningen föreslås bland annat att studietid
ska erbjudas på alla skolenheter i grundskolan som har elever i
årskurserna 4 - 9 med två timmar per vecka och elevgrupp.
Vidare föreslås att huvudmannens skyldighet att erbjuda
lovskola ska utvidgas för elever i årskurs 9 med ytterligare 25
timmar på loven under läsårstid. Utredningen gör också
bedömningen att det skulle behöva erbjudas en språkstärkande
sommarskola för nyanlända elever
Förvaltningen ställer sig positiv till intentionerna med denna
utredning då tiden i skolan utgör en viktig utgångspunkt för att
elever ska lyckas i skolan samtidigt som de kvalitativa
aspekterna av den undervisning som bedrivs inte kan
överskattas. Förvaltningen delar i huvudsak utredningens
bedömningar och 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 avdelningen för personal och kompetensförsörjning,
gymnasieavdelningen, avdelningen för stöd kring lärande och
elevhälsa samt avdelningen för ekonomi och styrning.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

Ärendet har behandlats i samverkan med de fackliga
organisationerna den 8 juni 2021.
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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.
Särskilda uttalanden

Kadir Kasirga m.fl. (S) och Tina Kratz m.fl. (V) anmälde ett
särskilt uttalande enligt nedan:
Vi välkomnar den statliga utredningen Kampen om tiden – mer
tid till lärande. Allt för många elever går ut årskurs nio utan
behörighet till gymnasiet i landet och Stockholms stads stad är
inget undantag. I staden ser vi en utveckling där elever med
störst utmaningar, framförallt i våra ytterförorter, presterar allt
sämre och alla politiska nivåer behöver hjälpas åt för att ge
skolan bättre förutsättningar att ge alla elever möjligheten att nå
kunskapsmålen och gå ut högstadiet med behörighet till
gymnasiet.
Utredningen föreslår ett flertal olika förslag och åtgärder och vi
ställer oss positiva i huvudsak till dessa. Vi delar bedömningen
om att skolans fokus på elevernas lärande och utveckling främst
ska hållas inom läsårets ramar. Utgångspunkten måste vara att
våra skolor ska vara så bra möjligt och att varje skola kan
erbjuda eleven en undervisning utefter behov oavsett bakgrund
och förutsättningar.
Förvaltningen lyfter ett par specifika kommenterar gällande
några delar av utredningens förslag:
• Vi anser att förslagen om studietid är ett steg i rätt riktning
men att det är viktigt att skolorna ges förutsättningar att anställa
fler lärare för att verksamheten ska vara lärarledd utan att
arbetsbördan för lärarna ökar för mycket.
• Vi anser att förslagen om lovskola i breda drag är bra och att
förslaget om språkstärkande sommarskola är särskilt angeläget
att jobba vidare med just nu.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

• Däremot ställer vi lite tveksamma till ett treterminssystem
och att det finns andra verksamheter för barn och unga att vistas
i under sommaren som kan bidra till språk- och
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kunskapsutveckling till exempel kolloverksamhet eller
kulturaktiviteter.

Utbildningsnämnden
stockholm.se
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§ 21

Nationell plan för trygghet och studiero (Ds 2021:13)
-

Remiss från kommunstyrelsen, KS 2021/690

Beslut

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

Förvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 31
maj 2021, dnr 1.6.1-4237/2021.
Kommunstyrelsen har remitterat departementspromemorian
”Nationell plan för trygghet och studiero” (Ds 2021:13) till
utbildningsnämnden för yttrande. Den nationella planen
innehåller förslag som syftar till att arbetet med trygghet och
studiero i skolan ska förbättras genom en tydligare styrning och
en ökad systematik, en förstärkning av det förebyggande arbetet
samt en ökad beredskap att agera i svåra situationer. I den
nationella planen föreslås både förändringar i skollagen och ett
utvecklingsarbete på skol- och huvudmannanivå. Syftet med
förslagen är att ange riktningen för ett långsiktigt och
systematiskt arbete för ökad trygghet i utbildningen och studiero
i undervisningen. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft
den 1 juli 2022.
Förvaltningen anser att förslagen i departementspromemorian i
huvudsak är bra och ställer sig bakom dem. Förvaltningen
föreslår att utbildningsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet och
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts av gymnasieavdelningen i samverkan med
grundskoleavdelningen.
Ärendet har behandlats i samverkan med de fackliga
organisationerna den 8 juni 2021. Ärendet har också att
behandlats vid funktionshinderrådets sammanträde den 9 juni
2021.
Förvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden
stockholm.se

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande:
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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.
Särskilda uttalanden

Kadir Kasirga m.fl. (S) och Tina Kratz m.fl. (V) anmälde ett
särskilt uttalande enligt nedan:
Oavsett vem du är eller vilken skola du går på ska du känna dig
trygg och ha studiero på lektionerna. Det är en förutsättning för
att man ska kunna lära sig mycket. I många klassrum fungerar
det bra, men inte i alla. Så ojämlikt ska det inte vara. Det
behöver helt enkelt vara fokus på kunskap och bildning i alla
klassrum, på alla skolor och i hela landet.
Vi välkomnar därför departementspromemorian Nationell plan
för trygghet och studiero. Vi ställer oss bakom ett förstärkt
regelverk som kan stötta skolanspersonal i att upprätthålla
trygghet och studiero i skolan. Vi vet att många lärare undvikit
att ingripa i situationer som upplevts som stökiga och otrygga på
grund av rädsla för att bli anmälda eller för att reglerna så som
de är utformade idag är otydliga.
Skolpersonalen måste ges förutsättningar att tryggt och lugnt
kliva in i en situation som kan vara fylld av många starka
känslor, inte minst aggressivitet och frustration, och även ges
den kompetens som krävs för att kunna förutse och agera innan
situationen blivit svårhanterlig. Därför är det angeläget att stärka
det förebyggande arbetet genom bland annat bättre
kompetensutveckling och tydligare regler för elever,
vårdnadshavare och skolpersonal.
Vidare är det positivt att elevassistenternas och resurspersonalen
komplexa uppdrag erkänns. Det är yrkesgrupper som dagligen
gör ett mycket stort arbete i skolan och det är hög tid att
förtydliga uppdragens innehåll för att säkerställa att rätt
personalen har den kompetens som krävs för uppdraget.

Utbildningsnämnden
stockholm.se
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§ 22

Tillgänglighetsanpassning vid uthyrning av skolans
idrottslokaler och idrottsföreningarnas möjlighet till lån av
utrustning i skolan lokaler

-

Skrivelse från Kadir Kasirga (S) och Tina Kratz (V)

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på skrivelsen.
Ärendet

Förvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26
maj 2021, dnr 1.5.1-2158/2021.
Kadir Kasirga (S) och Tina Kratz (V) har till
utbildningsnämnden inkommit med en skrivelse. I skrivelsen
ställs två frågor, dels hur utbildningsförvaltningen tillsammans
med idrottsförvaltningen kan lösa att föreningar som hyr tid i
skolidrottslokaler även får tillgång till utrustningen där, dels hur
utbildningsförvaltningen säkerställer tillgängligheten till
idrottslokalerna för de föreningar som hyr in sig.
Det är sedan tidigare beslutat i utbildningsnämnden att det ska
vara möjligt att låna större utrustning som finns i
skolidrottssalarnas förråd. När det gäller tillgängligheten driver
utbildnings-förvaltningen det så kallade ”HIN-projektet” som
syftar till att avhjälpa enkelt avhjälpta hinder till publika lokaler.
Utöver de åtgärder som ingår i HIN-projektet har
utbildningsnämnden beslutat att även åtgärda två ytterligare
tillgänglighetsproblem som inte faller under kategorin ”enkelt
avhjälpta hinder”. Detta är hissar och RWC (rullstolsWC).
Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden
godkänner tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning
i samverkan grundskoleavdelningen och gymnasieavdelningen.
Ärendet har behandlats i samverkan med de fackliga
organisationerna den 8 juni 2021. Ärendet har också att
behandlats vid funktionshinderrådets sammanträde den 9 juni
2021.
Förvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämnden
stockholm.se

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar att
godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
skrivelsen.
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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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§ 23

Förtydligande om användande av munskydd för förskola,
skola och fritidshemmens personal

-

Skrivelse från Tina Kratz (V)

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på skrivelsen.
Ärendet

Förvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26
maj 2021, dnr 1.5.1-2164/2021.
Tina Kratz (V) har till utbildningsnämnden inkommit med en
skrivelse med två förslag, dels att det ska vara möjligt för
förskolans personal att bära munskydd när de anser att det är
svårt att undvika trängsel, dels att det bör finnas munskydd på
förskolan för detta.
Det finns i nuläget ingen rekommendation om att använda
munskydd i förskolan, men det finns heller inget förbud mot
användning av munskydd. I situationer där trängsel kan
uppkomma på arbetsplatser ska användande av munskydd alltid
föregås av en riskbedömning. Utbildningsförvaltningen föreslår
att utbildningsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på
skrivelsen.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom förskoleavdelningen.
Ärendet har behandlats i samverkan med de fackliga
organisationerna den 8 juni 2021.
Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar att
godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
skrivelsen.
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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§ 24

Återkallelse av godkännande av huvudman för förskola

-

Frihab AB

Beslut

1. Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 26 kap. 13 och
14 §§ skollagen (2010:800) att återkalla godkännande från
Frihab AB (organisationsnummer 556917–1936) som
huvudman för Akademiska förskolan i Kista belägen på
Köpenhamnsgatan 4 i Rinkeby-Kista
stadsdelsnämndsområde från och med den 10 augusti 2021.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

Förvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3
juni 2021, dnr 3.3.1–5502/2019.
Frihab AB har sedan den 1 december 2015 godkännande att
bedriva förskola med 40 platser i stadsdelsnämndsområde
Rinkeby-Kista (Akademiska förskolan). Utbildningsnämnden
ansvarar för beslut om godkännande och tillsyn av
verksamheten. Efter uppföljning av beslut den 7 november 2019
konstaterar förvaltningen att brister avseende ekonomiska
förutsättningar och mottagande och urvalsgrunder kvarstår i
verksamheten. Tillsynsutredningen visar vidare att nya brister
har uppstått i verksamheten vad gäller ägar- och
ledningskretsens lämplighet, styrning och ledning samt
systematiskt kvalitetsarbete.
Förvaltningen konstaterar att ägar- och ledningskretsen inte har
kunnat förändra den allvarliga ekonomiska situationen i Frihab
AB och inte heller har kunnat påvisa en sannolik ekonomisk
förändring inom en skälig tid. Enligt förvaltningen har
huvudmannens verksamhet tagit skada av den bristfälliga
förvaltningen av bolaget som har fortsatt med de nya ägarna
sedan april 2020.
Förvaltningen bedömer att huvudmannen inte har förmåga att
avhjälpa påtalade brister inom en rimlig tid. Förvaltningen
föreslår att utbildningsnämnden beslutar att återkalla
huvudmannens godkännande att bedriva Akademiska förskolan
i Kista.
Ärendets beredning

Utbildningsnämnden
stockholm.se

Ärendet har beretts inom förskoleavdelningen i samarbete med
avdelningen för ekonomi och styrning samt med stadsledningskontorets juridiska avdelning.
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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 från Frihab AB (organisationsnummer
556917–1936) som huvudman för Akademiska
förskolan i Kista belägen på Köpenhamnsgatan 4 i
Rinkeby-Kista stadsdelsnämndsområde från och med
den 10 augusti 2021.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Beslutsgång

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

Utbildningsnämnden
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§ 25

Övriga frågor

Skrivelse från Vänsterpartiet angående enkelt tillgänglig
information om förskolornas tillgänglighet, inkom till
förvaltningen för beredning.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

