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Gåva från förening
Förvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner mottagandet av gåvan om 30 000
kronor från Stockholms Naturskyddsförening.
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Sammanfattning
Stockholms Naturskyddsförening önskar ge stadens naturskolor ett
bidrag på 30 000 kronor. Naturskyddsföreningens önskemål är att
pengarna används för att subventionera anmälningskostnaden för de
skolor som önskar boka naturskolorna Eggebygårds naturskola samt
Fältlabbet, med fast och mobil verksamhet.
Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden
godkänner mottagandet av gåvan på 30 000 kronor från Stockholms
naturskyddsförening.
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Bakgrund/Ärendet
Den ideella föreningen Stockholms Naturskyddsförening har
mottagit ett arv som ska fördelas med avsikten att stödja olika
verksamheter som bidrar till att barn och ungdomar får ökade
kunskaper om naturen. Därför önskar föreningen ge stadens
naturskolor ett bidrag på 30 000 kronor. Naturskyddsföreningens
önskemål är att pengarna används för att subventionera skolornas
anmälningsavgift och därmed underlätta för fler skolor och elever
att ta del av stadens naturskolor Eggebygårds naturskola samt
Fältlabbet, med fast och mobil verksamhet.
År 2020 mottog utbildningsnämnden en gåva av samma storlek från
Naturskyddsföreningen i Stockholm. Bidraget har använts för att
låta 17 nya skolor, med totalt 44 skolklasser, få ta del av Fältlabbets
verksamhet kostnadsfritt under 2021.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom grundskoleavdelningen i samarbete med
avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa.
Ärendet kommer att behandlas av den fackliga samverkansgruppen
den 9 november 2021. Funktionshinderrådet kommer
att få möjlighet att behandla ärendet vid sammanträdet den 10
november 2021.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar
att stadens naturskolor får mottaga gåvan på 30 000 kronor från
Stockholms Naturskyddsförening. Gåvan bedöms vara positiv då
den syftar till att öka elevernas kunskaper om miljö och hållbar
utveckling, vilket är en viktig målsättning för naturskolornas
verksamhet.
Konsekvenser för barn och barns rättigheter samt
jämställdhet
Ärendet bedöms vara positivt ur ett barnrättsperspektiv samt ur ett
jämställdhetsperspektiv då det förbättrar villkoren för barn och unga
i hela staden.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner mottagandet av gåvan om 30 000
kronor från Stockholms Naturskyddsförening.

