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§1

Val av justerare och dag för justering
Beslut

Ordförande Isabel Smedberg-Palmqvist (L) och vice ordförande
Kadir Kasirga (S) utsågs att justera protokollet från dagens
sammanträde. Justering av protokoll ska ske senast torsdagen
den 8 september 2022.
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§2

Anmälan av protokoll
2.1. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens
förvaltningsgrupp den 16 augusti 2022
2.2. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för
funktionshinderfrågor den 17 augusti 2022
Beslut

Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens
förvaltningsgrupp den 16 augusti 2022, samt anmälan av
protokoll från utbildningsnämndens råd för
funktionshinderfrågor den 17 augusti 2022, som blivit
vederbörligen justerade, godkänns och läggs till handlingarna.
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§3

Anmälan av beslut från kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen samt stadens nämnder inom nämndens
verksamhetsområde

Beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt stadens
nämnder inom utbildningsnämndens verksamhetsområde
anmäldes.
Beslut

Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.

Utbildningsnämnden
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§4

Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

Delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut till och med den 11 augusti 2022 från:
Avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa
Avdelningen för ekonomi och styrning
Förskoleavdelningen
Grundskoleavdelningen
Gymnasieavdelningen
Avdelningen för personal och kompetensförsörjning
Avdelningen för utveckling och samordning
b) Anmälan av anställningsbeslut från perioden 30 maj – 4
augusti 2022.
250 anställningsbeslut enligt ärendegrupp 1002, dnr 2.1.1–
136/2019.
c) Anmälan av beslut om att skolplikten upphör på grund av
varaktig vistelse utomlands, 4 stycken beslut från perioden
30 maj – 4 augusti 2022, ärendegrupp 407a, dnr 4.2.3–
6802/2021.
d) Ordförandebeslut 2022-08-01 avseende Beslut om att
utbildningsnämnden ska skicka in en skrivelse med
utbildningsnämndens bestridande av stiftelsen
Framstegsskolans yrkanden till Förvaltningsrätten i
Stockholm i samband med att stiftelsen Framstegsskolans
överklagande överlämnas till förvaltningsrätten, i ärende om
beslut om återkallelse av godkännande med dnr 3.3.1–
2848/2022
Dnr 1.8.1-5036/2022
Övrigt
e) Anmälan av rapporterade anmälningar avseende kränkande
behandlingar under perioden den 23 maj till och med den 13
juli 2022.
f) Kontorsutlåtande 2022-06-10 med anledning av remissen
”Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten
för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet
(SOU 2022:11)”, dnr 1.6.1–3808/2022
Beslut

Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.
Utbildningsnämnden
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§5

Månadsrapport

Ekonomisk rapport för juli 2022 anmäldes.
Beslut

Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.
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§6

Nybyggnation huvudbyggnad Slättgårdsskolan
Förslag till genomförandebeslut
Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens
genomförandeförslag gällande nybyggnation av
huvudbyggnad på Slättgårdsskolan till en uppskattad
hyresgenererande projektkostnad om cirka 277 mnkr, med
en tillkommande hyra det första året om cirka 16,4 mnkr, i
enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens
ekonomiutskott om godkännande av genomförandeförslag
gällande nybyggnation på Slättgårdsskolan till en uppskattad
hyresgenererande projektkostnad om cirka 277 mnkr, med
en tillkommande hyra det första året om cirka 16,4 mnkr.
3. Utbildningsnämnden godkänner förprojektering i väntan på
beslut från kommunstyrelsens ekonomiutskott.
Förprojekteringen ingår i den hyresgrundande
projektkostnaden och uppskattas kosta cirka 2,2 mnkr de
första två månaderna.
4. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

Utbildningsförvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande
från den 15 juni 2022, 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 behöver fatta ett
nytt genomförandebeslut om återuppbyggnad av
huvudbyggnaden och återskapande av 300 elevplatser av
skolans totala elevkapacitet om 600 platser, samt av övriga
funktioner såsom specialsalar, elevhälsa, administration och
kök/matsal. Ny lågstadiebyggnad, kallad hus J, samt en ny
idrottshall är redan färdigställda. I och med genomförandet av
ny huvudbyggnad beräknas skolan vara helt färdigställd inför
vårterminen 2026.
Utbildningsnämnden
stockholm.se
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Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning
i samverkan med grundskoleavdelningen, personal på
Slättgårdsskolan, fackligt huvudskyddsombud samt SISAB.
Ärendet har behandlats i samverkan med den fackliga
samverkansgruppen den 16 augusti 2022.
Förvaltningens förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att
besluta följande:
1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens
genomförandeförslag gällande nybyggnation av
huvudbyggnad på Slättgårdsskolan till en uppskattad
hyresgenererande projektkostnad om cirka 277 mnkr, med
en tillkommande hyra det första året om cirka 16,4 mnkr, i
enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens
ekonomiutskott om godkännande av genomförandeförslag
gällande nybyggnation på Slättgårdsskolan till en uppskattad
hyresgenererande projektkostnad om cirka 277 mnkr, med
en tillkommande hyra det första året om cirka 16,4 mnkr.
3. Utbildningsnämnden godkänner förprojektering i väntan på
beslut från kommunstyrelsens ekonomiutskott.
Förprojekteringen ingår i den hyresgrundande
projektkostnaden och uppskattas kosta cirka 2,2 mnkr de
första två månaderna.
4. Beslutet justeras omedelbart.
Beslutsgång

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

Utbildningsnämnden
stockholm.se
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§7

Verksamhetsanpassningar vid Bredängsskolan
Förslag till genomförandebeslut
Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner genomförandeförslag
gällande verksamhetsanpassningar vid Bredängsskolan till
en uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka
41,1 mnkr och en tillkommande hyra det första året om cirka
2,7 mnkr, i enlighet med utbildningsförvaltningens
tjänsteutlåtande.
2. Utbildningsnämnden godkänner genomförandeförslag att
uppföra en paviljong på Bredängsskolan till en uppskattad
hyresgenererande projektkostnad om cirka 11,7 mnkr och en
tillkommande hyra det första året om cirka 9,3 mnkr, i
enlighet med utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande.
3. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens
ekonomiutskott om godkännande av genomförandeförslag
gällande verksamhetsanpassningar vid Bredängsskolan till
en uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka
41,1 mnkr och en tillkommande hyra det första året om cirka
2,7 mnkr.
4. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens
ekonomiutskott om godkännande av genomförandeförslag
att uppföra en paviljong på Bredängsskolan till en
uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka 11,7
mnkr och en tillkommande hyra det första året om cirka 9,3
mnkr.
Ärendet

Utbildningsförvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande
från den 28 juni 2022, dnr 2.6.3–2675/2018.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

Bredängsskolans kök är i stort behov av underhåll och
anpassning. Ett av utbildningsförvaltningens mål med projektet
är att säkerställa att skolans kök och matsal uppfyller dagens
myndighetskrav samt att antalet platser i matsalen
överensstämmer med skolans totala kapacitet. Projektet syftar
även till att verksamhetsanpassa grundsärskolans lokaler så att
den kan öka kapaciteten med cirka 25 platser. Samtliga lokaler
behöver dessutom anpassas enligt Arbetsmiljöverkets senaste
föreskrifter om arbetsplatsens utformning, vilka framför allt
medför installation av dörrautomatik i hela skolan. Parallellt
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avser SISAB byta samtliga stammar i byggnaderna, vilket gör
att en evakueringslösning i form av paviljonguppställning
föreslås.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning
och grundskoleavdelningen i samarbete med SISAB,
skolverksamheten och samordnande huvudskyddsombud.
Ärendet har behandlats i samverkan med den fackliga
samverkansgruppen den 16 augusti 2022.
Förvaltningens förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att
besluta följande:
1. Utbildningsnämnden godkänner genomförandeförslag
gällande verksamhetsanpassningar vid Bredängsskolan
till en uppskattad hyresgenererande projektkostnad om
cirka 41,1 mnkr och en tillkommande hyra det första året
om cirka 2,7 mnkr, i enlighet med
utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Utbildningsnämnden godkänner genomförandeförslag att
uppföra en paviljong på Bredängsskolan till en
uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka
11,7 mnkr och en tillkommande hyra det första året om
cirka 9,3 mnkr, i enlighet med utbildningsförvaltningens
tjänsteutlåtande.
3. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens
ekonomiutskott om godkännande av
genomförandeförslag gällande verksamhetsanpassningar
vid Bredängsskolan till en uppskattad hyresgenererande
projektkostnad om cirka 41,1 mnkr och en tillkommande
hyra det första året om cirka 2,7 mnkr.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

4. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens
ekonomiutskott om godkännande av
genomförandeförslag att uppföra en paviljong på
Bredängsskolan till en uppskattad hyresgenererande
projektkostnad om cirka 11,7 mnkr och en tillkommande
hyra det första året om cirka 9,3 mnkr.
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Yrkande

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Kadir Kasirga m.fl. (S) och Tina Kratz m.fl.
(V) 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 förvaltningens förslag
till beslut.
Reservation

Vice ordföranden Kadir Kasirga m.fl. (S) och Tina Kratz m.fl.
(V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget
förslag.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår att
utbildningsnämnden beslutar att:
1. bifalla förvaltningens förslag till beslut,
2. uppdra till förvaltningen att inför nästkommande nämnd
ytterligare analysera genomförandebeslutets konsekvenser
för verksamheten,
3. samt att därutöver anföra
Vi välkomnar genomförandebeslutet och finner dessa
verksamhetensanpassningar nödvändiga i dagsläget.
Vi saknar dock en djupare konsekvensanalys om hur dessa
anpassningar kan påverka skolverksamheten, samt övrig
verksamhet i skolans lokaler.
Till exempel hur matsalsrenoveringen kan påverka den
skolfrukost som också erbjuds av skolan, hur
anpassningarna påverkar fritidsverksamheten vars lokaler
väntas tas i anspråk och vilka konsekvenser anpassningarna
får för El Sistemas verksamhet.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

Vi vill därför uppdra till förvaltningen att inför
nästkommande nämnd ytterligare analysera
genomförandebeslutets konsekvenser för de verksamheter
som nyttjar skolans lokaler.
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Vår förhoppning är att en kompletterande konsekvensanalys
därefter kan vägleda förvaltningen till att vidta åtgärder som
ytterligare underlättar för skolan och övriga verksamheter
när dessa nödvändiga anpassningar sedan genomförs.

Utbildningsnämnden
stockholm.se
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§8

Vårbergsskolan – inhyrning del av hus A
Förslag till inhyrningsbeslut
Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens
förslag att hyra del av hus A på Vårbergsskolan i
Skärholmen till en årshyra första året om cirka 2,85 mnkr.
Ärendet

Utbildningsförvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande
från den 16 juni 2022, dnr 2.6.3–2195/2022.
Utbildningsförvaltningen föreslår inhyrning av del av hus A på
Vårbergsskolan. Inhyrningen förutsätter att arbetsmarknadsförvaltningen, som i dag är hyresgäst, i enlighet med
planeringen flyttar till nya lokaler. Förvaltningen hyr i dag
Vårbergsskolans övriga lokaler som evakueringslokaler för
Slättgårdsskolan.
Syftet med inhyrningen är i första hand att skapa förutsättningar
för en evakuering av Söderholmsskolan från augusti 2023. På
längre sikt planerar förvaltningen för permanent skolverksamhet
i Vårbergsskolan. Hus A hyrs in med tomgångshyra.
Förvaltningen avser återkomma till nämnden med ett förslag till
genomförande av viss ombyggnation för att anpassa lokalerna
till grundskolans behov.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning
i samråd med grundskoleavdelningen och SISAB.
Ärendet har behandlats i samverkan med den fackliga
samverkansgruppen den 16 augusti 2022.
Förvaltningens förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att
godkänna förvaltningens förslag att hyra del av hus A på
Vårbergsskolan i Skärholmen till en årshyra första året om cirka
2,85 mnkr.
Utbildningsnämnden
stockholm.se
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Beslutsgång

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

Utbildningsnämnden
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§9

Inhyrning av paviljong vid Sturebyskolan

Förslag till inhyrningsbeslut
Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens
förslag att genomföra inhyrning av nedre våningsplanet av
paviljongen Ekbacken på fastigheten Bäckaskiftet 1 med en
tillkommande hyreskostnad år ett på 1,1 mnkr.
Ärendet

Utbildningsförvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande
från den 7 juni 2022, dnr 2.6.3–4161/2022.
Bottenvåningen av paviljongen Ekbacken vid Sturebyskolan har
tidigare nyttjats som förskola och friställs under sommaren
2022. Förvaltningen föreslår att lokalerna hyrs in under två år.
Under läsåret 2022 till och med våren 2023 syftar inhyrningen
till att säkerställa en ökad lokalkapacitet på grund av ökat
flyktingmottagande från Ukraina. Från våren 2023 till
sommaren 2024 har Sturebyskolan behov av lokaltillskott för
evakuering under kommande underhållsprojekt som SISAB
planerar.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning
i samverkan med grundskoleavdelningen och SISAB.
Ärendet har behandlats i samverkan med den fackliga
samverkansgruppen den 16 augusti 2022.
Förvaltningens förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att
godkänna förvaltningens förslag att genomföra inhyrning av
nedre våningsplanet av paviljongen Ekbacken på fastigheten
Bäckaskiftet 1 med en tillkommande hyreskostnad år ett på 1,1
mnkr.
Beslutsgång

Utbildningsnämnden
stockholm.se

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut
och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med
detta.
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§ 10

Stockholmsenkäten 2022
Stadsövergripande resultat
Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av
Stockholmsenkäten 2022 – urval av stadsövergripande
resultat.
Ärendet

Utbildningsförvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande
från den 2 augusti 2022, dnr 2.5.3–2858/2022.
Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och är en
enkätundersökning som besvaras av ungdomar i årskurs 9 och i
år 2 på gymnasiet i Stockholms stad. Socialförvaltningen har
sammanställt ett urval av Stockholmsenkätens
stadsövergripande resultat 2022. Resultaten bör användas för att
bidra till kunskap om hur stadens förebyggande arbete med unga
kan utvecklas, särskilt inom ramen för det omfattande arbete
som pågår. Förvaltningarna föreslår att nämnderna¬ godkänner
redovisningen av Stockholmsenkäten 2022 - urval av
stadsövergripande resultat samt att redovisningen delges
samtliga stadsdelsnämnder.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för utveckling och
samordning i samverkan med grundskoleavdelningen och
gymnasieavdelningen. Samverkan har även skett med
socialförvaltningen.
Ärendet har behandlats i samverkan med den fackliga
samverkansgruppen den 16 augusti 2022.
Förvaltningens förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att
godkänna redovisningen av Stockholmsenkäten 2022 – urval av
stadsövergripande resultat.
Beslutsgång
Utbildningsnämnden
stockholm.se

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

Vice ordföranden Kadir Kasirga m.fl. (S) anmälde ett särskilt
uttalande enligt nedan:
Enligt årets Stockholmsenkät uppgav nästan hälften av flickorna
i årskurs nio att de är deppiga utan att veta varför. Den psykiska
ohälsan blir för varje år som går allt sämre bland eleverna i
Stockholms stad och har bland flickor i nian ökat markant sedan
2018.
Det är dessvärre ingen överraskning. Majoritetens två stora
satsningar på elevhälsan den här mandatperioden har varit en
informationskampanj samt nya riktlinjer. Samtidigt som styrets
nedskärningar även lett till att bemanningen för elevhälsan
försämrats. Idag finns det färre skolpsykologer,
specialpedagoger och speciallärare anställda jämfört med 2018.
Därför vill vi investera 30 miljoner kronor för att alla skolor ska
ha fullständiga elevhälsoteam med en bemanning anpassad efter
antalet elever. Målsättningen är max 500 elever per
skolpsykolog och max 300 elever per skolkurator.
Avslutningsvis noterar vi att ett antal partier föreslagit åtskilliga
förslag för att komma till rätta med elevers psykiska ohälsa i
skolan. Förhoppningsvis kan partier som vill göra något åt
problemet under nästkommande mandatperiod samarbeta kring
denna fråga för att tillsammans vända den negativa utvecklingen
som just nu drabbar våra unga i skolan.

Tina Kratz m.fl. (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt nedan:
Vi tackar för rapporten som utgör ett viktigt underlag för
stadens framtida arbete med att stärka barn och ungas hälsa i
staden. Stockholmsenkäten 2022 visar flera allvarliga trender
som kräver insatser från hela staden.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

I årets undersökning, liksom tidigare år, rapporterar flickor i
mycket större utsträckning än pojkar att de upplever psykisk
ohälsa. Det är allvarligt att den negativa trenden med utbredd
psykisk ohälsa hos unga tjejer fortsätter att hålla i sig. I årets
enkät uppger 47 % av de tillfrågade tjejerna att de mår dåligt
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vilket är en ökning med 5 procentenheter sedan mätningen av
Stockholmsenkäten 2020.
Vi kräver att unga tjejers psykiska ohälsa inte viftas bort som
något som kommer att gå över av sig självt. Det är viktigt att
tidiga åtgärder sätts in och att skolorna arbetar förebyggande för
att stärka ungas mående. Vi vill ha elevhälsoteam som har
förutsättningar att hinna med även det främjande och
förebyggande arbetet. De ska även finnas på alla skolor så att
alla elever har tillgång till det stöd och hjälp de har rätt till
Vi har även föreslagit rejäla satsningar på
ungdomsmottagningarna med minst en kurator till i varje
stadsdel. Vi har också föreslagit att staden ska öppna ett
stödcenter dit unga tjejer och kvinnor som råkat ut för sexuella
övergrepp kan vända sig.
Enkätresultatet tyder på en oroväckande utveckling och vi måste
se till att bryta trenderna med ökad otrygghet och psykisk
ohälsa. Staden måste arbeta för att alla stockholmare oavsett
ålder ska känna sig trygga.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

Sammanträdesprotokoll
Nr 08/2022
Sida 20 (23)
2022-08-25

§ 11

Reviderade riktlinjer för direktupphandling
Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner reviderade riktlinjer för
direktupphandling, enligt utbildningsförvaltningens
tjänsteutlåtande.
Ärendet

Utbildningsförvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande
från den 21 juni 2022, dnr 2.4.1–4347/2022.
Enligt gällande upphandlingslagstiftning och stadens regler för
ekonomisk förvaltning ska upphandlande myndigheter besluta
om riktlinjer för användning av direktupphandling inom sin
egen organisation. Utbildningsnämnden, som är en egen
upphandlande myndighet, har tidigare beslutat upp riktlinjer för
utbildnings-förvaltningen. Utifrån förändrad lagstiftning har
förvaltningen tagit fram förslag på reviderade riktlinjer för
direktupphandling, som utbildningsnämnden föreslås godkänna.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning.
Ärendet har behandlats i samverkan med den fackliga
samverkansgruppen den 16 augusti 2022.
Förvaltningens förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att
godkänna reviderade riktlinjer för direktupphandling, enligt
förvaltningens tjänsteutlåtande.
Beslutsgång

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

Utbildningsnämnden
stockholm.se
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§ 12

Ett utvidgat utreseförbud för barn (Ds 2022:9)
Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2022/658
Beslut

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

Utbildningsförvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande
från den 29 juni 2022, dnr 1.6.1–3953/2022.
Kommunstyrelsen har remitterat departementspromemorian ”Ett
utvidgat utreseförbud för barn” (Ds 2022:9) till
utbildningsnämnden för yttrande. Promemorian föreslår att
tillämpningsområdet för utreseförbud för barn under 18 år ska
utvidgas. Promemorian föreslår även olika åtgärder för att
beslutade utreseförbud ska kunna upprätthållas effektivt och att
straffansvaret för egenmäktighet med barn ska utvidgas.
Motiveringen till förändringarna är att fler barn behöver skyddas
mot att fara illa utomlands.
Utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till de förslag som
presenteras i promemorian. Förslagen är väl motiverade och
bidrar till ett ökat skydd och en ökad trygghet för barn som
riskerar att utsättas för skadliga utlandsvistelser. Förslagen
korresponderar även väl med förvaltningens och stadens arbete
kring hedersrelaterat våld och förtryck samt barns rättigheter.
Förvaltningen vill särskilt framhäva att samtliga skolor i landet
bör omfattas av den landsomfattande och kunskapshöjande
insatsen som föreslås för aktörer på området.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom grundskoleavdelningen i samverkan
med gymnasieavdelningen.
Ärendet har behandlats i samverkan med den fackliga
samverkansgruppen den 16 augusti 2022.
Utbildningsnämnden
stockholm.se
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Förvaltningens förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att
godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till
kommunstyrelsen som svar på remissen, samt att beslutet
justeras omedelbart med hänsyn till remissens svarstid.
Beslutsgång

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

Utbildningsnämnden
stockholm.se
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§ 13

Övriga frågor
Fråga angående skolors ökade omkostnader för livsmedel

Tina Kratz m.fl. (V) frågar om utbildningsförvaltningen har
eller planerar att kompensera skolorna för ökade omkostnader
för livsmedel, som följer av världsläget och den ökade
inflationen.
Utbildningsdirektör Lena Holmdahl svarar att förvaltningen
utgår från den budget som kommunfullmäktige har beslutat.
Skolorna har inte erhållit särskild kompensation för ökade
livsmedelskostnader.
Beslut

Utbildningsnämnden tackar för informationen

Utbildningsnämnden
stockholm.se

