
I SOLNASTAD 

Skolnämnden 

Tid 

Plats 

Ledamöter 

Ersättare 

Övriga 

PROTOKOLL 

Torsdagen den 13j uni 201 9, kl 18:30-19 :35 

Solna stadshus, rum 126 Edsviken 

2019-06-1 3 

SID I (7) 

Marianne Damström Gere ben (L), ordföra nde, N iklas Wykrnan 
(M), Eva Eriksson (S), Fanny Svenonius (M) ersätter Stell an 
Schul z (M), Semanur Taskin (MP), Marcela Arosenius (C), N elia 
Chri sti ansson (KD), Cyrene Waern (S) ersätter Niclas Vennström 
(S), A lfred Esbjörnsson (S) ersätter Linda Cigehn (V) 

Patricia Bri cca (M), Magnus Skog (M), Peter Thomasson (L), 
Lena Westin (C) 

Alessancl ra Wallman, fö rvaltningschef, Maria Rönnberg, 
administrativ chef, Sofia Ny bom, samordnande utvecklingsledare, 
Mari a Gyllenberg, chefskontroller, Magnus Ekman, 
nämndsekreterare, Jenny Glahns, Springlife 

Utses att justera Eva Eriksson (S) 

Justeringens 
plats och tid Solna stadshus 201 9-06-1 7 

Paragraf 

Underskrifter 

Anslags bevis 

§§ 48- 55 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Magnus Ekman 

Mari anne Damström Gereben (L) 

Eva Eriksson (S) 

Justeringen har till kännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
Anslaget sattes upp 201 9-06- 18. 
Anslaget tas ner 20 19-07- 10. 
Sista dagen fö r överklagande enl igt kommunall agen är 201 9-07-09. 
Originalprotokollet fö rvaras på barn- och utbildningsfö rva ltningen. 
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§ 48 

PROTOKOLL 2019-06-1 3 

SID 2 (7) 
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Signatur 



SOLNA STAD PROTOKOLL 

§ 48 
Fastställande av föredragningslista 

Skolnämnden fastställer föredragningslista enligt utsänt förslag. 

§ 49 
Information 

2019-06-13 

SID 3 (7) 

Jenny Glahns från Springlife informerar om genomförd medarbetarundersökning. 

Förvaltningen informerar om: 
• Skolpliktsbevakning 
• Prisutdelning till 

Signatur 

Årets pedagog förskola 
Årets pedagog grundskola 
Årets skolledare 



SOLNA STAD PROTOKOLL 

§ 50 
Delårsrapport per april 2019 (SKN/2019:454) 

Sammanfattning 

2019-06-1 3 

SID 4 (7) 

Den 1 mars 2019 blev So lna stad ett sammanhållet område för både skolor och 
förskolor. Orsaken till fö rändringen är att fö rvaltningen sett att uppdelning i 
områden inte lett till önskade resultat, utan istä ll et bidragit till att likvärdi gheten 
mellan skolor och fö rskolor försäm rats. Rektorernas och förskolechefernas arbete 
leds sedan beslut i skolnämnden den 2 1 fe bruari av en gemensam skolchef. 

Utifrån prognosen över behovet av sko lplatser har barn- och 
utbildningsförvaltningen till sammans med stadsledningsförvaltningen gjo rt en 
skolplanering fram till år 2025. 

Det pågående arbetet med nämndmålen fo rtskrider utan några väsentli ga avvikelser. 

Nämndens nettokostnad fö r första te11i alet är 479,3 mkr vilket är 2 1,2 mkr högre än 
budgeten för peri oden. Helårsprognosen visar ingen avvikelse mot budget. 

Avvikelsen för peri odens nettokostnad beror till störst del på högre 
personalkostnader och högre interna kostnader fö r elev- och barnpeng. 
Prognosen visar på att personalkostnaderna kommer att minska under andra halvåret 
då verksamheten under våren arbetar med att anpassa antalet platser och 
organisati on utifrån behoven. 

Årsprognosen fö r nämnden är osäker så här tidigt på året eftersom organisationen 
för det nya läsåret inte är klar ännu och behovet av fö rskole- och skolpl atser kan 
förändras. Den senaste befolkningsprognosen v isar på en något lägre ökning av 
antalet barn i å ldern 1 - 16 år jämfö rt med den prognos som legat till grund för 
budgeten. Utifrån de minskade volymerna krävs en anpassning av antal et förskole
och grundskoleplatser och organi sation infö r det nya läsåret. 

Utfallet och helårsprognosen för in vesteringar v isar inga avvikelser j äm fört med 
budget eller föregående år. 

Huvudmannens systemati ska kvalitetsarbete rapporteras som en bilaga till 
delårsrapporten. Delårsrapporten är en del av uppföljningsfasen i det systematiska 
kvalitetsarbetet. Här rapporteras var verksamheten befinner sig i re lati on till 
planerade akti v iteter. Rapporten bli ckar även framåt fö r att se hur arbetet fo1iskrider. 

Beslut 
Skolnämnden tar de l av de lårsrapport per april 201 9. 

Signatur 

1-{D6- ~ff 



SOLNA STAD 

§ 51 

PROTOKOLL 2019-06-13 

SID 5 (7) 

Timplan för Solna stads grundsärskola 2019/2020 (SKN/2019:8) 

Sammanfattning 
Elever som går i grundsärskolan har rätt till ett minsta antal garanterade 
undervisningstimmar. Den stadieindelade timplanen gäller för elever som bö1jade 
årskurs 1- 6 höstterminen 2018. För de elever som bö1:jade årskurs 7, 8 eller 9 
höstterminen 2018 gäller en timplan utan stadieindelning. I timplanen utan 
stadieindelning anges det garanterade timantalet för hela skoltiden, det vill säga 
årskurs 1- 9. 

Från och med höstterminen 2019 får elever som läser ämnen i grundsärskolan 
ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik . Timmarna ingår i 
högstadiet i den stadieindelaele timplanen. Samtidigt minskar elen garanterade 
undervisningstiden i slöjd med 60 timmar och i elevens val med 45 timmar. 

De nya reglerna omfattar elever som bö1jar årskurs 7 höstterminen 2019. För elever i 
årskurs 8 och 9 gäller elen äldre timplanen. 

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera om undervisningstiden i 
idrott och hälsa, på samma sätt som i grundskolan, bör utökas med 100 timmar i 
grundsärskolan och om det är lämpligt att minska undervisningstiden i elevens val 
med motsvarande tid. Skolverket har lämnat sitt förslag till regeringen och beslut om 
ytterligare förändringar väntas under våren 2019. 

Beslut 
Skolnämnden beslutar att anta förslaget till timplan enligt bilaga, Timplan för Solna 
stads grundsärskola 2019/2020. Nämnden stä ll er sig bakom ytterli gare förändringar 
som kan tillkomma av regeringens bes lut. 
Skolnämnden bes lutar att anta förslaget till staclieinde lad timplan för Solna stads 
gruncl särskola inriktning trUni ngsskola. 

Signatur 



SOLNA STAD PROTOKOLL 

§ 52 
Uppföljning efter Skolinspektionens regelbundna tillsyn av 
grundskolan i Solna stad (SKN/2019:155) 

Sammanfattning 

2019-06-13 

SID 6 (7) 

Skolinspektionen genomförde tillsyn av Solna kommun under vårterminen 20 l 8. 
Skolinspektionen fattade den 20 juni 2018 beslut efter tillsyn av huvudmannens 
ansvarstagande för skolformen förskoleklass och grundskola. 

Vid tillsynen påtalades brister inom följande område: 
Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna 

Skolinspektionen har nu gj011 en uppföljning av de brister som framkom i detta 
beslut. Uppföljningen bygger på en redovisning av vidtagna åtgärder som Solna 
kommun inkom med den 12 december 2018 samt den l l februari 2019. 

Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterade Skolinspektionen att huvudmannen 
avhjälpt påtalade brister. 

Förvaltningen har hörsammat Skolinspektionens beslut och har åtgärdat de brister 
som påtalats. 

Beslut 
Skolnämnden tar del av uppföljningen av Skolinspektionens tillsyn 2018 av 
förskoleklass och grundskola i Solna stad. 

Signatur 



SOLNA STAD PROTOKOLL 

§ 53 
Anmälan av delegationsbeslut 

Skolnämnden tar del av följande delegationsbes lut: 

SKNdel/2019 § 132- 190 

SKNordf/2019 § 3 

§ 54 
Post- och ärendelista 

Skolnämnden tar del av utsänd post- och ärendelista. 

§ 55 
Övrigt 

2019-06- 13 

SID7(7) 

Eva Eriksson (S) ställer fråga om en barnkonsekvensanalys gjorts inför byggandet 
av ny skola i Huvudsta. 

Förvaltningschef Alessandra Wallman svarar att det gjorts och skickar den till Eva. 

Ordförande önskar nämnden en glad sommar. 

Signatur 


