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SOLNA STAD PROTOKOLL 

§ 56 
Fastställande av föredragningslista 

Skolnämnden fastställer fö redragnings li sta enligt utsänt förslag. 

Signatur 

2019-09-19 

SID 3 (1 3) 



SOLNA STAD 

§ 57 
Information 

Förvaltningen informerar om: 
• Incident på Råsundaskolan 

PROTOKOLL 

• Resultat för Solnas kommunala grundskolor läsåret 2018/2019 

Signatur 
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2019-09-19 

SID 4 (13) 



SOLNA STAD PROTOKOLL 

§ 58 
Skolnämndens delegationsordning (SKN/2019:643) 

Sammanfattning 

2019-09-19 

SID 5 (13) 

I samband med uppdelningen av barn- och utbildningsnämnden upprättades nya 
delegationsordningar, en för barn- och förskolenämnden och en för skolnämnden. 
Med anledningen av den nya organisationen har förvaltningen har identifierat behov 
av vissa förändringar från tidigare delegationsordning för skolnämnden. 

Förvaltningens förslag till revideringar framgår av bilaga 1 till denna 
tjänsteskrivelse. Föreslagna förändringar är markerade med gult. 

Förvaltningen föreslår att skolnämnden beslutar att anta delegationsordningen i 
enlighet med förvaltningens förslag och att i de fall nämnden överlåter åt 
förvaltningschefen att fatta beslut får förvaltningschefen i sin tur uppdra åt annan 
anställd att besluta i dennes ställe. Sådana beslut ska anmälas till förvaltningschefen. 

Beslut 
Skolnämnden beslutar att anta delegationsordning i enlighet med förvaltningens 
förslag och beslutar att förvaltningschefen har rätt att vidaredelegera åt annan 
anställd att besluta de1mes ställe. Sådana beslut ska ann1älas till förvaltningschefen. 

Signatur 



SOLNA STAD PROTOKOLL 

§ 59 
Läsårstider för läsåret 2020/2021 (SKN/2019:568) 

Sammanfattning 

2019-09-19 

SID 6 (13) 

Enligt skolförordning (2011: 185) 3 kap 3 § och gymnasieförordning (2010: 2039) 3 
kap 2 § ska huvudmannen bestämma dagarna för höst- och vårterminens bö1jan och 
slut. 

Läsåret ska bö1:ja i augusti och sluta senast i juni inom grundskolan och 
grundsärskolan. Gymnasieskolans läsår ska omfatta 40 veckor, bö1ja i augusti och 
sluta senast i juni . 

Läsåret ska ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och 
lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen. 

Förvaltningens förslag innebär att elevernas läsår blir 180 skoldagar. Syftet med 180 
skoldagar är att inkludera skolavslutningarna vid jul- och sommarlov utan att ta 
undervisningstid från skolans timplan. 

Beslut 
Skolnämnden bes! utar att fastställa läsårs tider för läsåret 2020/2021. 

Signatur 



SOLNA STAD PROTOKOLL 

§ 60 
Krishanteringsplan för barn- och utbildningsförvaltningen 
(SKN/2019:567) 

Sammanfattning 

2019-09-19 

SID 7 (13) 

En kris kan orsakas av många olika typer av händelser och går inte alltid att förutse. 
Grunden för barn- och utbildningsförvaltningens krishantering består därför i 
flexibilitet och proaktivitet. Krishanteringsplanen beskriver hur barn- och 
utbildningsförvaltningen organiserar, leder, samordnar, samverkar och 
kommunicerar vid en kris eller vid hot om kris. 

Barn- och utbildningsförvaltningen gör, med stöd av säkerhetschefen, en risk- och 
sårbarhetsanalys (RSA) vaije år för att kartlägga vilka allvarliga händelser som kan 
inträffa och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet 
värderas och sammanställs enligt rutin som stadsledningsförvaltningen 
tillhandahåller och ligger sedan till grund för framtagandet av förvaltningens 
kontinuitetsplan. På barn- och utbildningsförvaltningen finns en av 
förvaltningsledningen utsedd person som ansvarar för säkerhetsfrågor som, utifrån 
de sammanställda hoten och riskerna, är den som presenterar förslag på en 
kontinuitetsplan som beskriver åtgärder och rutiner för att hoten och riskerna inte 
ska inträffa alternativt hur händelserna hanteras om de ändå inträffar. 

Skolnämnden är inom sin verksamhet ytterst ansvarig för planering och organisering 
av krishantering för allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap 
och pandemier. Därför ska barn- och utbildningsförvaltningens krishanteringsplan 
antas av skolnämnden. Krishanteringsplanen fastställs av skolnämnden för hela 
mandatperioden. Vid en kris ska nämnden hållas kontinuerligt informerad om 
utvecklingen. Om beslut som övergår förvaltningschefens mandat måste fattas under 
krisledningen ska ett ordförandebeslut tas om inte nämnden hinner samlas. 

Beslut 
Skolnämnden fastställer barn- och utbildningsförvaltningens krishanteringsplan. 

Signatur 



SOLNA STAD 

§ 61 

PROTOKOLL 2019-09-19 

SID8(13) 

Uppföljning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens 
regelbundna tillsyn av fritidshem (SKN/2019:152) 

Sammanfattning 
Skolinspektionen genomför regelbundet tillsyn i alla verksamheter och hos alla 
huvudmän. Under 2018 genomför Skolinspektionen tillsyn i Solna stad. 

Skolinspektionen fattade den 20 juni 2018 beslut efter tillsyn för Solna kommuns 
ansvarstagande för fritidshem. 

Vid den regelbundna tillsynen av fritidshem påtalades brister inom följande 
områden: 

• Förutsättningar för utbildningen i fritidshem 
• Utveckling av utbildningen i fritidshem 

Skolinspektionen har nu gjort 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, den 11 februari 2019 och den 13 juni 
2019. 

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

Av huvudmannens redovisning av vidtagna åtgärder framgår att huvudmannen har 
vidtagit sådana åtgärder att Skolinspektionen bedömer att bristerna avhjälpts. 
Skolinspektionen avslutade tillsynen den 17 juni 2019. 

Beslut 
Skolnämnden tar del av uppföljning av Skolinspektionens tillsyn 2018 av fritidshem 
i Solna stad. 

Signatur 



SOLNA STAD 

§ 62 

PROTOKOLL 2019-09-19 

SID 9 (13) 

Uppföljning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens 
regelbundna tillsyn vid Råsunda Centralskola (SKN/2019:427) 

Sammanfattning 
Skolinspektionen genomförde tillsyn av Solna kommun under vårterminen 2018. 
Skolinspektionen fattade den 12 juni 2018 beslut efter tillsyn för Råsundaskolan. 
Eftersom skolan sedan höstterminen 2018 är uppdelad i två skolenheter, 
Råsundaskolan och Råsunda Centralskola, fattas två beslut efter uppföljning. 
Uppföljningen i detta ärende bygger på en redovisning av vidtagna åtgärder som 
Solna kommun inkom med den 23 oktober 2018 och på uppgifter från 
tillsyns besöket den 13 december 2018. 

Vid den regelbundna tillsynen av Råsunda Centralskola påtalades brister inom 
följande områden: 

• Undervisning och lärande 
• Extra anpassningar och särskilt stöd 

Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning av de brister som framkom i detta 
bes! ut. 

Enligt Skolinspektionens bedömning är bristen gällande Undervisning och lärande 
ännu ej ti Il fullo åtgärdade. Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. I O § 
skollagen (2010:800) Solna kommun att senast den 4 september 2019 vidta åtgärder 
för att avhjälpa påtalade brister. Solna stad har beviljats anstånd med redovisning av 
åtgärder till den 20 september 2019. 

Av huvudmannens redovisning av vidtagna åtgärder framgår att huvudmannen har 
vidtagit sådana åtgärder gällande Extra anpassningar och särskilt stöd att 
Skolinspektionen bedömt att bristerna avhjälpts och avslutar därmed tillsynen. 

Beslut 
Skolnämnden tar del av Råsunda Centralskolas redovisning av åtgärder och 
överlämnar den som sin egen till Skolinspektionen. 

Signatur 



SOLNA STAD 

§ 63 

PROTOKOLL 2019-09-19 

SID 10 (13) 

Uppföljning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens 
regelbundna tillsyn vid Råsundaskolan (SKN/2019:853) 

Sammanfattning 
Skolinspektionen genomförde tillsyn av Solna kommun under vårterminen 2018. 
Skolinspektionen fattade den 12 juni 20 I 8 beslut efter tillsyn för Råsundaskolan. 
Eftersom skolan sedan höstterminen 2018 är uppdelad i två skolenheter, 
Råsundaskolan och Råsunda Centralskola, fattas två beslut efter uppföljning. 
Uppföljningen i detta ärende bygger på en redovisning av vidtagna åtgärder som 
Solna kommun inkom med den 23 oktober 2018 och på uppgifter från 
uppföljningsbesöket den 18 december 2018. 

Vid den regelbundna tillsynen av Råsundaskolan påtalades brister inom följande 
områden: 

• Undervisning och lärande 
• Extra anpassningar och särskilt stöd 

Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning av de brister som framkom i detta 
beslut. 

Enligt Skolinspektionens bedömning är bristen gällande Undervisning och lärande 
ännu ej tillfullo åtgärdade. Enligt bedömningen är bristen gällande Extra 
anpassningar och särskilt stöd, Elever som är i behov av särskilt stöd ges stöd på 
det sätt och i den omfattning som utredningen har visat att de behöver, ännu ej 
tillfullo åtgärdade. 
Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. l 0 § skollagen (2010:800) Solna 
kommun att senast den 4 september 2019 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade 
brister. Solna stad har beviljats anstånd med redovisning av åtgärder till den 20 
september 201 9. 

Av huvudma1mens redovisning av vidtagna åtgärder framgår att huvudmannen har 
vidtagit sådana åtgärder gällande Extra anpassningar och särskilt stöd, Elevens 
behov av särskilt stöd utreds skyndsamt, om det visar sig att det stöd som getts i 
form av extra anpassningar inte är tillräckligt eller om detfinns särskilda skäl att 
anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga, att Skolinspektionen 
bedömer att bristerna avhjälpts och avslutar därmed tillsynen. 

Beslut 
Skolnämnden tar del av Råsundaskolans redovisning av åtgärder och överlämnar 
den som sin egen till Skolinspektionen. 

Signatur 



SOLNA STAD 

§ 64 

PROTOKOLL 2019-09-19 

SID 11 (13) 

Uppföljning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens 
regelbundna tillsyn av Skytteholmsskolan (SKN/2019:341) 

Sammanfattning 
Skolinspektionen genomförde tillsyn av Solna kommun under vårterminen 2018. 
Skolinspektionen fattade den 15 juni 2018 beslut efter tillsyn för Skytteholmsskolan. 
Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning av de brister som framkom i detta 
beslut. Uppföljningen bygger på en redovisning av vidtagna åtgärder som Solna 
kommun inkom med den 5 november 2018 och 20 december 2018 samt vad som har 
kommit fram vid tillsynsbesök den 11 december 2018 och telefonintervju den 14 
mars 2019. 

Enligt Skolinspektionens bedömning är nedanstående brister ännu ej tillfullo 
åtgärdade. Skolinspektionen konstaterar att Solna kommun inte uppfyller 
författningskraven avseende: 

• Extra anpassningar och särskilt stöd 
• Studiero och åtgärder mot kränkande behandling 
• Förutsättningar för lärande och trygghet 

Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Solna 
kommun att senast den 26 augusti 2019 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade 
brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för 
Skolinspektionen. Solna stad har beviljats anstånd med redovisning av åtgärder till 
den 20 september 2019. 

Av huvudmaimens redovisning av vidtagna åtgärder framgår det att huvudmaimen 
vidtagit sådana åtgärder gällande Förutsättningar.för lärande och trygghet, 
Elevhälsan användsfi-ämst.förebyggande och hälso_fämjande, för att stödja 
elevernas utveckling mot utbildningens mål, att Skolinspektionen bedömt att 
bristerna avhjälpts och avslutar därmed tillsynen. 

Jäv 
Linda Cigehn (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet. 

Beslut 
Skolnämnden tar del av Skytteholmsskolans redovisning av åtgärder och överlämnar 
den som sin egen till Skolinspektionen. 

Signatur 



SOLNA STAD 

§ 65 

PROTOKOLL 2019-09-19 

SID 12 (13) 

Uppföljning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens 
regelbundna tillsyn av grundsärskolan vid Skytteholmsskolan 
(SKN/2019:341) 

Sammanfattning 
Skolinspektionen genomför regelbundet tillsyn i alla verksamheter och hos alla 
huvudmän. Under 2018 genomförde Skolinspektionen tillsyn i Solna stad. 

Skolinspektionen fattade den 15 juni 2018 beslut efter tillsyn för Skytteholmsskolan 
grundsärskola. 

Vid den regelbundna tillsynen av grundsärskolan vid Skytteholmsskolan påtalades 
brister inom följande områden. 

• Förutsättningar för lärande och trygghet 
• Styrning och utveckling av verksamheten 

Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning av de brister som framkom. 
Uppföljningen bygger på en redovisning av vidtagna åtgärder som Solna kommun 
inkom med den 23 oktober 2018, den 25 oktober 2018, den 7 november 2018 samt 
vad som har kommit fram vid telefonintervju den 14 mars 2019. 

Skolinspektionen avslutar tillsynen avseende de brister som bedöms som avhjälpta. 

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

Beslut 
Skolnämnden tar del av uppföljningen av Skolinspektionens tillsyn 2018 av 
grundsärskolan vid Skytteholmsskolan. 

Signatur 



SOLNA STAD PROTOKOLL 

§ 66 
Anmälan av delegationsbeslut 

Skolnämnden tar del av följande delegationsbeslut: 

SKNdel/2019 §§ 191 - 346 
SKNordf/2019 § 6 

Beslut om skolplaceringar i augusti 2019. 

§ 67 
Post- och ärendelista 

Skolnämnden tar del av utsänd post- och ärendelista. 

§ 68 
Övrigt 

2019-09-19 

SIDl3(13) 

Linda Cigehn (V) har inför sammanträdet inkommit med fråga om huruvida 
avslutssamtal hålls med rektorer och biträdande rektorer som slutar och om det films 
någon återkommande anledning till att de slutar. 

Alessandra Wallman, förvaltningschef, svarar att avslutssamtal hålls och att 
anledningarna varierar. 

Eva Eriksson (S) har inför sammanträdet inkommit med fråga om problemen med 
Ulriksdalsskolans ventilation och om åtgärder för att komma till rätta med dem. 

Alessandra Wallman, förvaltningschef, svarar att skolbyggnaden är byggd enligt 
guldklass, vilket innebär hög energiklass och därmed väldigt tät. Det har inneburit 
vissa svårigheter med ventilationen. 
Under sommaren 2019 har varmluft felaktigt cirkulerats i systemet. Det är åtgärdat 
nu. 

Signatur 
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