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Anslaget sattes upp 2019-10-25. 
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SOLNA STAD PROTOKOLL 

§ 69 
Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Skolnämnden fastställer föredragningslista enligt utsänt förslag. 

§ 70 
Information 

2019-10-24 

SID3(10) 

• Conny Lindholm, rektor, informerar om resultatdialog på Ulriksdalsskolan. 
• Jan Haack och Lena Holm informerar om tilläggsbelopp. 

Signatur 



SOLNA STAD PROTOKOLL 

§ 71 
Delårsrapport per augusti (SKN/2019:454) 

Sammanfattning 

2019-10-24 

SID4(10) 

Det pågående arbetet med nämndmålen fortskrider utan några väsentliga avvikelser. 
En sammanvägd bedömning av nämndmålen är att de uppfylls då de planerade 
aktiviteterna pågått enligt plan, och att de indikatorer som finns visar goda resultat. 
Tryggheten i förskola och skola har förbättrats precis som elevresultaten som visar 
att meritvärdet i årskurs 9 har höjts, fler elever klarar kunskapskraven i alla ämnen 
och fler blir behöriga till yrkesförberedandeprogram på gymnasiet. 
Tillsammans med tekniska förvaltningen har barn- och utbildningsförvaltningen 
genomfö1i ett pilotprojekt på två förskolor, för att pröva hur en ombyggnation kan 
stödja rektors möjlighet att genomföra organisationsförändringar som leder till 
minskade barngrupper. Pilotprojekten har fallit väl ut och ombyggnadnationerna har 
skapat förutsättningar för att minska barngruppernas storlek betydligt. De slutliga 
effekterna på förskoleorganisationen och arbetssättet kommer att utvärderas av 
förvaltningen i samarbete med verksamheterna under våren 2020. 

Viktiga händelser(fi-amtida utmaningar 
Den 1 mars 2019 blev Solna stad ett sammanhållet område för både förskolor och 
skolor. Orsaken till förändringen är att förvaltningen sett att uppdelning i områden 
inte lett till önskade resultat, utan istället bidragit till att likvärdigheten mellan skolor 
och förskolor försämrats . Rektorernas i förskola, grundskola och gymnasium arbete 
leds av en gemensam skolchef. Skolchefen ansvarar för att bevaka och arbeta för att 
de nationella målen och att skollagens krav uppfylls i verksamheterna. 
Från höstterminen 2019 ansvarar barn- och utbildningsförvaltningen över 
fritidshemsverksamheten för elever i årskurs 4- 6. Lokalerna har anpassats för 
verksamheten med fokus på effektivt lokalutnyttjande, god ventilation och goda 
ljusförhållanden, nya ytskikt, brand- och utrymning, tillgänglighet samt en säker 
skolmiljö. Varje berörd skola har arbetat med hur fritidsverksamheten för 
mellanstadiet ska bedrivas och organiseras framöver. En viktig gemensam satsning 
är att läxläsning införs på samtliga fritidshem. 
Det råder redan i dag brist på utbildad personal inom förskolans och skolans område. 
Barn och unga ökar i en takt där bristen inte matchar antalet som utbildar sig inom 
dessa områden. Därför finns det behov av att tänka nytt. På nationell nivå görs 
insatser för att få fler att utbilda sig till lärare och för att få alla de utbildade lärare 
som films men som inte är verksamma, att komma tillbaka. Barn- och 
utbildningsförvaltningen behöver arbeta med frågan lokalt. 

Ekonomi 
Avvikelsen för periodens nettokostnad beror till störst del på högre 
personalkostnader, högre kostnader för tilläggsbelopp och kostnader för placeringar 
på specialskolor. Prognosen visar att personalkostnaderna kommer att minska under 
andra halvåret då verksamheten under våren arbetat med att anpassa antalet platser 
och organisation utifrån behoven. 

Signatur 
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SOLNA STAD PROTOKOLL 2019-10-24 

SID 5 (10) 

Årsprognosen för nämnden pekar på ett underskott om 10 mkr. Prognosen är 
fo11farande osäker då rörligheten av barn och elever fortfarande är stor och höstens 
volymer ännu inte är avstämda. Åtgärder för att minska kostnaderna för 
tilläggsbelopp och placeringar på specialskolor har vidtagits men förväntas ge effekt 
först läsåret 2020/21. 
Utfallet och helårsprognosen för investeringar visar på något lägre kostnader än 
budgeterat på grund av ändrade redovisningsregler i staden gällande datorer. 

Beslut 
Skolnämnden tar del av delårsrapport per augusti 2019. 

Signatur 



SOLNA STAD PROTOKOLL 

§ 72 
Verksamhetsplan och budget 2020 (SKN/2019:1) 

Sammanfattning 

2019-10-24 

S!D6(10) 

Solna ska vara en attraktiv skolkommun. För att uppnå detta har barn- och 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen antagit en strategi för att förbättra 
kunskapsresultaten i grundskolan. Statistiken för läsåret 18/19 visar att trenden med 
förbättrade kunskapsresultat håller i sig. I verksamhetsplan och budget för 2020 
återfinns beskrivning av de aktiviteter nämnden ska genomföra under 2020 för att 
ytterligare höja kvaliteten och förbättra resultaten. 

Huvudsakliga förändringar jämfört med budget 2019 är att alla ersättningsområden 
räknas upp med 1 procent. Nämnden har i ramen för 2020 även kompenserats för 
demografiförändringar. 

Skolnämnden har inför 2020 nya nämndmål: 

• Utbildningen ska leda till goda kunskapsresultat och till att vaije elev är väl 
förberedd för vidare studier eller yrkeslivet. 

• Utbildningen ska vara tillgänglig och anpassas efter alla elevers 
förutsättningar. 

Solna 2025 är ett arbete som bedrivs på barn- och utbildningsförvaltningen med 
fokus på att klara av framtidens skola där bristen på lärare skapar ett behov av ny 
organisation och nya arbetssätt. Skolnämnden kommer under 2020 fokusera på att 
skapa förutsättningar för alla elever att få ta del av en utbildning som är tillgänglig 
utifrån sina förutsättningar för att få möjlighet att nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling. Rektorer ska ha goda förutsättningar att lyckas i sina uppdrag, 
t.ex. ekonomiska förutsättningar, verksamhetsanpassade lokaler, tillgång till centrala 
stödfunktioner inom ekonomi, juridik och IT, samt goda samarbeten med andra 
förvaltningar. Under 2020 planeras bland aimat följande aktiviteter: 

• Professionsutveckling 
• Öka elevernas tillgång till legitimerade lärare 
• Fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 
• Tillgänglig utbildning 
• Fortsätta samarbetet med stiftelsen Friends 

Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
hållbart sätt. Utmaningen är att ha en flexibel organisation som kan anpassas efter 
befolkningsutvecklingen. Solna stads verksamheter ska även hålla god kvalitet och 
hushålla med stadens resurser. Nämnden möter dessa utmaningar genom att sätta 
kvalitet i fokus och ständigt utveckla verksamheten för att ge alla barn och elever 
kunskaper som rustar dem för livet. Nämnden kommer under kommande år att 
arbeta för att organisationen snabbt ska kuima anpassa platser utifrån behov och 

Signatur 
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SID7(10) 

efterfrågan, och för att den ska kunna anpassa verksamheten utifrån barnen och 
elevernas förutsättningar. 

Röstförklaring 
Linda Cigehn anmäler att (V) inte deltar i beslutet med motivering enligt bilaga 1. 

Eva Eriksson anmäler att (S) inte deltar i beslutet med motivering 
enligt bilaga 2. 

Beslut 
Skolnämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget 
inklusive mål, ekonomiska ramar, konkun-ensplan och intern.kontrollplan. 
Skolnämnden beslutar om förändrade kvalitetsdeklarationer gällande förskoleklass, 
fritidshem , grundskola, grundsärskola och gymnasieskola. 

Skolnämnden förklarar paragrafen omedelbaii justerad. 

(V) och (S) deltar inte i beslutet. 

Signatur 



SOLNA STAD 

§ 73 

PROTOKOLL 2019-10-24 

SID 8 (10) 

Riktlinjer för gymnasieskolpeng för studier i svenska utlandsskolor 
(SKN/2019:759) 

Sammanfattning 
Under de senaste åren har barn- och utbildningsförvaltningen tagit emot ett antal 
ansökningar och förfrågningar om studier utomlands. Internationalisering och det 
fria valet inom gymnasieskolan gör att världen har öppnats upp och skolnämnden 
behöver därför fatta ett principiellt beslut för att säkra att alla behandlas lika samt för 
att underlätta och förtydliga handläggningen. 

Beslutet gäller endast elever i gymnasieskola. Solna stad betalar inte ut skolpeng för 
skolgång utomlands på grundskolenivå. Att grundskola inte omfattas beror på 
skillnader mellan skolformer då gymnasieskolan är en frivillig skolform medan 
elever i grundskolan omfattas av skolplikt. 

Beslut 
Skolnämnden beslutar tillåta gymnasiala studier utomlands för gymnasieelever 
folkbokförda i Solna förutsatt att skolan eleven tänkt studera vid är godkänd av 
Skolverket och att skolan följer nationella program enligt svensk skollagstiftning. 
Solna stad betalar ut Storsthlms skolpeng till årskurs 2 eller 3 för ett års 
gymnasiestudier. 



SOLNA STAD PROTOKOLL 

§ 74 
Yttrande över Solna Stads förslag till klimatstrategi 
(SKN/2019:946) 

Sammanfattning 

2019-10-24 

SID9(10) 

I Solna stads verksamhetsplan och budget 20 I 9 fick kommunstyrelsen i uppdrag att 
tillsammans med berörda nämnder ta fram en strategi för minskad klimatpåverkan 
och anpassning till ett förändrat klimat i Solna. Ett förslag på strategi har under året 
arbetats fram av stadsledningsförvaltningen och i september beslutade 
kommunstyrelsen att skicka förslaget på remiss till stadens berörda nämnder. 

Förslaget till Solna stads klimatstrategi slår fast stadens målsättningar inom 
klimatområdet och lyfter fram ett antal strategier med syfte att minska stadens 
klimatpåverkan och minimera de effekter som uppstår av ett förändrat klimat. 
Strategierna omfattar klimatneutrala resor och transporter, klimatneutral 
energiproduktion och energianvändning, klimatneutral livsmedelshantering samt 
strategier för en klimatanpassad stadsbyggnad, en klimatanpassad hälsa och en 
klimatanpassad krisberedskap. Klimatstrategin är ett styrande dokument där varje 
nämnd ansvarar för att arbeta i enlighet med strategins målsättningar och strategier 
genom att bryta ner dessa till genomförbara åtgärder. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att Skolnämnden antar förvaltningens 
yttrande såsom sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen. 

Yttranden 
Linda Cigehn (V) lämnar yttrande enligt bilaga 3. 

Eva Eriksson (S) lämnar yttrande enligt bilaga 4. 

Beslut 
Skolnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande såsom sitt eget och 
överlämnar det till Kommunstyrelsen. 

Signatur 



SOLNA STAD PROTOKOLL 

§ 75 
Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Skolnämnden tar del av följande delegationsbeslut: 

SKNAU/2019 § 1 

SKNdel/2019 § 347 - 390 

Beslut om skolplaceringar under perioden 2019-09-01 - 2019-09-30. 

§ 76 
Post- och ärendelista 

Beslut 
Skolnämnden tar del av utsänd post- och ärendelista. 

§ 77 
Övrigt 

Inget övrigt vid detta sammanträde. 

Signatur 

2019-10-24 

SID 10(10) 



Bilaga I till SKN/2019-10-24 § 72 

Röstförklaring 

Solna den 24 oktober 2019 
Skolnämnden, ärende 6 

SKN/2019:980 
Verksamhetsplan och budget 2020 

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet om Skolnämndens verksamhetsplan och budget för 2020 
utan inkommer till kommunfullmäktige i november med eget budgetförslag. 

Linda Cigehn 
Vänsterpartiet 



Bilaga 2 till SKN/201 9-10-24 § 72 

I! 1ft1 
.. _, . ..-·s O C i a Ide m Ok r at er f1 a 

Röstförklaring 

Skolnämnden 24 oktober 2019 
Ärende 6. Verksamhetsplan 
och budget 2020 

Vi deltar inte i beslutet om verksamhetsplan och budget för 2020 utan inkommer 
till kommunfullmäktige i november med eget budgetförslag. 

Eva Eriksson 
Socialdemokraterna 



Bilaga 3 till SKN/2019-10-24 § 74 

Yttrande 

Solna den 24 oktober 2019 
Skolnämnden, ärende 8 

SKN/2019:946 
Yttrande till kommunstyrelsen över Solna stads förslag till klimatstrategi 

Förvaltningen har kommit med ett yttrande över stadens Klimatstrategi , det har jag ingenting 
att erinra mig emot men skulle vilja lägga till några synpunkter. 

Vänsterpartiet anser att vi befinner oss i ett klimatnödläge, både lokalt och globalt. Eftersom 
vår motion i frågan ansågs vara besvarad med hänvisning till klimatstrategin vill vi att det 
tydligt framgår att frågor som påverkar klimatet är av högsta vikt och ska komma i första 
hand. Allra helst skulle vi se att även Solna stad , likt Stockholm, åtminstone erkänner att vi 
befinner oss i ett globalt klimatnödläge. 

Vi vill även att det ska läggas till delmål till år 2030 där staden kommit en betydande väg mot 
målet att vara klimatneutral. Vi skulle dessutom gärna se att vi kortar ned slutmålet till år 
2040. Detta för att visa på att arbetet mot målet att vara klimatneutral måste sätta igång 
snarast. Den kunskap i klimatfrågan vi har idag tillåter inte att vi skjuter upp till morgondagen 
det som behöver göras idag. 

Vänsterpartiet vill att det blir tydligare hur nämnderna ska arbeta och hur uppföljningen ska 
ske. I nämnder som saknar expertkunskap i klimatfrågan kan det behövas extra hjälp för att 
hitta lösningar i klimatfrågan, vi tycker det är önskvärt att det tydligare framgår vilken hjälp 
som finns att tillgå. 

Om det i arbetet med klimatfrågan uppstår extra kostnader ska den ordinarie verksamheten 
inte bli lidande. Därför vore det bra att det framgår i klimatstrategin hur ekonomiska frågor 
kan lösas, så att inte nämnderna kan hamna i läget att behöva ställa verksamheterna mot att 
uppnå klimatmålet. 

För att anpassa stadens lokaler, där skolor och förskolor är en stor del, till ett förändrat klimat 
tycker jag att det kan vara klokt att se över om de kan kopplas upp till fjärrkyla från 
Norrenergi. Det är en smartare lösning ur ett klimathänseende än energislukande AC
anläggningar som annars kan vara ett alternativ. 

Linda Cigehn 
Vänsterpartiet 

Ifl 



Bilaga 4 till SKN/2019-10-24 § 74 

Skolnämnden 2019-10-24 

SKN/2019:946 

Skolnämndens remissyttrande på förslag till strategi för minskat klimatpåverkan och anpassningar 
till ett förändrat klimat 

Yttrande 

Vi är positiva till att en klimatstrategi tas fram och delar förvaltningens synpunkter. Redan i 

nuläget omfattar strategin många viktiga och intressanta lösningar för att reducera Solnas 

klimatpåverkan. Däremot vill vi lyfta ytterligare förslag för att säkerställa att växthusgaser ska 

reduceras i största möjliga mån. 

1. Ambitiösare målsättning 
Nio svenska kommuner har som mål att bli klimatneutrala till 2030. Bland de kommunerna 

finner vi Uppsala, Malmö, Göteborg, Stockholm Stad, Enköping, Lund, Umeå, Järfälla och 

Växjö. Även Solna bör ha en målsättning om att bli klimatneutral tidigare än 2045. 

2. Internationella, nationella och regional målsättning inom klimatområdet 

Det bör framgå i strategin vilka internationella, nationella och regionala regelverk som ligger 

till grund för strategin. 

3. Ansvaret för strategins förverkligande 

Vi befarar att klimatstrategins genomförande riskerar att bli tandlös när det är upp till 

nämnderna att bryta ner målen och förverkliga klimatstrategin på egen hand. Det är viktigt att 

nämnder ges centralt stöd i arbetet att implementera strategin. Flera klimatåtgärder är 

nämnövergripande och därför är det viktigt att tydliggöra att det finns en central instans i 
kommunen som ansvarar för uppföljning av nämndernas löpande arbete. 

Eva Eriksson 

Socialdemokraterna 


