
I SOLNA STAD 

Skolnämnden 

Tid 

Plats 

Ledamöter 

Ersättare 

Övriga 

PROTOKOLL 

Torsdagen den 21 november 2019, kl. 18:30-19:15 

Solna stadshus, rum 126 Edsviken 

Marianne Damström Gereben (L ), ordförande, 

2019-11-21 

SID I (6) 

Niklas Wykman (M), Eva Eriksson (S), Stellan Schulz (M), 
Semanur Taskin (MP), Marcela Arosenius (C), 
Nelia Christiansson (KD), Niclas Vennström (S), 
Linda Cigehn (V) 

Fa1my Svenonius (M), Madeleine Lidman (M), 
Patricia Bricca (M), Magnus Skog (M), Lena Westin (C), 
Alfred Esbjörnsson (S), Malin Claesson (V) 

Alessandra Wallman, förvaltningschef, Maria Rönnberg, 
administrativ chef, Sofia Nybom, stabschef, Hanna Malm, 
utredare, Magnus Ekman, nämndsekreterare, 
Susanna Franzen, rektor 

Utses att justera Eva Eriksson (S) 

Justeringens 
plats och tid Solna stadshus den 21 november 2019 

Paragraf 

Underskrifter 

Anslags bevis 

§§ 78- 84 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Magnus Ekman 

lt°'1~W/zf lliwJ~u 6m~ 
Marianne Damström Gereben (L) 

~ ~ 
,, Eva Eriksson (S) 

Justeringen har tillkäimagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
Anslaget sattes upp 2019-11-22. 
Anslaget tas ner 2019-12-16. 
Sista dagen för överklagande enligt kommunallagen är 2019-12-13. 
Originalprotokollet förvaras på barn- och utbildningsförval tningen. 



SOLNA STAD PROTOKOLL 

§ 78 
Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

2019-1 1-21 

SID 2 (6) 

Skolnämnden fastställer föredragningslista enligt utsänt förslag med följande 
ändringar: 

• Informationen föredras efter beslutsärendena 
• En fråga från Eva Eriksson (S) läggs till under punkten Övrigt 



SOLNA STAD 

§ 79 
Information 

PROTOKOLL 

Susanna Franzen, rektor, informerar om organisation och resultat på 
Råsunda centralskola. 

Beslut 
Skolnämnden tar del av informationen. 

Signatur 

2019-11-21 

SID 3 (6) 



SOLNA STAD PROTOKOLL 

§ 80 
Skolnämndens sammanträdesdagar 2020 (SKN/2019:1085) 

Sammanfattning 

2019-11-21 

SID 4 (6) 

I förslaget till skolnämndens sammanträdesdagar för år 2020 har hänsyn tagits till 
helgdagar, andra nämnders sammanträden och när beslut om ekonomiska underlag 
(såsom årsredovisning, delårsrapporter samt verksamhetsplan och budget) ska fattas. 

Beslut 
Skolnämnden fastställer följande sammanträdesdatum för 2020: 

16 januari 
13 februari 
12 mars 
16 april 
7 maj 
4 juni 

10 september 
15 oktober 
12 november 
10 december 

Sammanträdena startar kl. 18:00 om inget annat framgår av föredragningslistan. 

Signatur 

K06 111 



SOLNA STAD 

§ 81 

PROTOKOLL 2019-11-21 

SID 5 (6) 

Yttrande till kommunstyrelsen gällande uppräkning av 
programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan 2020 
(SKN/2019:1098) 

Sammanfattning 
I enlighet med nuvarande samverkansavtal ska avtalspmierna årligen besluta om 
eventuell justering av programpriserna. Storsthlm tar fram underlag enligt fastställd 
beräkningsmodell och däiiill görs en politisk bedömning. Storsthlms styrelse 
föreslår att både programpriserna för nationella program och strukturtillägget räknas 
upp med 1 procent inför 2020. 

Kommunstyrelsen har fått rekommendation om programpriser och struktu1iillägg 
2020. Dessa är 

• fastslå bifogad prislista för gymnasieskolan 2020 baserad på genomsnittlig 
uppräkning om 1 procent, 

• fastslå bifogat förslag till uppräkning av struktuiiillägget om 1 procent, 
• tillämpa ersättningsnivån för Mindre undervisningsgrupper redan från 

höstterminen 2019, 
• under 2020 betala i nivå med riksprislistan för Naturbruksprogrammets 

trädgårds inriktning. 

Beslut 
Skolnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta förslag till programpriser 
och strukturtillägg för 2020 för gymnasieskolan enligt STORSTHLM:s 
rekommendation. 

Signatur 



SOLNA STAD PROTOKOLL 

§ 82 
Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Skolnämnden tar del av följande delegationsbeslut: 

SKNdel/2019 §§ 323 - 433 
Sko I placeringar under perioden 201 9-10-01 - 201 9-10-31 

§ 83 
Post- och ärendelista 

Beslut 
Skolnämnden tar del av utsänd föredragningslista. 

§ 84 
Övrigt 

Eva Eriksson (S) undrar om det finns platsgaranti i Ulriksdalsskolan för 
bergshamraboende elever efter att Bergshamraskolans högstadium stängs. 

2019-11-21 

SID 6 (6) 

Alessandra Wallman, förvaltningschef, svarar att någon platsgaranti i lagens mening 
inte förekommer, men att förvaltningen arbetar utifrån gängse urvalsregler, som 
syskonförtur och relativa närhetsprincipen. 
Vid behov finns också möjlighet att tillskapa flera platser. 

Signatur 


