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Budgetuppföljning per oktober 2019  
 
 
Sammanfattning 
Skolnämndens utfall för perioden visar på ett underskott om 31,4 mkr. Avvikelsen 
för periodens nettokostnad beror främst på högre personalkostnader än budgeterat.  
Årsprognosen för nämnden pekar på ett underskott om 10 mkr. Underskottet beror 
främst på att verksamheten under första halvåret har haft högre personalkostnader än 
budgeterat. Även kostnader för tilläggsbelopp beräknas blir högre än 
budgeterat. Åtgärder som vidtagits för att nå en budget i balans är: 
- anpassning av organisationen utifrån behovet av förskole- och skolplatser 
- förändrade rutiner och förbättrade arbetssätt 
- tydligare styrning och uppföljning av enheternas ekonomi  
 
Åtgärderna är av långsiktig karaktär och förväntas ge full effekt läsåret 2020/21. 
 
Osäkerheten i prognosen avser kostnader för tilläggsbelopp under hösten då 
beslutsprocessen blivit fördröjd på grund av förändrade rutiner för bedömning. 
 
Utfallet och helårsprognosen för investeringar visar på något lägre kostnader än 
budgeterat på grund av ändrade redovisningsregler i staden gällande datorer. 
 
 
Förslag till beslut 
Skolnämnden tar del av rapporten per oktober 2019 
 
 
 
 
 
 
 
Alessandra Wallman Maria Gyllenberg 
Förvaltningschef Chefscontroller 
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Skolnäm
nden - B

udgetuppföljning per oktober 2019 

Sammanfattning 
Skolnämndens utfall för perioden visar på ett underskott om 31,4 mkr. Avvikelsen för periodens nettokostnad beror 
främst på högre personalkostnader än budgeterat. 

Årsprognosen för nämnden pekar på ett underskott om 10 mkr. Underskottet beror främst på att verksamheten 
under första halvåret har haft högre personalkostnader än budgeterat. Även kostnader för tilläggsbelopp beräknas 
blir högre än budgeterat. Åtgärder som vidtagits för att nå en budget i balans är: 
- anpassning av organisationen utifrån behovet av förskole- och skolplatser 
- förändrade rutiner och förbättrade arbetssätt 
- tydligare styrning och uppföljning av enheternas ekonomi 

Åtgärderna är av långsiktig karaktär och förväntas ge full effekt läsåret 2020/21. 

Osäkerheten i prognosen avser kostnader för tilläggsbelopp under hösten då beslutsprocessen blivit fördröjd på 
grund av förändrade rutiner för bedömning. 

Utfallet och helårsprognosen för investeringar visar på något lägre kostnader än budgeterat på grund av ändrade 
redovisningsregler i staden gällande datorer. 

Nämndens ansvarsområden 
Den politiska organisationen i Solna stad har förändrats efter valet. Den tidigare barn- och utbildningsnämndens 
verksamhet har övergått i en skolnämnd och en barn- och förskolenämnd har också inrättats. 

Skolnämnden ansvarar för att barn och ungdomar mellan 6-16 år får sina behov av omsorg och obligatorisk 
utbildning tillgodosedda. Detta kan ske antingen inom ramen för Solna stads egna grundskoleverksamheter eller 
genom att föräldrar väljer skola och omsorg i andra kommuners eller enskilda huvudmäns regi. Nämnden ansvarar 
även för ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan. Eftersom eleverna har rätt att välja skola kan utbildningen 
antingen ske vid Solna gymnasium eller i en friskola eller annan kommuns gymnasium. I nämndens ansvarsområde 
ingår också ungdomsmottagningen. 

Barn- och förskolenämnden ansvarar för att barn mellan 1-5 år erbjuds en god pedagogisk verksamhet där omsorg, 
lek och lärande är centralt för verksamheten. Detta kan ske antingen inom ramen för Solna stads egna 
förskoleenheter eller genom att föräldrar väljer förskola eller annan pedagogisk omsorg i annan regi. 

Ekonomisk analys 

Utfall och årsprognos 
Nämndens nettokostnader för perioden januari till oktober är 1 176,6 mkr vilket är 31,4 mkr högre än budget för 
perioden. Avvikelsen jämfört med budget avser främst kostnadssidan. 

Under året har redovisningsrutinerna på förvaltningen setts över och reviderats för att få en mer rättvisande 
redovisning varje månad. Det kan därför vara svårt att dra några större slutsatser vid jämförelser av utfallet mellan 
2018 och 2019. 
 
På intäktssidan visar utfallet på 13,1 mkr högre intäkter än budget för perioden. Avvikelsen avser i huvudsak 
statsbidrag från Skolverket och Migrationsverket. När det gäller bidrag från Migrationsverket är det lägre intäkter än 
budgeterat för asylsökande barn och elever men högre intäkter för etableringsbidrag. Från Skolverket är det bidrag 
för Likvärdig skola, Minskade barngrupper och läxhjälp som är högre än budgeterat. Även försäljning av förskole- 
och skolplatser till andra kommuner, interkommunala intäkter, har en positiv avvikelse jämfört med budget för 
perioden. 

Kostnadssidan avviker för perioden med 44,5 mkr högre kostnader än budgeterat. De största avvikelserna avser 
personalkostnader, kostnader för tilläggsbelopp, kostnader för placeringar på specialskolor och kostnader för 
elevpeng på skolor i egen regi. När det gäller personalkostnaderna avser större delen av avvikelsen vårterminen. Från 
höstterminens start har personalkostnaderna minskat då verksamheten har anpassat sina organisationer utifrån 
behovet av förskole- och grundskoleplatser. 
Den ökade interna kostnaden för elevpeng beror på att det varit fler elever på Solnas kommunala enheter än 
budgeterat för perioden. Den ökade kostnaden vägs till del upp av att det varit något lägre kostnader än budgeterat 
för köp av verksamhet för elever som valt en fristående skola eller en skola i en annan kommun. 
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Periodens utfall och årsprognos 
  Periodutfall Årsprognos 
mkr 2019 2018 % 19/18 Budget- 

avvikelse Budget Prognos Budget- 
avvikelse 

Taxor och avgifter 66,7 63,8  0,6 79,4 80,4 1,0 
Hyror och arrenden 0,2 0,2  0,2 0,0 0,2 0,2 
Bidrag 118,9 94,4  33,6 102,4 140,2 37,8 
Försäljning av verksamhet 75,5 68,8  2,9 87,0 92,4 5,4 
Övriga intäkter 0,1 0,1  0,1 0,0 0,1 0,1 
Interna intäkter (kto 39) 719,1 723,2  -24,2 891,9 868,2 -23,7 
Summa intäkter 980,5 950,6 3,1 % 13,1 1 160,8 1 181,5 20,7 
Personalkostnader -581,1 -551,7  -27,4 -664,4 -694,3 -29,9 
Köp av verksamhet/tjänster -643,6 -601,0  17,9 -793,9 -767,5 26,4 
Lokalkostnader -133,1 -123,3  0,8 -160,7 -159,5 1,2 
Kapitalkostnader -9,3 -7,2  -1,3 -9,6 -11,4 -1,8 
Övriga kostnader -49,0 -38,5  -11,5 -45,0 -59 -14,0 
Interna kostnader (kto 79) -741,0 -749,0  -23,1 -861,5 -874 -12,5 
Summa kostnader -2 157,0 -2 070,8 4,2 % -44,5 -2 535,0 -2 565,7 -30,7 
Verksamhetens 
nettokostnader 

-1 176,6 -1 120,2 5,0 % -31,4 -1 374,2 -1 384,2 -10,0 

        

Nämndens helårsprognos för 2019, baserad på utfall för andra tertialen, pekar på ett underskott om 10 mkr. På 
intäktssidan är det främst bidrag från Skolverket och Migrationsverket som visar på en positiv avvikelse jämfört med 
budget. Bidrag från Migrationsverket prognostiseras bli lägre än budgeterat för asylsökande men högre för 
nyanlända med etableringsbidrag. Bidragen från Skolverket avser bl. a. statsbidrag för en likvärdig skola, läxhjälp och 
mindre barngrupper. Även försäljning av verksamhet, interkommunala intäkter, prognostiseras bli högre än 
budgeterat. 

På kostnadssidan visar prognosen att verksamheten i egen regi har haft högre personalkostnader än budgeterat. En 
del av ökningen är direkt kopplat till bidragen från Skolverket som främst är avsedda att finansiera ökade 
personalresurser i verksamheten. När det gäller kostnader för köp av verksamhet visar den totala prognosen för 
både externa- och interna utförare, på något lägre kostnader än budgeterat. 

Av avsnittet ”Övriga ekonomiska styrregler” i Solna stads verksamhetsplan och budget 2019 framgår att om 
förutsättningarna ändras under löpande budgetår ansvarar nämnden för att anpassa verksamheten inom ram. 
Prognoser som under löpande budgetår visar ett befarat underskott ska leda till åtgärder. Åtgärderna redovisas till 
kommunstyrelsen i samband med den ekonomiska uppföljningen. 

Åtgärder som vidtagits med anledning av det prognostiserade underskottet är; 

· Förändrade rutiner för bedömning av tilläggsbelopp där endast extra ordinära stödbehov genererar tilläggsbelopp. 
Även skolor med speciella inriktningar måste från hösten 2019 ansöka om tilläggsbelopp så att alla elever med extra 
ordinära stödbehov behandlas på ett likvärdigt sätt. 

· Fortsatt arbete med att ge lärare och rektorer kunskap och verktyg för att bemöta barn och elever med behov av 
särskilt stöd för att minska behovet av individlösningar. 

· Tydligare styrning i budget- och uppföljningsprocessen för att tidigt se och kunna vidta åtgärda för enheter som 
inte har en ekonomi i balans. 

Ovanstående vidtagna åtgärder är av långsiktig karaktär och beräknas inte ge full effekt under innevarande år vilket 
antogs i tidigare prognos. Då verksamheten planeras utifrån läsår är det svårt att under ett pågående budgetår vidta 
åtgärder som får full effekt på innevarande år. 

Osäkerheter i prognosen avser främst kostnader för tilläggsbelopp för hösten. Då rutinerna för bedömning av 
tilläggsbelopp har förändrats har beslutsprocessen för höstens tilläggsbelopp försenats. Det är därför svårt att 
prognostisera höstens kostnad för tilläggsbelopp i nuläget. 

Verksamheter 
  Periodutfall Årsprognos 
mkr 2019 2018 Budget- 

avvikelse Budget Prognos Budget- 
avvikelse 

Gemensam verksamhet -28,8 -17,8 -8,9 -23,7 -27 -3,3 
Förskola -415,8 -413,6 6,6 -506,9 -499,0 7,9 
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Grundskola -570,6 -539,5 -23,4 -656,3 -672 -15,7 
Gymnasieskola -137,3 -126,1 -8,8 -154,3 -159 -4,7 
Grundsärskola -16,1 -17,8 3,3 -23,7 -18,0 5,7 
Gymnasiesärskola -8,0 -5,4 -0,2 -9,3 -9,2 0,1 
Summa nämnd -1 176,6 -1 120,2 -31,4 -1 374,2 -1 384,2 -10,0 

Gemensam verksamhet 
Utfallet för gemensam verksamhet är något högre än budgeten för perioden vilket beror på högre kostnader än 
planerat för it. Årsprognosen visar på en mindre avvikelse. 

Förskola 
Utfallet för förskoleverksamheten ligger något lägre än budget för perioden. Helårsprognosen för verksamhetens 
nettokostnad visar på en positiv avvikelse jämfört med budget. Avvikelsen beror på något lägre volymer av barn i 
förskolan under hösten än beräknat i budget. De lägre volymerna kräver att förvaltningen anpassar antalet platser 
och organisationen utifrån det förändrade behovet. 

Grundskola 
Utfallet för förskoleklass, grundskola och fritidshem visar på högre kostnader än budgeterat för perioden. 
Avvikelsen avser främst personalkostnader, placeringar på specialskolor samt kostnad för elevpeng för skolor i egen 
regi. Helårsprognosen för verksamhetens nettokostnad ligger 15,7 mkr högre än budgeterat. Avvikelserna på 
kostnadssidan uppvägs till del av att bidrag från Skolverket och Migrationsverket beräknas bli högre än budgeterat. 

Gymnasieskola 
Utfallet för gymnasieskolan visar på något högre nettokostnad än budgeterat för perioden. Avvikelsen avser köp av 
verksamhet, skolplatser, från andra huvudmän som varit högre än beräknat under perioden. 

Helårsprognosen för verksamheten visar på 4,7 mkr högre nettokostnad än budgeterat. De ökade kostnaderna beror 
på ett ökat antal elever i gymnasieskolan än beräknat i budget. Den senaste befolkningsprognosen visar på fler 
ungdomar i åldern 16 - 19 år och att fler elever än beräknat går mer än tre år i gymnasieskolan. I prognosen har även 
förväntade bidrag från Migrationsverket för asylsökande ungdomar minskat då antalet asylsökande ungdomar 
placerade i Solna är färre än beräknat. 

Grundsär- och gymnasiesärskola 
Utfallet för grundsär- och gymnasiesärskolan visar endast på en mindre avvikelse jämfört med budget. 
Helårsprognosen visar på lägre kostnader än budgeterat för båda verksamheterna. 

Investeringar 
Utfallet för perioden är 2,7 mkr lägre än föregående år. Avvikelsen mellan åren beror främst på att Råsunda 
Centralskola, som öppnades hösten 2018, utrustades med möbler och övriga inventarier. Under hösten kommer 
ytterligare möbler och inventarier för att utrusta de nya lokalerna för fritidshem årskurs 4-6 att köpas in. 

Årsprognosen visar på ett underutnyttjande av investeringsmedel på 3,5 mkr. Avvikelsen mot budget beror på att 
planerade datorinköp kommer att belasta driftsbudgeten och inte investeringsmedel som tidigare planerats. Detta på 
grund av ändrade redovisningsregler i staden gällande datorer. 

Investeringsutfall och årsprognos 
  Periodutfall Årsprognos 
mkr 2019 2018 Differens 

19/18 Budget Prognos Budget- 
avvikelse 

Kapitalinventarier, 
arbetsmiljöåtgärder m.m. 

-5,0 -7,7 -2,7 -10,0 -6,5 3,5 
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Reviderad verksamhetsplan och budget 2020  
 
 
Sammanfattning 
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. I Kommunfullmäktiges beslut om budget fick nämnden ett 
tillskott på 5 mkr i form av politiska prioriteringar för att förbättra 
kunskapsresultaten i grundskolan. Tillskottet kommer att användas till att förstärka 
strukturbidraget som fördelas till grundskoleenheter utifrån socioekonomiska 
faktorer. 
 
Skolnämnden har inför 2020 nya nämndmål: 
 

• Utbildningen ska leda till goda kunskapsresultat och till att varje 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 annat följande aktiviteter: 
 

• Professionsutveckling  
• Öka elevernas tillgång till legitimerade lärare 
• Fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 
• Tillgänglig utbildning 
• Fortsätta samarbetet med stiftelsen Friends 
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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 kunna anpassa platser utifrån behov och 
efterfrågan, och för att den ska kunna anpassa verksamheten utifrån barnen och 
elevernas förutsättningar. 
 
 
Förslag till beslut 
Skolnämnden fastställer förvaltningens förslag till reviderad verksamhetsplan och 
budget för 2020 inklusive mål, uppdrag, ekonomiska ramar, internkontrollplan och 
konkurrensplan. 
 
Skolnämnden beslutar om bidragsbelopp 2020 och tillhörande regler till andra 
kommuner och fristående skolor enligt bilaga ”Bidragsbelopp 2020 och tillhörande 
regler till andra kommuner och fristående skolor”. 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
Alessandra Wallman Hanna Malm 
Förvaltningschef Kvalificerad utredare 
 
 
 
 
Maria Gyllenberg Sofia Nybom 
Chefscontroller Stabschef 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 
Bidragsbelopp 2020 och tillhörande regler till andra kommuner och fristående skolor 
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Sammanfattning 
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. I Kommunfullmäktiges beslut om 
budget fick nämnden ett tillskott på 5 mkr i form av politiska prioriteringar för att förbättra kunskapsresultaten i 
grundskolan. Tillskottet kommer att användas till att förstärka strukturbidraget som fördelas till grundskoleenheter 
utifrån socioekonomiska faktorer. 

Skolnämnden har inför 2020 nya nämndmål: 

• Utbildningen ska leda till goda kunskapsresultat och till att varje 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 annat 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 kunna anpassa platser utifrån behov och 
efterfrågan, och för att den ska kunna anpassa verksamheten utifrån barnen och elevernas förutsättningar. 

Nämndens ansvarsområden 
Skolnämnden ansvarar för att barn och ungdomar mellan 6-16 år får sina behov av omsorg och obligatorisk 
utbildning tillgodosedda. Detta kan ske antingen inom ramen för Solna stads egna grundskoleverksamheter eller 
genom att föräldrar väljer skola och omsorg i andra kommuners eller enskilda huvudmäns regi. Nämnden ansvarar 
även för ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan. Eftersom eleverna har rätt att välja skola kan utbildningen 
antingen ske vid Solna Gymnasium eller i en friskola eller annan kommuns gymnasium. I nämndens ansvarsområde 
ingår också ungdomsmottagningen. 

Solna stads styrning 
Styrningen i Solna stad utgår från ett system för samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning samt gällande 
lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten. Utgångspunkten är en sammanhållen 
målstyrning, där kommunfullmäktige anger inriktning och ekonomiska ramar för styrelse och nämnder. Det sker i 
Solna stads verksamhetsplan och budget, som är stadens främsta styrdokument. Den årliga verksamhetsplanen och 
budget kompletteras inom vissa områden med andra styrande dokument som policyer, strategier, riktlinjer, planer 
och program. 

Styrelse och nämnder ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktning, precisera och fastställa en 
verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. Hänsyn ska tas till viktiga förändringar i 
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omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Styrelse och nämnder ska till 
sin verksamhetsplan och budget besluta om internkontrollplan och konkurrensplan för verksamheten. 

Utifrån styrelsens och nämndernas mål samt ekonomiska ramar ska förvaltningsledningen utarbeta verksamhetsplan 
och budget i dialog med sina enheter. Enheterna ska arbeta fram sina mål/aktiviteter, vilka i sin tur ska brytas ned 
till individuella mål/aktiviteter för varje medarbetare. De individuella målen/aktiviteterna tydliggör medarbetares 
ansvar och befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå enhetens, nämndens och stadens mål. 

I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för att 
verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade avvikelser, 
som inte är ringa, ska omgående informeras om till kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas 
verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering lämnas till kommunfullmäktige vid två 
tillfällen under året, per 30 april och 31 augusti. Dessutom lämnas en årsredovisning per 31 december. 

Solna stads hel- och delägda bolag styrs och följs upp, enligt aktiebolagslagen, av bolagsordning och ägardirektiv. 
Stadens tillväxt och utveckling skapar behov av en utvecklad styrning och struktur för den verksamhet som bedrivs 
inom hela koncernen, för att den ska harmonisera med stadens årliga verksamhetsplan och budget. 

Mål och uppdrag 

Solna stads vision och övergripande mål 
Den politiska viljeinriktningen för Solna stads framtida utveckling kommer till uttryck i en vision och fyra 
övergripande mål. Solna stads vision lyder på följande sätt: 

Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla solnabor. Staden kännetecknas av trygghet 
och öppenhet, där allas potential tas tillvara. Vi erbjuder kunskap, kreativitet och upplevelser som ökar regionens attraktionskraft.  

Visionen bryts ner i fyra övergripande mål, som lyder på följande sätt: 

Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. 
Alla verksamheter som Solna stad finansierar, oavsett utförare, ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens 
resurser. Staden ska säkerställa att de insatta resurserna ger avsedda resultat i verksamheterna. Verksamheter inom 
välfärdens kärna ska prioriteras. Kvalitetsnivåer ska sättas och följas upp och utvärderas. Det ska vara ordning och 
reda i stadens ekonomi och verksamheterna ska hålla budget. Staden tar ansvar för framtidens välfärd genom att 
balansera kostnader för dagens verksamheter och behovet av att göra avsättningar för kommande investeringar. 

Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. 
Solna ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i staden med ett stort utbud av bostäder, arbetsplatser och 
service. Staden ska växa hållbart i en takt som staden och solnaborna mäktar med utifrån ett ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt perspektiv. De möjligheter som tillväxten skapar ska tillvaratas samtidigt som stadens framtida 
ekonomi tryggas, viktiga naturvärden säkras och jämlika livsvillkor skapas. Barriärer ska byggas bort och 
stadsdelarnas egna identiteter tas till vara och länkas ihop för att skapa en sammanhållen och levande stad. 

Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i. 
Solna ska erbjuda en attraktiv och trygg miljö att leva och verka i. Här ska finnas tillgång till bra boende, 
stimulerande arbete och utbildningsmöjligheter, god service, trivsamma grönområden och goda kommunikationer. 
Stadsmiljön ska vara trygg och tillgänglig för alla, utan fysiska och sociala barriärer. Solnaborna ska kunna forma sina 
liv efter sina förutsättningar och trygga sin försörjning genom eget arbete. Den service som Solna stad finansierar 
ska finnas som ett naturligt stöd för de solnabor som behöver den under livets olika skeden. 

Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser. 
Solna ska vara en mångsidig och upplevelserik stad, som ökar regionens attraktionskraft. Här ska storstadens puls 
samspela med det lugn som närheten till natur och vatten ger. Staden ska ha en internationell prägel och vara en 
mötesplats för människor med olika bakgrund, en importhamn för nya idéer och ett centrum för upplevelser. Här 
ska alla ges möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar och allas potential tas tillvara i stadens och regionens 
utveckling. 
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Nämndmål 
Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för 
respektive nämnd. Nedan beskrivs nämndens huvudsakliga aktiviteter per respektive nämndmål under 2020. 

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

Aktiviteter Beskrivning 
Införa ”Pedagogen Solna” – Centrum för professionsutveckling och 
kollegialt lärande 

Förvaltningen ska ta fram utbildningar för att medarbetarna i 
verksamheten ska få möjlighet att utvecklas inom sin profession. 
Utbildningarna ska även innefatta rektorer.  Exempel på 
utbildningar är:   
Formativ bedömning  
Extra anpassningar och särskilt stöd  
Lärmiljö  
Lektionsdesign  
Undervisning med stöd av digitala verktyg  
Digitalt medarbetarskap (ESF-projektet) 

En lärarroll i förändring En översyn av lärarnas arbetsuppgifter kommer att genomföras  i 
syfte att tydliggöra och renodla lärarnas uppdrag. Bland annat ska 
en kartläggning av lärares arbetstid göras för att utreda vilka andra 
funktioner som kan stötta lärare i deras arbetsuppgifter såsom 
lärarassistenter.  
En pilot kommer att genomföras på två av stadens skolor. 

Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet ska fortsätta att utvecklas för att 
förbättra uppfyllelsen av kunskapskraven. 
Arbetet med den kontinuerliga uppföljningen av elevernas resultat 
under läsåret för att få fler att klara mer kommer att utvecklas 
under året bland annat med analys av resultat på alla nivåer.  
 
Under 2019 har nämnden arbetat tillsammans med Skolverket 
inom ramen för Samverkan för bästa skola. Samarbetet går nu in i 
överenskommelse 2 där fokus är på att förbättra det systematiska 
kvalitetsarbetet på alla nivåer. 

Utbildningen ska vara tillgänglig och anpassas efter alla elevers förutsättningar. 

Aktiviteter Beskrivning 
Göra utbildningen mer tillgänglig Nämnden ska stötta skolorna i att tillgängliggöra utbildningen för 

alla elever bland annat genom att den centrala elevhälsan erbjuder 
skolenheterna stöd samt öka det specialpedagogiska stödet till 
lärarna. 

Fortsatt samarbete med stiftelsen Friends Det treåriga samarbetet med stiftelsen Friends går nu in på sitt 
sista år. Under året fortsätter implementeringen av det 
förebyggande arbetet med hjälp av Friends metodstöd, enkät samt 
träffar för nyckelpersoner. 

Anpassa utbildningen till eleverna Nämnden ska stötta skolorna i att arbeta med att differentiera 
undervisningen. Det handlar om att arbeta med att erbjuda en 
variation kring tempo, nivå, omfång, medod och intresse. 

Nämndens uppdrag 
Uppdrag kan åläggas styrelse och nämnder. Dess syfte är att styra mot politiska prioriteringar och de övergripande 
målen för staden. Uppdragen ska utföras inom ramen för budgetramarna. Kommunfullmäktige har i november 
beslutat om följande nämnduppdrag för nämnden. 

Uppdrag 
Skolnämnden får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att utveckla undervisningen med stöd av digitala verktyg i syfte att förbättra 
kunskapsresultaten. 
Skolnämnden och barn- och förskolenämnden får i uppdrag att ta fram en strategi för kompetensutveckling och karriärvägar inom 
förskola och skola. 

Löpande verksamhet enligt reglemente 
Vid sidan av nämndens verksamhet utifrån nämndens nämndmål, finns även en löpande verksamhet utifrån det av 
kommunfullmäktige beslutade reglementet för respektive nämnd. 
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Framtida utmaningar och förutsättningar 
För att säkra framtidens välfärd har kommunstyrelsen initierat ett projekt, Solna 2025. Staden står inför stora 
utmaningar med ökade välfärdsbehov bland annat på grund av att det blir fler unga och äldre i samhället. 
Förväntningarna på stadens verksamheter samt på den service som staden erbjuder i form av e-tjänster, kontakt och 
tillgänglighet ökar. 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 finns men som inte är verksamma att komma tillbaka. Denna utmaning fordrar att den angrips från flera 
håll och skolnämnden behöver arbeta med frågan lokalt. Då antalet nyanlända ökar ställs krav på mottagandet i 
stadens verksamheter för att bidra till en god integration och säkerställa en god utbildning för alla elever. 

För att frigöra resurser, ekonomiska och personella, till de som är i störst behov av det, behöver nämnden arbeta 
med att få fler att klara mer själva. Det handlar om att utveckla e-tjänster där medborgarna i större utsträckning kan 
göra ärenden såsom att ansöka om skolplats eller skolskjuts själva, införa digitala system som kan avlasta lärare, t.ex. 
läromedel med självrättning, digitala screeningar eller andra administrativa eller pedagogiska stödsystem. Lärarnas 
roll är i förändring, inte minst kopplat till de nya statliga satsningarna på lärarassistenter. Förvaltningen ser behov av 
att kartlägga lärarnas arbetssituation kopplat till dessa utmaningar. 

Därtill behöver förvaltningen arbeta med professionsutveckling för att säkerställa att de medarbetare som finns i 
verksamheterna får möjlighet att fördjupa sina kunskaper i ett kollegialt lärande. Det kan handla om vidareutbildning 
i områden som utveckling av undervisningen, lektionsdesign, bedömning, barn i behov av särskilt stöd och 
anpassningar av undervisningen. 

Nämnden behöver också fortsätta arbetet med att förbättra likvärdigheten. Det handlar om att säkerställa att alla 
elever i stadens skolor får en likvärdig utbildning. Här har förvaltningen identifierat behov av att arbeta med en 
standardisering inom flera områden för att erbjuda ett bättre stöd till lärare, inte minst nyutexaminerade. 

  

Organisation 
Skolnämnden ansvarar för planering och tillhandahållande av barnomsorg inom fritidshemsverksamhet upp till 12 
års ålder samt grundskole- och gymnasieverksamhet. Nämnden ansvarar även i vissa fall för godkännande och tillsyn 
av huvudmän för fristående fritidshem. Utöver det ansvarar nämnden för det kommunala aktivitetsansvaret för 
stadens ungdomar som lämnat grundskolan, barn- och elevhälsan, ungdomsmottagning och sjukhusskola. 

Nämnden ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
har bestämt. 

Förvaltningens organisation 
Barn- och utbildningsförvaltningens organisation består av en central förvaltning, nio grundskolor och ett 
gymnasium. En utsedd skolchef ansvarar för att bevaka och arbeta för att de nationella målen och att skollagens 
krav uppfylls i verksamheterna. Skolchefen ansvarar även för att nämndens aktiviteter genomförs i verksamheterna. 

Varje skola leds av en rektor. Rektors roll är bland annat att se till att de nationella målen och skollagens krav 
uppfylls i respektive verksamhet. Rektorernas arbete leds av skolchefen. 

Den centrala organisationen ansvarar för att styra, samordna, stödja samt utveckla förvaltningens arbete. 

  

Budget 

Driftbudget, nämnd 
Skolnämndens ökade driftbudget består av ramhöjning motsvarande 1 procent för samtliga ersättningsområden 
samt volymkompensation. Kompensationen baseras på stadens befolkningsprognos och kommunstyrelsens beslut i 
juni om planeringsförutsättningar 2020. Nämnden har i den budget som behandlades på kommunfullmäktige i 
november fått tillskott i form av politisk prioritering på 5 mkr för ökade kunskapsresultat i grundskolan. 

Inför 2020 har interndebiteringen inom staden förenklats och nämndens ram justerats ned med motsvarande 
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hittillsvarande kostnader för interndebitering. 

  

mkr Budget 2020 Budget 2019 Förändring 
Intäkter 155,3 153,1 -2,2 
Kostnader -1 032,2 -1 021,0 11,2 
Nettokostnader -876,9 -867,9 9,0 

Driftbudget, per verksamhet 

Driftbudgeten för skolnämnden fördelas till de olika verksamheterna utifrån prognostiserade volymer av barn och 
elever. Samtliga verksamheter har fått en uppräkning av barn/elevpengen med 1 procent. Antalet barn/elever i 
förskola, grundskola, gymnasie- och gymnasiesärskolan ökar jämfört med 2019. Antalet elever i grundsärskolan är 
oförändrad. Budgeten för gemensam verksamhet är oförändrad jämfört med 2019. 

Inför 2020 har interndebiteringen inom staden förenklats och nämndens ram justerats ned med motsvarande 
hittillsvarande kostnader för interndebitering. Förvaltningen kommer 2020 att använda samma förenklade princip 
för interna kostnader för verksamhet i egen regi. 

Nämnden har i den budget som behandlades på kommunfullmäktige i november fått tillskott i form av politisk 
prioritering på 5 mkr för ökade kunskapsresultat i grundskolan. Den politiska prioriteringen kommer att användas 
för att förstärka strukturbidraget till grundskolan. 

Fördelningen av strukturbidraget har tidigare baserats på faktorn föräldrars utbildningsbakgrund och betalats ut både till 
grundskola och fritidshem. Inför 2020 förändras detta och strukturbidraget betalas endast ut till grundskolan och 
som underlag för fördelning av strukturbidraget används det socioekonomiska index som Skolverket beräknat och 
använt vid fördelning av statsbidraget för en likvärdig skola. De medel för strukturbidrag som tidigare betalats till 
fritidshem tillförs strukturbidraget för grundskola. 

mkr Budget 2020 Budget 2019 Förändring 
Gemensamt -23,7 -23,7 0,0 
Grundskola -659,0 -656,2 2,8 
Gymnasium -155,4 -154,2 1,2 
Grundsärskola -23,7 -23,7 0,0 
Gymnasiesärskola -8,3 -9,3 -1,0 
Summa, driftram -870,1 -867,1 3,0 

Investeringsbudget 
Investeringsmedlen ska användas till inventarier på skolenheterna. 

mkr Budget 2020 Budget 2019 Förändring 
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m. -5,0 -10,0 -5,0 
Summa -5,0 -10,0 -5,0 

Taxor och avgifter 
Solna stad tillämpar sedan flera år den s.k. maxtaxan. Maxtaxan gäller förskolan och fritidshemmen och styrs av 
"Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet". 
Det innebär att staten fastställer ett tak för den avgift som kan tas ut. Från och med juli 2015 ändrades maxtaxan till 
att följa index. Maxtaxan anpassas till de indexförändringar som fastställs av Skolverket. 

Nämndens taxor och avgifter 
Taxor och avgifter Beslutad Status Datum för nytt 

beslut 
Gäller från och 
med 

Skolbarnomsorg/fritidshem KF 2015-11-30 Oförändrad  2016-01-01 
     

Medarbetare 
Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjningen är en fortsatt utmaning för nämnden. En attraktiv arbetsgivare inom skola blir staden 
genom att bedriva verksamheter som genomsyras av hög kvalitet, en stabil organisation, rätt förutsättningar och 
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goda resultat. Detta uppnår vi bland annat genom att följa den strategi nämnden tagit för att förbättra 
kunskapsresultaten i skolan. Nämnden bedriver inom ramen för dessa kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra 
kompetensförsörjningen och vara en attraktiv skolkommun. Nedan beskrivs övergripande vad som ska göras inom 
medarbetarområdet under 2020. 

• Professionsutveckling för lärare bland annat gällande extra anpassningar och särskilt stöd, formativ 
bedömning och lektionsdesign. 

• Öka tillgången till legitimerade lärare genom att göra en kartläggning av lärares arbetstid.  
• Värdegrundsarbetet fortsätter under 2020 i samarbete med stiftelsen Friends. En ny elevenkät genomförs i 

slutet av 2019 och kommer att ge underlag för skolornas fortsatta arbete med att förebygga kränkande 
behandling. Skolledare, lärare och elevhälsoteam kommer fortsatt få fortbildning av Friends. 

Förvaltningen driver tillsammans med stadsledningsförvaltningen och omvårdnadsförvaltningen ett treårigt projekt 
finansieras av Europeiska socialfonden (ESF), för att stärka medarbetare inom förskola och förskoleklass med 
digital kompetensutveckling. Projektet har nu gått in i genomförandefasen och de digitala kompetensledarna har 
påbörjat utbildningarna för medarbetare i förskola, förskoleklass och fritidshem. 

Medarbetarengagemang 
Medarbetarundersökningen 2019 visade att medarbetarna har hög motivation för sitt arbete men de mål som styr 
arbetet behöver förtydligas och följas upp. Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer kommer 
målen att synliggöras och följas upp. 

Sjukfrånvaro 
Förvaltningen arbetar förebyggande med sjukfrånvaron bland annat genom ett pågående samarbete med Karolinska 
Institutet för att förebygga stress för lärare. Detta projekt kommer att komma med sin slutrapport under 2020. 

Förvaltningen kommer att arbeta med att tydligare koppla ihop det systematiska arbetsmiljöarbetet med övriga 
aktuella frågor och processer. 

Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete 
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 elever kunskaper som rustar dem för livet. Nämnden kommer under 
kommande år att arbeta för att organisationen snabbt ska kunna anpassa platser utifrån behov och efterfrågan, och 
för att den ska kunna anpassa verksamheten utifrån barnen och elevernas förutsättningar. 

Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmannen systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, 
analyserar resultaten i förhållande till målen och utifrån det planerar och utvecklar verksamheten. Formerna för det 
systematiska kvalitetsarbetet utvecklas och förbättras hela tiden. Under föregående år har barn- och 
utbildningsförvaltningen utvecklat det systematiska kvalitetsarbetet genom att utveckla och utöka vad som följs upp 
i samarbete med Skolverket inom ramen för Samverkan för bästa skola. 

En ny form för resultatdialoger har inletts hösten 2019 där rektor träffar förvaltningens ledningsgrupp och samtalar 
utifrån en sammanställning av skolans resultat. Sammanställningen består av fakta om skolan såsom antal elever, 
resultat på nationella prov, antal nyanlända elever, meritvärde osv. Därefter presenterar rektor sin skola för 
nämndens arbetsutskott. 

Under 2020 kommer utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet att fortsätta, i linje med nämndens strategi för 
förbättrade kunskapsresultat i skolan. Detta sker i fortsatt samarbete med Skolverket inom ramen för Samverkan för 
bästa skola. 

Nämnden ska även tillvarata digitaliseringen, både som en tjänst till medborgare och som stöd till verksamheterna. 
Under 2020 kommer följande digitaliseringsprojekt vara i fokus: 

• Fortsätta att utveckla de e-tjänster som finns kopplade till skola. Det handlar framförallt om de tjänster som 
erbjuds medborgarna i form av ansökan till skola och fritidshem.  

• Införande av ny lärplattform. Avtal för befintlig lärplattform går ut under året och därför behöver en ny 
upphandlas. Arbetet med kravställningen pågår och upphandlingen kommer att slutföras under våren 2020 
för implementering start ht 2020.  

• Digitalt medarbetarskap inom ramen för ett projekt i samarbete med Europeiska socialfonden (ESF). 
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Projektet syftar till att kompetensutveckla alla medarbetare i förskoleklass och fritidshem i digital 
kompentens. 

Nämndens kvalitetsdeklarationer 
Nämndens kvalitetsdeklarationer revideras för 2020. Ändringarna är av redaktionell karaktär. 

Kvalitetsdeklarationer Beslutsdatum Status 
Fritidshem 2019-10-24 Revideras 
Förskoleklass 2015-10-24 Revideras 
Grundskola 2019-10-24 Revideras 
Grundsärskola 2015-10-24 Revideras 
Gymnasieskola 2015-10-24 Revideras 

Tvärsektoriella frågor 

Internationellt 
Nämndens internationella arbete är huvudsakligen en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling, samt för att 
rusta barn och unga för en framtid i en värld med täta kontakter över nations- och kulturgränser. Nedan beskrivs 
det huvudsakliga internationella arbetet under 2020. Arbetet bidrar till att uppfylla nämndmålet om höjda 
kunskapsresultat. 

Förvaltningsövergripande 
• Staden deltar i det Europeiska nätverket Eurocities Social Affairs Forum. Förvaltningen kommer under 

2020 fortsätta deltagandet i arbetsgruppen ”Utbildning”. Arbetsgruppen använder metoden ”Critical Friend 
Review” – kollegial granskning för att på ett strukturerat sätt ge feedback på en stads utbildningssystem, 
från förskola till gymnasium. Samarbetet ger möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor 
från andra europeiska städer. 

• Förvaltningen deltar sedan 2018 i projektet "Digitalt medarbetarskap" som finansieras av Europeiska 
Socialfonden. Projektets syfte är att bygga en organisation för hållbar digital utveckling och stärka den 
digitala kompentensen bland annat hos anställda i fritidsverksamhet och förskoleklass. Inom ramen för 
projektet ingår att ett antal pedagoger får delta i lärresor till andra länder. Projektet pågår till år 2021. 

Skolor 
• Ulriksdalsskolan har ett långsiktigt samarbete med en skola i Beijing, Kina, med fokus på språk, kultur och 

interkulturell kompetens för elever samt pedagogiskt utbyte för lärare. Ulriksdalsskolan ansöker om en 
fortsättning på projektet 2019-2020 med delfinansiering från Atlasprogrammet. Projektet består av en 
internationell spetsutbildning på skolan, en studieresa för lärare och elever till Kina och ett besök i Solna av 
lärare och elever från den kinesiska skolan. 

• Solna Gymnasium koordinerar ett EU-projekt med fokus på hållbart entreprenörskap och innovationer i 
samarbete med en skola i Voorburg, Nederländerna. Delfinansieras av Erasmus + programmet. Solna 
Gymnasium deltar också i ett nordiskt och baltiskt samarbetsprojekt som leds av gymnasiet i Solnas vänort 
Gladsaxe, Danmark. Eleverna utvecklar tillsammans idéer och aktiviteter för att förbättra integrationen i de 
deltagande städerna. Projektet delfinansieras av Nordplus programmet. 

• Skolambassadörernas uppgift att inspirera och stötta kollegor på skolan i arbetet med att undervisa om EU 
och Europa fortsätter. Skolambassadörer för EU finns nu på fyra skolor i Solna; Skytteholmsskolan, 
Ulriksdalsskolan, Tallbackaskolan och Solna Gymnasium. Skolorna arbete med att stärka EU-kunskap och 
internationalisering i skolan fortsätter.  

• Skytteholmsskolan, Ulriksdalsskolan och Solna Gymnasium deltar också i Europaparlamentets 
ambassadörsskoleprogram. Skolorna utbildar juniorambassadörer bland eleverna. De ska i sin tur informera 
och utbilda andra elever om EU. 

  

Likabehandling 
Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet samt säkra likvärdigt 
bemötande och service. Nedan beskrivs det huvudsakliga likabehandlingsarbetet under 2020. Arbetet bidrar till 
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nämndmålet att utbildningen ska vara tillgänglig och anpassas efter alla elevers förutsättningar. 

Skolnämnden kommer under 2020 fortsätta ha fokus på värdegrundsarbete och arbeta för en likvärdig skola. 
Insatser som planeras är bland annat: 

• Barn- och utbildningsförvaltningen har påbörjat ett arbete för att verksamheterna ska få ett likvärdigt 
kvalitativt administrativt stöd. I samverkan med tekniska förvaltningen ses även strukturen och 
ansvarsfördelningen för lokalfrågor över, i syfte att få en effektiv och likvärdig hantering i verksamheterna. 

• Samarbetet med stiftelsen Friends fortsätter. 
• För att säkerställa likabehandling vid betygssättning ska rutiner för en likvärdig och rättssäker bedömning 

inom skolan kontrolleras och följas upp. 

Miljö 
Nämndens miljöarbete utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicyn med tillhörande miljöstrategi 
samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljöområdet under 2020 utifrån 
miljöpolicyns fokusområden. 

Skolnämnden arbetar aktivt med att undvika användningen av farliga ämnen och hantera kemikalier så att risker 
minimeras. Nämnden har tidigare tagit fram en plan för att minska barns exponering för miljöskadliga ämnen i 
skola. Nämnden ställer relevanta och uppföljningsbara miljökrav vid upphandling, till exempel vad gäller ekologiska 
matvaror. 

Barn-och utbildningsförvaltningen har sedan 2018 ett nytt matavtal. Matavtalet inbegriper exempelvis nivån av 
ekologiskt producerade produkter, djurskyddskrav, krav på certifierad palmolja samt miljökrav på transportfordon 
och krav på leverantören att tillsammans med verksamheterna systematiskt arbeta för att minska matsvinnet. 
Stadens grundskolor har antingen kärl eller matkvarnar för matavfallet som hämtas för att göras till biogas. Skolorna 
uppmuntras vara med i den årliga tävlingen "Matsvinnskampen". 

Barn- och utbildningsförvaltningen har en tydlig dialog och samverkan med fastighetsägaren kring 
energieffektiviserande åtgärder som utbyte av armaturer och ljuskällor. 

Digitalisering i form av övergång till e-tjänster och service på distans ersätter pappersblanketter och sparar på så sätt 
resurser genom exempelvis minskad pappersförbrukning och minskade transporter. Barn- och 
utbildningsförvaltningen arbetar aktivt med att utveckla systemstöd för att ersätta pappershantering med digital 
hantering där det är möjligt. 

Konkurrensutsättning 

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt 
Avtalsbeteckning Diarienummer 
Digital lärplattform BUN/2013:389 
Kommunabonnemang avseende Inlästa Läromedel BUN/2015:966 
Lärplattform Solna Gymnasium BUN/2014:386 
Journalsystem ungdomsmottagning BUN/2015:119 

Nya upphandlingsbehov samt större avrop på befintliga ramavtal 
Nya upphandlingsbehov / Avrop på befintliga avtal 
Möbler Råsundaskolan 
Möbler Skytteholmsskolan 
Möbler förskola 
Möbler Tallbackaskolan 
Swefilm 

Intern kontroll 
Varje nämnd ansvarar för intern kontroll inom sitt verksamhetsområde enligt kommunfullmäktiges reglemente. En 
god intern kontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och säkert. 

I samband med verksamhetsplan och budget ska varje nämnd ta fram en internkontrollplan för nästa år som 
beskriver väsentliga risker i verksamheten. Riskerna sorteras in i en av fyra kategorier: styrning, medarbetare, 
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ekonomi och verksamhetsprocesser. Riskerna kopplas sedan till en process eller rutin. Verksamheten ska bedöma 
sannolikheten för och konsekvensen av om en risk skulle inträffa. Bedömningen redovisas som ett riskindex 1-16, 
där 16 är hög risk. Internkontrollplanen beskriver kontrollmoment för hur verksamheten ska kontrollera att risken 
inte har inträffat. Internkontrollplanen följs upp i samband med delårsrapport och årsredovisning. 

  

Internkontrollplan 
Kategori Process/Rutin Riskindex Risker Kontrollmoment 
Verksamhetsprocesser Följa upp användning 

och effekter av 
strukturbidraget 

9 Bidraget ger inte 
önskad 
utjämningseffekt. 

Uppföljning av vad rektorer på 
grundskolan använder strukturbidraget till, 
och om det ger önskad effekt 

Betygssättning för 
obehöriga lärare 

9 Att elever inte får en 
kvalitetssäkrad 
bedömning 

Kontroll att rutin följs vid betygssättning 

Likvärdig och 
rättssäker 
bedömning 

9 Att elever inte 
bedöms på ett 
likvärdigt sätt 

Kontroll att rutin för bedömning följs 
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Bidragsbelopp 2020 och tillhörande regler till andra kommuner och 
fristående skolor. 
 
Pengen för förskoleklass, grundskola och fritidshem har räknats upp med 1 procent 
jämfört med 2019.  
 
Ersättningen består av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp för barn/elever med 
extra ordinära stödbehov. 
 
Grundbeloppet innefattar ersättning för undervisning, utrustning och läromedel, 
elevhälsa, måltider, administration samt lokalkostnader. När det gäller 
fritidshemspeng ingår även föräldraavgifterna i pengen.  
 
Strukturtillägg utgår till kommunala och fristående grundskoleenheter i Solna med 
minst 15 elever folkbokförda i Solna där mer än 10 % av eleverna enligt Skolverkets 
beräkningar inte kommer att uppnå behörighet till gymnasieskolan. Fördelningen per 
enhet baserar sig på det socioekonomiska index som Skolverket har beräknat för 
varje skolenhet. Budgetåret 2020 fördelas 25 mkr för strukturtillägg till grundskolor. 
Då variabeln året när eleven invandrade till Sverige ingår i Skolverkets 
socioekonomiska index utgår inget extra tillägg för nyanlända från år 2020.  
 
Tilläggsbelopp kan sökas för barn och elever med extra ordinära behov av särskilt 
stöd.  
 
I pengen till fristående skolor ingår generell momskompensation med 6 procent.  
 
Allmän information om pengsystemet 
 
Utförare ska varje månad underrätta staden om vilka elever folkbokförda i Solna 
som är inskrivna i verksamheten. Retroaktiv peng för de verksamheter som omfattas 
av maxtaxan utgår inte.  
Ersättningen grundas på det antal barn/elever som finns inskrivna i verksamheten 
den 15:e varje månad.  
 
Utbetalning av peng 
 
I början av varje månad får alla utförare ett meddelande att logga in i ”Visa 
ersättning” för att granska underlag för kommande utbetalning. Därefter har varje 
utförare fem arbetsdagar på sig att reagera på underlaget. Efter granskning ska 
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utföraren återkoppla via e-post till förvaltningen även om underlaget är korrekt. 
Efter att meddelandet kommit till förvaltningen sker utbetalningen till respektive 
utförare.  
 
När det gäller elever i förskoleklass – åk 9 samt fritidshem kommer utbetalningar för 
juli och augusti att vara preliminära och baseras på det elevantal som finns 
registrerat för höstterminen. Avräkning och faktisk ersättning kommer att ske i 
september och baseras på var eleven finns inskriven den 15 september. Det innebär 
att den preliminära ersättningen för juli och augusti justeras i september.  
 
Brytdatum när det gäller byte från fritidshem f-3 till fritidshem åk 4–6 är den 1 juli. 
Brytdag när det gäller byte från förskola till fritidshem f-3 är den 1 augusti. 
 
 
Modersmål  
 
Förutom peng kan även extra ersättning för modersmålsundervisning sökas. Detta 
gäller elever i grundskolan åk 1–9. En förutsättning är att eleven är berättigad till 
stöd enligt skollag eller förordning.  
 
Diplomatbarn 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen måste senast den 5 maj för vårterminen och den 
5 november för höstterminen få information från berörda anordnare om det finns 
ungdomar som har rätt till utbildning för att de omfattas av bestämmelserna om barn 
till diplomater (SFS 2007:81). Anordnare ansvarar för att begära in erforderliga 
underlag som krävs från vårdnadshavare.  
 
Grundbelopp 
 
Grundskola, förskoleklass och fritidshem 
 

Årspeng f- åk 9 
Kommunal regi 

 
Fristående skolor 

 
Belopp kr/år 2020 2019 2020 2019 
Förskoleklasspeng 56 409 kr 55 851 kr 59 794 kr 59 202 kr 
Åk 1–3 65 777 kr 65 126 kr 69 724 kr 69 034 kr 
Åk 4–5 72 508 kr 71 790 kr 76 859 kr 76 098 kr 
Åk 6–9 78 690 kr 77 911 kr 83 411 kr 82 585 kr 
Fritidshem 
förskoleklass 37 131 kr 36 763 kr 39 359 kr 38 969 kr 
Fritidshem år 1–3 37 131 kr 36 763 kr 39 359 kr 38 969 kr 
Fritidshem år 4–6 17 852 kr 17 675 kr 18 923 kr 18 736 kr 
Modersmål  7 130 kr 7 060 kr  7 558 kr 7 483 kr 

 
 
Skolpengen innehåller ersättning för administration med 3 procent.  
Fritidshemspengen innehåller även föräldraavgifter. Vårdnadshavare betalar 
fritidshemsavgift enligt maxtaxan. Avgiften betalas till Solna stad som ersätter 
utförarna med peng inklusive avgift. 
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Strukturtillägg  

Enhet 
Beräknad andel 
obehöriga 

Socioekonomiskt 
index 

Tillägg 
kr/elev 
och år 

Bergshamraskolan  13,0% 93 6 369 
Hagaskolan - f.d. Djurgårdens Waldorfskola 9,2% 66 0 
Pysslingen Alfaskolan  4,8% 35 0 
Vittra Frösunda 7,3% 52 0 
Parkskolan 21,5% 154 10 547 
Solna Enskilda Montessoriskola 8,0% 57 0 
Spanska Skolan  21,7% 155 10 616 
Granbackaskolan 8,0% 57 0 
Tallbackaskolan 17,7% 127 8 698 
Raoul Wallenbergskolan - Järva Solna 4,6% 33 0 
Ulriksdalsskolan 12,8% 92 6 301 
Ekensbergsskolan 8,4% 60 0 
Råsunda Centralskola  11,9% 85 5 822 
Råsundaskolan 10,6% 76 5 205 
Skytteholmsskolan 16,3% 117 8 013 

 
 
Tilläggsbelopp 
 
Tilläggsbelopp betalas ut för beviljat antal assistenttimmar. Maximalt antal 
assistenttimmar per vecka som kan beviljas för en elev är 40 timmar. 
 
Belopp per timme för år 2020  
Kommunala enheter  203 kr 
Fristående enheter  215 kr  
 
 
Grundsärskola 
 
Från höstterminen år 2020 kommer modellen för bidrag för grundsärskola att 
förändras och likt övriga skolformer bestå av grundbelopp och tilläggsbelopp. 
Bidraget är indelat på tre nivåer och varierar utifrån vilken årskurs eleven går. För 
fritidshem finns ett särskilt bidragsbelopp. Under innevarande läsår (19/20) är det 
ingen förändring på bidragsbeloppen för grundsärskola. 
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Grundbelopp för grundsärskola från höstterminen år 2020 
 
Årskurs Kommunal regi 

kr/år 
Fristående regi 
kr/år 

Årskurs 1-3 grundsärskola 270 700 kr 286 942 kr 
Årskurs 4-5 grundsärskola 280 300 kr 297 118 kr 
Årskurs 6-10 grundsärskola 300 200 kr 318 212 kr 
Årskurs 1-10 träningsskola 420 100 kr 445 306 kr 
Tillägg för individintegrerad elev åk 1-3  108 400 kr 114 904 kr 
Tillägg för individintegrerad elev åk 4-5 108 400 kr 114 904 kr 
Tillägg för individintegrerad elev åk 6-9 139 600 kr 147 976 kr 
Fritidshem för barn i grundsärskola t.o.m. 12 år 79 700 kr 84 482 kr 
Fritidshem för barn i träningsskola t.o.m. 12 år 146 600 kr 155 396 kr 
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Attestförteckning för barn- och utbildningsförvaltningen 2020  
 
 
Sammanfattning 
Enligt Solna stads attestreglemente (KS/KF/2012:336) och anvisning till 
attestreglemente (KS/2016:402) ansvarar nämnden för att utse beslutsattestanter och 
ersättare för dessa.  
 
I enlighet med stadens attestreglemente och anvisning till attestreglemente föreslås 
skolnämnden att besluta om en uppdaterad attestförteckning för barn- och 
utbildningsförvaltningen, enligt bilaga, utifrån fastställd budget och 
verksamhetsplan. Nämnden förslås även att ge i uppdrag till förvaltningschef att 
fatta beslut om revideringar i förvaltningens attestförteckning under år 2020. 
 
 
Förslag till beslut 
Skolnämnden beslutar om attestförteckning för barn- och utbildningsförvaltningen 
enligt bifogad attestförteckning.  
Barn-och förskolenämnden beslutar om att attestförteckning för de enheter som rör 
förskola. 
Skolnämnden beslutar att ge i uppdrag till förvaltningschef att fatta beslut om 
revideringar i förvaltningens attestförteckning under år 2020. 
 
  
 
Beslutet ska expedieras till: 
Stadsledningsförvaltningen, lön och redovisning 
 
 
Alessandra Wallman Maria Gyllenberg 
Förvaltningschef Chefscontroller 
  



Attestantlista BUF 2020

Ansvar 

fr o m

Ansvar 

t o m

Konto fr 

o m

Konto

t o m

Vht

fr o m

Vht

t o m Roll Namn Ersättare 1 Ersättare 2

6001 6999 10000 86900 60000 97600 Förvaltningschef Alessandra Wallman Maria Rönnberg Maria Gyllenberg

6031 6031 30000 86900 60000 97600 Chef administration och myndighetsutövning Maria Rönnberg

6041 6041 30000 86900 60000 97600 Stabschef Sofia Nybom

6051 6051 30000 86900 60000 97600 Chef verksamhetsstöd Anna Jung

6081 6081 10000 86900 60000 97600 Chef ekonomi Maria Gyllenberg

6100 6820 10000 86900 60000 97600 Skolchef förskolor och skolor i egen regi, gymnasiechef Lena Lundström

6001 6999 10000 86900 60000 97600 Generell ersättare Sofia Nybom

6271 6279 30000 86400 62500 68999 Rektor Conny Lindberg Katarina Hagman

6271 6279 30000 86400 97600 97600 Rektor Conny Lindberg Katarina Hagman

6110 6119 30000 86400 60700 60799 Rektor Kristina Jönsson Tina Björk

6110 6119 30000 86400 97600 97600 Rektor Kristina Jönsson Tina Björk

6342 6343 30000 86400 60700 60799 Rektor Kristina Jönsson Tina Björk

6342 6343 30000 86400 97600 97600 Rektor Kristina Jönsson Tina Björk

6355 6355 30000 86400 60700 60799 Rektor Tina Björk Kristina Jönsson

6355 6355 30000 86400 97600 97600 Rektor Tina Björk Kristina Jönsson

6364 6365 30000 86400 60700 60799 Rektor Tina Björk Kristina Jönsson

6364 6365 30000 86400 97600 97600 Rektor Tina Björk Kristina Jönsson

6120 6129 30000 86400 60000 60799 Rektor Madelaine Hagström Jenny Hultgren

6120 6129 30000 86400 97600 97600 Rektor Madelaine Hagström Jenny Hultgren

6130 6139 30000 86400 60700 60799 Rektor Jenny Hultgren Madelaine Hagström

6130 6139 30000 86400 97600 97600 Rektor Jenny Hultgren Madelaine Hagström

6210 6219 30000 86400 62500 64399 Rektor Anna Fiskaare Maria Gamba Rander

6210 6219 30000 86400 97600 97600 Rektor Anna Fiskaare Maria Gamba Rander

6210 6219 30000 86400 68000 68999 Rektor Anna Fiskaare Maria Gamba Rander

6310 6319 30000 86400 60700 60799 Rektor Hasija Duric Salom Violeta Saric

6310 6319 30000 86400 97600 97600 Rektor Hasija Duric Salom Violeta Saric

6330 6339 30000 86400 60700 60799 Rektor Violeta Saric Hasija Duric Salom

6330 6339 30000 86400 97600 97600 Rektor Violeta Saric Hasija Duric Salom

6344 6344 30000 86400 60700 60799 Rektor Violeta Saric Hasija Duric Salom

6344 6344 30000 86400 97600 97600 Rektor Violeta Saric Hasija Duric Salom

6373 6374 30000 86400 60700 60799 Rektor Håkan Hindell Åsa Graveleij

6373 6374 30000 86400 97600 97600 Rektor Håkan Hindell Åsa Graveleij

6350 6359 30000 86400 60700 60799 Rektor Åsa Graveleij Håkan Hindell

6350 6359 30000 86400 97600 97600 Rektor Åsa Graveleij Håkan Hindell

6375 6375 30000 86400 60700 60799 Rektor Åsa Graveleij Håkan Hindell

6375 6375 30000 86400 97600 97600 Rektor Åsa Graveleij Håkan Hindell

6450 6469 30000 86400 62500 64399 Rektor Kristina Bergström Boel Wallström

6450 6469 30000 86400 97600 97600 Rektor Kristina Bergström Boel Wallström

6450 6469 30000 86400 68000 68999 Rektor Kristina Bergström Boel Wallström

6410 6419 30000 86400 62500 64399 Rektor Karin Oldfield Paulina Pastene-Skåneby

6410 6419 30000 86400 68000 68999 Rektor Karin Oldfield Paulina Pastene-Skåneby

6410 6419 30000 86400 97600 97600 Rektor Karin Oldfield Paulina Pastene-Skåneby

6420 6429 30000 86400 62500 64399 Rektor Susanna Franzén Anita Unger Terzakis

6420 6429 30000 86400 97600 97600 Rektor Susanna Franzén Anita Unger Terzakis

6510 6519 30000 86400 60700 60799 Rektor Lena Berg Anna Conradsson

6510 6519 30000 86400 97600 97600 Rektor Lena Berg Anna Conradsson

6540 6549 30000 86400 60700 60799 Rektor Anna Conradsson Lena Berg

6540 6549 30000 86400 97600 97600 Rektor Anna Conradsson Lena Berg

6554 6554 30000 86400 60700 60799 Rektor Anna Conradsson Lena Berg

6554 6554 30000 86400 97600 97600 Rektor Anna Conradsson Lena Berg

6553 6553 30000 86400 60700 60799 Rektor Marielouice Strömqvist Lena Berg

6553 6553 30000 86400 97600 97600 Rektor Marielouice Strömqvist Lena Berg

6532 6539 30000 86400 60700 60799 Rektor Marielouice Strömqvist Lena Berg

6532 6539 30000 86400 97600 97600 Rektor Marielouice Strömqvist Lena Berg

6610 6619 30000 86400 62500 64399 Rektor Daniel Palm Maria Ståhl

6610 6619 30000 86400 97600 97600 Rektor Daniel Palm Maria Ståhl

6630 6639 30000 86400 62500 64399 Rektor Daniel Palm Jonas Lindgren 

6630 6639 30000 86400 97600 97600 Rektor Daniel Palm Jonas Lindgren 

6490 6499 30000 86400 97600 97600 Rektor Emma Nordström Hanna Mårtensson

6490 6499 30000 86400 62500 64399 Rektor Emma Nordström Hanna Mårtensson

6810 6819 30000 86400 65000 65100 Rektor Johan Sigstedt Ulrika Forsberg Jonas Egervärn

6810 6819 30000 86400 97600 97600 Rektor Johan Sigstedt Ulrika Forsberg Jonas Egervärn

6814 6814 30000 86400 65000 65100 Intendent Christina Olofsson Ulrika Forsberg

6814 6814 30000 86400 97600 97600 Intendent Christina Olofsson Ulrika Forsberg

6815 6815 30000 86400 65000 65100 Verksamhetschef Katarina Laurin Ulrika Forsberg

6815 6815 30000 86400 97600 97600 Verksamhetschef Katarina Laurin Ulrika Forsberg

6841 6841 10000 86900 64011 64011 Chef modersmålsenheten Babak Bassari

6881 6882 30000 86400 64000 66020 Chef barn och elevhälsan Anna Jung

6881 6882 30000 86400 97600 97600 Chef barn och elevhälsan Anna Jung

6883 6883 30000 86400 97600 97600 Chef barn och elevhälsan Anna Jung

6882 6882 30000 86400 66020 66020 Enhetschef ungdomsmottagningen Sevil Bremer

6882 6882 30000 86400 65510 65510 Enhetschef ungdomsmottagningen Sevil Bremer

6882 6882 30000 86400 97600 97600 Enhetschef ungdomsmottagningen Sevil Bremer
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Avveckling av f.d. barn-och utbildningsnämndens stipendiefonder  
 
 
Sammanfattning 
Skolnämnden förfogar över tre stipendier.  
 
Solna stads premie-och stipendiestiftelse inrättades 1969 för att belöna elever för 
olika berömvärda insatser, för att möjliggöra studier efter grundskola, studieresa 
utomlands, inköp av material mm. Enligt dagens regler delas medel ut till dem 
vinnande Europadebattlaget. 
 
Solna stads stiftelse för skolköksstipendier inrättades 1950.  Enligt dagens regler ska 
bidraget främst gå till kompetensutveckling i syfte att stärka kvaliteten och utveckla 
undervisningen i hem- och konsumentkunskap. Bidraget ska leda till att nya 
kunskaper omsätts i yrkesspecifika färdigheter. Det finns även möjlighet att söka 
bidrag för material till verksamheten. 
 
Stipendiet föreningen Solnas barn bildades 1981 för att främja vård och uppfostran 
av barn eller lämna stöd för beredande av undervisning eller utbildning. Föreningen 
har upplösts och 2008 fattade dåvarande barn-och utbildningsnämnden beslut om att 
åta sig att betala ut tillgångarna. Enligt dagens regler kan medel ges till förskolor 
och skolor som har en idé om att utveckla och skapa en verksamhet fri från 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg vardag i förskolan 
och skolan är en förutsättning för att barnen och eleverna ska lära och utvecklas. 
 
De senaste åren har endast ett fåtal ansökningar gjorts och förvaltningen gör 
bedömningen att fondernas medel kan komma de olika målgrupperna tillgodo på 
andra, mer lättillgängliga sätt än via ansökningar om stipendier. 
 
Förvaltningen föreslår därför stipendiefonderna avvecklas och omvandlas till andra 
typer av medel till stöd för de ursprungliga mottagarna.  
 
Solna stads premie-och stipendiestiftelse: 
Då Europadebatten inte längre arrangeras avser förvaltningen att resterande medel 
används i samband med tävlingen vem vet mest om EU? som arrangeras av stadens 
internationella kommitté på Europadagen. 
 
Solna stads stiftelse för skolköksstipendier: 
Förvaltningen fördelar ut resterande medel till hem-och konsumentskapslärare direkt 
eller via rektor för att köpa in material/utbildningar etc. till ämnet. 
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Stipendiet föreningen Solnas barn 
Som ett led i att utveckla stadens grundskolors NPF-arbete kommer förvaltningen 
använda medlen till att införskaffa lådor med kompensatoriska hjälpmedel i 
grundskolan, s.k. NPF-lådor. 
 
Förvaltningen kommer via sin internkontroll säkerställa att stipendiemedlen går till 
det nämnden beslutat.  
 
 
Förslag till beslut 
Skolnämnden beslutar att Solna stads premie-och stipendiestiftelse, Solna stads 
stiftelse för skolköksstipendier och Stipendiet föreningen Solnas barn avvecklas och 
omvandlas till andra typer av medel till stöd för de ursprungliga mottagarna. 
 
  
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomichef Barn-och utbildningsförvaltningen, Skolchef, Rektorer förskola och 
rektorer skola, barn-och förskolenämnden 
 
 
 
 
Alessandra Wallman Fredrik Aronsson 
Förvaltningschef utredare   
 
 
Bilagor 
Bilaga 1. Nya användningsområden för f.d. barn-och utbildningsnämndens 
stipendiefonder 
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Nya användningsområden för f.d. barn-och 
utbildningsnämndens stipendiefonder 
 
 
Dagens regler 
• Solna stads premie-och stipendiestiftelse inrättades 1969 för att belöna elever för olika 

berömvärda insatser, för att möjliggöra studier efter grundskola, studieresa utomlands, 
inköp av material mm. Enligt dagens regler delas medel ut till dem vinnande 
Europadebattlaget. 

 
Nytt användningsområde 
Då Europadebatten inte längre arrangeras avser förvaltningen att resterande medel används i 
samband med tävlingen vem vet mest om EU? som arrangeras av stadens internationella 
kommitté på Europadagen. 
 
Dagens regler 
• Solna stads stiftelse för skolköksstipendier inrättades 1950.  Enligt dagens regler ska 

bidraget främst gå till kompetensutveckling i syfte att stärka kvaliteten och utveckla 
undervisningen i hem- och konsumentkunskap. Bidraget ska leda till att nya kunskaper 
omsätts i yrkesspecifika färdigheter. Det finns även möjlighet att söka bidrag för material 
till verksamheten. 

 
Nytt användningsområde 
Förvaltningen fördelar ut resterande medel till hem-och konsumentskapslärare direkt eller via 
rektor för att köpa in material/utbildningar etc. till ämnet. 
  
Dagens regler 
• Stipendiet föreningen Solnas barn bildades 1981 för att främja vård och uppfostran av 

barn eller lämna stöd för beredande av undervisning eller utbildning. Föreningen har 
upplösts och 2008 fattade dåvarande barn-och utbildningsnämnden beslut om att åta sig 
att betala ut tillgångarna. Enligt dagens regler kan medel ges till förskolor och skolor som 
har en idé om att utveckla och skapa en verksamhet fri från diskriminering, trakasserier 
och kränkande behandling. En trygg vardag i förskolan och skolan är en förutsättning för 
att barnen och eleverna ska lära och utvecklas 

 
Nytt användningsområde 
 Som ett led i att utveckla stadens grundskolors NPF-arbete kommer förvaltningen använda 
medlen till att införskaffa lådor med kompensatoriska hjälpmedel i grundskolan, s.k. NPF-
lådor. 
 
 



Delegationsbeslut 2019-11-14 – 2019-12-04  

 
 
 
Beslutsnummer Beslutsdatum Beteckning Beskrivning 
SKNdel/2019 § 301 2019-11-21 SKN/2019:614  Ansökan om tilläggsbelopp för barn och 

elever i behov av extraordinära 
stödåtgärder - Ängkärrskolan 

SKNdel/2019 § 303 2019-11-21 SKN/2019:898 Ansökan om tilläggsbelopp för elev i 
behov av extraordinära stödåtgärder- 
Raoul Wallenbergskolan 

SKNdel/2019 § 304 2019-11-21 SKN/2019:666 Ansökan om tilläggsbelopp för barn och 
elever i behov av extraordinära 
stödåtgärder - Ängkärrskolan 

SKNdel/2019 § 305 2019-11-21 SKN/2019:891 Ansökan om tilläggsbelopp för elev i 
behov av extraordinöra stödåtgärder - 
Raoul Wallenbergskolan Järvastaden 

SKNdel/2019 § 307 2019-11-28 SKN/2019:1024 Ansökan om tilläggsbelopp för elev i 
behov av extraordinära stödåtgärder- 
Ingridskolan 

SKNdel/2019 § 395 2019-12-03 SKN/2019:1175 Ansökan om skolplacering på Parkskolan 
gällande elev folkbokförd i annan 
kommun 

SKNdel/2019 § 434 2019-11-14 SKN/2019:738 Ansökan om tilläggsbelopp för barn i 
behov av extraordinära stödåtgärder - 
Svedenskolan 

SKNdel/2019 § 435 2019-11-14 SKN/2019:739 Ansökan om tilläggsbelopp för barn i 
behov av extraordinära stödåtgärder - 
Svedenskolan 

SKNdel/2019 § 436 2019-11-14 SKN/2019:740 Ansökan om tilläggsbelopp för barn i 
behov av extraordinära stödåtgärder - 
Svedenskolan 

SKNdel/2019 § 437 2019-11-14 SKN/2019:998 Ansökan om tilläggsbelopp för elev i 
behov av extraordinära stödåtgärder- 
Ingridskolan 

SKNdel/2019 § 438 2019-11-14 SKN/2019:744 Ansökan om tilläggsbelopp för barn i 
behov av extraordinära stödåtgärder - 
Svedenskolan 

SKNdel/2019 § 439 2019-11-14 SKN/2019:745 Ansökan om tilläggsbelopp för barn i 
behov av extraordinära stödåtgärder - 



Svedenskolan 
SKNdel/2019 § 440 2019-11-14 SKN/2019:746 Ansökan om tilläggsbelopp för barn i 

behov av extraordinära stödåtgärder - 
Svedenskolan 

SKNdel/2019 § 441 2019-11-14 SKN/2019:875 Ansökan om tilläggsbelopp för barn och 
elever i behov av extraordinära 
stödåtgärder- Ingridskolan 

SKNdel/2019 § 442 2019-11-14 SKN/2019:748 Ansökan om tilläggsbelopp för barn i 
behov av extraordinära stödåtgärder - 
Svedenskolan 

SKNdel/2019 § 443 2019-11-14 SKN/2019:860 Ansökan om tilläggsbelopp för barn i 
behov av extraordinära stödåtgärder - 
Svedenskolan 

SKNdel/2019 § 444 2019-11-14 SKN/2019:851 Ansökan om tilläggsbelopp för barn i 
behov av extraordinära stödåtgärder - 
Bergshamraskolan 

SKNdel/2019 § 445 2019-11-14 SKN/2019:1037 Ansökan om tilläggsbelopp för elev i 
behov av extraordinära stödåtgärder- 
Granbackaskolan 

SKNdel/2019 § 446 2019-11-14 SKN/2019:663 Ansökan om tilläggsbelopp för barn och 
elever i behov av extraordinära 
stödåtgärder -Granbackaskolan 

SKNdel/2019 § 447 2019-11-14 SKN/2019:662 Ansökan om tilläggsbelopp för barn och 
elever i behov av extraordinära 
stödåtgärder -Granbackaskolan 

SKNdel/2019 § 448 2019-11-14 SKN/2019:743 Ansökan om tilläggsbelopp för barn i 
behov av extraordinära stödåtgärder - 
Svedenskolan 

SKNdel/2019 § 449 2019-11-14 SKN/2019:661 Ansökan om tilläggsbelopp för barn och 
elever i behov av extraordinära 
stödåtgärder -Granbackaskolan 

SKNdel/2019 § 450 2019-11-14 SKN/2019:1129 Överklagan på beslut om tilläggsbelopp 
SKNdel/2019 § 451 2019-11-14 SKN/2019:1039 Ansökan om tilläggsbelopp för elev i 

behov av extraordinära stödåtgärder- 
Granbackaskolan 

SKNdel/2019 § 452 2019-11-14 SKN/2019:657 Ansökan om tilläggsbelopp för barn och 
elever i behov av extraordinära 
stödåtgärder-  Granbackaskolan 

SKNdel/2019 § 453 2019-11-14 SKN/2019:658 Ansökan om tilläggsbelopp för barn och 
elever i behov av extraordinära 
stödåtgärder - Granbackaskolan 



SKNdel/2019 § 454 2019-11-14 SKN/2019:660 Ansökan om tilläggsbelopp för barn och 
elever i behov av extraordinära 
stödåtgärder -Granbackaskolan 

SKNdel/2019 § 455 2019-11-14 SKN/2019:890 Ansökan om tilläggsbelopp för elev i 
behov av extraordinära stödåtgärder- 
Raoul Wallenbergskolan 

SKNdel/2019 § 456 2019-11-14 SKN/2019:843 Ansökan om tilläggsbelopp för barn och 
elever i behov av  extraordinära 
stödåtgärder - Capellaskolan 

SKNdel/2019 § 457 2019-11-14 SKN/2019:899 Ansökan om tilläggsbelopp för elev i 
behov av extraordinära stödåtgärder- 
Raoul Wallenbergskolan 

SKNdel/2019 § 458 2019-11-15 SKN/2019:1123 Överklagan på beslut om skolskjuts 
SKNdel/2019 § 459 2019-11-15 SKN/2019:1108 Beslut om uppskjuten skolplikt 
SKNdel/2019 § 460 2019-11-21 SKN/2019:902 Ansökan om tilläggsbelopp för elev i 

behov av extraordinära stödåtgärder-
Raoul Wallenbergskolan 

SKNdel/2019 § 461 2019-11-21 SKN/2019:668 Ansökan om tilläggsbelopp för barn och 
elever i behov av extraordinära 
stödåtgärder - Ängkärrskolan 

SKNdel/2019 § 462 2019-11-21 SKN/2019:907 Ansökan om tilläggsbelopp för elev i 
behov av extraordinära stödåtgärder- 
Raoul Wallenbergskolan 

SKNdel/2019 § 463 2019-11-21 SKN/2019:665 Ansökan om tilläggsbelopp för barn och 
elever i behov av extraordinära 
stödåtgärder - Ängkärrskolan 

SKNdel/2019 § 464 2019-11-21 SKN/2019:906 Ansökan om tilläggsbelopp för elev i 
behov av extraordinära stödåtgärder- 
Raoul Wallenbergskolan 

SKNdel/2019 § 465 2019-11-21 SKN/2019:1009 Ansökan om tilläggsbelopp för elev i 
behov av extraordinära stödåtgärder- 
Magelungen Solna 

SKNdel/2019 § 466 2019-11-21 SKN/2019:1010 Ansökan om tilläggsbelopp för elev i 
behov av extraordinära stödåtgärder- 
Magelungen Solna 

SKNdel/2019 § 467 2019-11-21 SKN/2019:1011 Ansökan om tilläggsbelopp för elev i 
behov av extraordinära stödåtgärder- 
Magelungen Solna 

SKNdel/2019 § 468 2019-11-21 SKN/2019:1012 Ansökan om tilläggsbelopp för elev i 
behov av extraordinära stödåtgärder- 
Magelungen Solna 



SKNdel/2019 § 469 2019-11-21 SKN/2019:1013 Ansökan om tilläggsbelopp för elev i 
behov av extraordinära stödåtgärder- 
Magelungen Solna 

SKNdel/2019 § 470 2019-11-21 SKN/2019:1137 Överklagan av beslut om tilläggsbelopp 
SKN/2019:808 

SKNdel/2019 § 471 2019-11-21 SKN/2019:1015 Ansökan om tilläggsbelopp för elev i 
behov av extraordinära stödåtgärder- St 
Martins gymnasium 

SKNdel/2019 § 472 2019-11-28 SKN/2019:1069 Ansökan om tilläggsbelopp för elev i 
behov av extraordinära stödåtgärder från 
Danderyds gymnasium 

SKNdel/2019 § 473 2019-11-25 SKN/2019:855 Beslut om uppskjuten skolplikt 
SKNdel/2019 § 474 2019-11-28 SKN/2019:1146 Överklagan på beslut om tilläggsbelopp- 

SKN/2019:997 
SKNdel/2019 § 475 2019-11-28 SKN/2019:1152 Överklagan om beslut om tilläggsbelopp- 

Ingridskolan 
SKNdel/2019 § 476 2019-11-28 SKN/2019:1155 Överklagande av beslut om 

tilläggsbelopp- Ingridskolan 
SKNdel/2019 § 477 2019-11-28 SKN/2019:670 Ansökan om tilläggsbelopp för barn och 

elever i behov av  extraordinära 
stödåtgärder - Ulriksdalsskolan 

SKNdel/2019 § 478 2019-11-28 SKN/2019:1081 Ansökan om tilläggsbelopp för barn och 
elever i behov av extraordinära 
stödåtgärder-Snitz gymnasium 

SKNdel/2019 § 479 2019-11-28 SKN/2019:1154 Överklagande av beslut om 
tilläggsbelopp- Ingridskolan 

SKNdel/2019 § 480 2019-11-28 SKN/2019:1153 Överklagan om beslut om tilläggsbelopp- 
Ingridskolan 

SKNdel/2019 § 481 2019-11-28 SKN/2019:1151 Överklagande av beslut om 
tilläggsbelopp- Ingridskolan 

SKNdel/2019 § 482 2019-11-28 SKN/2019:905 Ansökan om tilläggsbelopp för elev i 
behov av extraordinära stödåtgärder- 
Raoul Wallenbergskolan 

SKNdel/2019 § 483 2019-11-28 SKN/2019:1079 Ansökan om tilläggsbelopp för barn och 
elever i behov av extraordinära 
stödåtgärder – Edinit AB International It 
College of Sweden 

SKNdel/2019 § 484 2019-11-28 SKN/2019:1086 Ansökan om tilläggsbelopp för barn och 
elever i behov av extraordinära 
stödåtgärder – Sverigefinska skolan i 
Stockholm 



SKNdel/2019 § 485 2019-11-28 SKN/2019:669 Ansökan om tilläggsbelopp för barn och 
elever i behov av extraordinära 
stödåtgärder - Ängkärrskolan 

SKNdel/2019 § 486 2019-11-28 SKN/2019:1128 Ansökan om tilläggsbelopp för barn och 
elever i behov av extraordinära 
stödåtgärder- Svedenskolan 

SKNdel/2019 § 487 2019-11-29 SKN/2019:698 Ansökan om tilläggsbelopp för barn i 
behov av extraordinära stödåtgärder- 
Granbackaskolan 

SKNdel/2019 § 491 2019-12-04 SKN/2019:569 Ansökan om mottagande i särskola 
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Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör 
Inkommen 2019-11-14 SKN2019:3861 Sekretess: SKN/2019:18 
Inkommen 2019-11-14 SKN2019:3862 Välkommen till Holland SKN/2019:18 
Upprättad 2019-11-14 SKN2019:3864 Sekretess: SKN/2019:698 
Upprättad 2019-11-14 SKN2019:3865 Sekretess: SKN/2019:1038 
Upprättad 2019-11-14 SKN2019:3866 Sekretess: SKN/2019:659 
Inkommen 2019-11-14 SKN2019:3867 GDPR: SKN/2019:1135 
Upprättad 2019-11-14 SKN2019:3868 Sekretess: SKN/2019:843 
Upprättad 2019-11-14 SKN2019:3870 Sekretess: SKN/2019:851 
Upprättad 2019-11-14 SKN2019:3871 Sekretess: SKN/2019:657 
Upprättad 2019-11-14 SKN2019:3872 Sekretess: SKN/2019:658 
Upprättad 2019-11-14 SKN2019:3873 Sekretess: SKN/2019:660 
Upprättad 2019-11-14 SKN2019:3874 Sekretess: SKN/2019:661 
Upprättad 2019-11-14 SKN2019:3875 Sekretess: SKN/2019:662 
Upprättad 2019-11-14 SKN2019:3876 Sekretess: SKN/2019:663 
Upprättad 2019-11-14 SKN2019:3878 Sekretess: SKN/2019:899 
Upprättad 2019-11-14 SKN2019:3879 Sekretess: SKN/2019:1037 
Upprättad 2019-11-14 SKN2019:3881 Sekretess: SKN/2019:875 
Upprättad 2019-11-14 SKN2019:3882 Sekretess: SKN/2019:1039 
Upprättad 2019-11-14 SKN2019:3884 Sekretess: SKN/2019:743 
Upprättad 2019-11-14 SKN2019:3886 Sekretess: SKN/2019:738 
Inkommen 2019-11-14 SKN2019:3887 GDPR: SKN/2019:18 
Upprättad 2019-11-14 SKN2019:3889 Sekretess: SKN/2019:739 
Upprättad 2019-11-14 SKN2019:3890 Sekretess: SKN/2019:998 
Upprättad 2019-11-14 SKN2019:3893 Sekretess: SKN/2019:740 
Upprättad 2019-11-14 SKN2019:3895 Sekretess: SKN/2019:744 
Upprättad 2019-11-14 SKN2019:3897 Sekretess: SKN/2019:745 
Upprättad 2019-11-14 SKN2019:3901 Sekretess: SKN/2019:746 
Upprättad 2019-11-14 SKN2019:3906 Yttrande till kommunstyrelsen 

gällande uppräkning av 
programpriser och strukturtillägg 
inom gymnasieskolan 2020 

SKN/2019-11-21 # 6 

Upprättad 2019-11-14 SKN2019:3911 Sekretess: SKN/2019:748 
Upprättad 2019-11-14 SKN2019:3913 Sekretess: SKN/2019:860 
Inkommen 2019-11-15 SKN2019:3914 Mejl För kännedom viktigt! Sv 

Information till 
SKN/2019:18 



va°rdnadshavare_Nybodaskolan 
Upprättad 2019-11-15 SKN2019:3917 Sekretess: SKN/2019:890 
Inkommen 2019-11-15 SKN2019:3918 GDPR: SKN/2019:1136 
Inkommen 2019-11-15 SKN2019:3920 Brev tilll utbildningsnämndens 

ordförande 
SKN/2019:18 

Inkommen 2019-11-15 SKN2019:3921 Bidrag till enskild huvudman SKN/2019:18 
Inkommen 2019-11-15 SKN2019:3922 Cirkulär fr SKL SKN/2019:18 
Inkommen 2019-11-15 SKN2019:3923 Sekretess: SKN/2019:1133 
Inkommen 2019-11-15 SKN2019:3924 Sekretess: SKN/2019:1133 
Inkommen 2019-11-15 SKN2019:3925 Sekretess: SKN/2019:1137 
Inkommen 2019-11-15 SKN2019:3926 GDPR: SKN/2019:18 
Upprättad 2019-11-15 SKN2019:3927 Sekretess: SKN/2019:1123 
Upprättad 2019-11-15 SKN2019:3928 Sekretess: SKN/2019:1123 
Inkommen 2019-11-19 SKN2019:3931 GDPR: SKN/2019:18 
Inkommen 2019-11-19 SKN2019:3932 GDPR: SKN/2019:18 
Inkommen 2019-11-19 SKN2019:3933 GDPR: SKN/2019:1138 
Inkommen 2019-11-19 SKN2019:3934 Sekretess: SKN/2019:955 
Inkommen 2019-11-19 SKN2019:3935 Sekretess: SKN/2019:955 
Inkommen 2019-11-19 SKN2019:3936 Sekretess: SKN/2019:905 
Inkommen 2019-11-19 SKN2019:3937 Sekretess: SKN/2019:1139 
Inkommen 2019-11-19 SKN2019:3938 Sekretess: SKN/2019:1139 
Inkommen 2019-11-19 SKN2019:3939 Sekretess: SKN/2019:1139 
Inkommen 2019-11-19 SKN2019:3940 Sekretess: SKN/2019:1139 
Inkommen 2019-11-19 SKN2019:3941 Sekretess: SKN/2019:1078 
Inkommen 2019-11-19 SKN2019:3942 Sekretess: SKN/2019:952 
Inkommen 2019-11-19 SKN2019:3943 Sekretess: SKN/2019:953 
Inkommen 2019-11-19 SKN2019:3944 Sekretess: SKN/2019:1011 
Inkommen 2019-11-19 SKN2019:3945 Sekretess: SKN/2019:293 
Inkommen 2019-11-19 SKN2019:3946 GDPR: SKN/2019:1140 
Inkommen 2019-11-19 SKN2019:3947 GDPR: SKN/2019:1140 
Inkommen 2019-11-19 SKN2019:3948 GDPR: SKN/2019:1140 
Inkommen 2019-11-19 SKN2019:3949 GDPR: SKN/2019:1140 
Inkommen 2019-11-19 SKN2019:3950 GDPR: SKN/2019:1140 
Inkommen 2019-11-19 SKN2019:3951 GDPR: SKN/2019:1140 
Inkommen 2019-11-19 SKN2019:3952 GDPR: SKN/2019:1140 
Inkommen 2019-11-19 SKN2019:3953 GDPR: SKN/2019:1140 
Inkommen 2019-11-19 SKN2019:3954 GDPR: SKN/2019:1140 
Inkommen 2019-11-19 SKN2019:3955 GDPR: SKN/2019:1140 
Inkommen 2019-11-19 SKN2019:3956 GDPR: SKN/2019:1140 
Inkommen 2019-11-19 SKN2019:3957 GDPR: SKN/2019:1140 
Inkommen 2019-11-19 SKN2019:3958 GDPR: SKN/2019:22 



Inkommen 2019-11-19 SKN2019:3959 GDPR: SKN/2019:22 
Inkommen 2019-11-19 SKN2019:3960 GDPR: SKN/2019:22 
Inkommen 2019-11-19 SKN2019:3961 GDPR: SKN/2019:1140 
Inkommen 2019-11-19 SKN2019:3962 GDPR: SKN/2019:1140 
Inkommen 2019-11-19 SKN2019:3963 GDPR: SKN/2019:1140 
Inkommen 2019-11-19 SKN2019:3964 GDPR: SKN/2019:1140 
Inkommen 2019-11-19 SKN2019:3965 GDPR: SKN/2019:1140 
Inkommen 2019-11-19 SKN2019:3966 GDPR: SKN/2019:1140 
Inkommen 2019-11-19 SKN2019:3967 GDPR: SKN/2019:1140 
Inkommen 2019-11-19 SKN2019:3968 GDPR: SKN/2019:1141 
Inkommen 2019-11-19 SKN2019:3969 Beslut fr Skolinspektionen SKN/2019:1141 
Inkommen 2019-11-19 SKN2019:3970 Sekretess: SKN/2019:1142 
Inkommen 2019-11-19 SKN2019:3971 Sekretess: SKN/2019:1142 
Inkommen 2019-11-19 SKN2019:3972 Sekretess: SKN/2019:1142 
Inkommen 2019-11-19 SKN2019:3973 Sekretess: SKN/2019:1142 
Inkommen 2019-11-20 SKN2019:3974 GDPR: SKN/2019:22 
Inkommen 2019-11-20 SKN2019:3976 Sekretess: SKN/2019:293 
Inkommen 2019-11-20 SKN2019:3978 Mejl ang uppföljning 

avstämningsmöte inför 2020 
SKN/2019:1144 

Inkommen 2019-11-20 SKN2019:3979 Nya tunnelbanan SKN/2019:1144 
Inkommen 2019-11-20 SKN2019:3980 Tunnelbana till Arenastaden SKN/2019:1144 
Inkommen 2019-11-20 SKN2019:3981 Öppet hus angående nya 

tunnelbanan 
SKN/2019:1144 

Inkommen 2019-11-20 SKN2019:3982 GDPR: SKN/2019:20 
Inkommen 2019-11-21 SKN2019:3983 Beslut om rekvisition SKN/2019:994 
Inkommen 2019-11-21 SKN2019:3984 Sekretess: SKN/2019:293 
Inkommen 2019-11-21 SKN2019:3985 GDPR: SKN/2019:18 
Inkommen 2019-11-21 SKN2019:3986 GDPR: SKN/2019:18 
Inkommen 2019-11-21 SKN2019:3987 GDPR: SKN/2019:18 
Inkommen 2019-11-21 SKN2019:3988 GDPR: SKN/2019:18 
Inkommen 2019-11-21 SKN2019:3989 GDPR: SKN/2019:1145 
Inkommen 2019-11-21 SKN2019:3995 Sekretess: SKN/2019:1146 
Inkommen 2019-11-21 SKN2019:3996 Sekretess: SKN/2019:882 
Inkommen 2019-11-21 SKN2019:3997 Anmälan och utredning om 

befarad kränkande behandling 
SKN/2019:882 

Inkommen 2019-11-21 SKN2019:3998 GDPR: SKN/2019:18 
Inkommen 2019-11-21 SKN2019:3999 GDPR: SKN/2019:18 
Inkommen 2019-11-21 SKN2019:4002 GDPR: SKN/2019:1148 
Inkommen 2019-11-21 SKN2019:4011 Sekretess: SKN/2019:879 
Upprättad 2019-11-21 SKN2019:4012 Sekretess: SKN/2019:1137 
Upprättad 2019-11-21 SKN2019:4015 Sekretess: SKN/2019:898 



Upprättad 2019-11-21 SKN2019:4017 Sekretess: SKN/2019:902 
Inkommen 2019-11-21 SKN2019:4018 GDPR: SKN/2019:18 
Upprättad 2019-11-21 SKN2019:4020 Sekretess: SKN/2019:891 
Upprättad 2019-11-21 SKN2019:4022 Sekretess: SKN/2019:907 
Upprättad 2019-11-21 SKN2019:4024 Sekretess: SKN/2019:906 
Upprättad 2019-11-21 SKN2019:4026 Sekretess: SKN/2019:1012 
Upprättad 2019-11-21 SKN2019:4028 Sekretess: SKN/2019:1011 
Upprättad 2019-11-21 SKN2019:4030 Sekretess: SKN/2019:1009 
Upprättad 2019-11-21 SKN2019:4032 Sekretess: SKN/2019:1010 
Upprättad 2019-11-21 SKN2019:4034 Sekretess: SKN/2019:1013 
Upprättad 2019-11-21 SKN2019:4037 Sekretess: SKN/2019:1015 
Upprättad 2019-11-21 SKN2019:4039 SKN § 81 Yttrande till 

kommunstyrelsen gällande 
uppräkning av programpriser 
och strukturtillägg inom 
gymnasieskolan 2020 

SKN/2019-11-21 # 6 

Inkommen 2019-11-25 SKN2019:4041 Mejl ang Ulriksdalsskolan SKN/2019:18 
Inkommen 2019-11-25 SKN2019:4042 Mejl Skolverket har fattat beslut 

om ert ärende 
SKN/2019:230 

Inkommen 2019-11-25 SKN2019:4043 VB Öppet brev om budgeten till 
ledamöterna i 
kommunfullmäktige 

SKN/2019:18 

Inkommen 2019-11-25 SKN2019:4044 Öppet brev till 
kommunfullmäktige 

SKN/2019:18 

Inkommen 2019-11-25 SKN2019:4045 GDPR: SKN/2019:1149 
Inkommen 2019-11-25 SKN2019:4046 Barnpsykiatriskt utlåtande SKN/2019:855 
Inkommen 2019-11-25 SKN2019:4047 Sekretess: SKN/2019:1016 
Upprättad 2019-11-25 SKN2019:4049 Sekretess: SKN/2019:668 
Inkommen 2019-11-25 SKN2019:4050 Sekretess: SKN/2019:1103 
Inkommen 2019-11-25 SKN2019:4051 Sekretess: SKN/2019:1094 
Inkommen 2019-11-25 SKN2019:4052 Sekretess: SKN/2019:960 
Inkommen 2019-11-25 SKN2019:4054 Sekretess: SKN/2019:1150 
Inkommen 2019-11-25 SKN2019:4055 Sekretess: SKN/2019:1150 
Inkommen 2019-11-25 SKN2019:4056 Sekretess: SKN/2019:1150 
Inkommen 2019-11-25 SKN2019:4057 Sekretess: SKN/2019:512 
Upprättad 2019-11-25 SKN2019:4058 Sekretess: SKN/2019:614 
Inkommen 2019-11-25 SKN2019:4060 Sekretess: SKN/2019:1151 
Inkommen 2019-11-25 SKN2019:4061 Sekretess: SKN/2019:1152 
Inkommen 2019-11-25 SKN2019:4064 Sekretess: SKN/2019:1153 
Inkommen 2019-11-25 SKN2019:4065 Sekretess: SKN/2019:1154 
Inkommen 2019-11-25 SKN2019:4067 Sekretess: SKN/2019:121 



Inkommen 2019-11-25 SKN2019:4068 Sekretess: SKN/2019:121 
Upprättad 2019-11-25 SKN2019:4069 Sekretess: SKN/2019:666 
Inkommen 2019-11-25 SKN2019:4071 Sekretess: SKN/2019:1155 
Inkommen 2019-11-25 SKN2019:4072 Sekretess: SKN/2019:1056 
Inkommen 2019-11-25 SKN2019:4074 Sekretess: SKN/2019:120 
Inkommen 2019-11-25 SKN2019:4075 Sekretess: SKN/2019:120 
Inkommen 2019-11-25 SKN2019:4076 Sekretess: SKN/2019:120 
Inkommen 2019-11-25 SKN2019:4077 Sekretess: SKN/2019:513 
Inkommen 2019-11-25 SKN2019:4078 Sekretess: SKN/2019:513 
Inkommen 2019-11-25 SKN2019:4079 GDPR: SKN/2019:18 
Inkommen 2019-11-26 SKN2019:4081 Mejl Sv Är det rätt att 

resursskolor hotas av 
nedläggning 

SKN/2019:384 

Inkommen 2019-11-26 SKN2019:4083 Sekretess: SKN/2019:1157 
Inkommen 2019-11-26 SKN2019:4084 Beslut med anledning av 

anmälan mot Alfaskolan i Solna 
kommun (för kännedom) 

SKN/2019:1158 

Inkommen 2019-11-26 SKN2019:4085 Sekretess: SKN/2019:1157 
Inkommen 2019-11-26 SKN2019:4086 Sekretess: SKN/2019:1157 
Inkommen 2019-11-26 SKN2019:4088 Sekretess: SKN/2019:667 
Inkommen 2019-11-26 SKN2019:4089 Sekretess: SKN/2019:667 
Inkommen 2019-11-26 SKN2019:4090 Sekretess: SKN/2019:665 
Inkommen 2019-11-26 SKN2019:4091 Sekretess: SKN/2019:665 
Inkommen 2019-11-26 SKN2019:4092 Sekretess: SKN/2019:665 
Inkommen 2019-11-27 SKN2019:4106 Sekretess: SKN/2019:1159 
Inkommen 2019-11-27 SKN2019:4107 GDPR: SKN/2019:1159 
Inkommen 2019-11-27 SKN2019:4108 GDPR: SKN/2019:1159 
Inkommen 2019-11-27 SKN2019:4109 GDPR: SKN/2019:1159 
Inkommen 2019-11-27 SKN2019:4110 GDPR: SKN/2019:1159 
Inkommen 2019-11-27 SKN2019:4111 GDPR: SKN/2019:1159 
Inkommen 2019-11-27 SKN2019:4112 Anmälan av 

personuppgiftsincident 
SKN/2019:1160 

Inkommen 2019-11-27 SKN2019:4114 Sekretess: SKN/2019:1079 
Inkommen 2019-11-27 SKN2019:4115 Sekretess: SKN/2019:90 
Inkommen 2019-11-27 SKN2019:4117 GDPR: SKN/2019:22 
Inkommen 2019-11-27 SKN2019:4118 GDPR: SKN/2019:22 
Inkommen 2019-11-27 SKN2019:4119 GDPR: SKN/2019:22 
Inkommen 2019-11-27 SKN2019:4120 GDPR: SKN/2019:18 
Inkommen 2019-11-27 SKN2019:4121 Sekretess: SKN/2019:1018 
Inkommen 2019-11-27 SKN2019:4123 Mejl ang Skolverket har fattat 

beslut om ert ärende 
SKN/2019:1162 



Inkommen 2019-11-27 SKN2019:4125 Anmälan av 
personuppgiftsincident Ted 

SKN/2019:21 

Inkommen 2019-11-28 SKN2019:4130 Sekretess: SKN/2019:1163 
Upprättad 2019-11-28 SKN2019:4132 Sekretess: SKN/2019:1094 
Inkommen 2019-11-28 SKN2019:4133 Sekretess: SKN/2019:1094 
Inkommen 2019-11-28 SKN2019:4134 Beslut om tillsynsavgift SKN/2019:1164 
Inkommen 2019-11-28 SKN2019:4135 Tidkort SKN/2019:1164 
Inkommen 2019-11-28 SKN2019:4136 Sekretess: SKN/2019:920 
Inkommen 2019-11-28 SKN2019:4137 Sekretess: SKN/2019:920 
Inkommen 2019-11-28 SKN2019:4138 Sekretess: SKN/2019:930 
Inkommen 2019-11-28 SKN2019:4139 Sekretess: SKN/2019:930 
Inkommen 2019-11-28 SKN2019:4140 Sekretess: SKN/2019:930 
Inkommen 2019-11-28 SKN2019:4141 Sekretess: SKN/2019:553 
Inkommen 2019-11-28 SKN2019:4142 Sekretess: SKN/2019:553 
Inkommen 2019-11-28 SKN2019:4143 Sekretess: SKN/2019:553 
Inkommen 2019-11-28 SKN2019:4144 Sekretess: SKN/2019:553 
Inkommen 2019-11-28 SKN2019:4145 Sekretess: SKN/2019:553 
Inkommen 2019-11-28 SKN2019:4146 Sekretess: SKN/2019:553 
Inkommen 2019-11-28 SKN2019:4147 Sekretess: SKN/2019:553 
Inkommen 2019-11-28 SKN2019:4148 Sekretess: SKN/2019:931 
Inkommen 2019-11-28 SKN2019:4149 Sekretess: SKN/2019:931 
Inkommen 2019-11-28 SKN2019:4150 Sekretess: SKN/2019:931 
Inkommen 2019-11-28 SKN2019:4151 Sekretess: SKN/2019:1165 
Inkommen 2019-11-28 SKN2019:4152 Sekretess: SKN/2019:1165 
Inkommen 2019-11-28 SKN2019:4153 Sekretess: SKN/2019:1165 
Inkommen 2019-11-28 SKN2019:4154 Sekretess: SKN/2019:1166 
Inkommen 2019-11-28 SKN2019:4155 GDPR: SKN/2019:1167 
Inkommen 2019-11-28 SKN2019:4156 GDPR: SKN/2019:1168 
Inkommen 2019-11-28 SKN2019:4157 GDPR: SKN/2019:1169 
Inkommen 2019-11-28 SKN2019:4158 GDPR: SKN/2019:1170 
Inkommen 2019-11-28 SKN2019:4159 GDPR: SKN/2019:1171 
Inkommen 2019-11-28 SKN2019:4161 Sekretess: SKN/2019:1137 
Upprättad 2019-11-29 SKN2019:4165 Sekretess: SKN/2019:1128 
Upprättad 2019-11-29 SKN2019:4167 Sekretess: SKN/2019:1081 
Inkommen 2019-11-29 SKN2019:4168 Sekretess: SKN/2019:827 
Inkommen 2019-11-29 SKN2019:4169 Sekretess: SKN/2019:293 
Upprättad 2019-11-29 SKN2019:4174 Sekretess: SKN/2019:1079 
Inkommen 2019-11-29 SKN2019:4175 GDPR: SKN/2019:18 
Upprättad 2019-11-29 SKN2019:4176 Sekretess: SKN/2019:669 
Upprättad 2019-11-29 SKN2019:4179 Sekretess: SKN/2019:1086 
Upprättad 2019-11-29 SKN2019:4181 Sekretess: SKN/2019:1069 



Inkommen 2019-11-29 SKN2019:4183 Statsbidrag för omsorg under tid 
då förskola eller fritidshem inte 
erbjuds för 2019 

SKN/2019:1172 

Inkommen 2019-11-29 SKN2019:4184 Beslut lovskola 2019 SKN/2019:994 
Inkommen 2019-11-29 SKN2019:4185 Beslut statsbidrag för 

digitalisering av nationella prov 
SKN/2019:1173 

Inkommen 2019-12-02 SKN2019:4192 Sekretess: SKN/2019:1016 
Inkommen 2019-12-02 SKN2019:4193 Barn och ungdomspsykiatriskt 

utlåtande 
SKN/2019:490 

Inkommen 2019-12-02 SKN2019:4195 Sekretess: SKN/2019:1038 
Inkommen 2019-12-02 SKN2019:4196 Sekretess: SKN/2019:1038 
Inkommen 2019-12-02 SKN2019:4197 GDPR: SKN/2019:1174 
Upprättad 2019-12-02 SKN2019:4198 Sekretess: SKN/2019:670 
Upprättad 2019-12-02 SKN2019:4199 Sekretess: SKN/2019:698 
Inkommen 2019-12-02 SKN2019:4200 Ansökan om skolplacering på 

Parkskolan gällande elev från 
annan kommun. 
 

SKN/2019:1175 

Inkommen 2019-12-03 SKN2019:4201 VB Är det rätt att resursskolor 
hotas av nedläggning 

SKN/2019:1176 

Inkommen 2019-12-03 SKN2019:4203 Sekretess: SKN/2019:897 
Inkommen 2019-12-03 SKN2019:4204 Sekretess: SKN/2019:897 
Inkommen 2019-12-03 SKN2019:4205 Beslut om tillsynsavgift SKN/2019:1178 
Inkommen 2019-12-03 SKN2019:4206 Beslut om tillsynsavgift SKN/2019:1179 
Inkommen 2019-12-03 SKN2019:4207 Tidkort SKN/2019:1179 
Inkommen 2019-12-03 SKN2019:4208 Sekretess: SKN/2019:1180 
Inkommen 2019-12-03 SKN2019:4209 Sekretess: SKN/2019:1180 
Inkommen 2019-12-03 SKN2019:4210 Sekretess: SKN/2019:1180 
Inkommen 2019-12-03 SKN2019:4211 Sekretess: SKN/2019:1181 
Inkommen 2019-12-03 SKN2019:4212 Sekretess: SKN/2019:1181 
Inkommen 2019-12-03 SKN2019:4213 Sekretess: SKN/2019:1181 
Inkommen 2019-12-03 SKN2019:4214 GDPR: SKN/2019:1182 
Inkommen 2019-12-03 SKN2019:4215 Beslut om årlig avgift för 

livsmedelskontroll 
SKN/2019:1183 

Inkommen 2019-12-03 SKN2019:4216 GDPR: SKN/2019:1054 
Inkommen 2019-12-03 SKN2019:4217 Pedagogisk utredning SKN/2019:1054 
Inkommen 2019-12-03 SKN2019:4218 Beslut om åtgärdsprogram SKN/2019:1054 
Inkommen 2019-12-03 SKN2019:4219 Sekretess: SKN/2019:1054 
Upprättad 2019-12-03 SKN2019:4220 Beslut om avslag på ansökan om 

skolplacering på Parkskolan 
gällande elev folkbokförd i 

SKN/2019:1175 



annan kommun 
Inkommen 2019-12-04 SKN2019:4221 GDPR: SKN/2019:1184 
Inkommen 2019-12-04 SKN2019:4223 SV Riktlinjer om tilläggsbelopp SKN/2019:1184 
Inkommen 2019-12-04 SKN2019:4224 GDPR: SKN/2019:1184 
Inkommen 2019-12-04 SKN2019:4225 GDPR: SKN/2019:1184 
Inkommen 2019-12-04 SKN2019:4226 Re Riktlinjer om tilläggsbelopp SKN/2019:1184 
Inkommen 2019-12-04 SKN2019:4228 GDPR: SKN/2019:1184 
Inkommen 2019-12-04 SKN2019:4229 Sekretess: SKN/2019:1095 
Inkommen 2019-12-04 SKN2019:4230 Sekretess: SKN/2019:1095 
Inkommen 2019-12-04 SKN2019:4231 Sekretess: SKN/2019:1095 
Inkommen 2019-12-04 SKN2019:4232 Sekretess: SKN/2019:1095 
Inkommen 2019-12-04 SKN2019:4233 Sekretess: SKN/2019:1095 
Inkommen 2019-12-04 SKN2019:4234 Sekretess: SKN/2019:1095 
Inkommen 2019-12-04 SKN2019:4235 GDPR: SKN/2019:1185 
Upprättad 2019-12-04 SKN2019:4236 Sekretess: SKN/2019:960 
Upprättad 2019-12-04 SKN2019:4237 Sekretess: SKN/2019:960 
Inkommen 2019-12-04 SKN2019:4240 GDPR: SKN/2019:18 
Inkommen 2019-12-04 SKN2019:4241 GDPR: SKN/2019:1123 
 



Ärendelista 2019-11-14 – 2019-12-04  

 
 
 
Datum Diarienr Ärendemening 
2019-11-14 SKN/2019:1134 avveckling av f.d. barn-och utbildningsnämndens 

stipendiefonder 
2019-11-14 SKN/2019:1135 Överenskommelse om bidrag mellan hemkommunen och 

fristående gymnasieskola- Solna yrkesgymnasium 
2019-11-15 SKN/2019:1137 Överklagan av beslut om tilläggsbelopp SKN/2019:808 
2019-11-19 SKN/2019:1139 Ansökan om tilläggsbelopp för barn och elever i behov 

av extraordinära stödåtgärder – Internationella engelska 
skolan Bromma 

2019-11-19 SKN/2019:1140 Samtyckesblankett angående det kommunala 
aktivitetsansvaret för elever som avbrutit sina 
gymnasiestudier 

2019-11-19 SKN/2019:1141 Beslut från Skolinspektionen angående ansökningar om 
godkännande som huvudman för skolor i andra 
kommuner 

2019-11-19 SKN/2019:1142 Ansökan om tilläggsbelopp 
2019-11-20 SKN/2019:1143 Skolplikt för digital nomad 
2019-11-20 SKN/2019:1144 Uppföljning angående nya tunnelbanan (gula linjen) 
2019-11-21 SKN/2019:1145 Mejlkonversation ang Bergshamra och platsgaranti 
2019-11-21 SKN/2019:1146 Överklagan på beslut om tilläggsbelopp- SKN/2019:997 
2019-11-21 SKN/2019:1147 Skolgång för ryskt barn med tillfälligt uppehållstillstånd 
2019-11-21 SKN/2019:1148 Ansökan om att börja förskoleklass tidigare 
2019-11-25 SKN/2019:1149 Mejl till politiker ang nedskärningar i skolan- fr 

Ängkärrskolan 
2019-11-25 SKN/2019:1150 Ansökan om mottagande i särskola 
2019-11-25 SKN/2019:1151 Överklagande av beslut om tilläggsbelopp- Ingridskolan 
2019-11-25 SKN/2019:1152 Överklagan om beslut om tilläggsbelopp- Ingridskolan 
2019-11-25 SKN/2019:1153 Överklagan om beslut om tilläggsbelopp- Ingridskolan 
2019-11-25 SKN/2019:1154 Överklagande av beslut om tilläggsbelopp- Ingridskolan 
2019-11-25 SKN/2019:1155 Överklagande av beslut om tilläggsbelopp- Ingridskolan 
2019-11-26 SKN/2019:1156 Risk och sårbarhetsanalys 
2019-11-26 SKN/2019:1157 Ansökan om tilläggsbelopp för barn och elever i behov 

av extraordinära stödåtgärder – Solna gymnasium 
2019-11-27 SKN/2019:1159 Överklagan om beslut gällande skolskjuts 
2019-11-27 SKN/2019:1160 Anmälan av personuppgiftsincident 
2019-11-27 SKN/2019:1161 Attestantförteckning 2020 



2019-11-27 SKN/2019:1162 Lovskola 2019 
2019-11-28 SKN/2019:1163 Ansökan om tilläggsbelopp för barn och elever i behov 

av extraordinära stödåtgärder- S:t Eriks 
gymnasiesärskola 

2019-11-28 SKN/2019:1164 Beslut om tillsynsavgift angående tillsyn av kemisalen på 
Skytteholmsskolan 

2019-11-28 SKN/2019:1165 Ansökan om tilläggsbelopp för barn och elever i behov 
av extraordinära stödåtgärder- Ekensbergsskolan 

2019-11-28 SKN/2019:1166 Överenskommelse mellan Svenska skolan i Nairobi och 
Solna stad 

2019-11-28 SKN/2019:1167 Överenskommelse mellan Svenska skolan i Nairobi och 
Solna stad 

2019-11-28 SKN/2019:1168 Överenskommelse mellan Svenska skolan i Nairobi och 
Solna stad 

2019-11-28 SKN/2019:1169 Överenskommelse mellan Svenska skolan i Nairobi och 
Solna stad 

2019-11-28 SKN/2019:1170 Överenskommelse mellan Svenska skolan i Nairobi och 
Solna stad 

2019-11-28 SKN/2019:1171 Överenskommelse mellan Svenska skolan i Nairobi och 
Solna stad 

2019-11-29 SKN/2019:1172 Beslut om statsbidrag för omsorg när förskola eller 
fritids inte erbjuds för 2019 
 

2019-11-29 SKN/2019:1173 Statsbidrag för redovisning av digitalisering av nationella 
prov för 2019 

2019-12-02 SKN/2019:1174 Ansökan uppskjuten skolplikt 
2019-12-03 SKN/2019:1176 Mejl fr medborgare till politiker i oppositionen ang 

nedskärningar i resursskolor 
2019-12-03 SKN/2019:1177 Barn-och utbildningsförvaltningens 

verkställighetsordning 
2019-12-03 SKN/2019:1178 Beslut om tillsynsavgift angående tillsyn av 

Bergshamraskolans kemisal. 
2019-12-03 SKN/2019:1179 Beslut om tillsynsavgift angående tillsyn av 

Tallbackaskolans kemisal 
2019-12-03 SKN/2019:1180 Ansökan om tilläggsbelopp för barn och elever i behov 

av extraordinära stödåtgärder- Magelungen Solna 
grundskola 

2019-12-03 SKN/2019:1181 Ansökan om tilläggsbelopp för barn och elever i behov 
av extraordinära stödåtgärder- Magelungen Solna 
grundskola 

2019-12-03 SKN/2019:1182 Ansökan om uppskjuten skolplikt 



2019-12-03 SKN/2019:1183 Beslut om årlig avgift för livsmedelskontroll gällande 
Tallbackaskolans fritidshem 

2019-12-04 SKN/2019:1184 Fråga angående strukturtillägg och tilläggsbelopp 
2019-12-04 SKN/2019:1185 Fråga angående verksamhetsplan och budget 
2019-12-04 SKN/2019:1186 Särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning 

mellan Solna stad och Tierps kommun 
2019-12-04 SKN/2019:1187 Särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning 

mellan Solna stad och Strängnäs kommun 
 



Anmälningar om kränkande behandling  

 
 
 
Beteckning Beskrivning Datum 
BUNRA/2019:292 Anmälan och utredning om befarad kränkande 

behandling/diskriminering - Ekensbergsskolan 
2019-11-25 

 
BUNHA/2018:17 Anmälan och utredning om befarad kränkande 

behandling/diskriminering - Parkskolan 
2019-11-21 

BUNHA/2018:18 Anmälan och utredning om befarad kränkande 
behandling/diskriminering - Parkskolan 

2019-11-21 

BUNHA/2018:19 Anmälan och utredning om befarad kränkande 
behandling/diskriminering - Parkskolan 

2019-11-21 

BUNHA/2018:20 Anmälan och utredning om befarad kränkande 
behandling/diskriminering - Parkskolan 

2019-11-21 

BUNHA/2019:14 Anmälan och utredning om befarad kränkande 
behandling/diskriminering - Parkskolan 

2019-11-27 

BUNHA/2019:15 Anmälan och utredning om befarad kränkande 
behandling/diskriminering - Parkskolan 

2019-11-27 

   
BUNJA/2019:235 Anmälan och utredning om befarad kränkande 

behandling/diskrimiering - Ulriksdalsskolan 
2019-11-22 

BUNJA/2019:229 Anmälan och utredning om befarad kränkande 
behandling/diskriminering - Ulriksdalsskolan 

2019-11-15 

BUNJA/2019:230 Anmälan och utredning om befarad kränkande 
behandling/diskriminering - Ulriksdalsskolan 

2019-11-15 

BUNJA/2019:231 Anmälan och utredning om befarad kränkande 
behandling/diskriminering - Ulriksdalsskolan 

2019-11-18 
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