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Skolnämnden 

Plats och tid  2022-10-13 Solna stadshus, rum 126 Edsviken, kl. 18:05-20.01 

Tjänstgörande ersättare 
Fanny Hesser Svenonius (M) ersätter Stellan Schultz 
(M) 
Katarina Lundgren Gestlöf (C) ersätter Ansgar Toscha 
(KD) 
Frank Martin Engström (S) ersätter Eva Eriksson (S) 
Ewy Olausson (V) ersätter Linda Cigèhn (V) 

Ledamöter 
Marianne Damström Gereben (L), ordf 
Niklas Wykman (M) 
Sevgi Åmark (MP) 
Martin Karlsson (C)  
Niclas Vennström (S) 

Närvarande ersättare 
Daniel Frisén (M) 
Eva Pousette Grönqvist (S) 

Övriga närvarande 
Alessandra Wallman, förvaltningschef 
Lena Lundström, skolchef 
Maria Rönnberg, administrativ chef 
Maria Gyllenberg, avdelningschef 
Hanna Staaf, nämndsekreterare 
Anja Engdahl, avdelningschef kommunikation och 
lokalfrågor §§ 35-36 
David Nordin, stadsmiljöchef §§ 35-36 

Utses att justera Frank Martin Engström (S) 
Plats och tid Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges 

längst bak i protokollet. 
Paragrafer §§ 35-42
Underskrifter Sekreterare

Hanna Staaf 

Ordförande 
Marianne Damström Gereben (L) 

Justerare 
Frank Martin Engström (S) 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
Anslaget sattes upp 2022-10-18 
Anslaget tas ner 2022-11-09 
Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2022-11-08 
Originalprotokollet förvaras på barn- och utbildningsförvaltningen. 
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§ 35

Fastställande föredragningslista
Skolnämnden fastställer utsänd föredragningslista. 

§ 36

Förvaltningschefen informerar
• Säkra skolvägar
• Brukarundersökning vårterminen 2022
• Officiella elevresultat för årskurs 9 läsåret 2021/2022
• Gymnasieantagning 2022



 
SOLNA STAD 
 

Protokoll 2022-10-13   
 SID 3 (8) 

 

 Signatur  
 
 

§ 37 

Verksamhetsplan och budget för 2023 (SKN/2022:1) 
 

Beslut 
Skolnämnden fastställer förvaltningens förlag till verksamhetsplan och budget inklusive 
mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan. 
 
 
Sammanfattning 
Solna ska vara en attraktiv skolkommun. För att uppnå detta antog skolnämnden och 
kommunstyrelsen under 2017 en strategi för att förbättra kunskapsresultaten i 
grundskolan. Under 2022 reviderade skolnämnden strategin på uppdrag av 
kommunstyrelsen. Statistiken för läsåret 2021/2022 visar att kunskapsresultaten har 
förbättrats jämfört med föregående år. I verksamhetsplan och budget för 2023 återfinns 
beskrivning av de aktiviteter nämnden ska genomföra under året för att ytterligare höja 
kvaliteten och förbättra resultaten. 
 
Driftsbudgeten för skolnämnden baseras på stadens befolkningsprognos och 
kommunstyrelsens beslut i juni om planeringsförutsättningar 2023. Den tilldelade 
nettokostnadsramen för skolnämnden år 2023 är 1 002,0 mkr. Den förändrade 
driftbudgeten jämfört med föregående år består av volymkompensation samt en 
generell uppräkning av ramen med 2 procent. 
 
Skolnämndens mål är: 

• att utbildningen ska leda till goda kunskapsresultat och att varje elev är väl 
förberedd för vidare studier eller yrkesliv. 

• att utbildningen ska vara tillgänglig och anpassad efter alla elevers 
förutsättningar. 
 

Under 2023 fortsätter nämndens arbete med att fokusera på att skapa förutsättningar 
för att alla elever ska få ta del av en utbildning som är tillgänglig och bedrivs av 
behöriga lärare så att eleverna, utifrån sina förutsättningar, ska få möjlighet att nå så 
långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och vara väl förberedda för vidare studier 
eller yrkesliv. Utvecklingsarbetet ska ha fokus på att klara av framtidens skola där 
bristen på lärare skapar ett behov av en flexibel organisation och nya arbetssätt. 
Aktiviteterna som planeras för året utgår ifrån områdena i nämndens beslutade strategi 
för förbättrade kunskapsresultat. 

Systematiskt kvalitetsarbete 

• Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet 
• Följa upp insatser för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd 

Organisation för kvalitet 

• Fortsatt arbete med en lärarroll i förändring  
• Planera för framtida skolförsörjning 
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Tillgängligt lärande 

• Genomföra handlingsplan för ökad närvaro 
• Ta fram åtgärder för att öka andelen gymnasieelever som genomgår 

utbildningen på tre år 
• Fortsatt arbete med trygghet och studiero 

Kompetens 

• Fortsatt utveckling av undervisningen 
 

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 ska kunna anpassa platser utifrån behov och efterfrågan, och för 
att den ska kunna anpassa verksamheten utifrån barnens och elevernas förutsättningar. 
 
 
Röstförklaring 
Niclas Vennström (S) och Ewy Olausson (V) deltar inte i beslutet enligt bilaga 1 och 
bilaga 2. 
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§ 38 

Delårsrapport per augusti 2022 (SKN/2021:1) 
 

Beslut 
Nämnden tar del av delårsrapport per augusti 2022. 
 
 
Sammanfattning 
Pandemin fortsatte att påverka arbetet under årets första veckor. Grundskola och 
gymnasium har haft undervisning på plats som huvudregel, men under vecka 3-4 
genomfördes delvis fjärrundervisning på Råsunda skola på grund av hög 
personalfrånvaro. I stort har närvaron av både personal och elever varit hög under 
perioden. 
 
Grundskolan har under perioden tagit emot 28 elever från Ukraina på kommunala och 
fristående skolor och gymnasiet har tagit emot tre elever. Verksamheten har god 
beredskap både organisatoriskt och platsmässigt för att ta emot elever från Ukraina. För 
de barn som kommer till Solna som flyktingar är det viktigt att skapa ett tryggt 
sammanhang med en så normal vardag som möjligt. Stadens skolpsykologer har tagit 
fram ett material till stöd för att möta barn som upplevt trauma och samtlig 
personal inom barn- och elevhälsa samt ledning är väl förberedda och tillgängliga när 
stöd behövs. 
 
I verksamhetsplan och budget för 2021 fattade skolnämnden beslut om förändringar i 
skolorganisationen inför läsåret 2021/2022. Samtliga delar i den beslutade förändringen 
är nu genomförd. Beslutet om ny organisation överklagades till förvaltningsrätten och 
en dom som upphävde nämndens beslut om ny organisation. Staden 
överklagade domen till kammarrätten upphävde förvaltningsrättens dom och fastställde 
skolnämndens beslut. Domen är överklagad till högsta förvaltningsdomstolen som ska 
pröva frågan om prövningstillstånd inom sex månader. 
I början av juni beslutade nämnden om en reviderad strategi som ska leda till fortsatt 
förbättrade kunskapsresultat och att alla elever blir behöriga till gymnasiet. Den 
reviderade kunskapsstrategin ersätter den tidigare från 2017.  

Inför det nya läsåret har nya verksamheter öppnat i kommunal regi. I augusti började de 
första eleverna på Solna gymnasiesärskola. Eleverna börjar i årskurs ett på det 
individuella programmet. På Ulriksdalsskolans annex startade den centrala särskilda 
undervisningsgruppen sin verksamhet för elever i Solnas kommunala skolor. 

Arbetet med nämndmål och uppdrag pågår enligt plan och visar inga avvikelser för 
perioden. Kunskapsresultaten har förbättrats och lärarbehörigheten har ökat. Den 
officiella statistiken med resultat för läsåret publiceras under september. När det gäller 
elever i Solnas kommunala skolor har preliminära resultat hämtats från stadens lärportal 
Infomentor. De preliminära elevresultaten för årskurs 9 på Solnas kommunala skolor 
visar på en förbättring jämfört med föregående läsår. Andelen elever som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen och andelen elever med behörighet till yrkesprogram har 
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ökat jämfört med föregående år. Det genomsnittliga meritvärdet har minskat 
något jämfört med föregående år. 

Svarsfrekvensen på elevenkäten har ökat för samtliga årskurser. Den största ökningen 
ser vi i årskurs 8 där svarsfrekvensen ökat från 68 procent år 2021 till 81 procent år 
2022. Resultatet av enkäten för elever i årskurs 3 och 5 visar att en hög andel 
av eleverna i både kommunala och fristående skolor svarat att de känner sig trygga i 
skolan. Resultatet för elever i årskurs 8 visar att trygghet och studiero fortsatt är ett 
utvecklingsområde för verksamheten. Resultaten behöver analyseras närmare på 
respektive enhet då både Friendsenkäten och Stockholmsenkäten visar att en högre 
andel av eleverna trivs och känner sig trygga i skolan än vad elevenkäten 
visar. Utvärderingen av försöket med årskursmentorer på Råsunda skola visar att det 
har gett positiva effekter men tydligheten i rollen och uppdraget behöver fortsätta att 
utvecklas. Kartläggning och analys av värdegrundsarbetet på respektive skola kommer 
att ligga till grund för det fortsatta arbetet under hösten.  

Verksamhetens nettokostnad för första tertialet är 635,4 mkr, vilket är 14,5 mkr lägre än 
budgeterad nettokostnad för perioden. Avvikelsen mot budgeterad nettokostnad beror 
främst på att intäkterna varit högre än beräknat och att kostnaderna för köp av tjänster 
varit lägre än beräknat för perioden. Det är framförallt bidrag från Skolverket, 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som har varit högre än budgeterat för 
perioden. Avvikelsen gällande kostnader för köp av tjänster avser främst köp av 
huvudverksamhet för elever som valt en annan skola än Solnas kommunala skolor som 
varit lägre än beräknat för perioden. Jämfört med föregående år är nettokostnaden 20,7 
mkr (3,4 %) högre. Avvikelsen förklaras av volym- och kostnadsökningar som också 
kompenserats för i nämndens ram. 

Nämndens helårsprognos visar på en budget i balans. Investeringsprognosen visar på 
en positiv avvikelse om 4 mkr, vilket beror på den genomlysning av 
investeringsprocessen och anläggningsregistret som har genomförts i staden. 
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§ 39 

Förlängning av avtal för måltidsentreprenad (SKN/2021:280) 
 

Beslut 
Skolnämnden beslutar att förlänga avtalet med nuvarande leverantör av mat till 
förskolor och skolor i Solna stad, Sodexo AB, med ett år i taget till dess att en ny 
upphandling genomförts och ett nytt avtal är klart.  
 
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden (numera skolnämnden) fattade den 14 juni 2018 beslut 
om att anta Sodexo AB som leverantör av mat till förskolor och skolor i Solna stad 
(BUN/2018:153). Avtalstiden är 2019-01-01 till och med 2021-06-30 med möjlighet till 
förlängning i 1 till 4 år. Skolnämnden beslutade 2021-03-18 § 13 att förlänga avtalet 
med två år till 2023-06-30, då det under pandemin var olämpligt att starta upp en ny 
upphandling som krävde både tid och engagemang från verksamheten som redan var 
hårt belastade.   
 
Inför en ny upphandling behöver bland annat synpunkter från elever, vårdnadshavare 
och personal inhämtas och kravställningen ses över. Bedömningen är att arbetet med en 
ny upphandling blir omfattande och inte kommer att bli klart innan nuvarande avtal går 
ut. Nuvarande avtal behöver därför förlängas med ett år i taget tills dess att ett nytt avtal 
är klart. 
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§ 40 

Anmälan delegationsbeslut 
Skolnämnden tar del av följande delegationsbeslut: 
SKNdel/2022 §§ 255-288 
 
2022/00148, 00167, 00170-00177, 00179-00195 
 
 

§ 41 

Post- och ärendelista 
Skolnämnden tar det av utsänd post- och ärendelista. 
 
 

§ 42 

Övrigt 
Ingen övrig fråga har inkommit till sammanträdet. 
 
 
 

 
 



Solna 13 oktober 2022 
Skolnämnden, ärende 5 

Verksamhetsplan och budget Verksamhetsplan och budget för 2023 

RÖSTFÖRKLARING om kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 
skolnämnden för 2023 

Vi deltar inte i beslutet om kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för skolnämnden för 

2023, utan inkommer till kommunfullmäktige i november med ett eget budgetförslag. 

Solna 13 oktober 2022 

Niclas Vennström 

Socialdemokraterna    

Protokollsbilaga 1 SKN/2022-10-13 § 37



Solna 13 oktober 2022 

Skolnämnden, ärende 5 

Verksamhetsplan och budget 2023 

SKN/2022:1 

Röstförklaring 

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet om Skolnämndens verksamhetsplan och budget 
för 2023. Vi hänvisar till ett eget budgetförslag som kommer att lämnas vid ett senare 
tillfälle. 

Ewy Olausson 
Vänsterpartiet 

Protokollsbilaga 2 SKN/2022-10-13 § 37
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